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Terveydenhuollon konteksti  

ja terveysteknologian  

turvallisuuskriittisyys

Terveysteknologian sovellukset ja niiden 
käyttöympäristö omaavat piirteitä, joiden 
vuoksi laitteet ja ohjelmistot luokitellaan 
usein turvallisuuskriittisiksi muiden vas-
taavien, kuten ilmailu- tai sotilasalan so-
vellusten rinnalle. Tämä on todettu useis-
sa lähteissä (1–2).

Potilaat ovat nykyisin keskimäärin aiem-
paa huonokuntoisempia, käyttöympäristö 
on teknistynyt, laitteiden ja ohjelmistojen 
ominaisuuksien määrä on kasvanut ja työn 
kuormittavuus lisääntynyt. Osaavasta hen-
kilökunnasta on pulaa, toimintamallit ovat 
monimutkaisia ja niiden kirjo on suuri. 
Terveydenhuollon ympäristöissä toimivat 
ammattilaiset suorittavat työtehtäviään kii-
reen ja paineen vallitessa.

Terveydenhuollon laitteet ja ohjelmis-
tot ovat monimutkaisia korkean tekno-
logian tuotteita, jotka lisäävät käyttäjien 
kognitiivista kuormaa tai niiden asettamat 
vaatimukset jopa ylittävät inhimillisen ky-
vykkyyden rajat. Toiminta turvallisuuskriit-
tisissä ympäristöissä edellyttää käyttäjäl-
tä vahvaa kliinistä ja teknistä osaamista. 

Turvallisuuskriittisten laitteiden ja ohjel-
mistojen käytettävyyssuunnittelu vaatii val-
mistajalta inhimillisten tekijöiden (Human 
Factors) ja käyttökontekstin syvällistä ym-
märtämistä. Edellä mainittujen osapuolten 
yhteistyöllä on tärkeä merkitys terveystek-
nologian käytettävyyden ja turvallisuuden 
varmistamisessa.

Laitteen käyttöön liittyvät riskit (käyt-
tövirhe) ylittävät moninkertaisesti laitevi-
kaantumisesta johtuvat riskit niin esiinty-
vyyden kuin seurausten vakavuuden kan-
nalta (3). USA:ssa vuosina 2003–2012 lää-
kinnällisten laitteiden takaisinvedoista 
suurin osa johtui ohjelmistopuutteista ja 
käyttöliittymän suunnitteluvirheistä (4). 

Karuja käytännön esimerkkejä vaarati-
lanteista ja niihin liittyvistä vahingoista riit-
tää. Eräässä tapauksessa lääkärit havaitse-
vat potilaan tilan poikkeavan merkittävästi 
monitorin antamasta vakaata tilaa ilmen-
tävästä informaatiosta. Käyttövirhe: joku 
jätti demo-moodin päälle. Toisessa tapa-
uksessa hoitaja ohjelmoi insuliinipumpun 
antamaan morfiinia 10-kertaisen määrän. 
Käyttövirhe: hoitaja lukee näytöltä annos-
telun väärin, koska desimaalipiste ei ero-
tu selvästi.

Viranomaisvaatimukset ja standardit 

suunnittelua ohjaamassa 

Euroopassa terveydenhuollon laitteiden 
ja tarvikkeiden markkinoille saattamista 
ohjaa kolme direktiiviä, jotka on pantu 
täytäntöön kansallisella lailla (629/2010). 
Lääkinnällisiä laitteita koskettavassa direk-
tiivissä 93/42/ETY (5) määritellään tervey-
denhuollon laite ja tarvike. Valmistaja mää-
rää tuotteelleen käyttötarkoituksen. Täs-
tä määritelmästä riippuu, onko kyseessä 
lääkinnällinen laite, jota viranomaisvaati-
mukset koskettavat. Edellä mainitun direk-
tiivin liitteessä 1 määritellään olennaiset 
vaatimukset, jotka tuotteen tulee täyttää. 
Näissä vaatimuksissa viitataan myös käy-
tettävyyteen. 

Direktiivien osoittamat viranomaisvaati-
mukset kohdistuvat EU:ssa pääasiallisesti 
seikkoihin, joilla on vaikutusta potilaan, 
käyttäjän tai ympäristön turvallisuuteen 
ja laitteen suorituskyvyn heikkenemiseen. 
Vaatimustenmukaisuus osoitetaan yleensä 
nojautumalla tarkoituksenmukaisiin yh-
denmukaistettuihin standardeihin. 

AAMI (Association for the Advancement 
of Medical Instrumentation) julkaisi vuon-
na 1993 ensimmäisen lääkinnällisten lait-

Lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen käytön aikaiset ongelmat ovat suurennuslasin alla. 
Aiemmin turvallisuuskulttuurin kehittämisessä korostettiin käyttökoulutuksen merkitystä, 
mikä ei johtanut toivottuihin tuloksiin käyttöturvallisuuden varmistamisessa. Nykyisin on 
alettu ymmärtää, että laitteen huono käyttöliittymäsuunnittelu voi johtaa käyttövirheisiin ja 
seuraukset voivat olla vakavat. 
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teiden käyttöliittymäsuunnittelun standar-
din HE48, “Human Factors Engineering 
Guidelines and Preferred Practices for the 
Design of Medical Devices”, joka pohjautui 
vastaavaan sotilasalan standardiin. Lääkin-
nällisien laitteiden erityispiirteet paremmin 
kattava HE74 “Human Factors Design Pro-
cess for Medical Devices” julkaistiin vuon-
na 2001. Nykyinen AAMI-standardin ver-
sio HE75 vuodelta 2009 (6) on lähes 500 
sivuinen opas, jonka USA:n viranomainen 
FDA on tunnustanut (”recognized consen-
sus standard”). Siitä kehitellään parhaillaan 
uutta versiota. 

HE74 pohjalta luotiin kansainvälinen 
standardi IEC 62366:2007 “Medical Devi-
ces – Application of Usability Engineering 
to Medical Devices”. Vaikeaselkoisena se 
päätettiin päivittää ja jakaa kahteen osaan. 
Normatiivinen osa IEC 62366-1:2015 (7) 
julkaistiin kuluvan vuoden helmikuussa 
(harmonisoitu (EU), US FDA tunnustanut). 
Tämän osan rinnalle julkaistaneen ensi 
vuoden puolivälissä opastava IEC 62366-2.

Käyttötarkoitus ja käyttövirheeen  

käsite

Valmistajien kiinnostuksen puute muun 
kuin käyttötarkoituksen mukaisen käytön 

turvallisuuden varmistamiseksi voi avata 
oven tuhoisalle tielle. Käyttötilanteeseen 
voivat vaikuttaa useat tekijät kuten epäasi-
anmukaiset kaapeleiden liitännät, laitteen 
käyttötoimintojen suunnittelun puutteet, 
ohjelmistojen puutteet,  potilaan tila ja hoi-
don vaativuus, käyttäjän taidot, koulutet-
tujen käyttäjien saatavuus sekä ympäristön 
fyysinen ja kognitiivinen kuormittavuus. 
Eräs tärkeimmistä lääkinnällisten laittei-
den suunnittelua ohjaavista lähtökohdista 
on oivaltaa inhimillisen virheen olemas-
saolon väistämättömyys. Normaalina lai-
tekäyttönä pidetään valmistajan määritte-
lemän käyttötarkoituksen mukaista oikeaa 
käyttöä sekä inhimilliseen toimintaan kyt-
keytyvää lipsahduksen ja erehdyksen mah-
dollisuutta – jolloin käyttövirhe saattaa il-
metä (kuva 1). 

Käyttövirhe (use error) ei ole sama asia 
kuin käyttäjän tekemä virhe (user error). 
Käyttövirhe tarkoittaa sellaista käyttäjän 
toimintaa tai toiminnan puuttumista lait-
teen käyttötilanteessa, jonka tulos poikkeaa 
valmistajan ilmoittamasta käyttötarkoituk-
sesta tai käyttäjän odotuksista (7). 

Standardin IEC 62366-1 mukaan lääkin-
nällisen laitteen, kun sitä käytetään käyt-
tötarkoituksen mukaisella tavalla, tulee  

saavuttaa riittävä käytettävyyden taso siten, 
että riskit, jotka seuraavat oikeasta käytös-
tä sekä käyttövirheistä, ovat hyväksyttäviä. 
Laadukas käyttöliittymä ehkäisee käyttövir-
heen syntymisen ja mahdollistaa käyttäjän 
tehokkaan, taloudellisen sekä miellyttävän 
työskentelyn kiireen ja paineen keskellä.

Käyttöliittymä ja käytettävyys –  

erityispiirteitä ja olennaisuuksia

Käyttöliittymän käsite ymmärretään stan-
dardissa IEC 62366-1 laajasti käsittämään 
kaikki keinot, jotka vaikuttavat käyttäjän ja 
lääkinnällisen laitteen vuorovaikutukseen. 
Laitteen ja sen pakkauksen merkinnät, käyt-
töopas, fyysinen muotoilu, ohjain- ja syöt-
töratkaisut sekä ohjelmistokäyttöliittymä 
ovat osa lääkinnällistä laitetta ja sen käyt-
töliittymää. Siten ne ovat myös viranomais-
vaatimusten kohteena.

Käytettävyyden käsite nojautuu ISO 9241-
11 (8) mukaiseen näkemykseen käytettävyy-
den osatekijöistä, joita ovat tuloksellisuus 
(effectivess), tehokkuus (efficiency) ja tyy-
tyväisyys (satisfaction) (kuva 2). Standardin 
IEC 62366-1 mukaan näistä tehokkuus on 
aina tavoiteltava tekijä, mutta ei välttämättä 
turvallisuuden kannalta tärkeä. Jotkut lait-
teet, kuten automaattiset defibrillointilait-

Kuva 1  Käyttövirheen käsite
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teet, edellyttävät kuitenkin tehokasta ja no-
peaa toimintaa kriittisen aikarajan puitteis-
sa. Pääosin lääkinnällisten laitteiden käytet-
tävyysstandardi korostaa kuitenkin tulok-
sellisuutta keskeisenä käyttöturvallisuuteen 
liittyvänä tekijänä (kuva 2).

Standardi suhtautuu kriittisesti kunkin 
käytettävyystekijän mittarille asetettuun 
käytettävyystavoitteeseen. Esimerkiksi tu-
loksellisuuden mittarina käytetty ”virhei-
den määrä testitehtävän aikana” ei saavuta 
viranomaisten silmissä hyväksyntää. Käyt-
tövirheitä tai testitehtävissä epäonnistumi-
sia ei yksinkertaisesti sallita millään esiin-
tymistiheydellä. Samalla tavoin tehokkuu-
den mittarin osalta ”10 % testikäyttäjistä ei 
saanut tuotettua sähköimpulssia kriittisen 
aikarajan puitteissa” -ilmaisu ei ole hyväk-
syttävä esimerkiksi defibrillaattorin käytös-
sä. Edelleen tyytyväisyyden mittarina tutun 
SUS (System Usability Scale) -lomakkeen 
vastaukset eivät käy käyttöturvallisuuden 
subjektiivisina todisteina viranomaisille. 
Standardi IEC 62366-1 korostaakin, että 
valmistaja saa asettaa käytettävyystavoittei-
ta ja hyödyntää tuloksia, mutta pääasiassa 
markkinointitarkoituksiin, ei viranomais-
vaatimusten täyttämiseen. 

Direktiivin 93/42/ETY olennaisissa vaa-

timuksissa kerrotaan, että valmistajan on 
sopivimmat ratkaisut valitakseen sovellet-
tava seuraavia periaatteita annetussa jär-
jestyksessä:

• Poistettava tai vähimmäistettävä  
      riskit (suunnitteluun ja valmistukseen 

   luonnostaan kuuluva turvallisuus).
• Toteutettava tarvittaessa aiheelliset 
   suojelutoimenpiteet, mukaan lukien 
   tarvittaessa hälytyslaitteet riskeille, 
   joita ei voida poistaa.
• Tiedotettava käyttäjille jäljellä olevis-
   ta riskeistä, jotka johtuvat toteutettu-
   jen suojelutoimenpiteiden riittä-

      mättömyydestä.
Riskin pienentämisen keinoja käyttöliit-

tymien näkökulmasta ovat esimerkiksi:
•  Järjestelmä ei hyväksy käyttäjän syöttä-
   mää tietoa, joka on raja-arvojen ulko
   puolella (eliminoi vaara, joka on erityi-
   sen kriittinen).
•  Järjestelmä päästää äänimerkin ja antaa 
   visuaalisen tiedon, kun kytkennät ovat  
   kiinni (käytä automaattisia tarkistuksia).
• Käyttöoppaassa on varoitusmerkinnät 
   tai tietoa vaaroista.

Minimoi jäännösriski, joka liittyy alim-
paan periaatteeseen eli käyttäjälle tiedot-

tamiseen. Älä luota käyttöoppaan, käyttö-
koulutuksen ja varoitusmerkintöjen voi-
maan käyttöturvallisuuden hallinnassa. 
Älä myöskään luota käyttäjän muistiin tai 
allokoi ihmiselle tehtäviä, jotka soveltu-
vat paremmin laitteelle tai ohjelmistolle 
ja toisin päin. 

Mikäli käytettävyyssuunnitteluprosessi 
toteutetaan standardin IEC 62366:2015 
mukaisesti ja käytettävyyden validointi-
suunnitelmaan kirjatut hyväksymiskriteerit 
täyttyvät, niin lääkinnällisen laitteen käy-
tettävyyteen liittyvän jäännösriskin katso-
taan olevan hyväksyttävä. ISO 14971 -stan-
dardi (9) määrittelee päätöksentekoproses-
sin kokonaishyväksyttävyyden ja käytettä-
vyyden riskin.

Euroopassa valmistaja joutuu tuote-
luokasta riippuen hyödyntämään ilmoite-
tun laitoksen palveluita vaatimustenmu-
kaisuuden osoittamisessa voidakseen kiin-
nittää tuotteeseensa CE-merkin. Ilmoitetut 
laitokset vaativat IEC 62366 -standardin 
mukaista käytettävyystekniikkatiedostoa 
osana tuotteen teknistä dokumentaatio-
ta. Maailmalla edelläkävijänä on US FDA, 
joka käytännössä odottaa, että valmistaja 
on ottanut huomioon käytettävyystekijät 
sekä tuottanut HFE (Human Factors En-

Kuva 2. Käytettävyyden osatekijät
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gineering) -dokumentaation ohjeistuksen 
mukaisesti. 

Standardi IEC 62366-1:2015 on yhte-
neväisempi US FDA:n tämän hetkisen Hu-
man Factors lähetymistavan kanssa. Termis-
tö on käytettävyyssuunnittelijalle tutumpi 
ja rajapintaa riskienhallintastandardiin ISO 
14971 on selkiytetty. FDA-lähestymistapa 
käy ilmi vuonna 2011 julkaistusta opas-
luonnoksesta (10).

Uudet suuntaukset, osaamisvaatimukset 

ja markkinoilla menestyminen

Yhä useammin potilas kotiutuu jokin lää-
kinnällinen laite mukanaan. Perinteisesti 
ammattimaisessa ympäristössä käytettyä 
laitetta tai ohjelmistoa käytetäänkin muu-
alla. Lääkinnällinen laite kulkee taskussa 
tai itsenäisenä ohjelmistona, esimerkiksi 
älypuhelinsovelluksena, ja laitteen käyttä-
jänä on joku muu kuin ammattimainen 
käyttäjä. Tämä tuo käytettävyyssuunnitte-
lulle uusia haasteita ja nostaa  esteettömyys-
vaatimuksia. 

Standardissa IEC 62366-1 korostetaan, 
että käytettävyssuunnitteluprosessin hal-
linta vaatii pätevää käytettävyysasiantunti-
jaa. Terveysteknologian sovelluksia kehitet-
täessä tulee lisäksi muistaa, että ammatti-

mainen käyttäjä on käytön asiantuntija, ei 
käytettävyyden. Käytettävyyttä tulisi kyetä 
myös hankkimaan oikein. Viime aikoina 
onkin alettu kiinnittää tähän huomiota – 
”sitä saa mitä tilaa”.

Lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmisto-
jen valmistajan näkökulmasta viranomais-
vaatimukset saattavat vaikuttaa haastavil-
ta – ja uusia säännöksiä tulee jatkuvasti. 
Säännösten huolellinen noudattaminen on 
kuitenkin liiketoiminnan keskeinen me-
nestystekijä. Käytettävyydellä voi saavuttaa 
menestystä myös terveysteknologian toimi-
alalla. Terveysteknologian sovellukset kos-
kettavat meitä kaikkia. Kun asiaa tarkas-
telee itsensä tai omaisensa näkökulmasta, 
käyttöturvallisuuteen liittyvät vaatimukset 
tuntunevat  kohtuullisilta. 
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