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Tiivistelmä 

Anestesiatietojärjestelmästä on tullut oleellinen osa jokapäiväistä työelämää 

leikkaussalissa. Teknologian kehittyessä anestesiatietojärjestelmä levittäytyy Suomessa 

yhä useammalle erikoissairaanhoidon yksikölle sekä tulee olemaan tulevaisuudessa osa 

leikkaussalihenkilökunnan työelämää, koulutusta, terveyspalveluja ja kommunikaatiota. 

Anestesiatietojärjestelmä on uutta teknologiaa Suomessa, jonka vuoksi on hyvä tutkia 

sen käytettävyyttä ja käyttäjävuorovaikutusta leikkaussalihenkilökunnan näkökulmasta.  

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että käytettävyydeltään hyvä järjestelmä 

tukee tutkimusta, jossa huomioidaan käyttöliittymän toimivuus käyttäjän näkökulmasta. 

Uuden tietojärjestelmän suunnittelun tavoitteet perustuvat voimakkaasti käyttöliittymän 

käyttäjävuorovaikutukseen, jolla voidaan täydentää käytettävyyssuunnittelua. 

Käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen vaikuttavat hyvin monet asiat, kuten 

esimerkiksi aikaisempi kokemus, käyttötilanne, tunteet, odotukset, positiiviset 

käyttökokemukset sekä käytettävyysvirheet. 

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin 

teemahaastattelua sekä havainnointia. Teemahaastattelun avulla selvitettiin 

leikkaussalihenkilökunnan mielipiteitä ja näkökulmia uuden tietojärjestelmän 

käytettävyydestä ja käyttäjävuorovaikutuksesta. Teemahaastattelua varten laadittiin 

kysymyksiä aikaisemman tutkimuksen ja teorian pohjalta. Tämän tutkimuksen 

kysymykset painottuivat Nielsenin (1993) käytettävyysmalliin. Haastatteluja pidettiin 

kuusi kappaletta ja tutkimukseen osallistui anestesialääkäreitä, anestesiasairaanhoitajia 

sekä leikkaussairaanhoitajia. Työkokemusta haastatteluun vastanneilla oli 9 - 30 vuotta. 

Teemahaastattelun avulla kerätyn materiaalin ja analysoinnin perusteella voidaan 

todeta, että leikkaussalihenkilökunta on tyytyväinen anestesiatietojärjestelmän 

käytettävyyteen, ja kokevat myös tietojärjestelmän käyttäjävuorovaikutuksen 

miellyttäväksi hoidon pre-, intra-, ja postoperatiivisessa vaiheessa.  

Tutkimus vahvisti aikaisemman tutkimuksen aiheesta ja samalla voidaan todeta, että 

anestesiatietojärjestelmän käytettävyyttä ja käyttäjäkokemuksia tulee tutkia lisää. 

Tutkimusaihe on ajankohtainen, koska tietojärjestelmän käyttäjäkokemuksia ei ole 

Suomessa aikaisemmin tutkittu. 

 

Asiasanat 
Anestesiatietojärjestelmä, leikkaussalihenkilökunta, käytettävyys, käyttäjäkokemus 
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Lyhenteet  

 

Anestesia   Narkoosi 

Digi Connect ES  Sarjaliikennepalvelin 

Diureesi   Virtsan määrä 

Ekg   Sydänsähkökäyrä 

Extubaatio  Hengitysputken ulosvienti 

Hr   Sydämen syke 

Intraoperatiivinen vaihe Leikkausvaihe 

Intrumentti  Leikkausväline 

Instrumenttisairaanhoitaja Leikkausta avustava hoitaja 

Intubaatio  Hengitysputken sisäänvienti 

Passari   Juoksevia asioita valvova hoitaja 

PCD- Gateway  Lääkintälaiteajuri 

Postoperatiivinen vaihe Leikkauksen jälkeinen vaihe 

Preoparatiivinen vaihe Ennen leikkausta oleva vaihe 

Jatkohoitovaihe  Heräämävaihe 

Rr   Verenpaine 

SpO2   Happisaturaatio 
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Alkusanat 

Pro gradu –tutkielman aihe syntyi mielenkiinnostani tutkia leikkaussalihenkilökunnan 

käytettävyys- ja käyttäjäkokemuksia anestesiatietojärjestelmästä perioperatiivisessa 

hoitotyössä leikkaussalihenkilökunnan kokemana.  

Anestesiatietojärjestelmä on ollut vähän aikaan käytössä Suomen 

erikoissairaanhoidossa, ja siksi käyttäjäkokemukset ovat tärkeä tutkimuskohde 

tietojärjestelmän kehityksen kannalta. Kiinnostuin anestesiatietojärjestelmän 

käyttäjäkokemuksista oman ammattitaustani vuoksi. Olen työskennellyt leikkaussalissa 

anestesia- ja instrumenttisairaanhoitajana, ja siksi aihe on minulle läheinen. 

Tutkimuksen toteuttaminen kiinnosti minua erityisesti, koska tällaista teknologiaa ei ole 

aikaisemmin Suomessa tutkittu. 

Haluan kiittää työn etenemisen kannalta työni ohjaajaa lehtori Mikko Rajasta sekä 

lehtori Raija Halosta, jotka ovat antaneet minulle tutkielman kannalta tärkeitä vinkkejä 

sekä asiantuntemusta koko prosessin ajan. Haluan lausua myös kiitokset leikkaussalissa 

työskenteleville haastateltavilleni, jotka käyttivät ystävällisesti aikaansa haastatteluihin 

osallistumalla.  

Kiitos myös miehelleni Timolle ja lapsilleni Venlalle, Miljalle sekä Niilolle 

kärsivällisyydestä ja kannustuksesta työni mahdollistamiseen. Ilman teidän tukeanne en 

olisi saanut pro gradu -tutkielmaa koskaan valmiiksi. 

 

Kiittäen, 

Hanna-Leena Huttunen 

Oulu, huhtikuu 26.4.2014 
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1. Johdanto 

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun lähtökohtana on ottaa käyttäjät mukaan suunnittelemaan 

prosessia ja tuottamaan tietoa sekä arvioimaan ideoita. Tärkeää on myös ideoiden 

jatkuva visualisointi, mallinnus ja prototypointi. Käyttäjien havainnointi ja haastattelu 

oikeassa käyttöympäristössä tuovat arvokasta sekä yllättävää tietoa käytettävyyden 

suunnittelijoille ja tätä tietoa tulee osata tulkita oikein. Avainsana käyttöliittymä-

suunnittelussa on joustavuus, jolla saadaan oikeat ratkaisut eri yrityksille ja ihmisille 

sekä eri tilanteisiin sopivat erilaiset prosessit ja tekniikat. (Keinonen, 2000) 

Yksi suunnittelun tärkeimmistä elementeistä on ihminen, joka on tällä hetkellä hyvin 

pitkälle tieteellisen suunnittelun tavoitettamattomissa. Ihmisen ja laitteen 

vuorovaikutusprosessien tutkiminen on yhä kaukana siitä, että suunnittelijat voisivat 

laskea, miten ihminen tulee toimimaan annetussa ympäristössä. Informaatiotekniikan 

jatkuva kehitys edellyttää kuitenkin, että ihminen ja ihmistieteet otetaan yhä 

voimakkaammin osaksi suunnittelua (Saariluoma, 2004, s.3.) Donald (1991) toteaa, että 

psykologisia periaatteita noudattamalla laitteista voidaan tehdä ymmärrettäviä ja 

helppokäyttöisiä.  

Anestesiatietojärjestelmä edustaa uutta teknologiaa leikkaussalissa, ja on erityisen 

tärkeää tutkia käyttäjäkokemuksia web-pohjaisen anestesiatietojärjestelmän 

käytettävyydestä sekä käyttäjäkokemuksesta. Teknologian kehittyessä anestesiakaavake 

on pystytty kehittämään sähköiseen potilastietojärjestelmään, jossa jokaiselle potilaalle 

yksilöidään potilaspaikkaliittymä. Yksilöity potilaspaikka lukee potilaan elintoimintoja 

parametreinä anestesiatietojärjestelmään viiden minuutin välein. Sähköisen 

anestesiatietojärjestelmän etuus on siinä, että hoitohenkilökunta pystyy keskittymään 

anestesianaikana hoitamaan potilaan elintoimintoja tarkemmin.  

Tämän tutkimuksen kohdehenkilöt olivat anestesiologit, jotka suunnittelevat 

anestesiamuodon leikattavalle potilaalle sekä anestesia- ja leikkaussalisairaanhoitajat, 

jotka työskentelevät potilaan ympärillä leikkauksen aikana. Tärkeää oli myös tutkia 

hoitajien ja lääkäreiden näkökulmasta, miten he kokivat anestesiatietojärjestelmän 

käytettävyyden omassa työympäristössään leikkaussalissa.  
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1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävät 

Tutkimuksen aihe on ajankohtainen, koska hoitotyö on kehittynyt viime vuosien aikana 

hoitomenetelmien ja välineistön kehittymisen myötä. Sairaalat ovat kiinnostuneita 

ottamaan käyttöönsä kehittyneitä potilastietotietojärjestelmiä hoitotyön avuksi. 

Hoitotyön tukena leikkaussalissa on ollut pitkään käytössä erilaisia 

potilastietojärjestelmiä, mutta Suomessa ei aikaisemmin ole ollut sähköistä 

anestesiatietojärjestelmää. Hoitotyön ammattilaiset ovat tänä päivänä halukkaita 

kokeilemaan uutta teknologiaa omassa hoitotyössänsä ja samalla kehittämään 

osaamistaan leikkaussalissa. 

Mielenkiintoa tutkimukseen lisää se, että anestesiakaavake on leikkaussali ympäristöön 

hyvin haasteellinen toteuttaa sähköisessä muodossa. Sähköisestä anestesiajärjestelmästä 

on Suomessa vähän käyttäjäkokemuksia. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida käyttäjäkokemuksia sähköisestä 

anestesiatietojärjestelmästä leikkaussalihenkilökunnan kokemana. Miten 

anestesialääkärit ja leikkaussalisairaanhoitajat kokivat anestesiatietojärjestelmän käytön 

sähköisessä muodossa pre,- intra- ja postoperatiivisessa vaiheessa, josta muodostui 

varsinainen tutkimuskysymys. 

Tutkimus toteutettiin korva- nenä- ja kurkkutautien leikkaussalissa työskenteleville 

henkilöille. Tutkimusaineisto rajattiin yhteen leikkaussaliin, josta tutkimukseen valittiin 

kaksi anestesialääkäriä sekä kaksi anestesia- ja kaksi leikkaussalisairaanhoitajaa. 

Yhteensä tutkimukseen vastasi kuusi leikkaussalissa työskentelevää henkilöä. 

Sairaalaympäristössä on olemassa erilaisia sähköisiä potilastietojärjestelmiä, mutta 

Suomen leikkaussaleissa on edelleen potilaan hoidossa paperijärjestelmä anestesian 

aikaista kirjaamista varten. Muutamassa Suomen sairaalassa on käytössä tällä hetkellä 

anestesiatietojärjestelmä, joka korvaa manuaalisen kirjaamisen. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset muodostuivat yhdestä päätutkimuskysymyk-

sestä ja kolmesta alustavasta kysymyksestä. Päätutkimuskysymyksen tarkoituksena oli 

analysoida käyttäjäkokemuksia sähköisestä anestesiatietojärjestelmästä leikkaussali-

henkilökunnan kokemana. Miten anestesialääkärit ja leikkaussalisairaanhoitajat kokivat 

anestesiatietojärjestelmän käytön sähköisessä muodossa pre,- intra- ja postopera-

tiivisessa vaiheessa? 

Alustavia tutkimuskysymyksiä muodostui kolme.  

 Korvaako anestesiatietojärjestelmä paperisen anestesiakaavakkeen? 

 Miten pystymme mittaamaan työtehokkuuden muuttumista leikkaussalissa? 

 Miten leikkaussalihenkilökunta pystyisi työskentelemään leikkaussalissa 

anestesiatietojärjestelmää hyväksikäyttäen laadukkaasti ja potilasturvallisuutta 

parantaen? 
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1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusta, jossa haastateltavia haastateltiin 

paikanpäällä heidän työympäristössään.  Edellä kuvattuihin tutkimuskysymyksiin 

haettiin vastauksia kirjallisuuden sekä aiempien tutkimusten perusteella, anestesiatieto-

järjestelmän käytettävyystutkimuksien kautta sekä havainnoinnin perusteella. 

Tutkimuksen pääaineisto saatiin haastattelujen pohjalta, ja lisäksi haastattelujen aikana 

havainnointiin haastateltavien tuntemuksia, asenteita ja suhtautumista anestesiatietojär-

jestelmään. Haastattelemalla saatiin esille tutkittavien omat mielipiteet ja näkökulmat 

tietojärjestelmää kohtaan. Haastattelut nauhoitettiin äänitiedostoiksi, joita käytettiin 

tulosten analysoimiseen. Haastattelujen aikana haastateltavista tehtiin muistiinpanoja ja 

havainnoitiin eleitä sekä ilmeitä.   

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa johdatellaan lukija aiheeseen, käsitellään 

tutkimuksen tarkoitusta ja tehtäviä, tuodaan esille tutkimuskysymykset sekä tutkimus-

menetelmät. Tutkielman luvussa kaksi käsitellään teoriaa, jossa määritellään käyttäjä-

vuorovaikutus, käytettävyys, käyttäjäkokemus ja käytettävyyden arviointimenetelmä.   

Luvussa kolme perehdytään perioperatiiviseen hoitotyöhön leikkaussalissa, Pre-, intra-, 

ja postoperatiivisessa vaiheessa. Tuodaan esille anestesiamenetelmät, anestesiologin 

sekä anestesia- ja leikkaussalisairaanhoitajan työnkuva leikkaussalissa  

Neljännessä luvussa pohditaan anestesiatietojärjestelmää, PCD-Gateway laiteliittymä, 

potilasvalvontalaitteet, josta järjestelmä lukee potilaan elintoimintoja. 

Viidennessä ja kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksen menetelmät laadullisen 

tutkimuksen keinoin sekä tutkimuksen toteutus. Seitsemännessä luvussa löytyvät 

tutkimuksen tulokset sekä analysointi. Kahdeksannessa sekä yhdeksännessä luvussa 

tuodaan esille tutkielman pohdinta ja johtopäätökset. Lopussa ovat liitteet, kyselyn 

kysymykset ja saatekirje. 
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2. Käytettävyyden keskeiset käsitteet 

Keinonen (2000) toteaa, että käyttäjäkeskeisen suunnittelun pääperiaatteita on ottaa 

käyttäjät mukaan suunnittelemaan prosessia ja tuottamaan tietoa sekä arvioimaan 

ideoita. Tärkeää on myös ideoiden jatkuva visualisointi, mallinnus ja prototypointi. 

Käyttäjien havainnointi ja haastattelu oikeassa käyttöympäristössä tuovat arvokasta ja 

yllättävää tietoa käytettävyyden suunnittelijoille, ja tätä tietoa pitää osata tulkita oikein. 

Avainsana käyttöliittymäsuunnittelussa on joustavuus, jolla saadaan oikeat ratkaisut eri 

yrityksille ja ihmisille sekä eri tilanteisiin sopivat erilaiset prosessit ja tekniikat.  

 

2.1 Käyttäjävuorovaikutus 

Yksi suunnittelun tärkeimmistä elementeistä on ihminen, joka on tällä hetkellä hyvin 

pitkälti tieteellisen suunnittelun tavoitettamattomissa. Ihmisen ja laitteen vuorovaiku-

tusprosessien tutkiminen on yhä kaukana siitä, että suunnittelijat voisivat laskea, miten 

ihminen tulee toimimaan annetussa ympäristössä. Informaatiotekniikan jatkuva kehitys 

edellyttää kuitenkin, että ihminen ja ihmistieteet otetaan yhä voimakkaammin osaksi 

suunnittelua. (Saariluoma, 2004, s.3.) Donald (1991) toteaa, että psykologisia 

periaatteita noudattamalla laitteista voidaan tehdä ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä.  

Laite ja käyttäjät ovat toimintaperiaatteiltaan erilaisia, jolloin vuorovaikutussuunnitteli-

jan on hyvä oppia alusta asti kiinnittämään huomiota ympäristössä pieniin puutteisiin ja 

painamaan ne mieleensä, nämä helpottavat hyvien ratkaisujen etsintää ja suunnittelua. 

Huono vuorovaikutussuunnittelu johtaa huonolaatuisiin tuotteisiin, viivästyneisiin 

työsuorituksiin, palvelujen alikäyttöön, hitaaseen uusien teknisten järjestelmien 

käyttöönottoon sekä käyttäjien ärtymykseen (Saariluoma, 2004, s.8-9.) 

Käytettävyyden ja vuorovaikutussuunnittelun asiantuntijat ovat kiinnostuneita tunteista, 

jotka heräävät tietojärjestelmän käytön aikana tai koetaan ennen järjestelmän käytön 

alettua laadun odotuksina tai sen jälkeen toteutuneen käytön kokemuksellisuutena 

(Sharp et al. 2007). Asiantuntijat, jotka valmistavat tuotteita, tuovat esille tärkeän 

kysymyksen, miten tuotteista saadaan esille ominaisuuksia, jotta niihin liittyvät käyttä-

jäkokemukset olisivat positiivisia, toivottuja, ennakko-odotuksia vastaavia tai 

laadukkaita kokemuksia. Ottamalla huomioon käyttäjäkokemus tuotteen suunnittelussa, 

otetaan myös huomioon tulevien käyttäjien tunteet, tarpeet ja motivaatio. (Sinkkonen, 

2009, 212-213; Arhippainen, 2009.) 

Hazzal et al. (2006) puolestaan korostavat, että käyttäjäkokemusta suunniteltaessa tulee 

lähestyä loppukäyttäjiä niin, että pystytään luomaan suunnitellusti edellytyksiä 

käyttäjien positiivisille tunteille sen sijaan, että yritetään ehkäistä vain negatiivisia 

tunteita käytettävyysvirheiden korjaamisella. Tutkijat toteavat, että käyttäjäkokemus on 

seurausta käyttäjän sisäisestä tilasta eli olettamuksista ja tarpeista, mielialasta sekä 

taipumuksista. Tähän vaikuttavat myös järjestelmän ominaisuudet, kuinka 

monimutkaisia sen eri elementtejä on tulkita, mikä järjestelmän tarkoitus on, millainen 

käytettävyys sillä on, miten se toimii ja miten sitä voidaan käyttää. Tärkeä tekijä on 

myös ympäristö, jossa ohjelmaa käytetään ja missä vuorovaikutus tapahtuu, eli siihen 
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vaikuttavat tekijät ovat organisatoriset ja sosiaaliset tekijät, käytön vapaaehtoisuus ja 

merkityksellisyys.  

Forlizzi & Battarbee (2004) jakavat kokemukset kolmeen käyttäjäkokemustyyppiin. 

Ensimmäisenä on olemassa laaja, vakiintunut ja esittelyä kaipaamaton kokemus. 

Tutkijat tarkoittavat tällä kaikkea, mitä ihminen kokee ollessaan vuorovaikutuksessa 

tuotteen kanssa. Käyttäjäkokemus on yleensä neutraali tietojärjestelmän käytön tai 

tekemisen aikana. Esimerkiksi voimme järjestelmän käytön aikana havainnoida jotain 

muuta, kun käyttäjäkokemus on rutiininomaista. Toisella käyttäjäkokemustyypillä 

kuvataan elämystä, joka liittyy emotionaaliseen kokemukseen eli käyttäjän kokemus 

tuotteeseen tunnetasolla. Käyttäjä voi tuntea tietojärjestelmän miellyttäväksi ja viihdyt-

täväksi.  Kolmas käyttäjäkokemustyyppi on yhteiskokemus, joka syntyy silloin, kun 

tuotetta käytetään yhdessä tai jaetaan kokemuksia siitä toisten kanssa.  

Käyttäjäkokemusta voidaan lähestyä arvioinnin näkökulmasta. Käyttäjäkokemuksiin 

liittyvää ongelmaa kuvataan sellaiseksi, jonka voimme testata ja nähdä, mikä toimii ja 

missä on parannettavaa. Useimmat arvioinnin tekniikat on suunniteltu testaamaan 

käyttäjän tehtäviä, jossa ei arvioida kokemuksia, jotka syntyvät tekniikan käytöstä. 

(Kayen & Taylorin, 2006) Käyttäjäkokemusta arvioitaessa tutkijalla täytyy olla teoreet-

tista ja käytännön tuntemusta kokemusten tutkimisesta, jotta testaaminen onnistuu ja 

hänen tulee ymmärtää, että eri käyttäjät käyttävät ja kokevat teknologian eri tavoin 

arkielämässään. Käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen arviointiin ei ole olemassa 

yksittäistä paikkaa, mutta sen sijaan voimme tarkkailla käyttöä, pohtia ja analysoida 

omia sekä toisten kuvaamia kokemuksia. (Kaye & Taylor, 2006.) 

Kognitiivisen tieteen professori Saariluoma (2004, s.10-11) esittää, että vuorovaikutuk-

sen lähtökohtana pidetään ergonomian (human engineering, human factors) tutkimusta, 

joka jaetaan kahteen vaiheeseen, fyysinen ja kognitiivinen ergonomia. Fyysisen 

ergonomian tutkiminen keskittyy toimintaympäristöön. Kognitiivinen ergonomia tutkii 

koneen ja ihmisen vuorovaikutusta kognitiivisten toimintojen pohjalta. Päämääränä on 

tarkastella käyttöliittymän ja laitteiden tunnepohjaista käytettävyyttä. Tyypillisiä 

esimerkkejä ovat tarkkaavaisuuteen, muistiin ja ajatteluun painottuvat psykologiset 

tekijät.   

Wharton et al. (1994) kuvailevat, että kognitiivinen läpikäynti on hyödyllinen lisä 

suunnittelijan työkaluihin. Kognitiivisen läpikäynnin avulla voidaan tunnistaa ongelmia 

varhaisessa vaiheessa ja näin kuvata syyt ongelmiin. Ongelmien ratkaiseminen on 

tärkeää varhaisessa vaiheessa, jotta pystytään vastaamaan ehdotettuihin muutoksiin 

mahdollisimman nopeasti. Kognitiivinen läpikäynti voidaan suorittaa käyttöliittymäku-

vauksen valmistuttua ja se voidaan myös suorittaa paperiprototyypin tai täydellisen 

prototyypin avulla (Wharton et al., 1994). 
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2.2 Käytettävyys 

Ergonomian standardit (2013) määrittelevät käytettävyyden laadun mittarina, miten 

helposti, oikein ja miellyttävästi käyttäjät voivat saavuttaa tavoitteensa käyttäessään 

tietokoneita ja muita oheislaitteita. Käytettävyydellä käsitetään järjestelmien vuorovai-

kutusta kognitiivisesta näkökulmasta. Käytettävyyttä tarkastellessa tulee myös ottaa 

huomioon käyttäjäkokemukseen liittyvät tekijät, joita ovat laitteiden fyysiset 

ominaisuudet, käyttöohjeet, käyttäjädokumentaatio ja käyttäjäkoulutus.  

Nielsen (1993) määrittelee uuden tietojärjestelmän käytettävyyden yhdeksi tuotteen 

kokonaishyväksyttävyyttä (kuva 1). Se kostuu sosiaalisesta ja käytännöllisestä hyväk-

syttävyydestä. Nielsenin mukaan käytännöllinen hyväksyttävyys muodostuu hinnasta, 

luotettavuudesta, yhteensopivuudesta olemassa olevien järjestelmien kanssa sekä 

tuotteen käyttökelpoisuudesta erilaisissa tehtävissä. Tuotteen käyttökelpoisuuteen 

kytkeytyy käytön tuottama hyöty käyttäjälleen sekä käytettävyys. Kokonaishyväk-

syttävyyteen vaikuttaa käytännöllisen hyväksyttävyyden rinnalla myös sosiaalinen 

hyväksyttävyys. Nielsenin mallin mukaan käytettävyyteen kuuluvat tekijät ovat helppo 

opittavuus, käytön tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys sekä miellyttävyys. 

(Nielsen 1993, 24) 

 

 

 

Kuva 1. Käytettävyyden mittari (Nielsen 1993, 25) 
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Nielsenin (2003) mallin mukaan opittavuus pitää sisällään sen, kuinka nopeasti käyttä-

jälle määritellyt tavoitteet saavutetaan laitteen avulla. Tehokkuudella tarkoitetaan, että 

kuinka tehokasta työn eteneminen on laitteen avulla. Muistettavuudella mitataan, miten 

käyttäjä on oppinut järjestelmän käytön, kun järjestelmän käyttöön tulee katkoja. 

Virheettömyydellä taas mitataan, kuinka monta virhettä käyttäjä tekee käyttäessään 

tietojärjestelmää ja selviääkö käyttäjä virheiden selvittelystä itsenäisesti.   Tyytyväisyy-

dellä haetaan koko käytettävyyden vastauksia ja se perustuu siihen, kuinka mukavaa 

käyttö oli ja vastaako järjestelmä sille odotettuja tarpeita. 

(ISO 9241-11:1998) standardi määrittelee käytettävyyttä, joka kuvaa käyttäjälle, miten 

hyvin määrätyt käyttäjät voivat käyttää tuotetta määrätyssä käyttötilanteessa saavuttaak-

seen määritellyt tavoitteet tuloksellisesti, tehokkaasti ja tyytyväisesti. Tuotteen tuotta-

vuus tulee olla sellainen, että tehtävät voidaan suorittaa täydellisesti ja virheettömästi. 

Miellyttävyys muodostuu siitä, miten käyttäjä kokee tuotteen käytön käyttötilanteessa. 

Tehokkuus muodostuu käyttöön vaadittujen resurssien määrästä, kuten raha, henkilöt tai 

aika. (ISO 9241-11) 

Käytettävyydessä on otettava huomioon käyttäjät, koska palvelun on sovittava 

tarkoitetulle käyttäjälle, hänen käyttöympäristöönsä ja sovellukselle tarkoitettuihin 

tehtäviin (Sinkkonen 2009, s.20). Käyttäjät käyttävät käyttöliittymän kautta ohjelmaa, 

joten suunniteltaessa ja arvioidessa ohjelmaa kiinnitetään huomiota käyttöliittymään 

sekä käytön kontekstiin. Käyttöliittymä on yksi osa järjestelmää tai sovellusta, ja 

käyttäjän tulee ymmärtää käyttöliittymän käytettävyyttä, jotta järjestelmää voidaan 

käyttää. Käyttäjä käyttää erilaisia tiedonsyöttö ja tulostuslaitteita, johon järjestelmä 

reagoi käyttöön käyttöliittymällä. Tätä kokonaisuutta kutsutaan ihminen-kone- 

vuorovaikutukseksi. (Kuutti & Bannon, 1993.) 

Ihmisen fyysiset ja kognitiiviset ominaisuudet, tarpeet ja tehtävät vaikuttavat siihen, 

miten käytettävyyden tulee olla tietoteknisten laitteiden ja palveluiden käytön osalta.  

Vastaavasti näillä on omat ominaisuutensa, tekniset piirteet, muodot, ulkoasu, rakenteet 

ja toiminnallisuudet. Käyttäjän tarpeiden ja palvelun tarjonnan tulee olla yhteensopivia. 

Verkkopalvelun tulee olla hyvä, jotta se sopii ihmisen tarpeisiin ja toimintatapoihin. 

(Sinkkonen, 2009, s. 18-21.) Sinkkonen (2009) toteaa tutkimuksessaan, että kun 

käytettävyys on sopivaa käyttäjälle, tuotteen käyttöliittymä on helposti opittavissa, 

käyttö tehokasta resursseina tai rahana sekä käyttöaikana mitattuna. Hyödyllisyys näkyy 

sopivuutena käyttötarkoitukseen, tilanteeseen ja ympäristöön, joita laitteella suoritetaan. 

Lopputulosten toteutuminen luo tyytyväisyyttä, laadun tunnetta jota palvelulta 

vaaditaan. Tyytyväinen käyttäjä odottaa, että käytettävä tuote on hyödyllinen ja tehokas 

sekä sopii käyttäjän tarpeisiin. (Sinkkonen, 2009)     

Käyttäjien tavoitetyytyväisyyttä voidaan mitata eri kyselyillä. Tällöin tavoitetyytyväi-

syys täytyy määritellä aluksi. Käyttäjätyytyväisyydelle voidaan määrittää tavoitetaso, 

johon käytettävyystestihenkilöiden pitää pyrkiä suorittaessaan käytettävyystestejä. 

Testihenkilöiden pitää saavuttaa vähintään minimitason testit onnistuneesti. (Jokela et 

al., 2005; Bevan, 1995.)  

Määrällisiä käytettävyyden arviointia tehdään vielä vähän, mutta kasvavassa määrin. 

Määrällinen käytettävyyden arviointi auttaa arvioimaan omaa tuotetta verrattuna 

kilpailijan tuotteeseen. Määrällisestä käytettävyyden arvioinnista saadaan selkeitä 

lukuja, joita pystytään tulkitsemaan. Määrällinen käytettävyysarviointi kannattaa 

suorittaa vasta, kun tuote on huolellisesti suunniteltu. (Nielsen, 2001). 
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2.3 Käyttäjäkokemus 

Käyttöliittymä ja käytettävyyssuunnittelussa aikaisemmin on puhuttu ainoastaan 

käytettävyydestä, jolloin yleensä puhutaan tuotteen yhdestä osatekijästä eli tuotteen 

miellyttävyydestä. (Kuutti & Bannon, 1993; Nielsen, 1993) Tuotteen tai palvelun tulee 

olla käyttäjälle miellyttävän tuntuista käyttää tuotetta sekä käyttäjän tulee olla 

tyytyväinen käyttää tuotetta. Käytettävyyden rinnalle on noussut laajempi käsite, 

käyttäjäkokemus, joka yleistyi enemmän web-palvelujen myötä. Käyttäjäkokemus tulee 

vedota asiakkaiden tunteisiin ja vuorovaikutussuhteisiin. Enää ei riitä, että järjestelmän 

ulkoasu on käyttäjälle miellyttävä. (Sinkkonen, 2009, s.18-19, 23) Käyttäjäkokemus 

kuitenkin keskittyy tuotteen ja käyttäjän väliseen suhteeseen, millaisena käyttäjä itse 

kokee tuotteen  (Roto, 2013). 

User Experience, (UX) suomennetaan käyttäjäkokemukseksi tai käyttökokemukseksi, 

joka on terminä käyttökokemusta laajempi käsite. Käyttäjäkokemus puhuttaa useasti 

myös lehtien otsikoissa jatkuvasti, vaikka käyttäjäkokemus on käsitteenä noussut 

tutkijoiden mielenkiinnon kohteeksi vasta web-palvelujen yleistymisen myötä 2000- 

luvulla. (Roto, 2013; Sinkkonen, 2009.) Käytettävyydellä tarkoitetaan käyttöön liittyviä 

laadullisia ominaisuuksia eli käyttöliittymän oppimisen, muistettavuuden ja 

tehokkuuden, virheettömyyden ja miellyttävyyden liittyvää toiminnallista laatua. 

(Nielsen, 1993, 25.) Käyttäjäkokemus lähestyy toisesta suunnasta 

käytettävyyssuunnittelua ja se kuvaa käyttäjän käyttökokemuksen laatua, missä tuotetta 

käytetään sillä hetkellä huomioon ottaen käyttäjän tarpeet, motivaation, ennakko-

odotukset sekä käyttöönottoon liittyvät ennakkoluulot ja paineet. Tähän vaikuttaa 

käyttäjän persoonallisuus, tuotteen erilaiset ominaisuudet, kuten valmistaja ja näistä 

muodostuneet ennakkotiedot, informaation esitystapa, odotukset käyttökokemuksesta tai 

omasta osaamisesta käyttäjänä. (Sinkkonen, 2009, 19-23). 

Käyttäjäkokemusta voidaan määritellä eri keinoin, mutta se yksinkertaisesti kertoo, 

miltä henkilöstä tuntuu käyttää tuotetta, palvelua tai järjestelmää. 

Teknologiajärjestelmän tavoitteena on saada aikaan hyvä mieli, jotta järjestelmän käyttö 

tuntuu mukavalta ja helpolta. (Roto, 2013.) Tutkijat painottavat erityisesti käyttäjän 

järjestelmän tai tuotteen käyttöhetkellä esille nousseisiin tunteisiin. Myöhemmin esille 

nousee myös hauskuuden merkitys niin järjestelmien suunnittelussa kuin 

käytettävyydessäkin. (Whiteside & Wixon, 1987.) 

 

2.4 Arviointimenetelmät 

Kokemusta voidaan mitata jos on pystytty määrittelemään mahdollisimman tarkasti 

mitä halutaan mitata. Fysiologisia mittauksia on helppo toteuttaa. Fysiologisten 

muutosten mittaaminen on yksi tapa tuottaa numeerista tietoa kokemuksista. Nämä 

mittausmenetelmät eivät kuitenkaan kerro koko totuutta henkilön tunnetilasta ja siksi on 

tärkeää kysyä käyttäjältä selityksiä, miksi mittarit värähtivät. (Roto, 2013.) 

Roto (2013) toteaa, että kokonaisvaltaista eli subjektiivista kokemusta voidaan mitata 

vain itse käyttäjän raportoimana, ja tärkeimmät mittarit eivät liity ohimeneviin tunteisiin 

vaan tärkeämpiin, mieleen jääviin kokemuksiin. Siksi käytännön työssä, kuten 

sairaalassa tarinankerronta voi toimia parempana tiedonlähteenä käyttäjäkokemuksen 

arvioinnissa, kuin numeeriset mittarit. Kokonaisvaltaista kokemusta arvioidaan 

subjektiivisesti, eli käyttäjän raportoimana. 
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3. Perioperatiivinen hoitotyö leikkaussalissa 

Perioperatiivista hoitokäsitettä alettiin käyttämään Yhdysvalloissa vuonna 1978. Se 

kulki aikaisemmin käsitteellä ”Operating Room Nursing” (leikkaussalissa tapahtuvaa 

hoitotyötä). Perioperatiivisella hoitokäsitteellä kuvataan koko potilaan hoitoprosessia 

ennen leikkausta, leikkauksen aikaista ja leikkauksen jälkeistä vaihetta kirurgisen 

potilaan hoidossa. (Panelius & Varisto, 1990. s.7-9.) 

Perioperatiiviseen hoitokäsitteeseen kuuluu hoidon tarpeen määrittely moniammatillisen 

tiimin johdolla, jossa sairaanhoitaja määrittelee potilaan ohjauksen- ja hoidontarpeen 

vuodeosastolla ennen leikkausta yhdessä anestesialääkärin sekä leikkaavan lääkärin 

kanssa. Lisäksi moniammatillisen tiimin tehtäviin kuuluu hoidon suunnittelu ja toteutus 

leikkausosastolla ja potilaan hoidon arviointi vuodeosastolla leikkauksen jälkeen. 

Perioperatiivisen hoidon pääperiaate on turvallisuuden turvaaminen ja sen myötä 

toiminnan jatkuvuus. Nukutuksen aikainen potilaan turvallisuuden huolehtiminen 

yhdessä anestesialääkärin kanssa kuuluu perioperatiivisen hoitotyön velvollisuuksiin. 

Potilasta koskevan päätöksenteon tulee perustua kaikkiin käytössä oleviin tietoihin 

(Panelius & Varisto, 1990 s.7-9). 

Sana ”peri” on kreikkaa ja se tarkoittaa ympäri (Kneedler & Dodge, 1983, s.11). 

Perioperatiivisella hoidolla tarkoitetaan leikkaus- ja anestesiaosaston henkilökunnan 

toteuttamaa leikkaus- tai toimenpidepotilaan hoitotyötä, johon lukeutuu kolme eri 

vaihetta, preoperatiivinen eli leikkausta edeltävä vaihe, intraoperatiivinen eli 

leikkauksen aikainen vaihe ja postoperatiivinen eli leikkauksen jälkeinen vaihe (Ahonen 

et al. 2012; Lukkari et al. 2007). (kuva 2). Perioperatiiviseen hoitotyöhön 

leikkaussalissa osallistuvat anestesiologi (nukutuslääkäri), anestesiasairaanhoitaja, 

instrumenttisairaanhoitaja ja valvova sairaanhoitaja yhteistyössä kirurgin eli leikkaavan 

lääkärin kanssa (Lukkari et al. 2007, s.303-345.) Perioperatiivinen käsite on uusi tapa 

tarkastella leikkauspotilaan hoitoa (Panelius & Varisto, 1990). 

 

3.1.1 Preoperatiivinen vaihe 

Preoperatiivinen vaihe alkaa, kun potilaalle aiheutuu jokin vaiva, joka vaatii 

leikkaustoimenpiteitä. Vaiva voi olla äkillinen sairauskohtaus, johon on reagoitava 

välittömästi tai se voi kehittyä pikkuhiljaa sairaudeksi (Lukkari et al. 2010). 

Maaliskuusta 2005 terveydenhuoltolain perusteella potilaan on päästävä hoitoon 

perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavasta erikoissairaanhoidossa, jolloin on 

kyettävä arvioimaan potilaan hoidon tarve. (Häkkinen, 2013). 

Kun hoidontarve on arvioitu ja hoitopäätös tehty. Potilaat valmistellaan tulevaan 

leikkaukseen ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti. Leikkauspotilaille annetaan 

soittoaika tai heidät kutsutaan leikkausta edeltävälle käynnille sairaanhoitajalle. 

Preoperatiivisella käynnillä kartoitetaan potilaan leikkausta edeltävä tila 

esihaastattelujen ja tutkimusten avulla, suunnitellaan leikkaukseen tulevan potilaan 

leikkauskunto, annetaan tietoa ja yksilöllistä ohjausta tulevasta leikkauksesta.  Lopuksi 

potilaan kanssa käydään yhdessä läpi leikkauspäivän kulku. (Sjöroos, 2012.) 
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3.1.2 Intraoperatiivinen vaihe 

Leikkauksen aikaista vaihetta kutsutaan intraoperatiiviseksi vaiheeksi. 

Intraoperatiivinen vaihe alkaa siitä, kun anestesia- tai leikkaussalisairaanhoitaja 

vastaanottaa potilaan leikkaussaliin ja loppuu siihen, kun potilas saapuu leikkauksen 

jälkeen valvontayksikköön eli heräämöön (Iivanainen et al. 2010). 

Intraoperatiivisessa hoidon vaiheessa on monta osaa, jotka merkitään vaihe vaiheelta 

tietojärjestelmään. Vaiheet perustuvat aikaleimoihin ja ne merkitään tietojärjestelmään 

aina, kun jokin tietty vaihe alkaa tai loppuu. Aikaleimojen merkkaaminen alkaa siitä, 

kun potilas saapuu saliin, anestesia on aloitettu, anestesia on valmis, potilas on valmis 

leikkaukseen, leikkaus alkaa, leikkaus loppuu ja potilas poistui salista. (Intensium, 

2013.) 

Intaroperatiivinen vaihe katsotaan alkaneeksi, kun potilas on saanut ensimmäisen 

vaiheaikaleiman ja on fyysisesti siinä leikkaussalissa, jossa toimenpide tehdään. 

Anestesia alkaa siitä hetkestä, kun anestesialääkäri tai anestesiahoitaja aloittaa 

anestesiaa varten valmistelut. Anestesia on valmis silloin, kun anestesialääkäri on 

nukuttanut ja antanut tarvittavat lääkkeet anestesian ylläpitämiseksi. Tämän jälkeen 

anestesialääkäri voi jättää potilaan anestesiahoitajan valvonnan alaisuuteen, kun on 

antanut anestesiaa varten tarvittavat ohjeistukset. Leikkaushoitajan osuus alkaa, kun 

anestesialääkäri on yhdessä anestesiahoitajan kanssa nukuttanut potilaan. Potilas on 

valmis leikkaukseen, kun avustava hoitaja on laittanut potilaan leikkausasennon ja 

desinfioinut leikattavan alueen. Instrumenttihoitaja peittelee toimenpidealueen 

steriiliksi. Leikkaus alkaa siitä hetkestä, kun kirurgi saapuu saliin ja suorittaa ihoviillon 

ja loppuu siihen hetkeen, kun sulkee potilaan haavan ja on lopettanut oman osuutensa 

leikkaussalissa. Intaroperatiivinen vaihe loppuu siihen, kun potilas saa aikaleimaksi 

poistunut salista. Tämän jälkeen potilaan hoitoa jatketaan heräämössä (Torkki, (2012): 

Marjamaa, (2008): Intensium, (2013)    

 

3.1.3 Postoperatiivinen vaihe 

Leikkauksen jälkeistä vaihetta kuvataan postoperatiiviseksi vaiheeksi. Hoito toteutetaan 

heräämössä, jossa potilaan valvonta ja toimenpiteestä toipuminen alkaa välittömästi. 

(Alatalo et al. 2007). Potilaan seuranta alkaa, kun sairaanhoitaja vastaanottaa potilaan 

leikkaussalista heräämöön ja päättyy, kun potilas siirretään heräämöstä vuodeosastolle. 

Heräämössä potilas kokee leikkauksen jälkeisen elintoimintojen palautumisen ja 

selviytymisen tunteen leikkauksesta.  

Heräämössä potilaan elintoiminnot ovat kriittisessä vaiheessa, koska muutoksia ennen 

vuodeosastolle siirtymistä voi tulla nopeasti. Siksi heräämöhoitajan tavoitteena on 

edistää potilasturvallisuutta ja estää potilaan komplikaatioiden syntymistä. Tavoitteena 

heräämötyössä on leikkauspotilaan komplikaatioiden väheneminen ja hoitoketjun 

sujuva jatkuminen.   

Heräämössä anestesiasairaanhoitajan tehtävänä on keskittyä potilaan elintoimintojen 

seuraamiseen ja ylläpitämiseen, kuten hengityksen, verenkierron ja tajunnantason 

palauttamisen seuranta.  Potilaan heräämövaiheen ongelmaksi lukeutuvat pahoinvointi 
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ja oksentaminen, hengityksen ja verenkierron häiriöt sekä leikkauksenjälkeiseen 

kiputilaan, hypotermiaan ja uneliaisuuteen liittyvät komplikaatiot (Lukkari et al. 2012.) 

 

 

Kuva 2: Perioperatiivisen hoitoprosessin työnkulku mukaillen Lukkari et al. (2007): 

Torkki (2007): Peltokorpi (2012) 

  

3.2 Anestesiamenetelmä 

Anestesiamenetelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, jolla saadaan lääketieteellisesti 

aikaan potilaan nukutus tai puudutus. Anestesiamuotoja on useita, joita ovat erilaiset 

puudutukset, laskimoanestesia, inhalaatioanestesia ja yhdistelmä– eli yleisanestesia 

(Lahtinen et al. (1998), s. 42.; Anesthesia, (2013); Anestesiologia, (2013.)  

Anestesiamenetelmät voidaan jakaa neljään päätyyppiin: 

 Paikallisanestesia (local anesthesia): tarkoitetaan pieniä pakallisanestesioita, 

jossa puudutetaan ainoastaan muutamia hermoja, mikä mahdollistaa potilaan 

hereillä olon toimenpiteen aikana ja operaation suorittamisen kivuttomasti. 

Tällaisia esimerkkejä ovat luomenpoistot tai hammashoidon aikana tapahtuva 

paikallispuudutus.  

 

 Dissosiatiivinen anestesia (Conscious or intravenous (IV) sedaation): 

Hallusigeeneillä pystytään poistamaan laajalta alalta aistiärsykkeitä, joka 

mahdollistaa sen, että toimenpiteessä potilas ei tunne, eikä muista sitä 

jälkeenpäin. Potilas on hereillä toimenpiteen aikana.  
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 Alueellinen anestesia (Regional Anesthesia): toimintaperiaate on sama kuin 

paikallisanestesialla. Tässä menetelmässä puudutettavat alueet ovat 

paikallisanestesiaa laajempia. Alueellinen anestesia on yleisin leikkauksen 

aikana tapahtuvista anestesiamuodoista, jossa voidaan käyttää 

epiduraalipuudutusta tai spinaalipuudutusta, joka tapahtuu selkäytimen kautta. 

Tässä anestesiamenetelmässä potilas on hereillä koko toimenpiteen ajan ja 

puudutus häviää muutaman tunnin päästä leikkauksen jälkeen. 

 

 Yleisanestesia (General anesthesia): Yleisanestesiassa potilas nukutetaan koko 

toimenpiteen ajaksi keinotekoisesti hengityskaasujen ja lääkeinfuusiota 

yhdistelemällä. 

Anestesiamenetelmiä ja niiden suunnittelu on melko laajalti esillä 

erikoissairaanhoidossa. Anestesia ja tehohoito tunnistetaan omaksi erikoisalaksi ja 

tehtäväalue on erityisen laaja-alainen. Anestesiamenetelmiä käytetään seuraavilla 

tehtäväalueilla ja anestesiatietojärjestelmän tehtävänä on tarjota anestesiologian ja 

tehohoidon erikoisalakohtaiset tiedonkeruutarpeet. (Rosenberg et al. 2006, s. 30-35) 

 Leikkausta edeltävään vaiheeseen, jossa potilaan tilan ja hoito arvioidaan 

anestesian osalta. Tätä vaihetta kutsutaan preoperatiiviseksi arvioinniksi 

 Leikkauksen aikaiset anestesiat ja leikkauksen jälkeinen valvonta heräämössä 

 Päiväkirurgiset anestesiapalvelut 

 Radiologian, kardiologian, lastentautien, psykiatrian ym. anestesiapalvelut 

 Tutkimus 

 

3.3 Anestesialääkäri 

Anestesialääkärillä tarkoitetaan lääketieteellisen anestesiahoitosuunnitelman 

laatimisesta, anestesian annosta sekä hoidosta vastaavana henkilönä. Anestesialääkärin 

työnkuvaan kuuluu anestesiamuodon arvioiminen tulevaan hoitotoimenpiteeseen 

huomioiden potilaan perussairaudet (Lukkari et al. 2007: Jalonen et al. 1999.) 

Anestesialääkärin tehtävänä on arvioida ja määrätä leikkaukseen tuleva anestesiamuoto 

ja lääkitys. Anestesialääkärin työnkuvaan kuuluu potilaan nukutus leikkaussalissa, 

mahdolliset puudutukset, intubaatio ja extubatio. Lisäksi anestesialääkäri valvoo 

potilaan vointia leikkauksen aikana yhdessä anestesiasairaanhoitajan kanssa (kuva 3). 

Hän myös ohjeistaa anestesiahoitajalle potilaan jatkohoidon, valvoo potilaan vointia 

heräämössä sekä antaa osastolle jatkohoito-ohjeet. Anestesialääkärin työtehtäviin 

kuuluu myös tehohoitopotilaan hoidon arviointi (Lukkari et al. 2007: Jalonen et al. 

1999). 
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Kuva 3: Anestesialääkäri lukemassa potilaan elintoimintoja (General Electric Company, 

(2012). 

 

3.4 Anestesiasairaanhoitaja 

Anestesiasairaanhoidolla tarkoitetaan potilaan elintoimintojen valvontaa leikkaussalissa 

ja leikkauksenjälkeisessä valvontayksikössä, jota kutsutaan heräämöksi (kuva 4). 

Anestesiasairaanhoitaja työskentelee anestesialääkärin työparina anestesian 

aloituksessa, leikkauksen aikana ja leikkauksen päättämisestä.  Lisäksi hän kirjaa 

hoidon aikaiset tapahtumat ja raportoi leikkauksen aikana tapahtuneista muutoksista 

hoitovastuun siirryttyä heräämöön. (Lukkari et al. (2007); Hamlin et.al.(2009)  

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/192) sekä sosiaali- ja terveysministeriön 

asetus potilasasiakirjoista (298/2009) velvoittavat terveydenhuollon eri 

ammattirooleissa keräämään potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen 

ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot. Laki sosiaali- 

ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) määrää, että 

potilasasiakirjoihin tulee merkintöjä riittävässä laajuudessa hoidon aikana. 

Potilasasiakirjoista tulee ilmetä riittävässä laajuudessa ilmi taudin määritykset valitun 

hoidon ja tehtävien hoitoratkaisujen perusteet. Laki velvoittaa myös, että erilaisten 

tutkimus- ja hoitomenetelmien valinnasta sekä niiden riskeistä ja vaikutuksista tulee 

tehdä merkinnät, joista ilmenee, millaisin perustein valittuun hoitomenetelmään on 

päädytty.  Hoitojaksokohtaiset merkinnät tehdään potilaasta päivittäin 

potilaskertomukseen liittyvistä huomioista sekä hoitotoimista. 
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Kuva 4: Anestesiasairaanhoitaja tarkkailemassa potilaan elintoimintoja (Pantsar, 2013) 

Kaavakkeesta löytyy potilaan tiedot ennen leikkausta, leikkauksen aikana saama 

lääkitys, vitaaliarvot (elintoiminnot), nesteytys, leikkausvuoto ja virtsan eritys.  

Anestesialääkärin kirjaaman määräyksen mukaan, anestesiahoitaja toteuttaa potilaan 

hoitoa kivunlievityksen sekä vitaalitoimintojen osalta.  Anestesiakaavakkeen 

täyttäminen alkaa postoperatiivisessa vaiheessa. Anestesiasairaanhoitajan tehtäviin 

kuuluu myös anestesiavälineiden ja -lääkkeiden tarkastus sekä hengityskoneen 

testaaminen ennen leikkausta. Näin pystytään takaamaan leikkauksen aikainen 

potilasturvallisuus (Katomaa (2010): THL (2013) : Hakala (2012.) 

 

Potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) Vaatimukset täytetään anestesialomakkeelle 

preoperatiivisen hoidon aikaisesta kirjaamisesta anestesian osalta, jossa on omat 

kirjauspohjat pre-, intra- ja postoperatiiviselle vaiheille (kuva 5). Anestesialomake 

sisältää laadunvalvontaa ja tilastointiin tarkoitettuja kirjauspohjia.  

Preoperatiivinen osio anestesialomakkeelle on tarkoitettu yksilöimään potilas, jonka 

avulla potilas pystytään tunnistamaan preoperatiivisen hoidon aikana. Potilaan tietoja 

kirjataan preoperatiiviseen vaiheeseen myös fysiologisten ja terveydentilaa kuvaavia 

tietoja, jonka perusteella anestesiahoidon tarve pystytään arvioimaan sekä kartoittamaan 

riskejä. Fysiologisten tietojen osalta kirjataan pituuden, painon, veriryhmän, allergian, 

lääkeaineyliherkkyyden sekä diagnoosin ja toimenpiteen tiedot sekä esilääkityksen 

tiedot. (Katomaa (2010): THL (2013): Hakala (2012.) 

 

Leikkauksen aikaista kirjaamista kutsutaan intraoperatiiviseksi kirjaamiseksi. 

Leikkauksen aikana kirjataan potilaalle annetut infuusiot ja lääkitys sekä potilaan tilaa 

kuvaavat tiedot, kuten verenpaine, pulssi, happisaturaatio, lämpötila, diureesi ja 

hiilidioksidipaine. Lisäksi kaavakkeeseen kirjataan toimenpiteet ja diagnoosit sekä 

leikkaukseen osallistuva henkilökunta. Lisäksi anestesiakaavakkeeseen merkataan 



20 

potilaaseen jäävät proteesit tai ruuvit sekä kudosaineet (Panelius & Varisto, 1990, 39; 

Kinnunen et al. 2007, 334.) 

 

Postoperatiivisia eli leikkauksen jälkeisiä tietoja kirjataan heti saavuttua heräämöön. 

Heräämössä potilaan vointia seurataan elintoimintojen palautumista, pahoinvoinnin, 

lääkityksen, nestehoidon ja diureesin osalta.  Anestesialomakkeelle kirjatut hoidon 

tiedot toimivat potilaan asiakirjana perioperatiivisesta hoitokokonaisuudesta, ja kun 

intraoperatiivisesta hoidosta siirrytään postoperatiiviseen hoitoon, anestesiakaavake 

toimii heräämöhoidon loputtua raportoinnin työvälineenä. (Panelius & Varisto 1990, 39; 

Kinnunen et al. 2007, 334.) 

 

 

 
 

Kuva 5: Anestesialomakkeen, joka kattaa pre,- intra- ja postoperatiivisen vaiheiden 

kirjaamisen (Virtuaali AMK, 2014) 
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3.5 Leikkaussairaanhoitaja 

Leikkausairaahoitaja (instrumenttisairaanhoitaja) työnkuvaan kuuluu valmistella 

leikkaussaliin tarvittavat instrumentit eli välineistö ennen leikkausta. Leikkaushoitaja 

toimii kirurgin avustajana koko leikkauksen ajan. Hän pukeutuu steriiliksi leikkaukseen, 

ja valvoo leikkausryhmän, leikkausalueen ja sen ympäristön aseptiikan säilymistä koko 

leikkauksen ajan. (Panelius & Varisto, 1990, 39; Kinnunen et al., 2007, 334.)  

 

Hän avustaa yhteistyössä anestesiahoitajan sekä valvovan sairaanhoitajan kanssa 

potilaan leikkauskuntoon. Instrumenttisairaanhoitaja valmistelee potilaan peittelemällä 

leikkausalueen. Instrumenttisairaanhoitaja avustaa kirurgia leikkauksen eri vaiheissa, 

ojentamalla hänelle tarvittava välineistö leikkaukseen sekä pitää leikkausalueen 

näkyväisyyttä koko ajan yllä. Leikkauksen loputtua instrumentti sekä valvova hoitaja 

huolehtivat yhdessä käytetyt toimenpidevälineet huoltoon sekä tarkistavat yhdessä 

tarkistuslistan, joka täytettään ennen leikkauksen alkua. Lopuksi hän avustaa potilaan 

siirrossa leikkauspöydältä omaan sänkyyn muiden leikkaussalissa työskentelevien 

henkilöiden kanssa. (Lukkari et al., 2007, 303-354; Hamlin et al. 2009, 5-7.) 

THL (2013) kuvaa, että leikkaussalisairaanhoitajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu 

leikkaussalissa tarkastuslistan käyttö, joka on laadittu maailman terveysjärjestö WHO:n 

mukaan ja se on maailmanlaajuinen potilasturvallisuutta lisäävä työkalu. 
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4. Anestesiatietojärjestelmä 

Anestesiatietojärjestelmän pääsääntöinen tehtävä on kerätä potilastietoa ja esittää sitä 

digitaalisessa muodossa reaaliaikaisesti, ja se on kehitetty palvelemaan ympäri 

maailmaa tuhansissa leikkaussaleissa (Williams 2005; Jonathan et al. 2012). 

Anestesiatietojärjestelmä tallentaa viiden minuutin välein potilasdataa, ja se vapauttaa 

leikkaussalihenkilökunnan käsin kirjaamisesta anestesiakaavakkeelle (Junger et al. 

2002; Ehrenfeld, 2010). (kuva 7) Anestesiatietojärjestelmään liittyy laiteliitäntä PCD-

Gateway, jolla saadaan potilaan parametrit tallentumaan. (Pantsar, 2013). 

 

Anestesian aikainen dokumentointi tietojärjestelmään on erinomaista teknologiaa, koska 

dokumentaatiota ei ole muutettu historian aikana merkittävästi. Automatisoinnilla 

pystytään tulevaisuudessa parantamaan potilaan hoitoa leikkaussalissa (Williams, 

2005). Williams (2005) tuo esille tutkimuksessaan, että 1% leikkaussaleista käyttivät 

1998 automatisoitua anestesiatietojärjestelmää potilaan hoidossa.  Anestesiahoitajat ja 

anestesialääkärit tulevat yhä enemmän tietoisemmaksi anestesiatietojärjestelmän 

tarjoamista hyödyistä ja ottavat käyttöönsä kehittyneen tietojärjestelmän 

 

 

Kuva 7: Anestesiatietojärjestelmästä käyttäjän näkökulmasta (Pantsar, 2013). 
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Merkittävimmät anestesiatietojärjestelmän hyödyt ovat potilaan hoitoprosessissa, koska 

teknologiakehityksen myötä pystytään tarjoamaan paremmat mahdollisuudet hoitaa 

potilasta laadukkaammin. Nauhoitettujen elintoimintojen myötä pystytään tehostamaan 

hoidon päätöksentukea, valvomaan tehostetusti potilaan elintoimintoja, parempaan 

kommunikaatioon hoidon saatavuudessa ja myöhemmässä vaiheessa tarvittava 

nauhoitettu data on helpommin käyttäjän saatavilla. (Ehrenfeld, 2010). 

 

Anestesiatietojärjestelmään voidaan tallentaa potilaan esitietoja, jotka voivat olla kotona 

oleva lääkitys, ikä, paino ja allergiat sekä aikaisemmat leikkaukset. Näitä tietoja 

pystytään hyödyntämään leikkauksen eri vaiheissa, jos potilaalla on antibioottikuuri 

menossa tai verensokeria täytyy mitata leikkauksen aikana. Anestesiatietojärjestelmä 

lukee potilaan elintoimintoja sähköiseen potilastietojärjestelmään viiden minuutin 

välein sydämensykkeen, verenpaineen ja happisaturaation (SpO2). Lisäksi järjestelmä 

tallentaa potilaan nesteytyksen sekä lääkityksen (Ehrenfeld, 2010). 

 

Sähköinen potilastietojärjestelmän rakenne muodostuu erilaisista tietokokonaisuuksista, 

joita ovat erilaiset näkymät, hoitoprosessin vaihe, otsikot ja ydintiedot. (Opas 

Ydintietojen, otsikoiden ja näkymien toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa 

2007.) Terveydenhuollon henkilöstö huolehtii tiedon kirjaamisen sähköiseen 

potilastietojärjestelmään (Hartikainen et al. 2000). 

 

Anestesiatietojärjestelmää käytetään Suomessa potilaan leikkaus- ja 

heräämövaiheeseen. Tietojärjestelmä on räätälöity Suomen anestesiakäytäntöjen 

pohjalta ja sen avulla voidaan dokumentoida sekä seurata potilaan tietoja hoitojakson 

ajalta. Anestesiatietojärjestelmät rekisteröivät automaattisesti tiedon 

potilasvalvontamonitorilta, ventilaattoreista ja kipupumpuilta (Pantsar, 2013). 

 

Leikkaussaliympäristö on korkeatasoinen ja sinne suunniteltu 

anestesiatietojärjestelmäratkaisu tarjoaa automaattisen tiedonkeruun lääkinnällisistä 

laitteista. Erilaiset integraatiot helpottavat tiedonkeruuta, ja leikkaussalihenkilökunnalla 

on mahdollisuus nähdä selvemmin potilastietoja. Käyttöliittymä säästää aikaa ja 

parantaa tietojen täydellisyyttä. Tämä kaikki yhdessä helpottavat lääkäreitä tekemään 

parempia päätöksiä potilaan hoidossa (General Electric Company, 2012).  

 

Anestesiatietojärjestelmä vapauttaa kädet paperityöstä hoitotyöhön. 

Anestesiatietojärjestelmä näyttää käyttäjälle sykkeen, verenpaineen ja tajunnantason. 

Anestesiamonitoreista tallentuvat tiedot elintoiminnoista päivittyvät viiden minuutin 

välein anestesiatietojärjestelmään. (kuva 8) Anestesiahoitaja tai anestesialääkäri on 

aikaisemmin saman tiedon merkannut manuaalisesti paperille. Anestesiatietojärjestelmä 

helpottaa leikkaussalissa työskentelevien hoitajien työtä merkittävästi, koska 

potilasmonitoreista ei tarvitse tietoa enää kirjata käsin. Ohjelmaa ei aloitteleva 

sairaanhoitaja osaa käyttää ilman opasta ja siksi käyttäjäystävällisyydessä on vielä 

paljon kehitettävää. (Behm, 2007) 

Anestesiatietojärjestelmään syötetään potilaan esitiedot sekä leikkauksen aikana 

annettavista lääkityksistä ja asennonvaihdoista. Potilaan tietojen kirjaaminen on tärkeää 

vaikka leikkauksessa ei tapahtuisikaan mitään hälyttävää. Anestesiatietojärjestelmään 

kirjataan tietoa potilaan saapumisesta saliin, anestesian aloituksesta, 

leikkausvalmisteluista ja milloin potilas on valmis leikkaukseen sekä kirurgin 

saapuminen saliin. Leikkauksen jälkeen anestesiatietojärjestelmästä voidaan tulostaa 

anestesiaraportti leikkauksen kulusta. Tämä dokumentti on oikeustoimikelpoinen, kun 

hoitotyön raporttia annetaan potilaan siirryttäessä heräämövaiheeseen. Lääkärit ja 
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hoitajat pystyvät seuraamaan potilaan vointia anestesiamonitorista toisesta tilasta, 

vaikka potilas olisi siirretty heräämöön. Lääkäri voi lisäksi tehdä hoitomääräyksiä 

jatkohoitoon siirtyneelle potilaalle leikkaussalin tietojärjestelmästä heräämöpotilaan 

tietoihin, jolloin lääkärin ei tarvitse mennä fyysisesti heräämöön varmistaakseen 

potilaan vointia ennen määräyksen antamista. (Behm, 2007) 

 

 

 

 

 
 

Kuva 8. Anestesiatietojärjestelmän käytöstä leikkaussalissa 2013 (Pantsar 2013). 

 

 

Tietojärjestelmä tarjoaa myös raportointiin mahdollistavia työkaluja, josta pystytään 

ajamaan erilaisia raportteja potilaan iän perusteella, erikoisalakohtaisesti ja mihin 

vuorokauden aikaan leikkauksia on tehty sekä mikä on leikkauksien kiireellisyysaste. 

Potilaasta tiedon saaminen, kuin myös raporttien ajaminen ei tunnu enää työläältä, 

koska aikaisemmin tiedon saanti vaati potilaspapereiden läpikäymistä. Nyt tiedon hakee 

automaattisesti järjestelmä, ja tiedon saaminen on helpottunut ja saliaikaa saadaan 

tehokkaammin hyödynnettyä. (Behm, 2007). 

 

Tärkeää anestesiatietojärjestelmän kehityksessä on sairaalan henkilökunta, jotta saadaan 

toimiva ja potilasturvallinen anestesiatietojärjestelmä. Vaatimus 

anestesiatietojärjestelmälle on toimia 24/7 virheettömästi. Kriittinen ympäristö vaatii 

järjestelmältä vakautta ja virheettömyyttä, ja siksi ohjelmistokehittäjille sairaalamaailma 

on ongelmallinen ympäristö, mutta jatkossa pystytään tunnistamaan tekniset 

mahdollisuudet ja ne pystytään hyödyntämään ohjelmistokehityksessä. (Behm & 

Hakonen 2007)  
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Laiteliitännällä tarkoitetaan informaation välitystä lähettäjältä vastaanottajalle (kuva 9). 

Anestesiatietojärjestelmä koostuu samoista osista, kuin mikä tahansa viestintä. 

Anestesiatietojärjestelmä välittää potilaasta tulevan informaation 

potilastietojärjestelmään, joka lähettää viestin vastaanottajalle. Tietoliikenne tarvitsee 

lähettäjän, datan, vastaanottajan ja siirtotien (Jäntti, 2012). 

 

 

 

 
 

Kuva 9: Mukailtu perioperatiivisen hoidon laiteliitäntä arkkitehtuuri (Tieto, 2011) 

 

Sairaalakäyttöön suunniteltu ensimmäinen sarjaliikenne- /Eternet palvelin Digi Connect 

ES,  joka  yhdistää leikkaussalilaitteet turvallisesti yhteen. Digi Connect ES täyttää 

EU:n sairaalaympäristöön asettamat vaatimukset, kuten ventilaattorit, EKG-koneet ja 

potilasmonitorointilaitteet  sairaalan yleiseen hallintajärjestelmään.  Kirjaustiedot 

siirtyvät  Digi Connect ES:n avulla automaattisesti potilastietojärjestelmään ja riski 

potilastietojen käsin kirjaamisesta johtuvista virheistä poistuu ja kädet vapautuvat 

potilastyöhän. (Datamonitor, 2012.) 

Digi Connect ES on turvallinen eikä aiheuta häiriöitä muille sairaalan potilaslaitteille tai 

aiheuta virhetilanteita muista laitteista. Ulkoisia suojaerottimia tai virtaläheteitä ei 

tarvita turvaamaan laitetta sähköiskun varalta, koska laitteessa on tarkasti otettu 

maadoitus huomioon. Leikkaussaliympäristö määrittää laitteelle myös rakenteellisia 

stansardeja, joka on otettu huomioon rakenteessa siten, että piirilevyllä olevien 

komponenttien etäisyydet ulkokotelon lujuuteen ulkoisia iskuja vastaan on turvattu. 

Laitetta voidaan myös leikkauksen aikana puhdistaa sen ollessa päällä. (Datamonitor, 

2012.) 
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PCD-gateway muuntaa lääkintälaitteilta tulevan sanoman laitevalmistajan rajapinnan 

protokollan mukaan siten, että sanomaa voidaan lähettää eteenpäin tietojärjestelmään. 

Laiteajurin tarkoituksena on muuntaa lääkintälaitteen lähettämät mittaustiedot 

(parametrit) anestesiatietojärjestelmään (Heinikoski, 2011).  

PCD-gateway on tarkoitettu pääosin leikkaussalissa tapahtuvaan toimenpidetietojen 

siirtymiseen. Hoitotyönkirjaukset, jotka välittyvät lääkintälaiteajurin välityksellä ovat 

lääkitys- ja nestehoito sekä Digi Connect ES välittämät mittaustiedot, jotka välittyvät 

automaattisesti anestesiatietojärjestelmään (Heinikoski, 2011) 

Laiteliitäntäpalvelin on kehitetty tukemaan yhtä aikaa useita potilasvalvontamonitoreja 

sekä laiterajapintoja. Laiteajureita järjestetään leikkaussaliin tarvittava määrä, joihin 

suunnitellaan lääkitys- ja nesteinfuusiolaitteilta, hengityskoneilta ja 

potilasvalvontamonitorilta tulevan tiedon välittyminen (Heinikoski, 2011). 
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5. Tutkimusmenetelmät 

Kirjallisuuteen ja aikaisempaan tutkimukseen perehtyminen antaa tutkijoille 

näkökulman tutkittavaan ilmiöön sekä samalla ohjaa tutkimuksen kulkua oikeaan 

suuntaan. Aihealueeseen perehtyminen vaikuttaa myös tutkimuksessa käytettävien 

menetelmien valintaan. (Hirsijärvi et al. 2009, s.109) 

Tässä luvussa tuodaan esille tämän tutkimuksen toteutus ja menetelmät. Perehdytään 

kirjallisuuskatsauksen avulla laadulliseen tutkimukseen sekä tuodaan esille 

kohdeyritykseen toteutettu kysely 

Tutkielma toteutettiin teoriaan pohjautuvan kirjallisuuskatsauksen ja laadullisen 

kyselytutkimuksen keinoin. Kirjallisuuskatsaukseen valitut artikkelit käsittelevät 

käytettävyyttä, käyttäjäkokemusta ja preoperatiivistä hoitoa leikkaussalissa sekä 

anestesiatietojärjestelmää. Kirjallisuuskatsauksen avulla pyrittiin lukija johdattamaan 

anestesiatietojärjestelmän käytettävyyteen ja käyttäjäkokemuksen tarkoitukseen.  

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä 

kokonaisvaltaisesti reaalimaailmassa. (Baskerville, 1999: Hirsijärvi et al. 2009). 

Reaalimaailma on moninainen ja siitä voidaan löytää erilaisia suhteita moneen 

suuntaan. Laadullisella tutkimuksella tuodaan esille tosiasioita muuttujia vilisevästä 

reaalimaailmasta (Hirsijärvi et al. 2009). Tutkimusmenetelmät jaetaan kahteen osa-

alueeseen, laadulliseen ja määrälliseen. Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan pientä 

kohdejoukkoa sosiaalisessa ympäristössä (Baskerville, 1999.) 

Laadullinen tutkimus on kokonaisuus ja on tarkkaan pohdittava, että miten aineisto 

kerätään sekä miten sitä analysoidaan.  Laadullista tutkimusta voidaankin kuvata 

lineaarisena vaihe vaiheelta toistuvana systemaattisena työnä. Tutkimusta ohjaa myös 

jokin tutkimusongelma ja sen avulla pyritään ratkaisemaan jotakin. Tutkimuksessa on 

omat päättelysäännöt, jotka ohjaavat tutkimuksen luonnetta. Laadullisen tutkimuksen 

tehtävänä on lisätä ymmärrystä, mahdollistaa eri tulkintoja, mallintaa asioita ja antaa 

asioille merkityksiä (Baskerville, 1999). 

Laadullista tutkimusta voidaan tehdä myös toimintatutkimuksena, joka on perustettu 

1990 luvun loppupuolella. Sen suosio alkoi kasvaa tieteellisissä tutkimuksissa ja 

tietojärjestelmällisissä menetelmissä. Tämä tutkimusmenetelmä tuottaa hyvin tärkeitä 

tutkimustuloksia, koska se perustuu käytännön toimintaan, joilla pyritään ratkaisemaan 

välitöntä ongelmaa. Tietojärjestelmätutkimuksessa on hyvä painottaa ihmisen ja 

tietokoneen välistä vuorovaikutusta (Baskerville, 1999). 

Laadullisen tutkimuksen tärkeimmistä menetelmistä on laadullinen haastattelu, joka on 

yksi tärkeimmistä työkaluista tiedonkeruuta hankkiessa sekä on tutkimuksen 

päämenetelmä. Haastattelun avulla saadaan selville ihmisten mielipiteitä ja samalla 

pystytään keräämään tietoa (Myers et al. 2006: Hirsijärvi et al. (2009).  

Laadullisia haastatteluita käytetään useissa erilaisissa tutkimuksissa ja yleisemmin niitä 

käytetään tapaustutkimuksissa, toiminnallisissa tutkimuksissa ja grounded theory 

tutkimuksessa sekä ethnographies tutkimuksessa. (Myers et al. 2006). 



28 

Laadullisen tutkimuksen haastattelua pidetään suhteellisen helppona tapana kerätä 

tutkimusmateriaalia, mutta se ei kuitenkaan ole helppo. Siinä ollaan vuorovaikutuksessa 

haastateltavan kanssa ja se luo haastetta tutkijalle. Myers et al. (2006) tuovat esille, että 

tutkijat ovat törmänneet laadullisen haastattelun sudenkuoppiin. Laadullinen haastattelu 

ei ole niin yksinkertaista, kuin se antaa olettaa, mutta haastattelu on erinomainen keino 

kerätä tutkimusaineistoa. Nämä vaikeudet, ongelmat ja kompastuskivet jäävät usein 

huomiotta lopullisessa tutkimuksessa. (Myers et al. 2006.) 

Laadullisessa haastattelussa ongelmatilanteita luo se, että ne tilanteet ovat järjestettyjä ja 

vaikuttavat usein keinotekoisilta. Se edellyttää tutkijalta vuorovaikutustaitoja, jotta 

pystyy juttelemaan luontevasti tutkittavan kanssa. Luottamuksellisen suhteen luominen 

on todella tärkeää, koska silloin haastateltava saattaa paljastaa enemmän tietoja 

tutkijalle. Tutkija on yleensä täysin vieras ihminen ja esittää arkoja kysymyksiä. Tutkija 

ei saa olla haastattelutilanteissa liian tungetteleva tai antaa sellaista kuvaa, että hänellä 

on kiire johonkin. Jos tutkija antaa itsestään negatiivisen kuvan, niin silloin tutkimus on 

vaarana epäonnistua, koska haastattelut eivät tuota toivottua tulosta. (Myers et al. 2006.)  

Myers et al. (2006) tuovat esille laadullisen haastattelun kompastuskivistä, ja miten ne 

pystyttäisiin välttämään. Ongelmatilanteisiin puututaan dramaturgin keinoin, joilla 

ongelmat voidaan ratkaista. On kehitetty malli, joka antaa suuntaviivoja ja halutaan 

käyttöön laadulliseen haastatteluun. Esimerkiksi strukturoitu haastattelu, jossa on valmis 

käsikirjoitus. Tässä mallissa ei ole sijaa improvisoida ja tämäntyyppisiä haastatteluja 

käytetään paljon tutkimuksissa. Puolistrukturoidussa haastattelussa tutkija on 

valmistellut kysymykset etukäteen, mutta tarpeen tullen pystyy improvisoimaan 

tutkimusjoukon kanssa. Haastattelija on silloin yksin ja hänellä on joukko tutkittavia. 

Tutkimusjoukko kokoontuu muutaman kerran ja haastattelija kerää tutkimustuloksia. 

Viimeinen haastattelumalli on ryhmähaastattelu, jossa kaksi tai useampaa ihmistä 

haastattelee ryhmässä haastateltavia. Tällainen haastattelu voidaan jäsentää tai olla 

jäsentämättä. 

Laadullisissa haastatteluissa täytyy olla tarkkana, ettei luo pelkoja, ongelmia ja 

sudenkuoppia tutkimusjoukkoon. Haastattelijan täytyy olla todella tarkkana, ettei hän 

loukkaa tahattomasti haastateltavaa, eikä hän itse loukkaannu haastateltavan 

kommenteista. Pahimmassa tapauksessa tutkimusta ei voi tämän jälkeen enää suorittaa 

samalle kohderyhmällä. Laadullinen haastattelu on erittäin tehokas tietojen 

keräämistekniikka (Myers et al. 2006). 

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta on hyvä tutkia, koska ohjelmistot ovat menneet 

eteenpäin työyhteisöissä ja työ perustuu tietokoneen välityksellä tapahtuvaan 

vuorovaikutukseen. On erityisen tärkeää, että ihminen on ajan tasalla ohjelmistoista, 

joita hän käyttää. Virhetilanteita voi syntyä epäloogisista käyttöliittymistä ja heikentää 

työtehokkuutta ja työntekijän motivaatiota työtänsä kohtaan. Oikeaoppinen 

perehdyttäminen on myös tärkeää, kun otetaan uutta ohjelmistoa käyttöön (Walsman, 

1995.) 

Ronkainen et al. (2011) korostavat laadullisessa tutkimuksessa kokemuksen 

huomioimista. Näin pystytään korostamaan erityisesti ihmisen elämänkokemusta, 

havainnoijana ja toimijana. Näillä kokemuksilla, havainnoilla sekä toiminnoilla 

haastateltava pystyy eläytymään suhteessa aikaan, paikkaan ja toimintoihin. Toteutus 

voidaan toteuttaa monella eri tavalla, kuten puhelimitse, sähköisesti tai 

kyselylomakkeella. Kyselyn voi joko täyttää haastateltava tai haastattelija tutkittavan 

puolesta. 
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6. Tutkimuksen toteutus 

Tutkimukseen valittiin kuusi leikkaussalissa työskentelevää henkilöä, joille lähetettiin 

haastattelukysymykset etukäteen tutustuttavaksi. Tutkimusjoukossa oli kaksi 

anestesialääkäriä, kaksi anestesiahoitajaa ja kaksi leikkaushoitajaa. Kaikilta näiltä 

haastateltavilta kysyttiin samat kysymykset. Kysymykset oli suunniteltu käytettävyyden 

ja käyttäjäkokemuksen pohjalta. Tutkimuksessa ystävällisesti pyydettiin miettimään 

anestesiatietojärjestelmän käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta kirjallisesti. Esimerkiksi, 

millainen vuorovaikutus- tai käytettävyyskokemus sinulla on anestesiatietojärjestelmän 

kanssa hoidon eri vaiheissa. Tämän laadullisen tutkimuksen kyselylomakkeen 

kysymykset laadittiin aiemman tutkimuksen pohjalta. Tällöin tutkimusta voitiin verrata 

aikaisempiin tutkimuksiin, ja näin ainoastaan pystyttiin näkemään tukevatko eri 

tutkimustulokset toisiaan.  

Tutkimuskohteena oli leikkaussalihenkilökunta, joka käytti työssään 

anestesiatietojärjestelmää pre-, intra-, ja postoperatiivisessa vaiheessa. 

Tutkimuskysymyksen ensimmäiset neljä kysymystä liittyivät leikkaussalihenkilökunnan 

taustaan (ikä, työkokemus leikkaussalissa, työtehtävä leikkaussalissa ja tietotekninen 

osaaminen). Tämän jälkeen kysymykset painottuivat käytettävyyteen ja 

käyttäjävuorovaikutukseen anestesiatietojärjestelmän kanssa. Lisäksi kysyttiin 

järjestelmän luotettavuutta ja koulutuksen riittävyyttä oppia käyttämään 

anestesiatietojärjestelmää. 

Tutkimusaineisto kerättiin lähettämällä haastateltaville kyselylomakkeet sähköpostilla ja 

haastattelemalla sekä havainnoimalla leikkaussalihenkilökuntaa kohdeyrityksessä. 

Haastateltavat täyttivät kyselylomakkeen ennen haastattelua ja samat kysymykset 

toistettiin kasvotusten, jotka nauhoitettiin mahdollista jatkokäsittelyä varten. Samalla 

tehtiin muistiinpanoja haastattelujen aikana eleistä, ilmeistä ja tunteista esitettyihin 

kysymyksiin.  

Tutkimushaastattelut toteutettiin puolistrukturoiduilla kyselylomakkeella, jossa oli 

avoimia kysymyksiä. Tutkimuksessa päädyttiin avoimiin kysymyksiin, koska näin 

pystyttiin saamaan mahdollisimman laaja kuva käytettävyydestä ja käyttäjäkokemusta 

kuvaavaa materiaalia. Kyselylomakkeen kysymykset muotoutuivat käytettävyysmallin 

osa-alueeseen käytettävyys, josta tutkimuskysymykset muodostettiin. 

Tutkimusaineiston kokemuksia haluttiin verrata aikaisempaan tutkimukseen 

käyttäjäkokemuksesta. Kyselylomake haluttiin muotoilla helposti ymmärrettäväksi, 

mutta ei kuitenkaan liian suppeaksi, että vastauksia saatiin laajasta näkökulmasta. 

Kysymyksiä lähetettiin kaikille kuudelle, jotka lupautuivat haastateltaviksi. 

Haastateltavien määrä oli pieni, joten kaikki kuusi osallistuivat kirjallisesti sekä 

suullisesti tutkimukseen. Tutkimusjoukko ei ollut suuri, mutta jokaisesta 

ammattiryhmästä saatiin tutkimustuloksia riittävästi. Vastauslomakkeet olivat 

suppeampia, kuin haastattelut, mutta kummastakin tutkimustavasta saatiin riittävästi 

aineistoa. Vastauslomakkeet saatiin samalla, kun haastattelut olivat ohi, joten niiden 

lukeminen onnistui heti. Kysymyslomakkeet käytiin muutaman kerran läpi ennen 

analysointivaihetta. Aineisto jaettiin eri ammattiryhmien mukaan, jonka jälkeen 

litterointi aloitettiin. Analyysivaiheen tarkoituksena oli löytää yhtenäisyyksiä sekä 

eriäväisyyksiä eri ammattiryhmien välille. Analyysin jälkeen pystyttiin toteamaan, 
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millaisia kokemuksia ammattiryhmien välillä oli syntynyt. Tämän jälkeen tehtiin 

johtopäätökset tutkimusongelmiin liittyen.  

Tutkimusaineiston keräämisessä huomattiin, että haastattelujen havainnoimisella ja 

keskustelulla oli suuri merkitys tutkimuskysymysten edetessä. Monta hyvää 

käytettävyyteen liittyvää asiaa olisi jäänyt huomiotta. Tutkimuksen myötä haastattelijan 

omat tiedot lisääntyivät anestesiatietojärjestelmää kohtaan. Tutkimus lisäsi haastattelijan 

tietämystä järjestelmän käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta kohtaan. 

Haastattelujen aikana havainnointiin haastateltavien suhtautumista 

anestesiatietojärjestelmään, ja millaisia tunteita ne käyttäjässä herättivät sekä muihin 

keskusteluissa esille nousseisiin kysymyksiin. Haastattelujen aikana kirjoitettiin 

muistiinpanoja tulosten myöhäisempää analysoimista varten. Lisäksi haastattelut 

nauhoitettiin äänitiedostoiksi. Nauhoitetut äänitiedostot purettiin kirjalliseen muotoon, 

jotta aineiston analysoiminen ja tulosten tulkitseminen oli tutkimuksen edetessä 

helpompaa sekä haastateltavien vastauksiin oli helpompi palata myöhemmässä 

vaiheessa. Aineisto analysoitiin laadullisen analyysin periaatteita noudattaen. 

Haastattelujen jälkeen jokainen haastattelu käytiin yksitellen läpi ja muistiinpanoja 

täydennettiin. Lisäksi koottiin yhteenveto haastateltavien käyttäjäkokemuksesta sekä 

käytettävyydestä anestesiatietojärjestelmää kohtaan, jotta myöhemmässä vaiheessa oli 

helpompi jäsentää tutkimusjoukkoa. Jokaisen haastattelun läpikäymiseen käytettiin 

aikaa, jotta nähtäisiin yhteneväisyyksiä ja eriäväisyyksiä eri ammattiryhmien välillä, ja 

pyrittiin nostamaan muutama kehitystä vaativa jatkotutkimusaihe. Haastattelujen 

tulokset esitetään seuraavassa luvussa. Haastateltavien nimet eivät tule esille missään 

vaiheessa tutkimusta, ainoastaan tuloksia kuvataan ammattiryhmien kautta. 

Tutkimuksen kohdejoukko valittiin tarkoituksenmukaisesti sellaisista henkilöistä, jotka 

olivat työskennelleet leikkaussalissa useamman vuoden ajan. Työuran pituudella oli 

merkitystä sen vuoksi, että leikkaushenkilökunta on työuransa aikana nähnyt 

tietojärjestelmäkehitystä ja pystyivät kuvailemaan tuntemuksia tämän pohjalta. 

Manuaalisesta versiosta on edetty pikkuhiljaa merkkipohjaisiin tietojärjestelmiin ja sitä 

edelleen Web-pohjaisiin järjestelmiin, ja siksi kohde joukko tuntui näin oikealta.  

Tutkimuskohteen löytäminen oli ammattitaustani vuoksi helppoa.   

Tutkimusaineisto koostui anestesialääkäreistä, anestesiahoitajista ja 

leikkaussairaanhoitajista. Tutkittaville lähetettiin tutkimuksen tarkoituksesta käsittelevä 

saatekirje, jonka jälkeen kävin esittelemässä tutkimusidean tutkimuskohteelle. Kaikki 

olivat halukkaita osallistumaan tutkimukseen, ja jokainen tutkimuksessa mukana ollut 

leikkaussalihenkilökunta oli työskennellyt eri kirurgisessa yksikössä. Tutkittavilla nousi 

ensimmäisenä esille kysymys, että onko haastattelu pitkä ja onko haastattelukysymykset 

vaikeilta. Haastattelukysymykset lähetettiin sähköpostilla aiheeseen perehtymisen 

vuoksi ja aineiston mahdollista laajaa materiaalia varten. Haastateltavista ei kukaan 

kuitenkaan missään vaiheessa kieltäytynyt osallistuvansa tutkimukseen.  

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä kuusi leikkaussalissa työskentelevää henkilöä, 

joista viisi oli naisia ja yksi mies. Haastattelut pidettiin sairaalan tiloissa tai 

haastateltavien kotona. Haastattelun pituus vaihteli 30 minuutista 90 minuuttiin. 

Haastattelujen pituuteen vaikutti ammattiryhmä. Lyhemmissä haastatteluissa 

haastateltiin leikkaushoitajia, jotka vähemmän työskentelevät anestesiatietojärjestelmää 

hyväksikäyttäen työssään hoidon eri vaiheissa. Haastateltavien ikä jakautui 37 vuodesta 

58 ikävuoteen, ja työkokemusta vaihteli kahdeksasta vuodesta kolmeenkymmeneen 

ikävuoteen. 
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7. Empiirisen tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset ja arvioidaan jatkotutkimustarvetta sekä 

käydään läpi tutkimuksesta saadut anestesiatietojärjestelmän käytettävyyteen ja 

käyttäjäkokemukseen perustuvat tulokset kirjallisuuteen painottuen.  

Haastateltavana oli kaksi anestesialääkäriä, kaksi anestesiasairaanhoitajaa ja kaksi 

leikkaussairaanhoitajaa. Haastateltavien kokemukset anestesiatietojärjestelmää kohtaan 

vaihtelivat suuresti. Haastateltavista kolmella oli heikko tietotekninen osaaminen ja 

kahdella osaaminen oli tyydyttävä. Yhdellä vastaajista tietotekniset taidot olivat hyvät. 

Jokainen haastateltava käytti anestesiatietojärjestelmää leikkaussalissa tai heräämössä 

hoidon eri vaiheissa. 

Haastateltavien kokemus anestesiatietojärjestelmän käytettävyydestä ja 

käyttäjäkokemuksesta vaihteli kuudesta kuukaudesta - kahteen vuoteen. Tämä antoi 

tutkimukseen laadullisen näkökulman, kun jokaisella oli eri käyttäjäkokemus 

tietojärjestelmästä.    

Aikaisempi tutkimus osoittaa, että käytettävyydellä ja käyttäjäkokemuksella voidaan 

parantaa tietojärjestelmän laatua. Käytettävyys tulee suunnitella tietojärjestelmää 

käyttävien tarpeiden mukaan. Tässä tutkimuksessa esille nousee 

leikkaussalihenkilökunnan merkitys anestesiatietojärjestelmän käytettävyyteen ja 

käyttäjäkokemukseen. Käyttäjien tarpeet on osattava määritellä heti 

tuotekehitysprosessin alussa, että on erilaisia keinoja määritellä sekä arvioida niitä.  

 

7.1 Anestesiatietojärjestelmän laajuus ja tarkoitus leikkaussalissa 

Anestesiatietojärjestelmää käytettiin perioperatiivisessa vaiheessa koko hoitoprosessin 

ajan.  Tietojärjestelmä oli omaksuttu leikkaussalissa pre-, intra-, ja postoperatiivisessa 

vaiheessa käyttöön. Potilaan saapuessa osastolle anestesialääkäri haastatteli potilaan ja 

kirjasi leikkaukseen tarvittavat esitiedot anestesiajärjestelmään sekä määräsi 

esilääkitykset, nämä tiedot kirjattiin järjestelmään osastolla ennen potilaan menemistä 

leikkaussaliin. Henkilökunta leikkaussalissa pystyi suunnittelemaan potilaan kutsumista 

leikkaussaliin, koska näki tietojärjestelmästä potilaan esilääkityksen antoajan. 

Sairaanhoitajat käyttävät leikkaussalissa anestesiatietojärjestelmää, joka mahdollistaa 

leikkaukseen tulevan potilaan esitietojen tarkistamisen ennen potilaan saapumista 

leikkaussaliin. Suurin osa tapahtuvasta leikkauksista toteutetaan päiväkirurgisina 

toimenpiteinä, jolloin potilas tulee suoraan kotoa leikkaukseen, ja jatkohoito tapahtuu 

vuodeosastolle. Anestesia -ja leikkaussairaanhoitajat kokivat tämä erittäin tarpeellisena 

hoidon aloituksen kannalta. Näin pystyttiin varmistamaan hoidon turvallisuus ennen 

potilaan saapumista leikkaussaliin. Taloudellinen ja luonnon säästäminen on myös 

otettu huomioon anestesiatietojärjestelmän myötä. Tutkimuksen aikana hoitajat useasti 

painottivat paperittoman sairaalan merkitystä, jolloin anestesiatietojärjestelmän käyttö 

nousi vahvasti esille, ja potilaan tiedot oli saatavilla aina, kun niitä tarvittiin. 

Tutkimukseen osallistuvista henkilöistä kaikki kokivat, että anestesiatietojärjestelmän 
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myötä on enemmän aikaa työskennellä potilaan ympärillä. Ohessa on kuvattu 

leikkaussairaanhoitajan näkemys hiljaisen raportoinnin merkityksestä.   

 

”Kun pyritään noudattamaan sekä toteuttamaan paperitonta sairaalaa tulee potilaan 

esitietoihin tutustua aikaisemmassa vaiheessa. Hiljainen raportointi pakottaa meidät 

tutustumaan potilaan esitietoihin ennen leikkaukseen valmistautumista 

huolellisemmin, kuin pelkästään Leiko potilaiden esivalmisteluihin”… leikkaushoitaja 

 

Leikkaussairaanhoitajat eivät käyttäneet anestesiatietojärjestelmää leikkauksen aikana, 

mutta tutustuivat potilaan esitietoihin ennen potilaan leikkauksen alkamista. 

Leikkaushoitajat kuitenkin kokivat anestesiatietojärjestelmän tärkeänä osana omaa 

työnkuvaa ennen leikkauksen alkamista.  

Anestesiasairaanhoitajat ottivat vastaan potilaan leikkaussaliin yhdessä leikkaushoitajan 

kanssa, ja hiljaisen raportoinnin merkitys korostui tässä vaiheessa erityisesti. 

Huolellinen esitietojen tarkastaminen anestesiatietojärjestelmästä ennen leikkausta 

nopeuttaa potilaan hoitoa perioperatiivisessa hoidossa. Hiljainen raportointi koettiin 

turvallisemmaksi tavaksi potilaan hoidossa, ja se selkeytti potilaan tiedonkulkua hoidon 

eri vaiheissa. Tietojen säilyminen, tallentuminen ja siirtyminen koettiin 

luotettavammaksi, kun tiedot tallentuivat sähköiseen muotoon ja niitä oli jälkikäteen 

helppo lukea. Anestesiahoitajan ajatuksia on kuvattuna hiljaiseen raportoinnin osalta ja 

kuinka se lisäsi turvallisuuden tunnetta omaan työhönsä leikkaussalissa. 

 

”Potilaan esitiedot pystyi nyt tsekkaamaan ennen leikkauksen alkua tietokoneelta, se 

lisäsi sekä selkeytti raportointia ja ennen kaikkea loi turvallisuuden tunnetta omaan 

työhön anestesiahoitajana” anestesiasairaanhoitaja 

 

Negatiiviseksi koettiin hiljaisessa raportoinnissa, että se sekoitti rooleja leikkaussalissa. 

Jos anestesialääkärin tekemät määräykset olivat jääneet merkkaamatta, niin 

anestesiahoitaja joutui kirjaamaan anestesialääkärin puolesta määräykset 

anestesiatietojärjestelmään. Tämä koettiin lisäävän oman työn osuutta hoidon eri 

vaiheissa.  

Haastattelussa nousi esille heräämöhoidon vaiheet, jossa anestesiahoitajat kokivat 

potilaan lähihoidon helpommaksi, kun pystyi huolellisemmin hoitamaan useampaa 

potilasta samanaikaisesti. Aikaa ei turhaan kulunut tietojen merkkaamiseen vaan 

potilaspaikkaliittymä luki potilaan elintoimintoja automaattisesti järjestelmään. Tämä 

vapautti hoitajien kädet työskentelemään lähempänä potilasta, joka haastattelujen 

aikaisessa keskustelussa nousi esille. Alla on kuvattuna anestesiasairaanhoitajan 

kokemuksia lähihoidon toteuttamisesta.   

 

”Potilaan lähihoidon pystyy ajoittamaan adekvaatimmin, voi hoitaa useampaa 

potilasta hyvin kunkin tarpeen mukaan eikä aikaa kulu rutiineihin”… 

anestesiahoitaja 
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Haastattelujen aikana keskusteltiin järjestelmän luotettavuudesta ja tutkimus osoittaa, 

kuinka käyttäjät pelkäsivät aluksi, että järjestelmä ei pysty täyttämään sille odotettuja 

vaatimuksia potilaan hoidossa. Anestesiatietojärjestelmä herätti eniten epäluotettavuutta 

anestesialääkäreiden keskuudessa. Anestesia- ja leikkaussairaanhoitajat aluksi kokivat 

järjestelmän hidastavan omaa työtä, joka keskustelussa nousi anestesiahoitajan 

näkökulmasta esille seuraavasti.  

 

”Onko järjestelmä varmasti luotettava ja tallentuuko kaikki varmasti oikein 

järjestelmään ja entä, kun tulee sähkökatko tai järjestelmä ei toimikkaan odotetulla 

tavalla niin mitä sitten ”… Anestesiahoitaja”  

 

Intraoperatiivisessa vaiheessa anestesiahoitajat ymmärsivät anestesiatietojärjestelmän 

luotettavuuden silloin, kun esitiedot olivat asianmukaisesti täytetty ja potilaaseen 

tutustuttu etukäteen. Hoidon luotettavuus kasvoi manuaaliseen versioon verrattuna 

suuresti. Hoidon intraoperatiivisessa vaiheessa potilaan elintoimintojen merkkaamista ei 

tarvinnut huolehtia, kun parametrit tallentuivat automaattisesti viiden minuutin välein 

järjestelmään. Tietojen siirto seuraavaan hoitoportaaseen koettiin myös helpottuvan, kun 

käsialaepäselvyyksiltä vältyttiin. Työnkuva muuttui myös miellyttävämmäksi, kun 

tekninen osaaminen kasvoi. Anestesiahoitajat kokivat elintoimintojen merkkaamisen 

helpottavan omaa työtä intraoperatiivisessa vaiheessa ja antoi mahdollisuuden hoitaa 

potilasta intensiivisemmin. Anestesiahoitaja toi esille haastattelujen aikana, kuinka 

tärkeää on, että järjestelmä hoitaa elintoimintojen merkkaamisen automaattisesti.  

Keskusteluista nousi esille erityisesti anestesiahoitajan kommentoimana elintoimintojen 

merkkaamisen tärkeys. 

 

”Potilaan kriittisissä tilanteissa ei tarvinnut murehtia elintoimintojen 

merkkaamisesta, kun järjestelmä hoiti sen puolesta. Tämä antoi mahdollisuuden 

hoitaa potilasta intensiivisemmin ja lisäsi luotettavuuden tunnetta järjestelmää 

kohtaan” anestesiahoitaja 

 

Oman työn kehittyminen uuden tietojärjestelmän myötä tiivistyi ja uusi tietojärjestelmä 

koettiin yhteiseksi projektiksi leikkaussalissa. Kaikilla vastaajilla oli tavoitteena oppia 

käyttämään järjestelmää, joka helpotti omaa työskentelyä leikkaussalissa. Jokainen 

vastaajista toi esille tutkimuksessa, että tietojärjestelmän tuomat ongelmat pyrittiin 

ratkaisemaan yhteistyöllä.  Puolet tutkimukseen vastaajista tunsivat kehittyvänsä 

työyhteisössä hitaammin, kuin toinen puoli vastaajista. Leikkaushoitajat oppivat 

järjestelmän käytön nopeammin, kuin anestesiahoitajat tai anestesialääkärit, koska 

järjestelmää piti käyttää vähemmän. Anestesiahoitajat kokivat tarvitsevansa enemmän 

opastusta, koska joutuivat käyttämään tietojärjestelmää hoidon eri vaiheissa. 

Anestesialääkärin kommentti haastattelujen aikana, antoi ymmärryksen tähän 

tutkimukseen yhteistyön tiivistymisestä eri ammattiryhmien välillä. Jokainen 

haastatteluihin osallistunut koki anestesiajärjestelmän opittavuuden yhteisenä ongelman 

ratkaisuprojektina.  
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”Yhteistyö tiivistyi, kun jokainen ajatteli, että tämä on yhteinen opetteluprojekti sekä 

yhteinen ongelmaratkaisuprojekti”… Anestesialääkäri 

   

Uuden tietojärjestelmän myötä suurin osa vastaajista koki kehittyvänsä työyhteisössä ja 

he kokivat, että vastuunotto ja vastuullisuus korostuivat nyt enemmän työyhteisössä. 

Anestesiasairaanhoitajat työskentelevät suurimman osan ajastaan 

anestesiatietojärjestelmää hyväksikäyttäen potilaan hoidossa ja anestesiahoitajan 

työnkuvaan koettiin lisääntyvän vastuunottoa ja vastuullisuutta, kun oma työ kehittyi 

järjestelmän myötä. Vastuullisuus puhutti anestesiahoitajaa seuraavasti.  

 

”Voisin sanoa, että ehkä sellaista vastuunottoa ja vastuullisuutta tuli enemmän”… 

Anestesiahoitaja 

 

Järjestelmän käyttö koettiin aluksi negatiivisena ja pelottavana lisänä työyhteisöä. Se 

herätti myös paljon negatiivisia tunteita ennen järjestelmän käyttöönottoa. Koulutuksen 

myötä positiivinen asennoituminen alkoi pikkuhiljaa kasvaa, kun aiheeseen perehtyi 

rauhallisesti. Koulutuksen jälkeen jokainen tutkimukseen osallistuneista koki 

järjestelmän positiivisempana, kuin ennen koulutusta. Tutkimuksen haastattelussa esille 

nousi, että anestesiahoitajat kokivat anestesiatietojärjestelmän aluksi pelottavana. 

Koulutuksen myötä positiivinen asenne tietojärjestelmää kohtaan kasvoi ja kiinnostus 

lisääntyi. Anestesialääkärit kokivat järjestelmän yllättävän helpoksi, mutta aluksi se 

kuitenkin herätti negatiivia tunteita. Anestesiahoitaja ja anestesialääkäri toivat esille 

ajatuksiaan negatiivisia tunteita herättävästä järjestelmästä seuraavasti. 

 

Pelottava alussa, mutta hyvin pian kiinnostus ja positiivinen asenne nousi 

päällimmäiseksi”… anestesiahoitaja 

”Yllättävän helppo, mutta aluksi se kuitenkin herätti negatiivisia tunteita”… 

Anestesialääkäri 

 

7.1.1 Koulutus 

 

Jokaiselle vastaajista annettiin peruskoulutus, mutta opastusta tarvittiin käytännön 

työhön useampaan kertaan. 

Tähän tutkimukseen vastanneet sairaanhoitajat sekä lääkärit kokivat 

anestesiatietojärjestelmän koulutuksen riittävänä. Koulutus kesti kaikille 

ammattiryhmille kaksi tuntia ennen järjestelmän käyttöönottoa. Tämän perusteella 

leikkaussalihenkilökunta koki koulutuksen riittävän oman työn tekemiseen 

leikkaussalissa. Käytännön työssä leikkaussalissa tarvitsi kysyä useamman kerran 
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neuvoa työnkulkujen edetessä. Jokainen vastaajista koki kuitenkin käytännön työn 

opettavan eniten, ja siksi koulutustunteja ei järjestetty enempää.  

Anestesia- ja leikkaussairaanhoitajille sekä anestesialääkäreille yksi koulutuskerta oli 

heidän mielestään riittävä. Leikkaushoitajille anestesiatietojärjestelmän käyttö oli 

vähäistä ja yksi koulutuskerta oli riittävä. Anestesialääkäreiden mielestä yksi 

koulutuskerta riitti käyttämään tietojärjestelmää. Anestesiahoitajien mielestä tarvittiin 

kuitenkin tukihenkilöitä opastamaan käytännön työtä. Ammattiryhmien mielipiteet 

koulutuksesta on esitetty seuraavasti.  

”Leikkaushoitajille anestesiatietojärjestelmän käyttö on vähäistä, siihen nähden yksi 

koulutuskerta oli aivan riittävä”… leikkaushoitaja 

”Kyllä, sillä osa-alueella jota käytän on muutaman napin painalluksen takana” 

leikkaushoitaja 

”Yksi henkilökohtainen opetusjakso oli riittävä”… anestesialääkäri 

”Päivän koulutus oli tosi hyvä, kouluttajaksi sattui tosi pätevä ja käytännönläheinen. 

Tukihenkilöt tosi tarpeellisia alussa ja ne oli helposti saatavilla.”… Anestesiahoitaja 

 

7.1.2 Tehokkuus 

Suurin osa tutkimukseen vastanneista koki, että anestesiatietojärjestelmä oli hidas ja 

vaati kärsivällisyyttä odottaa sovellusten avautumista tai latautumista. Järjestelmä 

koettiin kuitenkin tehokkaana työvälineenä ja parannusta manuaaliseen version oli tullut 

huomattavasti, kun käsin ei enää tarvinnut kirjata potilaan elintoimintoja vaan 

järjestelmä luki parametreja viiden minuutin välein. Anestesiahoitajat toivat esille 

järjestelmän tehokkuuden, jonka anestesiahoitaja kommentoi haastattelujen aikana. Alla 

on anestesiahoitajan ajatuksia, miten anestesiahoitajat kokivat tehokkuuden järjestelmää 

kohtaan. 

  

”Maltillisesti ja hermostumatta asiat ovat aina ratkenneet”… Anestesiahoitaja 

 

7.1.3 Muistettavuus 

Paperittoman sairaalan myötä anestesiatietojärjestelmän käyttö on välttämätöntä ja 

tietojärjestelmän muistettavuus tutkimukseen vastaajista oli helppoa, kun järjestelmän 

käyttöön ei tullut katkoja. Tämän myötä asiat muistuivat mieleen helpommin ja 

päivittäin toistuvat asiat helpottivat työnkulkujen muistettavuutta, koska työnkulut 

toistuivat aina samassa järjestyksessä.  Tutkimukseen vastanneista useampi koki, että 

loman jälkeen järjestelmän toiminnallisuutta tarvitsi muistella ja pähkäillä hieman 

enemmän. Haastattelussa anestesiahoitaja toi esille, että päivittäin toistuvat rutiinit 

tuntuivat joustavilta ja kysymyksiä tietojärjestelmän käytettävyydestä tulee harvemmin.  

anestesiahoitajan kokemuksia tietojärjestelmän muistettavuudesta. 

”Päivittäin monesti toistuvat asiat tuntuvat joustavilta, kysymyksiä tulee aina vaan 

harvemmin” … Anestesiahoitaja 
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7.1.4 Virheettömyys 

Anestesiatietojärjestelmä on räätälöity tarkasti leikkaussaliympäristöön ja virheiden 

mahdollisuus on näin pystytty eliminoimaan minimiin. Tutkimukseen osallistuneista 

anestesialääkärit sekä leikkaussairaanhoitajat eivät olleet havainneet isoja 

virhemahdollisuuksia tietojärjestelmää käyttäessä. Anestesiahoitajat käyttävät 

järjestelmää useammin, kuin lääkärit tai leikkaushoitajat ja kokivat virheiden 

mahdollisuuden pienenä.  

Anestesiahoitajien vastausten perusteella nousi esille virheiden mahdollisuuksia. 

Järjestelmä on kuitenkin mahdollistanut käyttäjän tekemään virhekirjauksia joiden 

korjaaminen on pitänyt tehdä jälkikäteen. Leikkaussalissa koettiin myös, että 

kirjautuminen on hidasta ja ongelmaksi käyttäjän vaihtaminen kesken leikkauksen 

nostettiin virheiden mahdolliseksi aiheuttajaksi. Kesken leikkausta harvoin käyttäjät 

vaihtavat tunnuksia tai avaavat järjestelmää uudelleen, mutta jos anestesialääkäriä 

konsultoidaan toisesta potilaasta leikkaussalista tai vuodeosastolta. Silloin järjestelmästä 

voidaan vaihtaa käyttäjää, että määräysten kirjaaminen onnistuu. Tietoteknisiä virheitä 

tietojärjestelmä ei ole ollut ja järjestelmä on toiminut luotettavasti hoidon jokaisessa 

vaiheessa.  Anestesiahoitajan ajatuksista huomataan, että virhekirjauksia on esiintynyt, 

mutta nekin ovat järjestelmään itse aiheutettuja. 

”virhemahdollisuuksia on esiintynyt ja joidenkin kirjausten korjaus järjestelmästä on 

välillä työlästä”.... Anestesiahoitaja 

 

7.1.5 Miellyttävyys 

Tässä tutkimuksessa anestesiatietojärjestelmä koettiin vastaajien keskuudessa 

miellyttäväksi ja helpoksi käyttää perioperatiivisessa hoitotyössä. Joissakin 

pienemmissä intraoperatiivisissa tapauksissa järjestelmä koettiin liian raskaaksi käyttää 

ja siihen kaivattiin kehitystä, jotta kaikkia tarpeettomia hoitopolkuja ei tarvitsisi 

läpikäydä. Leikkaushoitajan kommentista voimme olettaa, että uusi 

anestesiatietojärjestelmä on miellyttävämpi ja visuaalisempi käytettävyydeltään, kuin 

vanha järjestelmä.  

 

”Menin ennen tämän haastattelun alkamista koneelle ja mietin, että kuinka 

miellyttävää järjestelmää on käyttää ja kyllä se on miellyttävämpi ja visualisempi, 

kuin vanhempi leikkaussalijärjestelmä”… Leikkaushoitaja 

 

7.1.6 Vuorovaikutus 

Tässä tutkimuksessa nousi esille vuorovaikutus anestesiatietojärjestelmän kanssa 

seuraavasti. Vuorovaikutus anestesiatietojärjestelmän kanssa oli vastaajien mielestä 

aluksi jäykkä ja tietojärjestelmää tuntui oudolta käyttää. Kuulopuheiden perusteella 

järjestelmää oli vaikea käyttää, ja se herätti järjestelmää kohtaan negatiivia tunteita. 

Koulutuksen jälkeen järjestelmän kanssa pystyi kommunikoimaan eri tavalla ja sitä 
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kohtaan heränneet negatiiviset tunteet hävisivät. Järjestelmä vaati käyttäjältä 

huolellisuutta ja täsmällisyyttä, joka koettiin järjestelmää kohtaan hyvänä 

vuorovaikutuksena. Haastattelujen aikana keskusteltiin paljon järjestelmän 

vuorovaikutuksesta ja erityisesti leikkaushoitajan kommentti vuorovaikutuksesta koneen 

kanssa on jäänyt mieleen. Tämä alla esitettävä kommentti yhdistää tämän tutkimuksen 

erinomaisesti, koska koneen ja ihmisen välistä vuorovaikusta on syytä tutkia 

jatkossakin.   

 

”Tämä on hauska, kun vuorovaikutus on yleensä ihmisen kanssa, mutta pitäähän se 

vuorovaikutus olla koneenkin kanssa”… Leikkaushoitaja  
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8. Pohdinta 

Käytettävyyteen liittyviä osatekijöitä ovat Nielsen (1993) mukaan opittavuus, 

tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys. Käytettävyys mallin 

osatekijät, kun on otettu huomioon, voidaan suunnitella puitteet, jossa käyttäjä voi 

kokea positiivisia tai negatiivisia tunteita järjestelmää kohtaan. (Nielsenin, 1993).  

Nämä ovat käyttäjäkokemuksen kannalta erittäin tärkeitä kysymyksiä uuden 

tietojärjestelmän kehityksessä tai päivityksessä. Tutkimuksessa ilmeni, että 

anestesiatietojärjestelmä oli kehitetty sairaalan omien anestesiamenetelmien pohjalta ja 

sitä varten oli perustettu sisäinen työryhmä suunnittelemaan ja arvioimaan tuotetta. 

Suunnittelutyöryhmässä oli ollut mukana anestesialääkäreitä, anestesiasairaanhoitajia ja 

leikkaussairaanhoitajia sekä järjestelmän kehittäjiä. Kehitystyöhön valittu kohdejoukko 

oli pienissä osissa arvioinut tuotteen käytettävyyttä ja sen seurauksena synnyttäneet 

anestesiajärjestelmän kohdeyritykselle.  

Tietojärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2012 ja on uutta teknologiaa 

leikkaussaliympäristössä. Uusi tietojärjestelmä herätti alkuun negatiivisia tunteita 

runsaasti, mutta käyttöönottokoulutuksen jälkeen käyttäjätyytyväisyys parani 

huomattavasti. Haastateltavista ei kukaan ollut mukana kehittämässä tuotetta, joten 

heidän kokemuksensa alkoivat vasta ensimmäisestä käyttöönottokoulutuksesta. 

Kuulopuheiden perusteella he olivat kuitenkin ehtineet muodostaa oman käsityksensä 

tuotteesta, mutta muutaman käyttökokemuksen jälkeen anestesiatietojärjestelmä koettiin 

herättävän positiivisia tunteita.   

Roto (2013) painottaa aikaisemmassa tutkimuksessa, että käyttäjäkokemus määritelmiä 

on kymmeniä, mutta yksinkertaisesti se kertoo, miltä henkilöstä tuntuu käyttää tuotetta, 

palvelua tai järjestelmää. Anestesiajärjestelmän tavoitteena on saada aikaan turvallinen 

käyttöympäristö potilaan hoidon eri vaiheissa. Aikaisempi tutkimus osoittaa, että 

käyttäjäkokemus keskittyy tuotteen ja käyttäjän väliseen suhteeseen, ja millaisena 

käyttäjä itse kokee tuotteen (Roto, 2013) On osoitettu myös, että ihmisen ja tietokoneen 

välinen vuorovaikutus herättää tunteita käyttäjässä (Sharp et al., 2007) Järjestelmän 

käyttökokemus tuntui mukavalta ja se palveli leikkaussalihenkilökuntaa parhaimmalla 

mahdollisimmalla tavalla. Negatiivisia tunteita ei ehtinyt muodostua paljoa, kun hyvä 

perehdytys ja koulutus antoivat rohkeutta käyttää tuotetta. Jokaiselle 

anestesiatietojärjestelmän käyttäjälle oli luvattu taustatukea tuotantokäytössä. 

Anestesiasairaanhoitajat kokivat enemmän tarvitsevansa tukea tuotantokäytössä, kuin 

anestesialääkärit tai leikkaussairaanhoitajat. Anestesiahoitaja käyttää työssään enemmän 

järjestelmää, kuin muut leikkaussalissa työskentelevät ammattihenkilöt. Järjestelmä 

herätti positiivisia käyttäjäkokemuksia, joita olisi myös hyvä tutkia tulevaisuudessa 

enemmän. 

Aikaisempi tutkimus osoittaa, että anestesiatietojärjestelmää käytetään Suomessa 

potilaan pre-, intra-. ja postoperatiiviseen vaiheeseen. Anestesiatietojärjestelmä on 

räätälöity Suomen anestesiakäytäntöjen pohjalta ja sen avulla voidaan dokumentoida 

sekä seurata potilaan tietoja hoitojakson ajalta. Tämä koettiin erittäin tärkeänä osana 

potilaan kokonaishoitoa koko hoitoprosessin ajalta. Hiljaisen raportoinnin merkitys 

korostui hoidon jokaisessa vaiheessa, kun anestesiajärjestelmä hoiti kirjaamisen 

käyttäjän puolesta. Huolellisesti täytetyt tiedot ennen leikkausta paransi 
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potilasturvallisuutta, kun potilaan leikkaukseen liittyviä tietoja ei enää suullisesti tuoda 

esille vaan käyttäjä lukee ne järjestelmästä ennen potilaan siirtymistä leikkaussaliin ja 

leikkaussalista heräämöön. Hoitajat kokivat, että ovat tietoisempia potilaan 

taustatiedoista, kun pystyivät tutustamaan järjestelmän avulla esitietoihin ennen 

leikkausta ja leikkauksen jälkeen.  

Anestesiatietojärjestelmät rekisteröivät automaattisesti tiedon 

potilasvalvontamonitorilta, ventilaattoreista ja kipupumpuilta. Leikkaussaliympäristö on 

korkeatasoinen ja sinne suunniteltu anestesiatietojärjestelmä tarjoaa automaattisen 

tiedonkeruun lääkinnällisistä laitteista. Erilaiset integraatiot helpottavat tiedonkeruuta, 

ja leikkaussalihenkilökunnalla on mahdollisuus nähdä selvemmin potilastietoja. 

Käyttöliittymä säästää aikaa ja parantaa tietojen täsmällisyyttä. Tämä kaikki yhdessä 

helpottavat lääkäreitä ja hoitajia tekemään parempia päätöksiä potilaan hoidossa 

(General Electric, 2012). Aikaisemmassa tutkimuksessa (Behm, 2007) on tuonut esille, 

että anestesiatietojärjestelmä vapauttaa kädet paperisesta hoitotyöstä, Tämä tutkimus 

osoittaa, että anestesiatietojärjestelmä vapauttaa hoitohenkilökunnan kädet paperisesta 

hoitotyöstä hiljaisen raportoinnin sekä paperittoman sairaalan myötä. 

Anestesiakaavakkeen manuaalinen täyttäminen vähentyi, mutta kulki pitkään hoidon 

tukena leikkaussalissa. Lääkärit kokivat aluksi, että tietojen syöttäminen on työlästä ja 

vähensi heidän lähikontaktia potilaaseen. Anestesia- sekä leikkaussalisairaanhoitaja taas 

kokivat, että kädet vapautuvat potilastyöhän paremmin. 

Tutkimuksissa on osoitettu, että anestesiamonitorilta tallentuneet tiedot elintoiminnoista 

päivittyvät viiden minuutin välein anestesiatietojärjestelmään. Parametrit tallensivat 

viiden minuutin välein potilaan sydämen sykkeen, verenpaineen ja happisaturaation, 

jotka anestesiahoitaja tai anestesialääkäri on aikaisemmin merkannut manuaalisesti 

anestesiakaavakkeelle. (Behm, 2007.) Anestesiatietojärjestelmä helpottaa 

leikkaussalissa työskentelevien hoitajien työtä huomattavasti, koska potilasmonitoreista 

ei tarvitse tietoa enää kirjata käsin. Tässä tutkimuksessa korostui tietojärjestelmän 

luotettavuus vahvasti intraoperatiivisessa vaiheessa, koska potilasparametrit tallentuivat 

virheettömästi järjestelmään. Aluksi hoitohenkilökunta koki epäluottamusta järjestelmää 

kohtaan, mutta mielipiteet muuttuivat nopeasti, kun järjestelmä ei synnyttänyt virheitä. 

Lee et al. (1995) tuovat esille tutkimuksessaan, että uuden tietojärjestelmän 

käyttöönottokoulutus vaikuttaa loppukäyttäjien järjestelmän hyväksymiseen ja 

työtyytyväisyyteen. Käyttöönottokoulutuksessa on otettava huomioon yksilölliset erot 

sekä järjestelmän ympäristömuuttujat. Työntekijöiden korkea tietotaso järjestelmää 

kohtaan ei välttämättä paranna tietojärjestelmän käytettävyyttä työtehtäviä kohtaan. 

Koulutus on tehokkaimpia tapoja parantaa ja kertoa uusille työntekijöille 

tietojärjestelmän tavoitteet ja tehtävät (Gupta & Bostrom, 2006) Koulutus on kaikkein 

tärkein elementti uuden tietojärjestelmän käyttöönoton onnistumisessa (Umble et al, 

2003) Jokainen tehokas koulutustunti on viidentunnin arvoinen organisaatiolle, koska se 

vähentää teknisen tuen tarvetta ja virheiden korjaustarve vähenee (Scott, 2005) 

Aikaisempi tutkimus nosti esille anestesiatietojärjestelmän koulutuksen ja opittavuuden, 

kuinka nopeasti käyttäjä suoriutuu tehtävästään (Behm, 2007: Nielsen (2003). tutkimus 

osoittaa myös, että aloitteleva sairaanhoitaja ei osaa käyttää järjestelmää ilman opasta, 

ja siksi käyttäjäystävällisyydessä on vielä paljon kehitettävää (Behm, 2007) 

Käyttöönottokoulutusta järjestettiin kaksi tuntia ja se koettiin riittäväksi 

tuotantokäyttöön. Koulutuksessa painotettiin, että jokainen voi kysyä neuvoa jos 

ongelmatilanteita syntyy. Tämä koettiin erittäin hyväksi toimintatavaksi joka helpotti 

hoitajien sekä lääkärien suhtautumista tietojärjestelmää kohtaan. Tämä loi 

turvallisuuden tunteen käyttää järjestelmää.   
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Tehokkuudella mitataan, kuinka nopeasti työntekijä pystyy toiminaan työtehtävissään 

(Nielsen, 2003). Tutkimuksessa nousi esille tietojärjestelmän tehokkuus, kun 

tietojärjestelmää oppi käyttämään ja avun tarve vähentyi. Myös saliaika lyhentyi, kun 

oma työtehokkuus parani. Työtehokkuudella on myös suuri merkitys oman työn 

kehittymiseen ja anestesiatietojärjestelmä tukee myös käyttäjän onnistumista ja 

työmotivaation kehittymistä.  

Muistettavuudella mitataan tietojärjestelmän muistamisen helppoutta, kun 

käyttökertojen väliin jää taukoja (Nielsen, 2003). Tietojärjestelmän muistettavuus 

koettiin hyväksi ja sen käytettävyys oli helppo oppia. Käyttöliittymää ei ollut 

suunniteltu liian monimutkaiseksi ja muistettavuus tämän myötä helpottui. 

Tutkimuksen mukaan virheettömyydellä tarkoitetaan käyttäjän tekemiä virheitä 

tietojärjestelmän käytön aikana (Nielsen, 2003.) Virhekirjauksia järjestelmä ei ollut 

synnyttänyt, mutta jotakin potilaan elintoimintoihin liittyviä kirjauksia oli 

monimutkaista jälkeenpäin korjata. Virhekirjauksien korjaaminen jälkeenpäin 

järjestelmästä aiheutti negatiivisia tunteita, koska ne olivat työläitä korjata.  

Aikaisempi tutkimus osoittaa, että tietojärjestelmään käyttö tulee olla mukavaa ja 

kuinka miellyttävä sitä on käyttää (Nielsen 2003) Tietojärjestelmän käytettävyys ja 

käyttäjäkokemus ei herättänyt haastateltavissa negatiivisia tunteita vaan se koettiin 

positiiviseksi uudeksi teknologiaksi leikkaussaliin. Leikkaussaliympäristö on tekninen 

kokonaisuus, ja anestesiatietojärjestelmä täydentää tätä kokonaisuutta erinomaisesti. 

Tutkimus toteutui suunnitelmien mukaisesti ja tutkimuksessa pystyttiin vastaamaan 

kaikkiin esitettyihin tutkimuskysymyksiin aikaisempaan tutkimukseen pohjautuen. 

Kirjallinen viitekehys syntyi pikku hiljaa eri tieteenalojen tietokannoista etsimällä. 

Kirjallisuuslähteiden etsiminen ei ollut helppoa, koska tämän tutkimuksen aineisto 

koostui sairaalateknologian ja tietojärjestelmän osa-alueilta. Hakusanoja piti osata 

käyttää oikein, jotta hyvät artikkelit erottuivat.  

Kirjallisuuskatsauksen valmistuttua järjestettiin laadullinen haastattelu, joka oli helppo 

järjestää oman ammattitaustani vuoksi. Laadullinen haastattelu ei luonut haastateltavan 

ja haastattelijan välille negatiivisia tunteita, kun tutkittavaan aiheeseen oli perehdytty 

riittävästi. Tutkimusaineiston laadullinen haastattelu oli hyvä tapa kerätä tähän 

tutkimukseen tietoa.    
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9. Johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteet muodostuivat yhdestä pääkysymyksestä ja kolmesta 

alakysymyksestä. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli osoittaa, miten 

leikkaussalissa työskentelevät lääkärit/sairaanhoitajat kokevat käytettävyydeltään 

anestesiakaavakkeen sähköisessä muodossa. Anestesialääkärit, anestesia- ja 

leikkaussairaanhoitajat kokivat koulutuksen myötä kehittyvänsä työyhteisössä. Uuden 

tietojärjestelmän myötä myös koettiin negatiivisia tunteita sekä pelkotiloja 

anestesiajärjestelmää kohtaan, mutta riittävän koulutuksen ja henkilökohtaisen 

opastuksen myötä pystyttiin luomaan positiivinen käyttäjävuorovaikutus. Sähköinen 

anestesiakaavake koettiin leikkaussalissa positiivisena ja työtehokkuutta lisäävänä 

työvälineenä.  

Ensimmäisenä alakysymyksenä oli selvittää, korvaako anestesiatietojärjestelmä 

paperisen anestesiakaavakkeen. Tutkimuksessa pystyttiin vahvasti osoittamaan, että 

anestesiatietojärjestelmän myötä pystyttiin luopumaan manuaalisesti täytettävästä 

anestesiakaavakkeesta. Tietojärjestelmän kehityksen myötä virhekirjauksilta vältytään 

ja potilaan turvallisuuden tunnetta pystytään hiljaisen raportoinnin myötä pre, intra- ja 

postoperatiivisessa vaiheessa lisäämään.  

Tutkimuksen toisen alakysymyksen tavoitteena oli osoittaa, miten työtehokkuutta 

pystytään mittaamaan uuden anestesiatietojärjestelmän myötä. Työtehokkuuden 

mittaamista pystyimme tutkimuksen aikana mittaamaan seuraavasti, saliajat lyhenivät, 

kun hoitajat pystyivät tutustumaan potilaan esitietoihin ennen leikkausta. Tämä 

edellyttää, että anestesialääkäri on ennakkoon merkinnyt esitiedot 

anestesiajärjestelmään. Lääkärin esitietojen täyttäminen koettiin positiivisena ja 

toistuvana toimenpiteenä.  

Kolmannella alakysymyksellä haettiin vastauksia siihen, miten leikkaussalihenkilökunta 

pystyisi työskentelemään leikkaussalissa anestesiatietojärjestelmää hyväksikäyttäen 

laadukkaasti ja potilasturvallisuutta parantaen. Tutkimus osoitti, että 

anestesiajärjestelmää pystyttiin leikkaussalissa hyväksikäyttämään ennen pre, intra- ja 

postoperatiivisessa vaiheessa. Preoperatiivisessa vaiheessa koettiin potilasturvallisuuden 

parantuneen, kun potilaan esitiedot oli luettavissa etukäteen anestesiatietojärjestelmästä 

ja esivalmistelut suoritettu hyvissä ajoin ennen potilaan saapumista leikkaussaliin. 

Intraoperatiivisessa vaiheessa anestesiahoitajat kokivat työn helpottavan, kun 

järjestelmä hoiti elintoimintojen kirjaamisen automaattisesti. Potilaan lähihoitoon pystyi 

tämän seurauksena keskittymään laadukkaammin. Postoperatiivisessa vaiheessa 

järjestelmä koettiin positiiviseksi, kun yhden potilaan hoitoprosessi pystyttiin 

toteuttamaan laadukkaammin. Kokonaisuutena potilasturvallisuus parani huomattavasti, 

kun järjestelmää kohtaan luottamus lääkäreillä ja hoitajilla syntyi.      

Tulevaisuudessa kaikissa Suomen sairaaloissa siirrytään potilaan hoidon osalta 

sähköiseen anestesiatietojärjestelmään. Käytössämme on jo Suomen sairaaloissa 

potilastietojärjestelmiä ja palvelut muuttuvat teknologian kehittyessä. Uuden 

teknologian avulla voidaan tuoda sairaalaan uusia mahdollisuuksia hoitaa potilasta 

helpommin, laadukkaammin ja potilasturvallisuutta parantaen.  
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Käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla saadaan mahdollisimman laadukas ja hyvin palveleva 

tuote toimintaympäristöön. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun pääperiaatteita on ottaa 

käyttäjät mukaan suunnittelemaan prosessia ja tuottaman tietoa sekä arvioimaan ideoita. 

Käyttäjien havainnointi ja haastattelu oikeassa käyttöympäristössä tuovat arvokasta ja 

yllättävää tietoa käytettävyyden suunnittelijoille. Tätä tietoa pitää osata tulkita oikein 

 

Suunnittelun tärkeimmässä elementissä on ihminen. Ihmisen ja laitteen 

vuorovaikutusprosessien tutkiminen on yhä kaukana siitä, miten ihminen tulee 

toimimaan annetussa ympäristössä. Käytettävyys on laajempaa käsitettä yhdeksi 

tuotteen kokonaishyväksyntää, johon tämä tutkimus vastasi.  

 

Käyttäjät on otettava mukaan huomioon käytettävyyttä suunniteltaessa, koska palvelun 

on sovittava käyttöympäristöön sekä käyttäjäryhmälle että sovellukselle tarkoitettuun 

käyttöympäristöön. Sairaalan henkilökunta teki päätöksen, että käyttäjä on otettava 

tuotekehitysprosessin alkumetreillä mukaan. Leikkaussalihenkilökunta oli määritellyt 

Suomen anestesiatarpeiden mukaan vaatimukset ohjelmistolle, jotka sitten kehitettiin 

tarkoitettuun käyttöympäristöön.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli leikkaussalihenkilökunnan kokemus sähköisestä 

anestesiatietojärjestelmästä, jossa ihmisen ja laitteen vuorovaikutusta pyrittiin 

tutkimaan. Tästä tutkimuksesta saadut tulokset olivat samantyylisiä, kuin aikaisemmissa 

käytettävyyteen ja käyttäjäkokemuksen arviointiin liittyvissä tutkimuksissa ollaan 

esitetty. Saariluoma (2004) tuo esille että käytettävyys on laadun mitta siitä, kuinka 

helposti, oikein ja miellyttävästi käyttäjät voivat saavuttaa tavoitteensa. 

Lammi (2011) tuo esille lääkäreiden asenteen sähköisten potilastietojärjestelmien 

käyttökoulutuksen, ja suomessa niitä on tehty heikosti. Tutkimuksen mukaan lääkäreistä 

suurin osa ei ole saanut riittävää koulutusta tai opastusta järjestelmien eri osa-alueilla ja 

siksi tietojärjestelmien hyödyntäminen on jäänyt heikoksi. Lääkäreiden asenteissa 

heijastuu voimakkaasti tietojärjestelmien toimimattomuus, joka kaksinkertaistaa 

työtaakan. Lisäksi lääkärit suhtautuvat sähköisiin potilastietojärjestelmiin yleensä 

negatiivisesti, koska järjestelmät koetaan hoitotyötä hidastavaksi, haittaavaksi ja 

potilasturvallisuutta vaarantavaksi. Tässä tutkimuksessa esille nousi muutosvastarinta 

anestesialääkäreiltä. He kokivat järjestelmän hidastavan työtehtäviä, mutta koulutuksen 

jälkeen tietojärjestelmää kohtaan koettiin jopa positiivisia tunteita. 

Lammin (2011) kuvaama muutosvastarinta ei tullut esille hoitajissa missään vaiheessa 

tutkimusta vaan sairaanhoitajien mukaan anestesiatietojärjestelmän käytettävyys oli 

osattu ottaa hyvin huomioon ja yhteistyötä tehtiin leikkaussalihenkilökunnan kanssa 

määriteltäessä käyttäjätarpeita. Leikkaussalihenkilökunta koki anestesiatietojärjestelmän 

käytettävyyden helposti opittavaksi, mutta alussa opastusta tarvittiin päivittäin. 

Muutaman kuukauden käyttökokemuksen jälkeen opastuksen tarve väheni ja työtä 

pystyi tekemään itsenäisesti ilman tukea. Anestesiatietojärjestelmää oli helppo ja 

miellyttävä käyttää koko potilaan hoidon aikana leikkaussalissa.  

Tutkimukseen osallistuneista eri ammattiryhmät kokivat anestesiatotojärjestelmän 

muuttavan työnkuvaa helpommaksi ja kirjaaminen väheni. Lisäksi järjestelmä lisäsi 

hiljaista raportointia ja selkeytti kirjaamista sekä toi työyhteisöön 

turvallisuudentunnetta. Anestesiatietojärjestelmä sekoitti myös jossakin määrin rooleja, 

kun hoitajat joutuivat merkkaamaan anestesialääkäreiden määräyksiä ja muistuttamaan 

määräysten kirjaamisesta. Anestesiatietojärjestelmä antoi suurimalle osalle 

haastateltavia tilaisuuden työskennellä myös lähempänä potilasta, koska potilaan 

lähihoidon pystyttiin ajoittamaan paremmin. 
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Tutkimuksen mukaan anestesiatietojärjestelmän luotettavuuden postoperatiiviseen 

vaiheeseen koettiin lisääntyneen anestesiatietojärjestelmän myötä, kun potilaan esitiedot 

on täytetty etukäteen osastolla. Anestesiasairaanhoitajille sekä leikkaussairaanhoitajalle 

koulutuksen jälkeen tietojärjestelmää kohtaan kasvoi luotettavuutta, kun esitietoja 

pystyttiin katselemaan ennakkoon ja tutustumaan potilaan vointiin ennen leikkausta.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella leikkaussalihenkilökunta on erittäin tyytyväinen 

anestesiatietojärjestelmään ja sen tuomaan muutokseen leikkaussalissa. Haastateltavista 

vain muutama koki negatiivisia tunteita tehokkuuden, muistettavuuden ja 

virheettömyyden osa-alueilla. Suurin osa haastateltavista oli tyytyväisiä 

tietojärjestelmän opittavuuteen, tehokkuuteen, muistettavuuteen, virheettömyyteen ja 

miellyttävyyteen. Jokaisella tutkimukseen osallistuneella oli laaja kokemus 

leikkaussalityöskentelystä ja uuden teknologian kehitys otettiin vastaan työyhteisössä 

positiivisena ja helpottavana apuvälineenä. 

Ulkomailla anestesiatietojärjestelmät ovat kehittyneet pidemmälle ja niitä on tutkittu 

enemmän. Balust & Macario (2009) toteavat tutkimuksessaan, että 

anestesiatietojärjestelmä kerää dataa paremmin, kuin käsin kerätty data. 

Virhekirjauksilta vältytään ja kommunikaatio leikkaussalihenkilökunnan välillä 

paranee. Myös tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, että kädet vapautuvat turhasta 

käsin kirjauksesta sekä näin on pystytty vastaamaan potilaan hoidon tarpeisiin 

paremmin. Anestesiatietojärjestelmä koettiin myönteisenä ja se helpottaa 

tiedonhankintaa. Se helpottaa myös työtä leikkaussalissa ja koetaan erityisesti 

nopeuttavan potilaan hoitoa.  

 

Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminen tulevaisuudessa tulee sisältämään 

enemmän yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja sen kehittämisen tulee olla jatkuva 

prosessi. Tietotekniikka ja työnkulkuprosessit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

toisiinsa eikä lopputulos ole koskaan valmis (Lammi 2011) Jatkotutkimuksen kannalta 

olisi hyvä tutkia pidemmällä aikavälillä käyttäjävuorovaikutuksen syntymistä isommalle 

kohdejoukolle sekä eri tietojärjestelmien käyttäjille. Näin pystytään vertaamaan tämän 

tutkimuksen tuloksia Suomen muihin tietojärjestelmiä käyttävän sairaalan 

käyttäjävuorovaikutus kokemuksiin anestesiatietojärjestelmän osalta. 
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Liitteet 

Nimeni on Hanna-Leena Huttunen ja opiskelen Oulun yliopistossa tietojenkäsittelyä. 

Olen tekemässä Pro gradu -tutkielmaa anestesiatietojärjestelmän käytettävyydestä ja 

käyttäjäkokemuksesta leikkaussalihenkilökunnan kokemana. Pyydän Sinua 

ystävällisesti vastaamaan muutamaan käyttäjävuorovaikutukseen liittyvään 

kysymykseen. 

 

1 Ikäsi? 

 

2 Ammattisi/roolisi leikkaussalissa? 

 

3 Työkokemus? 

 

4 Kauanko olet käyttänyt anestesiatietojärjestelmää? 

 

5 Tietotekninen osaaminen? 

 

6 Miten anestesiatietojärjestelmä muutti työnkuvaasi leikkaussalissa? 

 

7 Antoiko anestesiatietojärjestelmä Sinulle enemmän aikaa työskennellä lähempänä 

potilasta? 

 

8 Millaiseksi koet anestesiatietojärjestelmän luotettavuuden hoidon pre-,  intra-, ja 

postoperatiivisessa vaiheessa? 

 

9 Miten tunsit kehittyväsi työyhteisössäsi uuden tietojärjestelmän myötä? 

 

10 Millainen käyttökokemus Sinulla oli käytättäessäsi tietojärjestelmää hoidon eri 

vaiheessa leikkaussalissa? 
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11 Oliko järjestelmää helppo käyttää, ja mitä tunteita se Sinussa herätti? 

 

12 Tunsitko saavasi riittävästi koulutusta anestesiatietojärjestelmän käytettävyydestä? 

Perustele vastauksesi? 

 

13 Kuinka tehokkaalta anestesiatietojärjestelmä mielestäsi tuntuu työssäsi 

leikkaussalissa? 

 

14 Kuinka helpolta anestesiatietojärjestelmän muistettavuus Sinusta tuntuu? 

 

15 Tunsitko käyttäessäsi anestesiatietojärjestelmää, että se oli virheetön? Perustele 

vastauksesi? 

 

16 Kuinka miellyttäväksi koet anestesiatietojärjestelmän työssäsi? 

 

17 Millainen vuorovaikutus Sinulla oli aluksi anestesiatietojärjestelmään ja miten se on 

kehittynyt? 

 

18 Korvaako anestesiatietojärjestelmä mielestäsi manuaalisen anestesiakaavakkeen 

työssäsi? 

 

19. Miten arvioisit anestesiatietojärjestelmää ja sen käyttäjävuorovaikutusta?   

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksista! 

 


