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Johdanto. Viime vuosien aikana julkisuudessa on 

keskusteltu paljon terveydenhuollon tietojärjestelmien 

käytöstä, käytettävyydestä ja käyttökokemuksista. 

Lehtikirjoitusten mukaan sähköiset järjestelmät ovat 

aiheuttaneet sen, että tietokoneiden käyttö vie yhä 

suuremman osan lääkäreiden ajasta. Tämä aika on pois 

välittömästä hoitotyöstä.  

Suomessa lehtikirjoitusten esiin nostamat huolet saavat 

tukea kansainvälisillä foorumeilla julkaisuista 

tutkimustuloksista. Tutkimusten mukaan käytössä olevien 

tietojärjestelmien käytettävyydessä on todettu vakavia 

puutteita. Terveydenhuollon työprosesseihin liittyvien 

tehostamisodotusten vastaisesti potilastietojärjestelmien 

käytön on havaittu vievän merkittävän osan lääkäreiden 

työajasta. Lisäksi useat tutkimukset ovat raportoineet 

potilastietojen tallennukseen liittyviä ongelmia.  

Edellä esitetyt havainnot kielivät tilanteesta, jossa 

tietotekniikka ei auta lääkäriä eikä potilasta. 

Tietojärjestelmien käytettävyydestä puhutaan paljon. 

Näissä keskusteluissa käytettävyyden käsite saa erilaisia 

painotuksia ja merkityksiä. Käytettävyydeltään hyvien 

järjestelmien suunnittelu on yhteisesti hyväksytty tavoite, 

mutta keinoja käytettävyyden kehittämiseksi ei ole 

juurikaan nostettu esiin.  

Tavoite. Jotta tietojärjestelmäsuunnittelussa voitaisiin 

edetä kohti käytettävyydeltään korkeatasoisten 

järjestelmien suunnittelua, meidän tulisi ymmärtää 

järjestelmien rooli osana terveydenhuollon toiminta- ja 

työskentely-ympäristöä, ja pyrkiä operationalisoimaan se, 

mitä käytettävyys-käsitteen eri osa-alueet tarkoittavat 

terveydenhuollon alueella. Tämä kirjoitelma pureutuu 

edellä kuvattuun ongelmakenttään tutustumalla siihen, 

mitä terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys  

-käsitteellä tarkoitetaan ja pyrkiä tätä kautta avaamaan 

keskustelua siitä, miten käytettävyyssuunnittelun 

lähtökohtia voidaan hyödyntää terveydenhuollon 

tietojärjestelmäkehityksessä.  

Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys-

tutkimuksen nykytila. Terveydenhuollon alueella on tehty 

jonkin verran käytettävyyteen liittyvää tutkimusta. Näille 

tutkimuksille omaisia piirteitä ovat yksittäisen järjestelmän 

arviointi valitun käyttäjäryhmän näkökulmasta. 

Kirjallisuuskatsaukset ovat todenneet 
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käyttävyystutkimusten keskittyvän järjestelmäkehityksen 

loppuvaiheisiin ja hyödyntävän pääasiassa arviointiin 

suunnattuja menetelmiä: käytettävyystestejä, asiantuntija-

arviointeja ja kyselyjä. Yhteenvetona voidaankin todeta 

nykyisen käytettävyystutkimuksen painottavan vahvasti 

arvioinnin näkökulmaa ja keskittyvän arvioinnin 

toteuttamiseen hyvin rajatusta, näkökulmasta.  

Käytettävyys laaja-alaisena kokonaisuutena. Yleisesti 

ottaen käytettävyyden ymmärretään liittyvän järjestelmän 

käyttäjälle näyttäytyvään osaan: käytettävyys on yksi 

toteutuksen ja ilmentymän attribuutti. Siinä missä kapea-

alainen näkemys keskittyy tarkastelemaan käyttöliittymän 

yksityiskohtia, laaja näkökulma käytettävyyteen huomioi 

tietojärjestelmän käyttötilanteen kokonaisuutena. ISO 

9241-11 standardin määritelmän mukaan "Käytettävyys on 

se kokonaisuus, joka määrittää, miten hyvin tietyt käyttäjät 

kykenevät käyttämään käytössään olevaa välinettä tiettyjen 

tehtävien suorittamiseen tietyssä ympäristössä tiettyjen 

tavoitteiden saavuttamiseen". Määritelmän mukaisesti 

tietojärjestelmän rooli tulisi ymmärtää osana 

toimintakokonaisuutta jo suunnittelun varhaisessa 

vaiheessa.  

Käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmä-

suunnittelussa. Käytettävyyssuunnittelun avulla 

järjestelmälähtöisestä kehittämisestä voidaan edetä kohti 

erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita huomioivia ja 

vaihteleviin käyttötilanteisiin soveltuvia ratkaisuja. 

Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyyttä 

suunniteltaessa tulee huomioida terveydenhuollon 

ammattilaisen, hänen työtehtävien, tietojärjestelmien ja 

muiden laitteiden, sekä fyysisen ja sosiaalisen ympäristön 

muodostamasta kokonaisuus. Näiden lähtökohtien on 

väitetty jääneen huomiotta tämän päivän terveydenhuollon 

tietojärjestelmäsuunnittelussa.  

Tietojärjestelmien käytön vaikutuksia ja käytettävyyttä 

voidaan tarkastella suunnitteluvaiheessa seuraavien 

kysymysten avulla: Tukevatko tietojärjestelmät 

työtehtävien suorittamista? Saavutetaanko järjestelmien 

käytön avulla merkittäviä etuja käytännön hoitotyön 

näkökulmasta? Kokevatko järjestelmien käyttäjät niiden 

nopeuttavan ja sujuvoittavan työtehtävien suorittamista? 

Tämän tyyppisten kysymysten avulla päästään käsiksi 

arkipäiväisten hyötyjen tuottamiseen tietojärjestelmien 

avulla.  

Johtopäätökset. Käyttäjien näkökulmasta 

tarkoituksenmukaisten järjestelmien ja palveluiden 

suunnittelu ilman käytettävyyssuunnittelun lähtökohtiin 

liittyvää ymmärrystä muistuttaa usein hakuammuntaa ja 

pohjautuu järjestelmäsuunnittelijoiden parhaisiin 

arvauksiin. Käytettävyyden hahmottaminen laaja-alaisena 

kokonaisuutena auttaa paitsi tarttumaan nykyisiin 

ongelmakohtiin, myös ymmärtämään terveydenhuollon 

tietojärjestelmäkehityksessä tapahtuvia muutoksia. 

Onnistuneeseen lopputulokseen pyrittäessä 

käytettävyyssuunnittelun tulee olla kiinteä ja 

systemaattisesti toteutettu osa tietojärjestelmien 

kehittämistyötä. Uusien tietojärjestelmien ja sähköisten 

palveluiden kehityksessä tulisikin keskittyä 

käytettävyyssuunnitteluun arvioinnin sijaan.  


