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Mitä seuraavaksi? 

• Aineistojen tarkastelua ikäihmisten
näkökulmasta erityisesti hyvinvointi- ja 
terveyspalveluiden käyttäjinä ja 
ikäihmisten käyttäjätarpeiden
tunnistamista.

• Julkaisuja

Aineistokokonaisuudet:

• Kyselytutkimus eläköityville
työterveysasiakkaille n=499, kesä
2020

• Haastattelututkimus ikäihmisille
korona-ajan sähköisestä asioinnista n= 
16, syksy 2020

• Haastattelututkimus + tehtäväkirjanen
(“luotain”) eläköityville (n=12) ja 
ikäihmisille (tällä hetkellä n=5+3) kesä-
syksy 2020, syksy 2021

Aineisto



• Eläköityvillä ja ikäihmisillä on huolia ja pelkoja sähköisiä palveluita kohtaan. 

• Ei osaamista käyttää päätelaitteita tai sähköisiä palveluita

• Käytettävissä olevien laitteiden toimimattomuus tai sopivaa laitetta ei saatavilla

• Ei tarvittaessa apua saatavilla tai apu maksullista, eikä varaa maksaa avusta

• Painikkeen painamisen pelko (sisältäen pelon asioinnin pieleen menemisestä ja 
pelon, ettei voi perua pieleen mennyttä asiointia)

• Liian vaikea tai itselle vieras kieli käyttöliittymässä

• Tietoturva ja asioinnin muu turvallisuus

• Huoli, ettei asia hoidu niin hyvin kuin kasvokkain

Tuloksia



Huolien hälventämistä käytettävyyssuunnittelulla

• Palveluihin tarjolle sähköisiä ohjekirjoja ja paikallisia ohjeita

• Palveluntarjoajien digituki puhelimitse
• Rauhoittaisi pelkoa asioinnin pieleen menemisestä ja perumisesta
• Auttaisi painikkeen painamisen pelkoa

• Käyttöliittymän kieli kansantajuista ja loppukäyttäjän omalla kielellä. 

• Ohjeistusta missä vaiheessa asiointiprosessin voi vielä perua ja miten

• Tarjotaan näkyville tieto, että asiointi palvelussa on turvallista. Esim. “Yhteys
on turvallinen, eivätkä muut pääse käsiksi tietoihisi.”

• Ohjeistusta asioinnin virhetilanteiden varalle. Miten toimin, jos varaamani
videoyhteys lääkärille ei toimikaan? 

• Käytettävyystestaus erilaisten kohderyhmien edustajien kanssa erittäin
tärkeää!

• Harjoittelualustoja tarjolle asioinnin harjoitteluun
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