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Tiivistelmä  

Kunnat uudistavat terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltopalveluitaan ja luovat sähköisiä palveluita potilai-
den omahoidon tueksi (Omaolo-projekti). Näihin kuuluvat 15 eri oireisiin keskittyvää sähköistä oirearvi-
ointityökalua. Täytetyn oirearvion tuloksena potilas saa arvion vastaavan oireen hoidon tarpeen kiireelli-
syydestä, ohjeet hoitopaikan valitsemisesta sekä tarvittaessa itsehoito-ohjeita. Tässä tutkimuksessa 
tutkitaan oirearvioiden käytettävyyttä potilaan ja tutkimusavustajan näkökulmasta. 

Tämä on monimenetelmä tutkimus, joka käytti Omaolo-projektin oirearvioiden validointi tutkimuksessa 
kerättyjä tietoja. Tiedot kerättiin 18:sta perusterveydenhuollon päivystyspisteistä ympäri Suomea. Käyt-
täjä vastasi oirearvion esittämiin kysymyksiin, minkä jälkeen hoidon tarpeen arviointiin perehtynyt sai-
raanhoitaja arvioi käyttäjän oireen hoidon tarpeen. Tutkimusavustaja seurasi käyttäjän oirearvion täyt-
tämisen. 350:n yksittäisen potilaskäyttäjän, sairaanhoitajien ja tutkimusavustajien havainnot analysoitiin 
erillisten täytettyjen tutkimuslomakkeiden pohjalta. Teema-analyysin avulla luotiin tutkimusteemoja 
tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kirjatuista havainnoista. Analysointivaiheessa havainnot ryh-
miteltiin teemoihin, mitä seurasi vastaavien koodien ja temaattisen yhteenvedon laatiminen.  

Oirearvioiden käytettävyys arvioitiin pääosin hyväksi. Haasteita käytettävyydessä myös ilmeni. Haasteita 
kuvaavia merkityksellisiä käsitteitä (koodeja) muodostettiin tutkimuslomakkeiden vapaan tekstin ha-
vainnoista. 59 kappaletta koodeja luokiteltiin kahteen pääteemaan - käyttäjäkohtaisiin syihin ja oirear-
violähtöisiin syihin. Käyttäjäkohtaiset syyt jaettiin: a) haasteisiin sähköisen oirearvion ja sen kysymysten 
tulkinnassa, b) sähköisten työkalujen käyttövalmius ja c) potilaan kyky arvioida omaa terveydentilaansa. 
Oirearviolähtöiset syyt jaettiin: a) Oirearvioissa käytettävään terminologiaan ja kysymysasetteluun liitty-
vät tekijät ja b) visuaaliseen muotoiluun ja käyttäjän ohjeistukseen liittyvät tekijät. 

Oirearviot ovat suurimmalle osalle potilaista hyväksyttäviä, helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä. Tutki-
muksessa tuli esiin teemoja, jotka saattavat heikentää oirearvioiden käytettävyyttä. Oirearvioiden käy-
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tettävyyttä parantamalla voidaan parantaa hoidon tarpeen arvioinnin prosessia sekä sen onnistumista. 
Käytettävyyteen liittyvät ongelmat voivat heikentää potilaan halukkuutta käyttää oirearvioita. 

Avainsanat: hoidonohjaus, käyttöliittymä, hoitotarpeen arviointi, kvalitatiivinen tutkimus, terveyden-
huoltojärjestelmät, hoidon kiireellisyys (triage) 

 
Abstract 

Municipalities are reforming their health and social care services and creating online services to support 
patient self-treatment and self-care (The Omaolo-project). These include 15 symptom checkers which 
provide triage. As a result of the completed individual symptom assessment, the patient receives an 
assessment of the need for treatment of the corresponding symptom, instructions for a treatment site 
and, if necessary, self-care instructions. This study examines the usability of symptom checkers from the 
perspective of the patient and the study assistant. 

This is a mixed methods study that used data collected in the Omaolo project’s validation of symptom 
checkers study. Data were collected from 18 primary health care emergency centers throughout Fin-
land. The user answered the questions posed by the symptom checker, after which a nurse familiar with 
triage assessed the need for treatment of the symptom of the user. The study assistant monitored the 
completion of the study user's symptom checker. The findings of 350 patient users, nurses, and study 
assistants were analyzed based on separate completed research forms. Thematic analysis was used to 
create research themes from the recorded observations of the individuals followed by the preparation 
of a thematic summary. 

The usability of symptom checkers was mainly assessed as good. However, there were challenges in 
usability. Relevant concepts (codes) describing the challenges were formed from the free text observa-
tions of the research forms. 59 codes were classified under two main themes; user-related challenges 
and issues related to the symptom checkers. The user-related challenges were divided into a) difficulties 
in understanding the symptom checkers and their questions, b) poor competence to use online tools, 
and c) ability to assess one’s health. The issues related to the symptom checkers were divided into a) a 
need to clarify the terms and questions used in the symptom checker, and b) a need to improve the 
visual layout and provide better instructions for the user. 

Symptom checkers are acceptable, easy to use, and understandable to most patients. The study identi-
fied themes that may impair the availability of symptom checkers. Improving the availability of symptom 
checkers is likely to improve the process of triage as well as its success. In addition, usability issues can 
impair a patient's willingness to use symptom checkers. 

Keywords: triage, symptom assessment, self care, health services accessibility, telemedicine, health 
services research 
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Johdanto 

Suomessa kunnat rakentavat potilaiden itsehoitoa 
tukevia sähköisiä palveluita. Sähköiset oirearviot 
ovat yksi osa tätä kokonaisuutta. Oirearviot ovat 
lääkintälaitteita, joille valmistaja on velvoitettu 
tekemään kliinistä arviointia ja käytönaikaista seu-
rantaa EU:n MDR-asetuksen mukaan [1]. Omaolo-
palvelun sähköiset oirearviot tarjoavat niiden käyt-
täjille hoidon tarpeen ja kiireellisyyden mukaisia 
toimintasuosituksia. Tällä hetkellä Omaolo-
palvelussa on käytössä 15 erilaista sähköistä oi-
rearviota, joiden aiheet on valittu Duodecimin 
Terveyskirjastoon tehtyjen suosituimpien hakujen 
ja terveyskeskusten yleisimpien käyntisyiden pe-
rusteella [2]. 

Omaolosta (omaolo.fi) potilaan on mahdollista 
löytää sosiaali- ja terveyspalvelut nopeasti ja es-
teettömästi, ympäri vuorokauden. Omaolo on 
DigiFinland Oy:n yhdessä yhteistyökumppaniensa 
kanssa tuottama sote-palveluiden digitaalinen 
asiointikanava, joka tukee itsehoitoa sekä ohjaa 
tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. 
Potilas vastaa palvelun nettisivuilla oirearvion 
päättelypuun esittämiin kysymyksiin pääoiree-
seensa liittyen ja saa kyselyn tulokseksi hoidontar-
peen arvioinnin oirettaan koskien. Palvelun tavoit-
teena on tukea potilaan oman terveydentilan 
arviointikykyä sekä auttaa hoitoon hakeutumiseen 
oikea-aikaisesti. Palvelu voi myös lähettää potilaan 
täyttämän oirearvion tulokset häntä vastaanotta-
viin terveydenhuollon yksikköihin [2]. 

Aiemmissa tutkimuksissa on arvioitu sähköisten 
oirearvioiden diagnostiikan tarkkuutta ja kykyä 
tehdä hoidon tarpeen arviota (HTA) hyödyntäen 
kliinisiä tapausvinjettejä, eli potilastapausesimerk-
kejä [3-5]. Tutkittujen oirearvioiden tulosten luo-
tettavuus sekä osuvuus vaihtelevat. Koeolosuh-
teissa kliinikkolääkäreiden diagnostisen 
tarkkuuden on osoitettu olevan parempi verrattu-

na oirearviointityökalujen tarkkuuteen [4-6]. Näyt-
töä sähköisten oirearvioiden käyttöön liittyvistä 
potilasturvallisuutta vaarantavista tekijöistä on 
niukalti [5,7-9]. Sähköiset oirearviot keskimääräi-
sesti ohjaavat potilasta herkemmin kiireellisem-
män hoidon tarpeen piiriin kuin potilaan olisi to-
dellisuudessa tarve [3,8].  

Babylonin sähköisen palvelun ”GP at Hand” arvi-
ointitutkimuksessa havaittiin terveempien potilai-
den käyttävän sähköisiä palveluita muita potilaita 
enemmän [10]. Tutkimuksissa on myös havaittu, 
että sähköisiä terveydenhuollon palveluita käyttä-
vät aktiivisemmin nuoremmat, korkeakoulutetut, 
sekä korkeamman sosioekonomisen aseman 
omaavat potilaat [9,11]. Kansalaisen kliinisen pää-
töksenteon tuen järjestelmien (Consumer-oriented 
Clinical Decision Support Systems; CDSS) tutkimuk-
sissa todettiin useita järjestelmän käyttöön, mutta 
myös oirearvion osuvuuteen vaikuttavia tekijöitä, 
kuten potilaan ikä ja koulutus. Näyttö sähköisten 
oirearvioiden  toimintasuositusten noudattamises-
ta on vaihtelevaa. Tutkittavat ovat kuitenkin olleet 
tyytyväisiä käyttämäänsä sähköiseen palveluun 
[9,12]. 

Tämän monimenetelmätutkimuksen tavoitteena 
on arvioida Omaolo-palvelun sähköisten oirearvi-
oiden käytön hyväksyttävyyttä potilaiden keskuu-
dessa, sekä selvittää käytettävyyttä ja muita mah-
dollisia hoidon tarpeen arviointiin (HTA) 
vaikuttavia tekijöitä terveyskeskusten päivystys-
vastaanoton ympäristössä. Tutkimuksessa selvite-
tään myös millaiset tekijät vaikuttavat potilaiden 
sähköisten oirearvioiden käytettävyyteen [10-13]. 

 
Aineisto ja menetelmät 

Tutkimuksessa käytettiin 350:n potilaskäynnin 
aineistoa. Potilaista ei kerätty iän lisäksi muita 
yksilöiviä tietoja. Aineisto koottiin Omaolo-
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oirearviotutkimuksen tutkimuslomakkeiden kysy-
mysten pohjalta (Taulukko 1). Tämä sisälsi poti-
laan, tutkimusavustajan ja hoidon tarpeen arvioin-
tityötä tekevän sairaanhoitaja (HTA-hoitaja) 
lomakkeisiin täytetyt vastaukset (Taulukko 1). Ai-
neisto kerättiin 18 terveyskeskuksesta eri puolilta 
Suomea. HTA-hoitajat olivat terveyskeskusten 
omia kokeneita sairaanhoitajia. Tutkimusavustaja-
na toimi organisaatiossa työskentelevä terveyden-
huollon ammattilainen, opiskelija tai palvelumuo-
toilun asiantuntija. Tutkimusaineiston analysointiin 
käytettiin sekä määrällisiä että laadullisia mene-
telmiä. 

Määrällisessä osiossa analysoitiin oirearvioiden 
käytön helppoutta, nopeutta, ymmärrettävyyttä ja 
suositeltavuutta koskevat vastaukset. Monivalin-
takysymysten tulokset tilastoitiin lomakkeissa 
(Taulukko 1) esiintyvien kysymysten mukaan (Ku-
vio 2).  

Laadullisessa osiossa avointen kysymysten vas-
taukset analysoitiin hyödyntäen sisällön teema-
analyysiä, jossa aineistosta esiin nousseita merki-
tyksellisiä lauseita poimittiin ensin ns. koodeiksi ja 
sen jälkeen ryhmiteltiin teemojen ja niiden ala-
teemojen alle (Taulukko 2). Koodien ja teemojen 
avulla pyrittiin lisäämään ymmärrystä aiheesta ja 
luomaan hypoteesejä käyttöä vaikeuttavista teki-
jöistä [14]. 

Laadullisen osion tulosten raportoinnissa hyödyn-
nettiin COREQ-kriteereitä. COREQ – kriteerit ovat 
32- kohtainen tarkistuslista, jonka avulla laadullisia 
tutkimuksia raportoidaan [15].  

Tutkimusaineiston teema-analyysin tekemiseen 
osallistuivat kaksi lääkäriä (yleislääketieteen pro-
fessori TK, terveydenhuollon hallinnon professori 
MK), yksi tohtorikoulutettava (hammaslääketie-
teen kandidaatti VL), ja yksi lääketieteen kandi-
daatti (LS). 

Tutkittavat rekrytoitiin heidän saapuessa terveys-
keskusten päivystyspisteisiin. Tutkimusinformaati-
on saatuaan ja suostumuslomakkeet täytettyään 
he vastasivat Omaolo-oirearvioon (Kuvio 1). Tut-
kimuksessa käytettiin vuonna 2019 käytössä olleita 
versioita Omaolo-oirearvioista [2]. Sähköisten oi-
rearvioiden täyttö suoritettiin erillisessä rauhalli-
sessa tilassa tutkimusavustajan puuttumatta tilan-
teeseen. Oirearvion täytön jälkeen potilas täytti 
kyselylomakkeen tutkimuskokemuksestaan (Tau-
lukko 1).  

Tämän jälkeen potilaan haastatellut HTA-hoitaja 
teki oman arvionsa potilaan hoidon tarpeen kii-
reellisyydestä sekä täytti kyselylomakkeen potilaan 
hoidon tarpeen arviointiin liittyen (Taulukko 1). 
HTA-hoitaja ei saanut tietää sähköisen oirearvion 
tulosta ennen kuin oli itse arvioinut potilaan tilan. 
Kyselyn täytettyään HTA-hoitaja sai lopuksi nähdä 
sähköisen oirearvion tuloksen. Tuloksen perusteel-
la HTA-hoitaja täytti toisen kyselyn, johon hän 
vastasi kokiko hän tarpeelliseksi muuttaa omaan 
arvioon perustuvaa toimintasuositustaan nähtyään 
sähköisen oirearvion toimintasuosituksen (Kuvio 
1). 

Käytön haasteita koskevista avointen kysymysten 
vastauksista eriteltiin (TK, LS, VL) merkityksellisiä 
lauseita, joiden pohjalta voitiin muodostaa teemo-
ja. Aineistosta löytyi 360 merkityksellistä lausetta. 
Kun kolmannes aineistosta oli tutkittu, todettiin 
että tutkimusaineiston saturoituminen oli saavu-
tettu [14,16]. Saturoitumisella tarkoitetaan sitä, 
että uusia merkityksellisiä lauseita ei enää noussut 
aineistosta esille. Lauseista muodostettiin 59 säh-
köisen oirearvion käytön haastetta kuvaavaa koo-
dia, eli merkityksellisistä lauseista poimittua käsi-
tettä. Tämän jälkeen koodit ryhmiteltiin eri 
teemojen alle (TK, LS, VL ja MK kommentoi) (Tau-
lukko 2). 
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Kuvio 1. Tutkimuksen kulku terveysasemalla. HTA = hoidon tarpeen arviointi.  

 
Taulukko 1. Tutkimuslomakkeissa esitetyt kysymykset liittyen potilaan (käyttäjän) toiminnan havain-
nointiin. 

Lomake Esitetty kysymys 

Tutkimusavustajan lomake Kuinka kauan potilaalla meni aikaa oirearvion täyttämiseen? 

Oliko oirearvion valinta potilaalle helppoa?  

Oliko oirearviossa erityisen vaikeita kohtia potilaalle? Mitä?  

Muut havainnot? Esimerkiksi kysymysten tai toimintasuositusten ym-
märtämiseen liittyen.  

Potilaan (käyttäjän) lomake Tutkimuksen taustatiedot aineiston tilastollista ryhmittelyä varten: esi-
merkiksi 32, ikä. 

Olivatko oirearvion kysymykset helposti ymmärrettäviä?  

Mitkä kysymykset ja/tai termit olivat epäselviä?  

Miten hyödylliseksi koit oirearvion täyttämisen ja saamasi toimintasuosi-
tuksen?  

Jos sinulle tulisi tulevaisuudessa samanlaisia oireita, olisitko valmis te-
kemään oirearvion kotona ennen yhteydenottoa terveydenhuoltoon?  

Suosittelisitko oirearvioiden käyttöä ystävillesi?  

Ammattilaisen (HTA-hoitajan) lomake Miten potilas saapui vastaanotolle?  


















