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Kuvakkeita käytetään yleensä lisäämään tekstin informaatiosisältöä,
vähentämään kognitiivista kuormitusta visuaalisen tiedon haussa tai
mahdollistamaan informaation esittäminen rajallisessa tilassa. Yleensä
kuvakkeilla esitetään yksinkertaisia toiminnallisuuksia tai helposti
kuvakkeeseen yhdistettäviä ilmiöitä. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin
kyselytutkimuksella konkreettiseen ja abstraktiin luokkaan kuuluvien
kuvakkeiden tunnistamista sekä käsitteen ja kuvakkeen arvioitua sopivuutta,
kun kuvakkeilla pyritään esittämään terveydenhuollon uusia ja abstrakteja
käsitteitä usean kuvan yhdistelmällä. Tuloksista havaittiin, että kuvakeluokkien
väliset erot olivat tilastollisesti merkitsevät – myös käsitteiden tuttuus vaikutti
kuvakeluokkien saamiin arvioihin. Konkreettisen kuvakeluokan kuvakkeet
arvioitiin sopivan enemmän esitettyä käsitettä kuvaaviksi ja siihen kuuluviin
kuvakkeisiin saatiin kokonaisvaltaisempia tulkintoja osakuvakkeiden
yhdistelmistä.
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Icons are widely used to add information to written text as well as to minimize
cognitive load in visual data search and when physical environment is limited
for long text strings. Usually icons are used to illustrate simple functionalities or
closely related phenomena. This Master’s Thesis was aimed to study differences
between concrete and abstract icons when illustrated new abstract medical
terminology using icon combinations of separate icon-images. Data was collected
using questionnaire survey. Results pointed out that icons being part of the
concrete icon class were valued better to illustrate medical terminology as well
as they were better understood as coherent whole rather than separate icons.
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1

JOHDANTO

Kuvien käytöllä ihmisen sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa on hyvin
pitkä historia. Viestintä ja informaation välittäminen ihmisyksilöiden välillä perustuu edelleen laajasti kuvien käyttämiseen. Myös kirjallisessa muodossa tapahtuva informaation välitys pohjautuu kuviin: äänteet on muunnettu useissa kielissä visuaalisesti tulkittavaan muotoon grafeemeilla eli kirjainmerkeillä, joita yhdistellään sanoiksi. Sanojen yhdistelmillä, lauseilla ja virkkeillä, voidaan välittää
informaatiota täsmällisesti ja monipuolisesti.
Kirjallisen tiedon välittymisen ehtona on informaatiota muodostavan kirjoitustaito, ja sitä vastaanottavan yksilön lukutaito - lisäksi on ymmärrettävä
viestissä käytettyä kieltä. Kuvien käyttö informaatiosisältönä tai sen osana helpottaa tiedon ymmärtämistä ja kompensoi kieli- tai lukutaidon puutteita (Barros
ym., 2014). Toisaalta tietyissä ympäristöissä kuvallinen viestintä mahdollistaa
tiedon välittämistä rajallisessa tilassa, kuten opastekylteissä ja sovellusten (mobiili)käyttöliittymissä.
Kuvallisen viestinnän haasteena on sen informaatiosisällön tulkinnanvaraisuus: kuvakkeen muodostajalla ja tulkitsijalla voi olla erilainen näkemys kuvakkeen sisältämästä informaatiosta (McDougall ym., 1999). Tästä syystä kuvaviestinnän rajoitteita ja mahdollisuuksia on tärkeää tutkia. Tulkinnanvaraisuuden lisäksi myös tutkimusasetelmat aiheesta ovat vaihtelevia: käytetyt kuvakkeet ovat usein pelkästään tutkimusta varten tuotettuja, ja ne kuvaavat tutkimuksen suunnittelijan näkökulmaa aiheesta (McDougall ym., 1999). Edellä mainitut
syyt antavat aiheen tutkia kuvakkeiden käyttöä useasta näkökulmasta.
Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin terveydenhuollon uusien käsitteiden käytön ja tiedon välittämisen mahdollisuuksia kuvakkeiden avulla. Tutkielmassa käytetyt käsitteet rajattiin terveydenhuollon toimialaan siksi, että kuvakkeiden käytöllä terveydenhuollossa voidaan helpottaa kirjallisen viestinnän ymmärtämistä erityisryhmien kohdalla (Moriyama, 1994), ja terveydenhuollon ammattihenkilöiltä odotetaan virheetöntä, nopeaa ja täsmällistä informaation käsittelyä (Salman ym., 2012). Tutkielman kyselyyn vastaajat edustivat sekä terveydenhuollon koulutusalan omaavia henkilöitä että muiden koulutusalojen
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vastaajia. Tällä asetelmalla pyrittiin kontrolloimaan terveydenhuollon käsitteiden tuttuuden vaikutusta kuvakkeiden tulkintaan.
Kuvakkeet luokiteltiin konkreettiseen, abstraktiin ja kontrolliluokkaan tarkoituksena oli selvittää kuvakeluokan vaikutusta kuvakkeen tulkintaan kyselyn vastaajilla ja heidän kokemaansa käsitteen ja kuvakkeen yhdistettävyyteen.
Myös käsitteen tuttuutta pyrittiin selvittämään kyselytutkimuksen erillisessä osiossa. Tutkielman aineisto kerättiin kyselytutkimuksella kevään ja kesän 2020 aikana.
Luvussa 2 perehdytään kuvakkeiden käyttöön ja niiden tulkitsemiseen
sekä tutkimuskysymyksiin ja hypoteeseihin. Luvussa 3 esitellään tutkielmassa
käytetyt tutkimusmenetelmät ja näiden jälkeen luvussa 4 tarkastellaan tutkimuksen tuloksia. Luku 5 sisältää tulosten perusteella muodostettujen johtopäätösten
käsittelyä ja aiheita jatkotutkimuksella. Luvussa 6 koostetaan koko tutkielman
sisältö yhteenvedoksi.
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2 KUVAKKEIDEN KÄYTTÖ JA TULKITSEMINEN INFORMAATION VÄLITTÄMISESSÄ
Kuvakkeiden käyttöä perustellaan usein tiedonhaun tehostamisella ja informaation esittämisen mahdollistamisena rajallisessa tilassa - kääntöpuolena tälle on
useimmiten kuvakkeiden tulkinnanvaraisuus (McDougall, 1999). Kuvake itsessään on Peircen (1998) mukaan reaalimaailman ilmiön ulkoista olemusta kuvaava merkki (sign). Merkin tarkoituksena on ohjata representaation, edustuksen, muodostumiseen ilmiöstä ihmisen mielessä (Peirce ym., 1998, s. 477-479).
Kuvake toimii siten visuaalisena informaation välittäjänä edustamastaan ilmiöstä, mutta representaatio voi vaihdella tulkitsijoiden välillä. Välittääkseen riittävästi informaatiota, kuvakkeen olisi pystyttävä usein myös edustamaan toiminnallisuuksia. Tässä haasteeksi osoittautuu se, että vaikka kuvake esittäisi
konkreettisesti reaalimaailman ilmiötä, sen toiminnallista yhteyttä ei välttämättä
osata tulkita oikein (Isherwood ym., 2007).
Tämän luvun tarkoituksena on käsitellä kuvakkeiden käyttöä informaation välittäjänä ja ihmisen kyvykkyyttä havainnoida ja muodostaa kuvakkeista
tulkintoja kognitiivisesta näkökulmasta. Luvussa esitellään myös tutkielmaan
liittyvää aikaisempaa tutkimustietoa ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

2.1 Kuvakkeet informaation välittäjänä
Konkreettisten kuvakkeiden on havaittu olevan helpommin tunnistettavia kuin
abstraktien kuvakkeiden, jotka koostuvat yleensä erilaisista geometrisista muodoista kuten viivoista ja nuolista (McDougall ym., 1999). Tutkimusasetelmissa
konkreettiset kuvakkeet sisältävät usein enemmän yksityiskohtia abstrakteihin
kuvakkeisiin verrattuna ja voivat siten vaikeuttaa tai hidastaa kuvakkeen tulkintaa (McDougall ym., 1999). Joissakin aiemmissa tutkimuksissa tutkimusasetelemassa asetetun aikarajan on oletettu altistavan visuaalis-semanttisille -nimeämisvirheille väärän kategorian valinnan vuoksi, mikä voisi selittää osaltaan
tutkimusasetelmien välisiä eroja (Vitkovitch ym., 1993). Todennäköisesti kuvakkeen visuaalista monimutkaisuutta suurempi vaikutus kuvakkeen tunnistamisessa tai etsintänopeudessa on kuitenkin kuvakkeen tuttuudella (Isherwood ym.,
2007).
Kuvakkeiden välittämä informaatio koetaan usein vastaavan parhaiten tavoiteltua sisältöä silloin kun kuvakkeen, ja sitä vastaavan toiminnallisuuden yhteys on looginen. Toiminnallinen yhteys esitetäänkin usein semanttisen etäisyyden jatkumona: Alkaen lyhyestä etäisyydestä, jossa kuvake edustaa suoraan reaalimaailman vastinetta, ja päätyen semanttisesti etäiseen kuvakkeeseen, jonka
edustuksen ja toiminnallisuuden vastaavuuden täytyy olla opittua (Familant,
1993). Esimerkiksi kuva kahvikupista ymmärretään helposti – omassa kontekstissaan - toiminnallisuudeksi kahvin valuttamiseksi automaatista, mutta kuvake
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vaikkapa kahdesta vierekkäisestä ympyrästä vaatii aiemman kokemuksen edustamastaan toiminnallisuudesta.
Käsitteiden esineellistäminen tai metaforien käyttö on ollut yleisesti suosittua tietoteknisten sovellusten käyttöliittymäsuunnittelussa, varsinkin toimistosovellusten alkuaikoina, jolloin konkreettisia toimistovälineiden kuvia konkretisoitiin kuvakkeiksi esittämään sovellusten toiminnallisuuksia (Familant, 1993).
Toisaalta, varsinkin monimutkaisten käsitteiden konkretisoinnin tavoitteessa onnistuminen voi olla sattumanvaraista (Blackwell, 2006), ja monimutkaisen toiminnallisuuksien muuttaminen metaforaksi voi tarpeettomasti edelleen laajentaa tulkinnanvaraisuutta (Gitrlnst, 1986).
Sen lisäksi, että kuvakkeilla voidaan välittää informaatiota toiminnallisuuksista, voidaan kuvakkeiden käyttöä laajentaa myös tunneilmaisujen kuvaamiseen. Kuvakkeilla tapahtuva viestintä on yleistynyt ja käyttötavat laajentuneet: McCullochin (2019) mukaan sosiaalisen median sovellusalustoilla kirjallisen ja visuaalisen viestinnän yhdisteleminen on tavallista, ja käytettävissä onkin
laaja kirjo erilaisia embleemejä ja emojia, joilla pystytään kuvaamaan eleitä ja tunnetiloja kuvakkeina kirjallisen viestinnän lisänä. Erilaiset emojiyhdistelmät ovat
myös vakiintuneet käytössä kuvaamaan tiettyjä merkityksiä ja ovat laajasti tunnettuja (McCulloch, 2019, s. 159-160).

2.2 Kuvakkeiden havainnointi ja tulkinta
Kun tarkastellaan kuvakkeiden havainnointia näköaistimustasosta kognitiiviselle prosessointitasolle, voidaan todeta, että visuaalisten ärsykkeiden havaintojärjestelmän fysiologia perustuu näkökentän objekteista siroavien fotoneiden aiheuttamaan verkkokalvon fotoreseptorisolujen aktivaatioon, joka välittyy visuaalisen hermoradan kautta primaariselle visuaaliselle aivokuorelle, ja edelleen
sekundäärisille alueille prosessoitavaksi muun muassa objektien muotojen osalta
(Kolb, 2008, s. 207-209, 354-355).
Näköaistimuksen prosessoinnin toimintaa tutkittaessa on havaittu, että
vahvin vaste muodostuu näkökentässä sijaitsevien objektien reunoista, joiden
kontrastieron jatkuvuus taustaansa nähden tulkitaan yhtenäisenä muotona
(esim. Baars, 2010 / Kuffler, 1953). Symmetria ja samansuuntaisina etenevät reunamuodot tulkitaan kokonaisuuksina: Perushavainto muodostaa jäsentymättömän, havaitsijakeskeisen tulkinnan, minkä jälkeen tulkitaan objektin spatiaalista
sijaintia suhteessa havaitsijaan ja objektin komponenttien suhdetta toisiinsa (Ullman, 2013).
Visuaalisen objektin nimeäminen edellyttää yksilöltä aistihavainnon ulkomuodon täsmäämistä muistiin tallentuneesta representaatiosta kyseisestä objektista ja siihen liittyvästä semanttisesta tiedosta mm. liittyvästä kategoriasta ja toiminnallisuuksista sekä objektin nimestä (Lloyd & Nettlemill, 2007). Objekti sisältää ominaisuuksia, vihjeitä, joiden perusteella painotus kategoriaan ja alakategoriaan määrittyy vihjeiden määrän ja validiteetin perusteella (Rosch, 1976). On
kuitenkin osoitettu, että nimeämistehtävässä (mm. Rotch, 1976; Joliceur, 1984)
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koehenkilöt luokittelevat nopeammin ns. perustason objektista, kuin ala- tai ylätason kategorian: kuva omenasta nimetään omenaksi, eikä hedelmäksi tai tietyksi omenalajikkeeksi (Jolicoeur ym., 1984). Joliceurin (1984) tutkimuksen mukaan voidaan olettaa, että objektin tunnistamisessa ensimmäinen semanttinen
yhteys kohdistuu perustason kategoriaan ja epätyypillisissä tai yksilölle tuntemattomissa objekteissa ensimmäinen semanttinen yhteys voisi kohdistua semanttisesti alakategoriaan (Jolicoeur ym., 1984). Vastaavasti näin voi tapahtua
tietyn alan asiantuntijalla, jolla havaittuun objektiin kohdistuva semanttinen yhteys on alakategorian edustus (Rosch, 1976).
Visuaalisesti tai auditiivisesti havainnoitu sana assosioituu aivoissa representaatioksi semanttiseen tietoon, merkitykseen, sanasta (Pylkkänen ym., 2011).
Tämän lisäksi abstraktien ja konkreettisten sanojen käsittelyssä on aivoissa kognitiivisen neurotieteeteen tutkimuksissa havaittu aktivoivan osin eri aivoalueita
ja abstraktien konseptien käsittely tapahtuisi lähes pelkästään vasemman aivopuoliskon alueella (Binder et al., 2005). Kieras’n mukaan konkreettiset käsitteet
voivat olla helposti saatavilla kuvallisena representaationa toisin kuin abstraktit
käsitteet. On viitteitä siitä, että mikäli abstraktilla käsitteellä ei ole suoraa visuaalista representaatiota, siihen liitetään läheisesti viittaava visuaalinen representaatio. Tosin osa semanttisesta tiedosta voi olla kuvainnollisempaa kuin toinen –
myös abstraktilla käsitteellä voi olla vahva visuaalinen representaatio (Kieras,
1978).
Kuvakomponentteja lisäämällä saadaan kuvakkeella esitettyä monimutkaisempia toiminnallisuuksia, kuten lisäämällä hammasrattaan tai kiintoavaimen
kuva tulostinkuvakkeeseen. Toisaalta, mikäli tulkitsijalla ei ole tiedossa kontekstia, kuvien kuuluminen samaan kategoriaan voi jäädä epäselväksi (Goldstone,
1994). Esimerkiksi kiintoavaimen kuvakkeen ja kahvikuppikuvakkeen yhdistelmä ei toimistosovelluksen kontekstissa ole helposti pääteltävissä, mutta kahviautomaatin yhteydessä kontekstivaikutus helpottaa kuvakkeiden merkityksen
ymmärtämistä. Kategorisointia tapahtuu myös siten, että tietty objekti koetaan
kuuluvaksi samaan konseptiin siihen liitettävän ominaisuuden vuoksi: käärme
objektina yhdistetään konseptuaalisesti myrkyllisyyteen (Barsalou, 1982). Barsaloun mukaan tietyt sanat ovat kontekstiriippumattomia ja aktivoivat lähes aina
toisen konseptin: esimerkiksi kidukset aktivoivat yhteyden sanaan kala – vastaavasti osa sanoista on kontekstiriippuvia, ja tarvitsevat kontekstin aktivoidakseen
muita konsepteja (Barsalou, 1982). Tässä mielessä kuvakkeet – kuten sanatkaan eivät ole juuri koskaan tulkinnallisesti vapaita riippuvuuksista, vaan kontekstilla
on vahva vaikutus tulkintaan.

2.3 Kuvakkeiden käyttö terveydenhuollon sovelluksissa
Terveydenhuollon sovellukset toimivat monimutkaisessa toimintaympäristössä,
jossa samanaikaisia käyttäjiä on paljon, potilastilanteet vaihtelevat, tiedon haun
ja tiedon tallentamisen on oltava nopeaa, mutta samalla virheiden mahdollisuus
olisi minimoitava. Järjestelmiä myös joudutaan päivittämään usein erilaisten

10
lainsäädännöllisten ja organisaationaalisten muutosten vuoksi (Effken, 2002).
Edellä mainittujen syiden vuoksi terveydenhuollon järjestelmien ja sovellusten
suunnittelu vaatii erilaisia lähtökohtia kuin usean muun toimialan järjestelmät.
Terveydenhuollon sovelluksilta vaaditaan toimialan olosuhteiden vuoksi
matalaa kognitiivista kuormittavuutta. Virheiden minimoimiseksi kiireisessä ja
kriittisissä tilanteissa käyttäjän on pystyttävä keskittymään potilaan hoitoon, ja
pystyttävä hyödyntämään tietojärjestelmiä ilman siitä aiheutuvaa lisäkuormitusta. Terveydenhuollon toimialan työntekijöiltä odotetaan nopeaa ja tarkkaa tiedon prosessointia ja tallentamista – sovellusten on oltava intuitiivisia ja graafisten kuvakkeiden ehkäistävä virhetoimintoja (Salman ym., 2012). Sovellusten on
oltava helposti omaksuttavissa käyttöön mahdollisimman vähäisellä koulutustarpeella suuren ja vaihtuvan käyttäjäkunnan vuoksi. Muun muassa näistä syistä
helposti tunnistettavien kuvakkeiden käyttö terveydenhuollon järjestelmissä on
perusteltua.
Terveydenhuollon sovellukset eivät rajoitu pelkästään ammattihenkilöiden
käyttöön - terveydenhuollon asiakkaiden oletetaan yhä enenevissä määrin osallistuvan omaan hoitoonsa, ja esimerkiksi Suomessa on ollut käytössä jo usean
vuoden ajan kansallinen terveystietojen arkisto, Omakanta, josta kansalainen voi
tarkistaa hänestä terveydenhuollon toimipaikassa kirjattuja tietoja ja tallentamaan omia terveystietojaan ammattihenkilöiden käyttöön. Tällaisissa kansalaisten käyttämissä sovelluksissa on huomioitava yleistettävyys. Kuvakkeiden ymmärrettävyys ei silloin voi rajoittua vain ammattihenkilöiden ymmärtämään
muotoon.
Potilaan hoitoon osallistumisen yhdistyessä globalisaatioon ja maahanmuuttoon, kielitaitovaatimukset voivat muodostaa haasteita terveydenhuollon
ammattihenkilön ja potilaan väliseen vuorovaikutukseen. Kuvakkeiden käytöllä
sovelluksissa voidaan ehkäistä kielellisten väärinymmärrysten riskiä ja kuvakkeet voivat helpottaa erilaisten erityisryhmien osallistumista omaan hoitoonsa
(Moriyama, 1994). Terveyteen liittyvien kuvakkeiden on todettu olevan hyödyllisiä kulttuurisista konteksteista riippumatta ja niiden käyttö on perusteltua
myös alueilla, joissa lukutaitoisen väestön osuus on pientä (Bhattacharya ym.,
2019).
Kuvakkeita voidaan käyttää myös muussa kuin sovelluskehityksen kontekstissa. Sisältömerkitystään hyvin kuvaavia kuvakkeita voidaan käyttää esimerkiksi sairaalarakennusten opasteissa, joissa asiakkaille tai potilaille vieraat
käsitteet esimerkiksi toimintojen tai osastojen nimissä voidaan esittää mahdollisesti vähemmän kognitiivisesti kuormittavassa muodossa huomioiden yleisesti
sairaalarakennusten kompleksisen pohjarakenteen ja asiakaskunnan monimuotoisuuden kielitaidon sekä sairauksien tai vammojen aiheuttamien rajoitteiden
näkökulmasta.
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2.4 Tutkimuksen tarkoitus
Millä tavoin voidaan esittää kuvakkeilla uusia ja abstrakteja terveydenhuoltoalan toiminnallisuuksia, kuten informaation saatavuus tai bioinformaation
haku? Onko hyödyllisempää käyttää yleisesti tunnettua informaatiosymbolia,
yhdistelmää informaatiosymbolista ja osoittavasta nuolisymbolista, vai olisiko
abstraktissakin käsitteessä hyödyllistä pyrkiä konkreettiseen kuvake-esitykseen,
josta odotetaan tulkitsijan päätyvän abstraktiin representaatioon?
Elektronisten potilaskertomusten käytön on todettu hyödyttävän potilasta ja säästävän kustannuksissa muun muassa vähentyneillä uusintakäyntikerroilla (Davis et al., 2009). Lisäksi terveydenhuollon ammattilaiset kokevat potilaskohtaamiset hallitumpina, ovat paremmin valmistautuneempia ja kokevat
yleisesti tarjoavansa parempaa terveydenhoitoa potilaalle, kun elektroninen potilaskertomus on käytettävissä (Davis ym., 2009). Terveydenhuollon tietojärjestelmillä on mahdollista vähentää inhimillisiä virheitä automatisoinnilla mm. lääkityksessä, jossa annosmäärät, lääkeaineiden yhteisvaikutukset ja laboratoriotuloksista saatavat tiedot ovat kriittisiä lääkehoidon turvallisuuden kannalta
(Kaushal ym., 2001). Voitaisiinko terveydenhuollon sovelluksissa edelleen kehittää hyötyjä sekä toiminnan tehostamisessa että inhimillisten virheiden vähentämisessä käyttämällä kuvakkeita laajemmin muun informaation lisänä? Huonolla
käyttöliittymäsuunnittelulla, virheellisesti valituilla ja kompleksisilla kuvakkeilla voidaan aiheuttaa käyttäjälle ylimääräistä kuormitusta, virhevalintoja ja
pahimmillaan vaaratilanteita potilaan hoidossa.
Edellä mainitut näkökulmat ja kysymykset ovat relevantteja tutkimusaiheita, koska etenkin tietojärjestelmien käyttöliittymissä joudutaan esittämään
käyttäjälle myös laajempia ja abstraktimpia kokonaisuuksia kuin aiemmin esimerkkinä mainittu tulostaminen. Lisäksi mobiililaitteiden lisääntyvä käyttö
myös terveydenhuollossa aiheuttaa vaatimuksia toiminnallisuuksien esittämiselle rajallisessa tilassa.
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2.5 Tutkimuskysymys ja hypoteesit
Tutkielmassa käytetyt tutkimuskysymykset ja hypoteesit esitetään alla.
Tutkimuskysymys 1: onko kuvakkeiden abstraktisuudella vaikutusta siihen, miten esitettyä käsitettä kuvaavaksi kuvakkeet koetaan?
Hypoteesi 0: kuvakkeiden abstraktisuudella ei ole vaikutusta koettuun
kuvakkeiden kuvaavuuteen.
Hypoteesi 1: kuvakkeiden abstraktisuudella on vaikutusta koettuun kuvakkeiden kuvaavuuteen.
Tutkimuskysymys 2: vaikuttaako esitettyjen käsitteiden tuttuus koettuun kuvakkeiden kuvaavuuteen
Hypoteesi 0: käsitteen tuttuus ei vaikuta kuvakkeen koettuun kuvaavuuteen.
Hypoteesi 1: käsitteen tuttuus vaikuttaa kuvakkeen koettuun kuvaavuuteen.
Tutkimuskysymys 3: onko vastaajan koulutusalalla vaikutusta siihen, miten esitettyä käsitettä kuvaavaksi kuvakkeet koetaan?
Hypoteesi 0: vastaajan koulutusala ei vaikuta kuvakkeen kuvaavuuden
kokemukseen.
Hypoteesi 1: vastaajan koulutusala vaikuttaa kuvakkeen kuvaavuuden
kokemukseen.
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3 MENETELMÄT
Tämä Pro gradu -tutkielma toteutettiin kyselytutkimuksena ja sen vastaajat valikoitiin erään suuren suomalaisen julkisen terveydenhuollon ICT-palveluita tuottavan yrityksen työntekijöistä. Kysely toteutettiin Webpropol 3.0 -sovelluksella.
Kysely lähetettiin sähköpostilla suoraan vastaajille, jotka edustivat kyseisen yrityksen työntekijöitä useasta toimipisteestä ja toiminnallisesta tiimistä eri puolelta
Suomea. Kysely lähetettiin sähköpostitse yrityksen 68 työntekijälle huhti-toukokuussa 2020, ja 197 työntekijälle elokuussa 2020. Tutkielman aineisto koostuu
22:n kuvakkeen tulkintatehtävän avoimista vastauksista, 33:sta Likert-asteikollisesta käsite-kuvapari -arviointitehtävästä, sekä 11:sta käsitteen tuttuuden Likertasteikollisesta arvioinnista vastaajalle.
Seuraavissa luvuissa perustellaan ja esitellään tutkielmaan otettujen käsitteiden valintamenettelyä, kuvakkeiden muodostamista sekä tutkimuksen toteutus- ja analysointimenetelmiä.

3.1 Käsitteiden valinta ja kuvakkeiden muodostaminen
Kyselytutkimus muodostettiin kolmesta osatehtävästä, joista ensimmäisessä vastaaja tulkitsi hänelle esitettyä kuvaketta. Kuvakkeet muodostettiin kyselytutkimusta varten terveydenhuollon käsitteistä. Käsitteet valittiin Lääkäriliiton Lääkäri 2030 -hankkeen tulevaisuusnäkymistä, ja niin kutsutuista megatrendeistä
(Lääkäriliitto, 2020). Käsitteitä valittiin mukaan myös kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten Kanta.fi-palveluiden tulevista ja ajankohtaisista painopisteistä (Kanta, 2020). Näistä valittiin erityisesti sellaisia käsitteitä, jotka eivät
ole vielä täysin yleistyneet terveydenhuollossa. Ajankohtaisia ja tulevaisuushankkeen käsitteitä käytettiin tutkielmassa siksi, että voitaisiin kontrolloida käsitteiden tuttuutta vastaajille: Tavoitteena oli, että käsitteet olisivat vastaajille uusia ja mahdollisesti vielä kokonaan tuntemattomia. Kaikki tutkielmassa käytetyt
käsitteet, kuvakkeet ja kyselytutkimus kokonaisuudessaan on esitelty liittessä 3.
Kyselytutkimuksen kuvakkeiden muodostamiseen käytettiin Microsoft
Office 365 -sovelluksen kuvaobjekteja. Edellä mainitun toimistosovelluksen kuvaobjekteja käyttämällä pyrittiin varmistamaan, että kuvakkeen osakuvat ovat
selkeitä ja itsenäisenä mahdollisimman helposti ymmärrettäviä. Kuvaobjekteja
yhdistelemällä muodostettiin 33 yhdistelmäkuvaketta, joista jokainen koostui
kolmesta erillisestä osakuvasta. Tavoitteena kuvakkeiden muodostamisessa oli
saada kategorisesti kolme erilaista luokkaa: abstraktinen, konkreettinen ja kontrolliluokka.
Kuvakekokonaisuuden muodostamisessa keskityttiin kuvake-esityksen
tulkinnan toiminnalliseen funktioon. Tarkoituksena oli muodostaa osaobjektien
summana käsite, samaan tapaan kuin sanat muodostavat lauseen. Esimerkiksi
yksi tutkielmaan valituista käsitteistä ”biosensoreilla kerätty aineisto”, tarkoittaa

14
tietoa kemiallisista koostumuksista, jotka on kerätty esimerkiksi pieneliöiden
avulla ja muutettu numeerisesti luettavaan muotoon (Tieteen termipankki, 2020).
Näin edellä mainittuun esimerkkikäsitteeseen koostettiin konkreettisen luokan
kuvakkeeseen pieneliö, pipetti ja ihminen (kuvio 1).
Osakuvakkeet pyrittiin tarkoituksellisesti erottamaan toisistaan, jotta tutkimusasetelmaan saataisiin kuvakekokonaisuuksia, jotka koostuvat osakuvista.
Osakuvakkeiden hahmottaminen toisistaan erillisenä toteutettiin hahmopsykologian periaatteiden mukaisesti, erityisesti osakuvakkeiden ryhmittelyn erottamisella välimatkan avulla, ja toisaalta osakuvakkeet ympyröitiin selkeän yhtenäisen ympäröivän viivan sisään, jotta kuvaketta tulkittaisiin kokonaisuutena
(Eysenck, 2007, s. 62).
Konkreettisen kuvakeluokan kuvakkeisiin valittiin osakuvat, jotka edustavat mahdollisimman paljon reaalimaailman objekteja, jotta kokonaiskuvakkeen
semanttinen etäisyys olisi lyhyt ja käsite tulkittavissa kokonaisuutena. Vastaavasti abstraktissa kuvakeluokassa käytettiin konseptuaalisesti abstraktimpia objekteja. Abstraktiin kuvakeluokkaan valittiin osakuvat objekteista, jotka koostuivat symboleista, kuvioista tai kaavioista – semanttisesti etäisemmistä objekteista
kuin konkreettisen kuvakeluokan kuvakkeet, mutta tässäkin luokassa tavoiteltiin käsitteen kokonaistulkinnan saavuttamista. Edellä mainittuun esimerkkikäsitteeseen ”biosensoreilla kerätty aineisto” muodostettiin yhdistelmä osakuvista,
jossa on näkyvissä kemianprosessin laboratoriomitta, kaarinuoli ja ympyräkaavio - nuoli osoittaa mitasta kaavioon. Abstraktin kuvakeluokan kuvakkeissa
enintään yksi osakuva esitti reaaliympäristöön yhdistettävää esinettä tai objektia.
Kontrollikuvakkeet koostettiin satunnaisista osakuvista sovelluksen kuvavalikoimasta. Esimerkki konkreettisesta ja abstraktista kuvakkeesta on nähtävissä
kuviossa 1.

KUVIO 1: esimerkki konkreettisesta kuvakkeesta ja abstraktista kuvakkeesta käsitteen ”biosensoreilla kerätyt aineistot” -kuvaajana

Kuvakkeiden objektit pyrittiin asettelemaan mahdollisimman symmetrisesti, ja
osakuvakkeiden koko pyrittiin pitämään vakiona, ellei käsitteen sisällön vuoksi
jouduttu korostamaan tiettyä osakuvaa, kuten käsitteessä ”etävastaanotto”.
Tässä kuvakkeen etäisyysaspektin korostamiseksi taloa esittävän osaobjektin
koko oli pienempi muihin osaobjekteihin nähden. Kuvakkeet olivat mustavalkoisia, eikä niitä esitetty perspektiivissä.
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3.2 Kyselyn toteutus
Kyselylomakkeella (ks. liite 3) kuvakkeita esitettiin kahdessa eri osiossa. Ensimmäisessä vastaajia pyydettiin kuvailemaan esitettyä kuvaketta yhdestä kolmeen
sanalla kuvakkeen alla olevaan vapaatekstikenttään. Tässä osiossa vastausta
pyydettiin abstraktin ja konkreettisen luokan kuvakkeille. Vastaustekstikenttä
määriteltiin pakolliseksi. Kyselylomakkeen jokaisella sivulla näytettiin vähintään kolme ja enintään neljä kuvaketta kerralla. Kuvakkeiden esitysjärjestys satunnaistettiin kyselylomaketta varten Random.org -satunnaistamissovelluksella
(Random.org, 2020), ja kyselylomakkeen sivukohtainen satunnaistaminen vastaajittain toteutettiin Webpropol-sovelluksen satunnaistamisvaihtoehdon avulla.
Kyselyn toisessa osiossa vastaajalle esitettiin terveydenhuollon käsitteitä
(liite 3), ja pyydettiin arvioimaan edellisessä osiossa näytettyjen kuvakkeiden sopivuutta käsitteeseen. Arviointi tehtiin Likert-asteikollisena arviona (0-5). Kuvakkeita esitettiin kaikista kolmesta kuvakeluokasta. Satunnaistaminen tässä osiossa toteutettiin samalla tavalla kuin ensimmäisessä osiossa. Vastaus rekisteröitiin Webpropol-sovelluksen liukukytkin-toiminnolla, jossa oli käytössä myös pakotettu vastaaminen. Liukukytkimen asento oli vastauslomakkeella oletuksena
nollakohdassa, mutta vastauksen hyväksymiseksi liukukytkintä täytyi liikuttaa
ja valita lopullinen arvio.
Viimeisessä osiossa aiemmin esitettyjä käsitteitä tuli arvioida tuttuuden
perusteella. Osiossa esitettiin käsite, jonka tuttuutta vastaajan tuli arvioida Likert-asteikolla. Kaikki kyselyn 11 käsitettä pyydettiin arvioimaan. Vastaus oli pakotettu ja satunnaistettu samalla tavalla kuin edellisessä osiossa.

3.3 Kuva-assosiaatiotehtävän aineiston analysointimenetelmät
Tutkimuksen vapaatekstiaineisto analysointiin temaattisella strukturoinnilla jakamalla vastaukset käsitekategorioihin ja laskemalla kategorioiden frekvenssit
(Guest ym, 2012, s. 129-159). Lisäksi vastauksista laskettiin suoraan kuvakeobjekteihin ja niiden konsepteihin liittyvät frekvenssijakaumat. Kategorisoinnilla pystyttiin analysoimaan kuvakkeen representaatioarvoa kuvakkeen suunniteltuun
merkitykseen verrattuna.
Kvalitatiivisessa analyysissä saatiin myös tietoa kuvakkeiden tulkintatyylistä laskemalla vastaukset, joissa maininnat olivat suoraan osaobjekteihin viittaavia erillisiä mainintoja ilman käsitteenmuodostusta – osatulkinta. Kokonaistulkinnaksi määritettiin sellainen vastaus, jossa osaobjekteja oltiin yhdistetty vastauksissa ja muodostettu kuvakkeesta käsite. Myös näillä tulkintatyyleillä pystyttiin vertailemaan kuvakkeen selitysarvoa ja vertaamaan konkreettisen luokan
ja abstraktin luokan kuvakkeen eroavaisuuksia. Myös epäselvät vastaukset laskettiin tehtäväkohtaisesti ja luokkakohteisesti. Epäselviksi vastauksiksi määritettiin ”en tiedä”, ”?” ja vastaavanlaiset vastaukset. Vastauksista laskettiin myös
suorat maininnat objekteihin, jotka sijaitsivat lukusuunnassa, vasemmalta

16
oikealle – ylhäältä alas, ensimmäisenä. Lisäksi laskettiin kuvakkeen suurimman
objektin saamat maininnat.

3.4 Käsite-kuvake -yhdistelytehtävän aineiston tilastolliset menetelmät
Taustamuuttujavastaukset ja Likert-asteikolliset vastaajien mielipidearviot koottiin havaintomatriisiksi, jossa jokaisen vastaajan tehtäväkohtainen vastaus muodosti yhden havaintoyksikön. Havaintomatriisidata analysoitiin käyttäen R-sovelluksen versiota 3.6.3 (R Core Team 2020). Aineistosta koottiin tunnuslukuja ja
piirrettiin kuvaajat luokkien saamista arvoista ja vastauskertymistä R-sovelluksen Lattice-laajennuksella (Sarkar, 2008). Tilastollinen analyysi ja hypoteesin testaus toteutettiin aineiston monitasoisen rakenteen ja järjestysasteikollisen luonteen vuoksi kumulatiivista yhdistettyä monitasomallia (clmm2, Cumulative Linked Mixed Model 2) järjestysasteikollisella Ordinal-laajennuksella (Christensen,
2019). Monitasomallin käyttöä voidaan perustella tässä aineistossa, koska tarkoituksena oli selvittää muuttujien vaikutusta siten, että vastaajakohtainen muuttuja oli satunnaistekijänä (Metsämuuronen, 2008).
Satunnaistekijänä mallissa käytettiin vastaajan yksilöintitunnusta, selittävinä muuttujina arviota käsitteen ja kuvakkeen vastaavuudesta toisiinsa (Likertarvio) ja kuvakeluokista (abstrakti, konkreetti, kontrolli). Lisäksi tarkasteltiin sukupuolen, iän, koulutusalan ja käsitteen tuttuuden vaikutusta. Käytetyn tilastollisen mallin vuoksi Likert-asteikollisia arvoja korotettiin tilastollisessa analyysissä yhdellä yksiköllä tuttuus- ja arviomuuttujien arvoissa: kyselykaavakkeen
Likert asteikon 0-5 -arviot muutettiin asteikolle 1-6. Tämän lisäksi tuttuuden arvio muutettiin dikotomiseksi muuttujaksi siten, että arvot 1-3 tarkoittivat vierasta käsitettä (ei-tuttu) ja arvot 4-6 tarkoittivat vastaajalle tunnettua (tuttu) käsitettä.
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4 TULOKSET
Tämän tutkielman kyselyyn vastasi 63 henkilöä (N = 63), joista naisia oli noin
56 % ja miehiä noin 44 %. Kysely lähetettiin 265 henkilölle, jolloin vastausprosentiksi muodostui noin 24 %. Vastaajien ikäjakauma oli 24-68 vuotta, ja vastaajien
yleisin koulutusala, hieman alle 40 %, oli tietotekniikka ja tietoliikenne (ICT). Toisiksi yleisin koulutusala oli terveyden ja hyvinvoinnin koulutusala, joita vastaajista oli noin 37 % vastaajista. Taustamuuttuja-analyysi on nähtävissä taulukossa
1.
TAULUKKO 1: taustamuuttujat

ikä
matalin arvo (min)
korkein arvo (max)
keskiarvo
keskihajonta

vuotta
24
68
44,3
11,3

sukupuoli
naisia
miehiä

n
35
28

osuus, %
55,6
44,4

koulutusala
tietotekniikan ja -liikenteen
terveyden- ja hyvinvoinnin
kaupan- ja hallinnon
muu

n
25
23
12
3

osuus, %
39,7
36,5
19,0
4,8

4.1 Käsite-kuvake -yhdistelytehtävän tilastollinen tarkastelu
Tehtävässä, jossa vastaajat arvioivat kuvakkeen vastaavuutta ilmoitettuun käsitteeseen
saatiin 11 Likert-asteikollista arvoa jokaiseen kolmeen arvioitavaan kuvakeluokkaan,
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joita olivat abstrakti-, konkreetti- ja kontrolliluokka. Lisäksi saatiin 11 Likert-asteikollista
arviota käsitteen tuttuudesta vastaajalle.
Taulukossa 2 on nähtävissä käsitekohtaiset Likert-arvioiden keskiarvot. Aineistosta havaitaan myös, että kyselyssä ilmoitetut käsitteet on koettu keskimäärin tutuiksi,
ka. = 4,65 (asteikolla 1-6).
Monimuuttujamallissa tarkasteltiin ensin kaikkia muuttujia, ja havaittiin että tilastollista
merkitsevyyttä osoittavat kuvakeluokat (abstrakti, konkreetti ja kontrolli) sekä käsitteen
tuttuus. Vastaajan ikä (β = 0,01, SE = 0,02, Z = 0,752, p = 0,452), sukupuoli (β = 0,38,
Z = -0,552, p = 0,581), ja koulutusalat (β ≤ -0,10, SE ≥ 0,49, Z ≤ -0,200 p ≥ 0,173), eivät
osoittaneet tilastollista merkitsevyyttä, joten ne poistettiin lopullisesta tilastollisesta analyysistä ja mallia saatiin niiden osalta tarkennettua. Muu koulutusala -luokan tilastollista
merkitsevyyttä ei ollut mielekästä tarkastella, koska tähän luokkaan kuuluvien vastaajien
määrä jäi pieneksi (n = 3).
Kuvakeluokkien arvioiden (abstraktiluokka, konkreettiluokka, kontrolliluokka)
erot olivat aineistossa tilastollisesti merkitseviä. Kontrollikuvakeluokan ja konkreettisen
kuvakeluokan välillä voidaan odottaa (β = 2,58) yli kaksinkertaista vaikutusta annettuihin
arvioihin. Myös kontrolliluokan ja abstraktiluokan välinen vaikutus on huomattava (β =
1,24). Käsitteen tuttuudella vastaajille oli selkeä vaikutus annettuihin arvioihin (β =
0,78), joskin hieman pienempi kuin kuvakeluokkien välinen vaikutus. Taulukossa 3 on
nähtävissä muuttujien tilastollinen tarkastelu.
TAULUKKO 2: käsitekohtaiset Likert-arviot (asteikolla 0-5)

Käsite

Tuttuus

Abstrakti

Konkreetti Kontrolli

potilaan mittaama data
päätöksenteon tuki
biosensoreilla kerätyt aineistot
genomitiedot
etävastaanotto
kuva-analytiikka
elintapamuutokseen ohjaus
geenitesti
probiootti
hoitosuositusportaali
kuva-aineistojen arkisto

5,3
5,0
3,4
3,6
5,6
4,7
5,0
4,9
3,9
4,6
5,2

2,0
2,7
2,0
2,9
2,9
2,0
2,0
2,9
1,7
2,3
2,6

3,6
3,2
2,0
3,2
3,7
3,7
3,7
3,4
2,4
2,1
3,6

1,6
1,9
1,9
1,8
2,0
1,7
1,9
1,8
1,5
1,6
1,4

kaikkien keskiarvo
keskihajonta

4,7
0,7

2,4
0,4

3,1
0,7

1,7
0,2
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TAULUKKO 3: muuttujien tilastollinen tarkastelu

Tasokerroin
abstraktiluokka - kontrolliluokka
konkreettiluokka - kontrolliluokka
konkreettiluokka - abstraktiluokka
tuttuus

Estimaatti Keskivirhe
1,24
2,58
1,35
0,78

0,11
0,12
0,11
0,12

Z-arvo

P-arvo

11,262
21,968
12,745
6,338

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Log-likelihood: -2679,68

Kuviossa 2 nähdään käsitteiden ja kuvakeluokkien saamien Likert-arvojen vastausjakaumat. Kuviossa 3 puolestaan nähdään Likert-arvojen jakauma vastaajalle tutun ja kuviossa 4 ei-tutun käsitteen saamista arvioista kuvakeluokittain.

KUVIO 2: Likert-arvioiden jakaumat kuvakeluokittain (asteikolla 1-6)
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KUVIO 3: tutun käsitteen Likert-arvioiden jakaumat kuvakeluokittain (asteikolla 1-6)

KUVIO 4: ei-tutun käsitteen Likert-arvioiden jakaumat kuvakeluokittain (asteikolla 1-6)
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4.2 Kuva-assosiaatiotehtävän laadullinen tarkastelu
Assosiaatiotehtävän aineistoksi muodostui avoimia vastauksia jokaiselta koehenkilöltä (N = 63), jolloin vastauksia saatiin yhteensä 1386 kappaletta, eli 693
kappaletta molempiin kuvakeluokkiin (abstrakti, konkreetti). Vastausten jakautuminen kuvakeluokkiin esitetään taulukossa 4, jossa esitetään myös epäselvien
vastausten osuus: ”En tiedä”, tai muu vastaava ei tulkittavissa oleva vastaus.
Taulukossa 4 esitetään myös kuvakkeen kokonaistulkinnan ja osittaistulkinnan
jakautuminen aineistossa. Tehtäväkohtaisesti tarkasteltuna kokonaisvaltaisella
tavalla tulkitut kuvakkeet, jossa osakuvakkeita yhdistelemällä on muodostettu
yksittäinen käsite tai representaatio, havaittiin tehtäväkohtaisesti eniten mainintoja, 52 kertaa konkreettisessa luokassa, ja 39 kertaa abstraktissa luokassa. Kuvakkeen osittaista, yksittäisten kuvaobjektien mainintaa ilman käsitteen muodostamista, esiintyi konkreettisessa luokassa yleisimmin kolme kertaa tehtäväkohtaisesti ja abstraktissa luokassa 17 kertaa vastausriveistä.
TAULUKKO 4: vastaustyyppien määrät ja osuudet kuvakeluokittain

Luokka
konkreettinen
abstrakti
Yhteensä

Vastaukset
693
693

Epäselvät
39
66

%
6
10

Kokotulkinta
569
474

%
82
68

Osatulkinta
85
149

%
12
22

1386

105

8

1043

75

234
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Kuvakkeiden suurimpien osaobjektien maininnan tarkastelua ei katsottu mielekkääksi, koska useassa kuvakkeessa oli rakenteellisesti esillä kaksi yhtä suureksi
tulkittavaa objektia. Jos oletetaan, että vastaajan tulkintaan on vaikuttanut lukusuunta, vasemmalta oikealle ja alhaalta ylös, nähdään että lukusuunnan mukaisen ensimmäisen objektin mainintoja saatiin vastauksissa tehtäväkohtaisesti yleisimmin: 13 kertaa konkreettisessa luokassa ja 21 kertaa abstraktissa luokassa. Tuloksista tarkasteltiin myös erillisten osaobjektien keräämiä mainintakertoja ja kuvakkeen tulkintaa kokonaisuutena. Kaikkien tehtävien tulosten analyysi on nähtävissä liitteessä 1 ja 2.
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4.2.1 Konkreettinen kuvakeluokka
Konkreettisten kuvakkeiden tulkintavastauksissa kokonaisvaltaista tulkintaa (52
vastausta) nähdään havainnollistavasti tehtävässä A, jossa kuvakkeen tarkoituksena oli esittää potilaan mittaamaa dataa. Kuvakkeessa näkyy osakuvina kaksi
mittausvälinettä, vaaka ja lämpömittari sekä henkilö työskentelemässä tietokoneella. Vastauksissa kuvaa tulkittiin terveystiedoiksi tai mittaustulosten/potilastietojen kirjaamiseksi. Vastauksissa ilmaisiin tulkintoja esimerkiksi: ”itsehoitopiste/omahoito”, ”terveydenhuollon sähköistä asiointia”. Kyseisessä tehtävässä
osittaistulkintoja oli verrattain vähän (8 vastausta), ja niissä mainittiin muun muassa luettelomaisesti kuvakkeessa näkyviä objekteja, kuten ”vaaka, lämpömittari, tietokone” (kuvio 5.).
Tehtävässä B, kuvakkeen tarkoitus oli esittää päätöksenteon tukea. Kuvakkeessa osakuvina olivat lääkäri, tasapainovaaka ja vastaanottavassa asennossa
oleva kämmen. Tässä suurimman mainintamäärän saivat objektit, jotka viittaavat terveysalan ammattihenkilöön ja tasapainovaakaan, joka ohjasi tulkintoja lääkärin tekemiin päätöksiin (9 vastausta) ja tutkimuspyyntöihin/ lääkemääräyksiin (6 vastausta). Vastauksia olivat esimerkiksi: ”kokonaishyvinvointipalvelut”
ja ”lääkärin eettinen vastuu” (kuvio 5). Tehtävässä F kuvakkeen osaobjektit saivat mainintoja tasaisimmin kaikista tehtävistä. Kuva tulkittiin myös kokonaisuudeksi hyvin (56 vastausta), ja odotusarvoista käsitettä, ”etävastaanotto” vastaavia vastauksia saatiin kaikista tehtävistä eniten (19 vastausta). Vastauksissa näkyi
myös vaihtoehtoisia tulkintoja, kuten: ”talotohtorin etävastaanotto”, ”elektromagneettinen säteily” tai ”magneettikuvaus” (kuvio 5).

KUVIO 5: kuvakkeita (A, B ja F) konkreettisessa kuvakeluokassa

Tehtävässä D kuvakkeen tarkoituksena oli esittää genomitietoja. Osakuvina olivat DNA-kaksoiskierre, ihmisjoukko ja koeputkiteline. Tulkinnoissa viitattiin
eniten joukkotestaukseen tai toimenpiteisiin (11 vastausta), perinnöllisyys- tai
geenitutkimukseen (19 vastausta) tai pelkkään geeniin tai perimään (9 vastausta).
Vastaajien tulkintoja olivat esimerkiksi: ”perinnöllisten sairauksien tutkimus”, ”väestön DNA-tutkimus” ja ”tartuntojen eteneminen” (kuvio 6). Kahdessa
tehtävässä on havaittavissa, että yksi tai kaksi paljon mainintoja saavaa osakuvaa
aiheuttaa vastausten hajautumista, ja tulkinnan keskittymistä osakuviin kokonaistulkinnan kustannuksella. Tällainen tulkintajakauma havaitaan tehtävässä I,
jossa kuvakkeen tarkoituksena on esittää geenitestiä. Kuvakkeessa on näkyvissä
ihminen, injektioruisku ja DNA-kaksoiskierre. Kyseisessä tehtävässä
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rokottamiseen liittyviä mainintoja on 28 kertaa ja DNA-kaksoiskierteeseen liittyviä 15 kertaa. Näistä kuvakomponenteista mainintoja saivat eniten rokottamiseen liittyvien lisätoiminnat 11 kertaa ja geeni/DNA-näytteeseen tai tutkimukseen liittyvät 11 kertaa. Vastaajien avoimissa vastauksissa mainittiin tulkintoina
esimerkiksi: ”rokotteen vaikutus”, ”yksilöllinen geenilääke” ja ”kansalaisen geenitesti” (kuvio 6).
Tehtävässä L kuvakkeen tarkoituksena oli kuvata probioottia. Kuvakkeessa
osakuvina oli kaksi kättä antamassa aplodeja, leppäpirkko ja lääkepurkki. Yksittäisistä objekteista käsiin liittyviä mainintoja saatiin 15 kertaa, leppäpirkkoon ja
siihen konseptuaalisesti liittyviä mainintoja 18 kertaa ja lääkkeeseen liittyviä 40
kertaa. Tässä tapauksessa vastaukset jakautuivat suhteellisen tasaisesti luonnonmukaiseen lääkitykseen (7 vastausta), hyönteistorjuntaan (7 vastausta) ja riskiin
tai häiriöön liittyvään (8 vastausta) tulkintaan, kuten vastauksissa ”vaihtoehtolääkkeet”, ”luonnolliset lääkkeet”, ”jonkin aineen vaarallisuudesta iholle ja eliöille” ja ”riskitekijät”. Toisaalta vastauksissa näkyi myös tulkintaa aikamääreistä
ja puhtaudesta: ”uusinta kesään mennessä”, ”parasta ennen” sekä ”hygienia”
ja ”pese kädet” (kuvio 6).

KUVIO 6: kuvakkeita (D, I ja L) konkreettisessa kuvakeluokassa

Tehtäväkohtaisesti eniten kokonaisvaltaista tulkintaa kuvakkeesta, 59 vastausta,
oli havaittavissa tehtävässä C. Kuvakkeen tarkoituksena oli kuvata biosensoreilla
kerättyjä aineistoja. Osakuvakkeina olivat suurennuslasi, jossa tarkastelussa
hyönteinen, pipetti ja ihminen. Tässä vastauskertymää saatiin pipettiobjektille,
joka vastausten perusteella tulkittiin usein rokotteeksi, toinen vastauskertymää
saaneista osaobjekteista oli hyönteinen suurennuslasin kohteena. Kuvaketta (kuvio 7) tulkittiin kokonaisuutena useimmiten punkkirokotteeksi (19 vastausta), rokotteeksi (14 vastausta) tai potilaan tutkimiseksi (12 vastausta). Myös erilaiset
parasitologiset hoidot saivat mainintoja (5 vastausta).
Konkreettisista kuvakkeista tehtäväkohtaisesti eniten (8 vastausta) ”en
tiedä” tai vastaavia vastauksia saatiin tehtävässä M, jossa kuvakkeen tarkoitus
oli esittää hoitosuositusportaalia. Kuvake koostui stetoskoopista, peukalo ylös symbolista ja aasialaistyyppisestä portaalista ja kuvakkeen kokonaistulkintaa
nähtiin 52 vastauksessa. Vastaukset hajaantuivat aasialaisen/ kiinalaisen lääketieteen (9 vastausta) ja suositeltavaan terveydenhuoltoon/ myönteiseen hoitotulokseen liittyviin tulkintoihin (11 vastausta). Kuvakkeissa stetoskooppi ja siihen
liitettävät konseptit saivat 40 mainintaa, peukalo ylös -kuvakkeeseen liitettävät
konseptit 17 mainintaa ja kiinalainen portaali sekä siihen liitettävät konseptit, esimerkiksi kulkeminen ja rakennuksen osat 14 mainintaa. Vastauksina annettiin
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esimerkiksi ”vaihtoehtolääketiede”, ”suositeltava kiinalainen lääkäri”, ”palvelut
saman katon alla” ja ”lääkärin kierto ajoissa” (kuvio 7).
Tehtäväkohtaisesti vähiten (yksi vastaus) ”en tiedä”, ja siihen verrattavia
vastauksia saatiin tehtävästä N. Kyseisessä tehtävässä kuvakkeen tarkoitettiin
esittävän käsitettä kuva-aineistojen arkisto. Tässä tehtävässä myös kuvakkeen
kokonaistulkintaa osoittavat vastaukset olivat kohtuullisen suuria, yhteensä 54
vastausta. Kuvake koostui ihmisen luurankoa esittävästä kuvasta, ihmisen keuhkoja esittävästä kuvasta ja kirjahyllyä kuvaavasta kuvasta. Luurangon kuva ja
siihen liitettävät konseptit saivat 13 mainintaa, keuhkot ja niihin liitettävät konseptit 15 mainintaa ja kirjahylly ja siihen liitettävät konseptit 24 mainintaa. Viisi
tulkintaa oli täysin kuvakkeen odotusarvon mukaisia, suuri osa vastaajista (27
vastausta) liitti kuvakkeen lääketieteelliseen kuvantamiseen liittyväksi. Myös
lääketieteellinen kirjallisuus/kirjasto (9 vastausta) ja terveystietokanta/-arkisto
(7 vastausta) saivat mainintoja. Muunlaisia tulkintoja olivat esimerkiksi: ”kuvantamisen ratkaisuja”, ”hengitystilavuus” tai ”tupakoinnin vaikutus keuhkoihin”
(kuvio 7).

KUVIO 7: kuvakkeita (C, M ja N) konkreettisessa kuvakeluokassa

4.2.2 Abstraktikuvakeluokka

Abstrakteista kuvakkeista eniten ”en tiedä”- ja siihen luokiteltavia vastauksia
saatiin eniten (17 vastausta) tehtävässä LL, jonka kuvakkeen tarkoitus oli esittää
probioottia. Kuvakkeessa oli lääketieteen symboli, lehti ja matemaattinen positiivisen luvun symboli. Vastaukset painottuivat luontaistuote/vaihtoehtoislääke mainintoihin (14 vastausta), joka on hyvin lähellä kuvakkeen suunniteltua representaatiota. Tässä tehtävässä tulkintoja veti puoleensa lääketieteen symboli ja siihen liitettävät konseptit (29 vastausta) - lehden kuvalla ja plusmerkillä oli yhteensä 28 mainintaa. Vastauksia olivat myös esimerkiksi: ”lääkelehti / lisää tietoja”, ”lempeä terveydenhuolto”, ”kannabistesti positiivinen” ja ”potilaan arvot
ja eettiset periaatteet” (kuvio 8).
”En tiedä”, ja siihen luokiteltavia vastauksia abstraktin kuvakkeen tehtävään BB ei saatu ollenkaan. Tässä kuvakkeen tarkoituksena oli kuvata päätöksenteon tukea. Toisaalta tehtävä BB oli myös huonoiten kokonaisuutena tulkittu
kuvake: vain noin puolessa vastauksista (31 kpl) oli nähtävissä kuvakkeen komponenttien yhdistelyä kokonaiskäsitteeksi. Kuvake koostui pylväsdiagrammista,
viivadiagrammista ja suppilosta. Yleisimpänä mainintana oli tilastojen tai raporttien suodattamiseen tai valikointiin liittyvät vastaukset (9 vastausta) tai tilastojen
tai raporttien analyysiin liittyvä vastaus (7 vastausta). Diagrammikuvakkkeisiin
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ja niiden konsepteihin mainittiin 21 kertaa ja suppiloon ja sen konsepteihin (mm.
suodattamiseen) viitattiin 14 vastauksessa. Vastauksina mainittiin mm. ”kaikki
raportit tarpeellisiako” ja ”alaspäin mennään” (kuvio 8).
Eniten kokonaisvaltaista tulkintaa havaittiin abstraktin kuvakkeen tehtävissä CC ja FF, joissa kokonaistulkinnallisuuteen viittaavia vastauksia molemmissa oli yli 50 kertaa. Tehtävässä CC kuvakkeen tarkoitetaan esittävän biosensoreilla kerättyjä aineistoja. Kuvakkeen osakuvina esitetään ympyräkaavio, laboratorion mitta-astia ja nuoli mitta astian ja ympyräkaavion välillä, kärki ympyräkaaviota kohden. Yleisimmät maininnat liittyivät tulokseen tai analyysiin (14
vastausta) tai jonkin aineen pitoisuuteen (11 vastausta). Kokonaisvaltaista tulkintaa nähtiin 57 vastauksessa. Pelkästään kaavioon tai sen konseptiin liittyviä mainintoja havaittiin yhdeksässä vastauksessa, nuoleen tai siirtymään yhdessä vastauksessa ja laboratorion mitta astiaan viidessä vastauksessa. Vastauksia olivat
mm.: ”nestemäisen lääkkeen sekoitussuhde”, ”laboratorioanalyysi” tai ”alkoholin kulutus / viikko”. Tehtävässä FF pyrittiin esittämään abstraktilla kuvakkeella
etävastaanottoa. Kuvake koostui kolmesta osakuvasta, joista maapallosymboli ja
siihen liitettävät konseptit saivat 23 mainintaa, pilvipalvelun-symboli 29 mainintaa ja ensiavun symboli 16 mainintaa. Yleisimmät vastaukset viittasivat globaaliin terveystietojen hakuun (10 vastausta), terveystietojen hakuun (7 vastausta)
tai globaaliin terveydenhuoltoon (5 vastausta). Mainintoja saivat myös globaalin
yhteistyöhön (4 vastausta) ja potilastietojärjestelmiin viittaavat (4 vastausta) vastaukset. Kokonaisvaltaista tulkintaa havaittiin 54:ssä vastauksessa. Vastauksia,
joissa ei viitattu yllä mainittuihin kategorioihin olivat muun muassa: ”hätäkeskus” ja ”kokonaislääkitys” (kuvio 8).

KUVIO 8: kuvakkeita (BB, CC, FF ja LL) abstraktissa kuvakeluokassa
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5 TULOSTEN TULKINTA JA POHDINTA

Tutkielmassa tutkittiin kuvakkeiden tulkintaa hyödyntämällä vapaamuotoisia
kuva-assosiaatiovastauksia ja käsite-kuvakeparin semanttista etäisyyttä arvioivia strukturoituja vastauksia ilman tutkimusasetelmassa asetettua aikarajaa.
Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna tämän tutkielman suurimpana erona oli
yksittäisistä osaobjekteista muodostettujen kuvakkeiden tulkinta. Seuraavissa
luvuissa analysoidaan tutkielmassa saatuja tuloksia, ja tarkastellaan niitä tutkimuskysymyksen sekä teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta.

5.1 KÄSITTEIDEN JA KUVAKKEIDEN TUTTUUS
Kyselyssä esitetyt käsitteet olivat vastaajille vastausohjeissa määritelty sisällöltään terveydenhuollon alaan liittyviksi, siten konteksti oli vastaajille ennakkoon
rajattu ja käsitteet semanttisesti läheisiä tai toisiinsa liittyviä, mikä vähentää tarvittavaa kognitiivista kapasiteettia (Collins & Loftus, 1975). Kuvakkeiden abstraktin tai konkreettisen luokan kontekstivaikutuksella ei tässä tutkielmassa todennäköisesti ollut vaikutusta, kuten vastausaikaa kontekstissa tutkineessa kokeessa oli havaittu (mm. Schwanenfluge & Stowe, 1989).
Vastaajien ilmoittama käsitteen tuttuus aineistossa oli keskimääräisesti korkealla tasolla. Tämä johtunee siitä, että vastaajat edustivat terveydenhuollon tietohallinnon ja ICT-palveluita tuottavan yrityksen työntekijöitä, jossa uusimmat
terveydenhuollon alan termit ja käsitteet ovat arkipäiväisiä huolimatta siitä, että
tutkielmassa käytetyt käsitteet olivat lääkäriliiton vuonna 2017 visioiman tulevaisuushankkeen ennusteita vuoden 2030 megatrendeistä (Lääkäriliitto, 2020).
Lisäksi noin 37 % vastaajista ilmoitti koulutustaustakseen terveydenhuollon koulutusalan.
On myös mahdollista, että jotkin käytetyistä käsitteistä ovat yleistyneet nopeammin ja ovat siten tulleet tutuiksi vastaajille. Muun muassa käsite ”etävastaanotto” on yleistynyt erityisesti tänä vuonna koronapandemian myötä (Duodecim, 2020a). Etävastaanotto oli vastausten perusteella myös kaikista tutuin käsite vastaajille. Kuva-assosiaatiotehtävässä käsitteitä ei näytetty vastaajille, mutta
konkreettiseen kuvakeluokkaan ja abstraktiin kuvakeluokkaan tutkimusasetelmaa varten kyseisestä käsitteestä muodostetuista kuvista saatiin myös eniten
odotettuja vastauksia.
Käsitteet saattoivat myös tuntua vastaajista tutuilta, sillä osa käsitteen muodostavista sanoista oli arkipäiväisiä. Esimerkiksi ”päätöksenteon tuki” -käsite
muodostuu sanoista, joista kaikki ovat arkipäiväisiä, mutta terveydenhuollon
kontekstissa ja funktiona tämä voi olla vieras käsite. Päätöksenteon tuella tarkoitetaan yleensä potilastietojärjestelmään potilaasta tallennettujen tietojen (esimerkiksi laboratoriotulosten ja dignoosien) automaattista vertailua tieteellisen
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tutkimustiedon tietokantaan. Vertailun perusteella sovellus ehdottaa hoitavalle
lääkärille mahdollisia jatkotutkimus- tai hoitosuosituksia (Duodecim, 2020b). On
todettu, että ihminen muodostaa representaatioita myös tuntemattomista lyhyistä sanayhdistelmistä (Pylkkänen ym., 2011). Lisäksi kuvakkeiden muodostaminen ja voidaan nähdä jatkuvana muutosprosessina. Tällainen muutosprosessi,
eli semioosi kuvataan Peircen (1839-1914) semiotiikan teoriassa. Sen mukaan ilmiöstä muodostetun representaation mukaan muodostettu merkki (sign) ja sitä
ulkoisesti edustava kuvake aiheuttaa tulkitsijassa uuden representaation, joka
puolestaan voidaan kuvata uudella merkillä (Peirce ym., 1998).
Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että kuvakkeen tuttuudella on
vaikutusta kuvan tulkintaan. Tämä voi johtua aiemmasta kokemuksesta kyseistä
kuvakkeesta, joko sen ulkomuodosta tai odotetusta toiminnallisuudesta (Isherwood ym., 2007). Tuttuun kuvakkeeseen on vahvemmat ja vakiintuneemmat
muistiyhteydet (Ralph ym., 1998). Tässä tutkielmassa osakuvat ja symbolit, joista
kokonaiskuvakkeet muodostettiin, ovat todennäköisesti olleet tuttuja vastaajille,
koska käytetyt osakuvat olivat yleisen toimistosovelluksen kuvapankin kuvia,
mutta kokonaisuutena ja yhdistelmänä ne olivat uusia. Kuva-assosiaatiotehtävän
tulosten perusteella voidaan havaita, että vastaajat ovat tehneet usein samansuuntaisia päätelmiä niiden merkityksistä. Lisäksi osakuvakkeiden merkityksiä
on osattu yhdistellä merkityksellisiksi kokonaiskäsityksiksi, mikä voitaneen tulkita siten, että osakuvakkeet ovat olleet vastaajille suhteellisen tuttuja.
Käsitteen tuttuuden havaittiin myös vaikuttavan tuloksiin siten, että tutuksi määriteltyä käsitettä esittävän kuvakkeen koettiin kuvaavan paremmin esitettyä käsitettä konkreettisessa luokassa ja abstraktissa luokassa. Jotta tuttuudesta olisi saatu vastaajilta realistisempi käsitys, olisi tutkimusasetelmassa täytynyt olla mahdollisuus määritellä käsite vapaasti, jolloin vastaajien oikea representaatio käsitteestä oltaisiin saatu esiin. Tämän tutkielman osalta tuttuuden
määrittämisen validiteetti ei ollut käsitteiden osalta edellä mainitusta syystä optimaalinen.
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5.2 KUVAKKEIDEN YHDISTETTÄVYYS KÄSITTEISIIN
Tutkielman tuloksista havaitaan, että konkreettiseen luokkaan kuuluvat kuvakkeet ovat olleet vastaajien mielestä paremmin yhdistettäviä esitettyihin käsitteisiin kuin abstraktiin luokkaan kuuluvien kuvakkeiden. Vertailtaessa abstraktia
ja konkreettista kuvakeluokkaa keskenään havaittiin konkreettisen kuvakeluokan saavan suurempia arvioita (β = 1,35). Abstraktia kuvaketta ei valittu minkään
käsitteen osalta paremmin kuvaavaksi konkreettiseen luokkaan verrattuna. Vastauksien jakaumien tarkastelussa havaitaan, että abstraktien kuvakkeiden ei koettu vastaavan käsitteitä kokonaisuutena ollenkaan tai vain hieman. Vastaavasti
konkreettisten kuvakkeiden havaitaan vastausten jakaumien tarkastelussa kuvaavan käsitettä hieman tai jonkin verran. Tulos vastaa tutkimuskysymykseen
siten, että kuvakkeen abstraktisuus koetaan vaikuttavan sen kuvakkeen ja käsitteen yhdistettävyyteen: konkreettinen kuvakeluokka koettiin paremmin käsitteitä kuvaavaksi kuin abstrakti kuvakeluokka. Mainittakoon vielä, että eri käsitteiden kohdalla tuloksissa on suuria eroja, joskaan missään käsitteessä abstraktia
kuvaketta ei koettu konkreettista kuvaketta käsitettä paremmin kuvaavaksi.
Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että konkreettiset kuvakkeet
tunnistetaan yleisesti paremmin, mutta usein tutkimusasetelmassa on käytetty
abstraktina kuvakkeina kompleksisia muotoja (McDougall ym., 1999). Tässä tutkielmassa konkreettiset ja abstraktit kuvakkeet pyrittiin pitämään kompleksisuusasteeltaan samankaltaisina käyttämällä tunnettuja osakuvia kaikissa tutkimusasetelman luokissa. Konkreettisen ja abstraktin luokan kuvakkeet erosivat
ainoastaan konseptuaalisella tasolla.
Kuvakkeiden yhdistämistehtävä tehtiin kyselyssä assosiaatiotehtävän jälkeen, jolloin olisi mahdollista, että aiemmin koettu ja arvioitu kuvake voisi vaikuttaa tuttuuden siirtymä (familiarity transfer) -ilmiön vuoksi jo koetulta ja kuvakkeelle aiemmassa tehtävässä annettu laadullinen arvio voisi vaikuttaa uuden
käsitteen ja tutun kuvakkeen yhdistämiseen liittyvään tiedostamattomaan päätöksentekoon (Małecki, 2015). Tällaista tuttuuden siirtymää ei kuitenkaan havaita tulosten valossa, sillä kontrollikuvakkeita ei esitetty assiosiaatiotehtävässä
ja kaikkien kuvakeluokkien välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero tuloksissa.

5.3 KUVAKKEIDEN ASSOSIAATIO
Tuloksista voidaan havaita, että osa kuvakkeiden osaobjekteista on saanut selvästi enemmän mainintoja kuin toiset. Erityisen vaikuttavia objekteja olivat informaatiosymboli, joka sai mainintoja kahdessa tehtävässä suuriman osan annetuista maininnoista. Tehtävässä AA, informaatiosymboliin viittaavia mainintoja
oli 24, ja kaksi muuta osakuvaa (koodi ja nuolisymboli) saivat yhteensä 29 mainintaa. Samansuuntainen tulos saatiin tehtävässä DD, jossa informaatiosymboliin liittyviä mainintoja saatiin 34 ja kaksi muuta tehtävässä esiintynyttä symbolia
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(liikuntarajoitteisuuden symboli ja ensiavun symboli) saivat yhteensä 32 liittyvää
mainintaa. Muita suurempia mainintamääriä keränneitä objekteja abstrakteissa
kuvakkeissa olivat mm. säteilyvaaran symboli, sydämen symboli ja lääketieteen
symboli.
Konkreettisissa kuvakkeissa tapahtui myös vastaavanlaista objektien tulkinnallista vetoa, mutta niissä kuvakkeen muut objektit tasoittivat tulkintasiirtymää, ja tulkinnasta tuli tarkempi tai kokonaisvaltaisempi. Konkreettisissa kuvakkeissa vastaavanlaista mainintojen kertymistä kuvakkeen yhden osakuvan kohdalle tapahtui esimerkiksi tehtävässä I, jossa paljon mainintoja saanut osaobjekti
oli injektioruiskun kuva, joka sai tehtävässään lähes puolet vastauksien maininnoista, joissa kaksi muuta kuvaa esittivät ihmistä (3 vastausta) ja DNA-kaksoiskierrettä (15 vastausta).
Maininnan arvoisena näyttäytyy myös tehtävä C, jossa pipettiosakuvake on
tulkittu lähes poikkeuksetta rokotteeksi. Edellä mainittua kategorisointivirhettä
on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa. Virheen on todettu johtuvan visuaalisesti samankaltaisten objektien representaation ”kilpailusta” semanttisessa kategoriassa (Vitkovitch et al., 1993). Tosin tässä tutkielmassa kontekstivaikutus on
voinut osaltaan siirtää tulkintaa enemmän terveydenhuoltoa - ja siten rokotetulkintaa - kohti. On myös mahdollista, että samassa kuvakkeessa esiintyvään pieneliön osakuvaan liittyvä koettu kategorinen ominaisuus on haitallisuus ja siten
kokonaisuutena kuvake kategorisoidaan (Barsalou, 1982) parasiittien häätöön tai
rokottamiseen haittoja vastaan, joka oli myös yleinen vastaus.
Tulkinnoista oli havaittavissa myös tiettyjen osaobjektien yhdistelmän ohjaavuutta: tehtävän B vastauksissa näkyi mainintoja eettiseen vastuuseen ja inhimillisyyteen, johon tulkinnoissa mahdollisesti ohjasivat avoimen, vastaanottavan kämmenen kuva yhdistettynä tasapainovaakaan.
Erityisen onnistuneesti tulkinnat ohjautuivat tehtävässä F, jossa kuvake
muodostui lääkäriä, kiikareita ja taloa esittävistä kuvista. Näissä täsmälleen odotettuja tulkintoja (etävastaanotto) saatiin 19 kappaletta.
Lisäksi merkillepantavaa on tulkintatyylien erot kuvakeluokkien välillä.
Vaikka yksittäisiä osakuvia tunnistettiin molemmissa luokissa hyvin, konkreettisessa luokassa kuvakkeen osakuvista saatiin tulkittua paremmin kokonaiskäsityksiä. Abstraktissa luokassa kuvakkeiden yksittäisiä osaobjekteja lueteltiin
enemmän, ja tulkinta jäi usein pirstaleiseksi.
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6 YHTEENVETO

Tämä pro gradu -tutkielma osoittaa, että laajoja ja suhteellisen abstrakteja terveydenhuollon käsitteitä voidaan esittää kuvakemuotoisena, kun kuvake on muodostettu selkeistä osakuvakkeista. Vaikka käsitteen ja kuvakkeen yhdistämisessä
saatiin suhteellisen vaatimattomia tuloksia, nähdään että kuvakkeesta muodostunut assosiaatio on oikean suuntainen ja muodostaa merkityksellisen kokonaisuuden. Tuloksen valossa voidaan päätellä, että ainakin tekstiin yhdistettynä laajojen sisältöjen esittämisessä voidaan hyödyntää kuvakkeita esimerkiksi sovelluksissa ja opastekylteissä, jolloin voidaan mahdollisesti vähentää kognitiivista
kuormitusta tiedonhaussa.
Tämä tutkielma ei onnistunut riittävästi tarkastelemaan käsitteen tuttuuden vaikutusta kuvakkeen yhdistettävyyteen, mutta kokonaisuutena nähdään,
että huolellisesti suunniteltuja kuvakekokonaisuuksia voi olla mahdollista käyttää terveydenhuollon, ja todennäköisesti myös muiden alojen, laajojen kokonaisuuksien esittämisessä, sillä koulutustausta ei vaikuttanut merkitsevästi aineistossa.
Toisaalta, vaikka vastaajat muodostivat iältään ja sukupuolijakaumaltaan
suhteellisen heterogeenisen suomalaisten työikäisten joukon, vastaajien koulutusala ja kuuluminen yksittäisen työyhteisön työntekijöiksi muodostavat joukosta verrattain homogeenisen. Tämä heikentää tulosten yleistettävyyttä, ja tutkimuksen validiteetin lisäämiseksi olisi vielä tarkisteltava tuloksia jatkotutkimuksen avulla laajemmalla perusjoukolla. Tutkielman vahvuutena voidaan pitää yhdenmukaista, suhteellisen vakiintuneiden osaobjektien käyttöä kuvakkeiden suunnittelussa, ja siten pyrkimystä kuvakeluokkien rakenteellisen eron ja
kompleksisuuden minimointiin. Tutkielmassa pyrittiin myös selkeästi korostamaan usean kuvan yhdistelmän tulkitsemisen tuloksia, mikä eroaa useista aiemmista tutkimuksista.
Jatkotutkimusaiheena erityisesti tiettyjen osakuvien vahva painotus kuvakkeen kokonaisrepresentaatioissa olisi mielenkiintoinen ja tärkeä tutkimuskohde.
Näin saataisiin tutkittua kuvakeyhdistelmiä, jotka tukevat toisiaan informaation
välittämisessä parhaiten ja vältettäisiin ristiriitaisten yhdistelmien käyttämistä
kuvakkeissa. Lisäksi osakuvakkeiden järjestyksen ja fyysisen kokoeron riippuvuuksia olisi hyvä tarkastella jatkotutkimuksella. Myös kirjoitettujen sanojen ja
sitä vastaavan kuvakkeen kognitiivisen kuormituksen eroja olisi mielenkiintoista
tutkia useamman sanan ja useamman kuvan vertailulla. Kuvakeyhdistelmien
tulkintaa luki- tai muiden erilaisten kognitiivisten häiriöiden yhteydessä semanttisen tiedon yhdistämisessä sana- ja kuvakeyhdistelmien välillä olisi mielenkiintoista toteuttaa jatkotutkimuksena.
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LIITE 1 KONKREETTISET KUVAKKEET JA ANALYYSI
tehtävä ja odotettu käsite:

yleisimmät mainintakategoriat:

A, potilaan mittaama data (2)

terveystiedot/potilastiedot (13)

kuvakeluokka: konkreetti
osakonseptit/ vast.kpl:

mittaustulosten/(potilas)tietojen kirjaaminen (12)
terveydenhuollon toiminta(yksikkö) (7)

13
18
15

vaaka
henkilö
lämpömittari

epäselviä tulkintoja:
kokonaistulkintoja:
osittaistulkintoja:

tehtävä ja odotettu käsite:

yleisimmät mainintakategoriat:

B, päätöksenteon tuki (0)

lääkärin tekemä arvio/päätös/määräys (9)

kuvakeluokka: konkreetti
osakonseptit/ vast.kpl:

tutkimuspyyntö/lääkemääräys/diagnoosi (6)
lääkitys/ lääkehoito (6)

15
19
6

terv.ammattihenkilö:
tasapainovaaka
avoin kämmen

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja

tehtävä ja odotettu käsite:

yleisimmät mainintakategoriat:

C, biosensoreilla kerätyt aineistot (0)

Punkkirokote (19)

kuvakeluokka: konkreetti
osakonseptit/ vast.kpl:

Rokote (14)

suurennuslasi+hyöntein
pipetti (rokote)
ihminen

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja
yleisimmät mainintakategoriat:

D, genomitiedot (3)

perinnöllisyys-/geenitutkimus (19)

kuvakeluokka: konkreetti
osakonseptit/ vast.kpl:

joukkotestaus/-tutkimus/-toimenpide (11)

väestö
koeputket

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja
yleisimmät mainintakategoriat:

F, etävastaanotto (19)

hoito etäältä/ kotihoito (27)

kuvakeluokka: konkreetti
osakonseptit/ vast.kpl:

etävastaanotto/etälääkäri (19)

kiikarit
terv.ammattihenkilö:

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja
yleisimmät mainintakategoriat:

G, kuva-analytiikka (0)

(kuvan)tarkempi katselu/tutkiminen/tarkastelu (9)

kuvakeluokka: konkreetti
osakonseptit/ vast.kpl:
suurennuslasi
kuva/maisema

(kuvien) katselu/ tarkastelu (8)

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja:
yleisimmät mainintakategoriat:

H, elintapamuutokseen ohjaus (1)

ravintoterapia/-oppi/ -ohjaus (15)

kuvakeluokka: konkreetti
osakonseptit/ vast.kpl:

terveys ja ruokavalio/elämäntapa: (13)

sydän
opetus/ohjaushenkilö

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja
yleisimmät mainintakategoriat:

I, geenitesti (2)

rokottaminen ja lisätoiminnot (11)

kuvakeluokka: konkreetti
osakonseptit/ vast.kpl:

(geeni)dna-näyte/-tutkimus (11)

injektioruisku
dna

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja
yleisimmät mainintakategoriat:

L, probiootti (0)

häiriö/riski (8)

kuvakeluokka: konkreetti
osakonseptit/ vast.kpl:
leppäkerttu
lääkepurkki

luonnonmukainen lääkitys (7)

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja
yleisimmät mainintakategoriat:

M, hoitosuositusportaali (0)

suositeltava terv.hoito/ myönteinen hoitotulos (11)

kuvakeluokka: konkreetti
osakonseptit/ vast.kpl:

aasialainen (kiinal.) lääketiede/lääkäri (9)

peukalo/suositus
portaali

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja
yleisimmät mainintakategoriat:

N, kuva-aineistojen arkisto (5)

lääketieteellinen kuvantaminen, mm. rtg (27)

kuvakeluokka: konkreetti
osakonseptit/ vast.kpl:

lääketieteellinen kirjallisuus/ kirjasto (9)

keuhkot
kirjahylly

4
45
14

vastaanotto/odotushuone/tutkimushuone (5)

40
17
14

tehtävä ja odotettu käsite:

luuranko

2
40
21

(lois-)hyönteistorjunta (7)

15
18
40

tehtävä ja odotettu käsite:

stetoskooppi

4
50
9

terveydenhuollon toiminta(yksikkö), ei rokotus (10)

3
36
15

tehtävä ja odotettu käsite:

suosionosoitus, kädet

3
53
7

ravinnon vaikutus sydänsairauksiin (5)

38
23
9

tehtävä ja odotettu käsite:

ihminen

2
56
5

silmä-/näkötutkimus tai -toimenpide (9)

19
36
14

tehtävä ja odotettu käsite:

maissintähkä

5
55
3

(elektro)magnetiikka (5)

21
30
25

tehtävä ja odotettu käsite:

silmä

3
59
1

dna/ perimä/ genetiikka (9)

27
19
24

tehtävä ja odotettu käsite:

talo

4
53
6

(ei parasitolog.) lääketieteellinen hoito/ toimenp. (8)

29
5 (33)
4

tehtävä ja odotettu käsite:

dna/geeni

3
52
8

8
52
3

terveystietokanta/ -arkisto (7)

13
15
24

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja

1
54
8
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LIITE 2 ABSTRAKTIT KUVAKKEET JA ANALYYSI
tehtävä ja odotettu käsite:

yleisimmät mainintakategoriat:

AA, potilaan mittaama data (0)

tietoa liikuntarajoitteiselle terveydestä/hoidosta (11)

kuvakeluokka: abstrakti
osakonseptit/ vast.kpl:

kulkureitin opastus terv.palveluihin (10)
tietoa apuvälineistä/ tietoa liikuntarajoitteiselle (9)

13
38
16

liikuntarajoitteisuuden s
informaatio+suunta
ensiapu-symboli

epäselviä tulkintoja:
kokonaistulkintoja:
osittaistulkintoja:

tehtävä ja odotettu käsite:

yleisimmät mainintakategoriat:

BB, päätöksenteon tuki (0)

tilastojen tai raporttien valikointi/suodatus (9)

kuvakeluokka: abstrakti
osakonseptit/ vast.kpl:

tilastojen tai raporttien analyysi (7)
potilaan hoiton liittyvät tiedot (4)

palkkikuvaaja
viivakuvaaja
suppilo

3
39
17

(yht. 21)
14

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja

tehtävä ja odotettu käsite:

yleisimmät mainintakategoriat:

CC, biosensoreilla kerätyt aineistot (0)

tulos/analyysi (14)

kuvakeluokka: abstrakti
osakonseptit/ vast.kpl:

pitoisuus/ määrä/ suhde (11)

ympyräkuvaaja
nuoli/suunta
laboratoriomitta

0
31
32

laboratoriotutkimus (7)

9
1
5

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja

5
57
1

tehtävä ja odotettu käsite:

yleisimmät mainintakategoriat:

DD, genomitiedot (4)

kooste/ yhteenveto tiedoista, sisältyen perimä (13)

kuvakeluokka: abstrakti
osakonseptit/ vast.kpl:
elektroforeesi/koodi
nuoli/suunta
informaatio

lisätieto/lisätietoja, ei sisällä perimä (11)
geenitieto/-tutkimus (10)

13
19
34

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja

tehtävä ja odotettu käsite:

yleisimmät mainintakategoriat:

FF, etävastaanotto (4)

globaali terveystietojen haku/siirto (10)

kuvakeluokka: abstrakti
osakonseptit/ vast.kpl:

globaali tiedonhaku/ siirto (7)

maapallo
ensiapu-symboli
pilvisynkronointi (tietot.)

globaali terveydenhuolto (5)

23
16
29

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja

tehtävä ja odotettu käsite:

yleisimmät mainintakategoriat:

GG, kuva-analytiikka (0)

lääket. säteilyn käyttö, mm. sädehoito, rtg (14)

kuvakeluokka: abstrakti
osakonseptit/ vast.kpl:
radioaktiivisuus/säteily
maalitaulu/napakymppi
ekg/ sydämen sähköinen

4
48
11

4
54
5

tutkim./toimenpit. tarkkuus/kohdentaminen (7)
tutkimukset, ei määritelmää (3)

21
16
10

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja

9
40
14

tehtävä ja odotettu käsite:

yleisimmät mainintakategoriat:

HH, elintapamuutokseen ohjaus (0)

ekg-tutkimukseen liittyviä toimintoja (20)

kuvakeluokka: abstrakti
osakonseptit/ vast.kpl:

syd. toiminnan muutos, mm. lisälyönti, infarkti (10)

sydän ja ekg
nuoli/suunta
plus-symboli

sydämen toiminnan tutkiminen, ei ekg (5)

46
7
16

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja

tehtävä ja odotettu käsite:

yleisimmät mainintakategoriat:

II, geenitesti (2)

(geeni)dna-näyte/-tutkimus (9)

kuvakeluokka: abstrakti
osakonseptit/ vast.kpl:
elektroforeesi/koodi
samans.viivat/suunta
kysymysmerkkisymboli

3
44
16

koodin tulkinta (8)
kysely (8)

23
6
25

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja

9
44
10

tehtävä ja odotettu käsite:

yleisimmät mainintakategoriat:

LL, probiootti (0)

luontaistuote/ vaihtoehtolääke (14)

kuvakeluokka: abstrakti
osakonseptit/ vast.kpl:

potilastietojärjestelmään liityvät, mm. lääkelehti (5)

lääketieteen symboli
lehti
plus-symboli

hyvinvointi/ terveys (4)

29
18
10

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja

tehtävä ja odotettu käsite:

yleisimmät mainintakategoriat:

MM, hoitosuositusportaali (0)

terveydenhuollon lait/ säädökset (19)

kuvakeluokka: abstrakti
osakonseptit/ vast.kpl:
ensiapu-symboli
lakipykälä
komentokehote (tietot.)

terveydenhuollon sovellukset (7)
potilaan oikeudet, mm potilasasiamies (4)

25
35
10

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja

tehtävä ja odotettu käsite:

yleisimmät mainintakategoriat:

NN, kuva-aineistojen arkisto (1)

kuvantamistutkimus/ sädehoito (10)

kuvakeluokka: abstrakti
osakonseptit/ vast.kpl:

muu lääketieteellinen tutk./ toimenp. (6)

radioaktiivisuus/säteily
levyjärjestelmä (tietot.)
ekg/sydämen sähköinen

17
37
9

6
39
18

säteilylaite/ kuvantamisen järjestelmä (6)

29
13
9

epäselviä tulkintoja
kokonaistulkintoja
osittaistulkintoja

6
40
17

37

LIITE 3 KYSELYLOMAKE
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