
 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAALISESTI AVUSTETUN 

HYVINVOINTIVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN 

PALVELUMUOTOILUN KEINOIN 

 

 

 

 

 

Jenni Hapuli 

Lapin yliopisto 

Taiteiden tiedekunta 

Teollinen muotoilu 

Pro gradu 

2016 

  



 

 

Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta 

 

Työn nimi: Digitaalisesti avustetun hyvinvointivalmennuksen kehittäminen palve-

lumuotoilun keinoin 

Tekijä: Jenni Hapuli 

Koulutusohjelma/oppiaine: Teollinen muotoilu 

Työn laji: Pro gradu -tutkielma  

Sivumäärä: 80 

Vuosi: 2016 

Tiivistelmä: 

Tutkielma käsittelee digitaalista hyvinvointivalmennusta, joka on osa Digital Health 

Revolution –hanketta. Tutkielmassa käsitellään hankkeen asettaman viitekehyksen 

valossa yksilön henkilökohtaisen terveysdatan keräämisen merkitystä kolmesta eri 

näkökulmasta. Näkökulmat ovat syntyneet pääosin aineiston keräämisen yhtey-

dessä. Aihetta käsitellään terveysalan yritysten ja ammattilaisten sekä terveyspalve-

lujen loppukäyttäjien näkökulmista. 
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SANASTO 

DHR (Digital Health Revolution) = Digitaalinen terveysvallankumous. Hanke, johon 

pro gradu –tutkielma perustuu. 

Digitally Aided Coaching = Digitaalisesti avustettu hyvinvointivalmennus. DHR-

hankkeen yksi osa-alue. Pro gradun aihe. 

MyData = Henkilökohtaisen terveysdatan tietopankki. DHR-hankkeen kärkitavoite.  

SINCO = Service Innovation Corner. Lapin Yliopiston palvelumuotoilun testilabora-

torio. 

eHealth Forum = Hyvinvointipalvelujen kehittämisen työpaja. 

MyData-klinikka = MyDatan kehittämisen työpaja.
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1 Johdanto 

1.1 Aihe 

Pro gradu –tutkielmani liittyy Tekesin rahoittamaan Digital Health Revolution (DHR) 

-hankkeeseen. Aihe on rajattu koskemaan hankkeen Digitally Aided Coaching -osa-

aluetta, eli digitaalisesti toteutettuja valmennus- ja hyvinvointisovelluksia ja -käyttö-

liittymiä, jotka ovat hyvin olennainen osa DHR-hankkeen luonnetta. Tutkielmassa kä-

sitellään hankkeen asettaman viitekehyksen valossa yksilön henkilökohtaisen terveys-

datan keräämisen merkitystä kolmesta eri näkökulmasta. Näkökulmat ovat syntyneet 

pääosin aineiston keräämisen yhteydessä. Aihetta käsitellään terveysalan yritysten ja 

ammattilaisten sekä terveyspalvelujen loppukäyttäjien eli asiakkaiden näkökulmista. 

Tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää eri tahojen nykyisiä käytäntöjä työssä ja 

arjessa, sekä heidän tarpeitaan digitaalisesti tapahtuvaan terveydenedistämistoimin-

taan. Kiinnostavaa oli myös seurata heidän jopa hieman yllättäviäkin reaktioitaan eri-

laisiin ehdotuksiin, joita muun muassa haastattelujen yhteydessä nousi esille, kuten 

esimerkit asiakkaiden itsensä osallistumisesta omaan hoitoonsa digitaalisten sovellus-

ten kautta. Tutkielman lähtökohtana olikin selvittää, millaisen vastaanoton DHR-

hankkeen kärkituote MyData saisi valmennus- ja terveysalan ammattilaisilta, yrityk-

siltä ja loppukäyttäjiltä. MyData-ekosysteemi ei ole vielä valmis, olemassa oleva so-

vellus, joten sitä hyödynnettiin tässä pro gradu –tutkielmassa lähinnä ideologiana yk-

silön mahdollisuutena kerätä, hyödyntää ja hallita omia terveystietojaan. 

Tutkielma on rajattu kuitenkin koskemaan MyDatan käyttöä terveyden edistämiseen 

ja ylläpitämiseen tarkoitettuihin palveluihin, kuten ravinto- ja fysioterapiaan, sekä 

käyttäjän itse, esimerkiksi kotona toteuttamaansa terveen elämän hallintaan. Tutkiel-

man ulkopuolelle jää siis suoranainen MyDatan lääketieteellinen hyödyntäminen. 

MyDatan hyödyntäminen ideologisella tasolla ei myöskään tarkoita, että tutkielman 

lopputuloksena olisi jonkinlainen valmis konsepti sovelluksesta. Lopputuloksena on 
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pikemminkin syntynyt havaintoja, joiden tehtävänä on toimia MyDataan liittyvien so-

vellusten sekä muiden terveyspalvelujen suunnittelun design draivereina, eli muotoi-

lutyön ohjenuorina. Näin ollen tuloksia voidaan suhteellisen pieneen otantaansa näh-

den pitää kuitenkin relevantteina suuntaviivoina tulevaisuuden digitaalisten valmen-

nussovellusten ominaisuuksille ja suunnittelulle. 

1.2 Motivaatio 

Terveyspalvelujen kehittäminen on hyvin ajankohtainen ja tärkeä aihe. Valtio ja kun-

nat haluavat tehdä jatkuvasti säästöjä, ja etenkin terveyspalveluja on karsittu viime 

vuosina rankasti. Palvelujen sähköistämisen on havaittu olevan yksi ratkaisu niiden 

ylläpitoon pienissäkin kunnissa, mutta ikääntyvä väestö asettaa haasteita digitaalisten 

palvelujen käyttöönotolle. Toisaalta väestön ikääntymisen vuoksi terveyspalveluille 

on tulevaisuudessa entistä enemmän tarvetta. Lisäksi ihmiset tahtovat olla enemmän 

osallisina oman hyvinvointinsa seuraamisessa ja kehittämisessä, ja tämä on toivottua 

myös koko yhteiskunnan näkökulmasta. 

Vuonna 2012 tein Savonia-ammattikorkeakouluun teollisen muotoilun koulutusohjel-

maan opinnäytetyön Palvelutoimintamalli Suupirssiin asiakkaan näkökulmasta, jossa 

oli paljon yhtäläisyyksiä pro gradu –tutkielmani kanssa. Molemmat ovat palvelumuo-

toilua terveydenhuoltoalalle. Aiheet olivat erilaiset, mutta molemmissa haluttiin kehit-

tää terveydenhuoltopalveluja toimivammiksi, mielekkäämmiksi ja elämyksellisem-

miksi. Molempien päättötöideni lähtökohtana on luoda raamit sekä loppukäyttäjää että 

palveluntarjoajaa miellyttävien palvelujen suunnittelulle. 

DHR-hanke alkoi syksyllä 2014, mutta minä tulin mukaan kuvioihin 2015 alussa. 

Tuolloin vielä erittäin vapaamuotoinen käsite Digitally Aided Coaching –aihealue tuli 

minun vastuulleni. Pidän kaikenlaisista aktiivisuusmittareista ja erilaisista terveyden-

seurantasovelluksista, joita minullakin on puhelimessa ja tabletissa jatkuvassa käy-

tössä.  

MyData-ekosysteemi herätti kiinnostukseni, kun kuulin sen mahdollisuuksista vaikut-

taa terveemmän elämän edistämiseen ja etenkin jatkuvasti digitalisemmaksi muuttu-

van maailman henkilökohtaiseen hallintaan. Ihmiset olisi vain motivoitava käyttämään 
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MyDataa, jotta se tulisi oikeasti käyttöön ja parhaassa tapauksessa pysyisi käytössä 

useiden sukupolvien ajan, jolloin sen todellinen hyöty tulisi esiin. 

Mikä sitten motivoi ihmistä kirjaamaan ylös mittaustuloksia terveydentilastaan tai ak-

tiivisuudestaan? Entä mikä motivoi terveysalan ammattilaisia työssään ja kuinka he 

voisivat motivoida asiakkaitaan? Tai mikä saisi ihmiset ylipäätään motivoitumaan ja 

pitämään paremmin huolta itsestään? Motivaatiolla on valtava merkitys hyvinvointiin. 

Minua tämän tutkielman tekemisessä motivoi tämän aiheen ja projektin tärkeys, mitä 

myös Kananen (2008, Kvali, kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet, 42) pitää 

tutkielman kirjoittamisen kannalta merkittävänä. Lisäksi aiheen ajankohtaisuus pitää 

motivaationi korkealla, kun melkeinpä päivittäin mediassa käsitellään hyvinvointia, 

terveyssovelluksia ja koko terveydenhuollon kehittämistä, ja etenkin kaikkia epäkoh-

tia, joita terveydenhuollon alalla tuntuu riittävän.  

1.3 Digital Health Revolution 

Digital Health Revolution (DHR) -hankkeen tavoitteena on vaikuttaa yksilön mahdol-

lisuuteen vaikuttaa omiin tietoihinsa ja niiden jakamiseen, sekä tutkia terveyteen liit-

tyvien tietojen genomitietoja ja niiden jättämiä digitaalisia jalanjälkiä. Lisäksi hanke 

pyrkii kehittämään toimivan systeemin henkilötietojen käsittelyyn eri järjestelmien ja 

palveluiden välillä. Tarkoituksena on luoda lopulta MyData-ekosysteemi ja edistää 

MyDataan perustuvaa terveydenhuollon liiketoimintaa. (www.digitalhealthrevolu-

tion.fi)  

Digital Health Revolution -hankkeen vision mukaan tulevaisuuden terveydenhuolto 

sallii kansalaisten kontrolloida ja hyödyntää itse omia tietojaan. Perustavanlaatuiselle 

vallankumoukselle on havaittu olevan tarvetta ennaltaehkäisevän ja personoidun hoi-

toalan, yksilöiden, yhteisöjen ja liiketoiminnan kannalta. (www.digitalhealthrevolu-

tion.fi)  

Pro gradu –tutkielmani on osa Lapin yliopiston professori Jonna Häkkilän vetämän 

työpaketin, WP4:n (work package 4), työtä, joka linkittyy osaksi suurempaa kokonai-

suutta: DHR-hanketta.WP4:n rooli oli vastata hankkeen käyttäjänäkökulmasta ja tuoda 
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hankkeeseen osaamista palvelumuotoilusta sekä vuorovaikutussuunnittelusta. Muiden 

hankkeen partnereiden (Taulukko 1) vastuualueina olivat genomiikka, henkilökohtai-

nen analytiikka, mobiili seuranta, käyttäytymisen muutos, tietotekniikka ja käyttöliit-

tymäsuunnittelu. Projektin koordinoinnista vastasi Oulun yliopiston Center for Health 

and Technology (CHT). 

Aalto-yliopisto 

Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM 

Kuluttajatutkimuskeskus (Helsingin yliopisto) 

Tampereen teknillinen yliopisto 

Oulun yliopisto 

Lapin yliopisto 

Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Taulukko 1. DHR-hankkeen osapuolet. 

1.4 Digitally Aided Coaching 

Pro gradu –tutkielmani käsittelee aihetta Digitally Aided Coaching, eli digitaalisesti 

avustettua hyvinvointivalmennusta. Tarkemmin ottaen aiheeseen liittyy kaikenlaiset 

teknologiset ja digitaaliset tuotteet ja palvelut, jotka liittyvät joko fyysiseen tai henki-

seen hyvinvointiin. Lisäksi aihe käsittelee hyvinvointivalmennusta, eli hyvinvoinnin 

ammattilaisen suorittamaa ohjausta asiakkaalleen. Digitaalinen valmennus pitää sisäl-

lään kuitenkin molemmat, henkilön suorittaman valmennuksen sekä täysin automati-

soidun valmennuksen. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi fysioterapeutin käyt-

tämät tekniset mittausvälineet tai asiakkaan älypuhelimellaan käyttämät fitness-sovel-

lukset. 

1.5 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenne 

Tutkimus keskittyy kahteen tutkimuskysymykseen, joiden perusteella tutkimuksen 

lopputulokset ovat syntyneet. 
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Tutkimuskysymys 1: Kuinka palvelumuotoilun metodeilla voidaan vaikuttaa digitaa-

lisesti avustetun hyvinvointivalmennuksen suunnitteluun? 

Tutkimuskysymys 2: Millaisia design draivereita digitaalisesti avustetun hyvinvoin-

tivalmennuksen kehittämiseen saadaan terveysalan yrityksiltä, ammattilaisilta ja asi-

akkailta? 

Pro gradu –tutkielma koostuu DHR-hankkeen Lapin Yliopiston ja Oulun Yliopiston 

CIE:n (Center for Internet Exellence) työntekijöistä koostuvan työryhmän (WP4) te-

kemistä haastatteluista sekä työpajoista. Työtä on tehty pääosin vuoden 2015 keväällä 

ja aineistoa on kerätty ympäri Suomea. 

Terveysalan yritysten kanssa tuotettu aineisto on syntynyt Helsingissä FIMM:llä jär-

jestetyssä MyData-klinikalla. MyData-klinikalle kutsuttiin paikalle DHR-hankkeen 

omien asiantuntijoiden lisäksi hankkeessa mukana olevien yritysten edustajia, joilta 

saatua tietoa on hyödynnetty tässä tutkielmassa. Klinikoita on järjestetty vuoden 2015 

aikana useampiakin, mutta niistä vain minun järjestämäni liittyi digitaalisesti avustet-

tuun hyvinvointivalmennukseen. Sitä edeltäviä klinikoita on käytetty lähinnä vain luo-

massa runkoa päivän aikataululle ja ohjelmalle. 

Toki DHR-hankkeessa itsessään ja MyData-klinikoillakin on ollut mukana terveysalan 

ammattilaisia, mutta juuri tähän tutkimukseen haluttiin haastatella hiukan erilaisissa 

terveysalan työtehtävissä toimivia ammattilaisia, kuten ravintoterapeutteja ja personal 

trainereita, jotka ovat päivittäin tekemissä asiakkaidensa kanssa. Nämä ammattilaiset 

työskentelevät eri yrityksissä eripuolilla Suomea. Osa työskentelee oman toimini-

mensä kautta ja osa suuremman yrityksen palkkalistoilla. Tarkoituksena olikin siis 

saada mahdollisimman laajaa tietoa kuitenkin verrattain pienellä otannalla.  

Terveysalan ammattilaisilta kerättiin tietoa haastatteluiden avulla. Oheisessa taulu-

kossa (Taulukko 2) on kuvattu, mitä kukin WP4:n jäsen on tehnyt aineiston keräämi-

sen hyväksi.  

  



14 

 

Haastattelut Mira Alhonsuo, Jani Väyrynen,  

Virve Inget 

Haastattelujen litterointi  

ja analysointi 

Jenni Hapuli 

MyData-klinikka Jenni Hapuli, Mira Alhonsuo,  

(DHR-tiimi) 

Sinco-työpaja Jenni Hapuli, Mira Alhonsuo 

Taulukko 2. WP4:n vastuualueet aineiston tuottamisessa. 

Haastattelujen ja MyData-klinikoiden tulosten perusteella järjestin Lapin Yliopiston 

SINCO-laboratorioon työpajan, jonka tarkoituksena oli testata oikeilla loppukäyttäjillä 

aiempien tulosten kautta syntyneitä ideoita. Työpajan kautta syntyi myös paljon täysin 

uusia ideoita. 

Tutkimus ja pro gradu –tutkielman kirjoitustyö on edennyt seuraavan aikajanan (Tau-

lukko 3) mukaisesti. Keväällä 2015 kerättiin aineistoa, jonka analysointi aloitettiin ke-

sällä. Sain WP4:n tekemät haastattelut haltuuni syksyllä, jolloin litteroin kaikki haas-

tattelut. Samalla etsin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja aloitin tutkielman kirjoitta-

misen. 

 

Taulukko 3. Tutkielman laatimisen aikajana. 
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2 Kirjallisuuskatsaus 

2.1 Palvelumuotoilu 

Pro gradu –tutkielma on toteutettu palvelumuotoilun metodein. Vaikka aihe onkin hy-

vin terveyspainotteinen, se ei missään nimessä poissulje tämän metodologian valintaa. 

Terveysala on erittäin ihmislähtöinen ala, joten palvelumuotoilu on todella luonteva 

valinta sen kehittämiseen. Palvelumuotoilu on laajalle levittyvä muotoilun metodolo-

gia, jolla päästään vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti palvelukokemuksen syntymiseen.  

Sen kautta voidaan vaikuttaa oikeastaan minkä tahansa alan kehittämiseen – tällä ker-

taa terveysalan. 

Satu Miettisen (2010) mukaan palvelumuotoilun kautta suunnittelutyöhön saadaan 

muotoilijan näkökulma. Palvelumuotoilun avulla voidaan kehittää uusia ideoita ja 

konsepteja sekä luoda elämyksiä käyttäjille. Lisäksi palvelumuotoilun avulla voidaan 

kehittää täysin uusia palveluja tai lisätä hyvinvointia. Eri metodien avulla tutkittavaa 

kohdetta voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. (Miettinen 2010, Service De-

sign: New Methods for Innovating Digital User Experiences for Leisure, 36.) 

Palvelumuotoilussa käyttäjää tutkitaan yleensä heti projektin alusta alkaen. Käyttäjältä 

kerättyä tietoa hyödynnetään suunnittelussa, ja tietoa hankitaan jatkuvasti lisää suun-

nittelutyön edetessä. Käyttäjään pyritään perehtymään mahdollisimman syvällisesti, 

jotta suunnittelu olisi aidosti käyttäjäkeskeistä. ”Käyttäjäkeskeisen suunnittelun perus-

ajatus on käyttäjän tunteminen. Perinteinen käyttäjätutkimus, joka on syntynyt tuotan-

tojärjestelmien ja ammattisovellusten maailmassa, on työtehtävien seuraamista ja on-

gelmakohtien kirjaamista parannusehdotuksia varten.” (Mattelmäki & Battarbee 2000, 

Elämykset muotoilun lähtökohtana, 142).  

Tänä päivänä asiakkaat ovat entistä vaativampia ja he ovat yllättävän tietoisia tarpeis-

taan. Myös yksilöllisyys ja muista erottautuminen on ollut viime aikoina erittäin suo-

sittu ominaisuus. Yksilöllisyyden kaipuu tuotteissa ja palveluissa näkyy ostokäyttäy-
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tymisessä. Tuotteilta ja palveluilta halutaan saada jotain lisäarvoa, kuten mieleenpai-

nuvia elämyksiä. (Karttunen & Kolari 2006, Muodosta terveyttä, Kurkistus uuden ajan 

sairaalatuotteeseen ja –kokemuksen luonteeseen, 12-13.) 

Palvelumuotoilulla tähdätään usein elämyksellisten palvelujen tuottamiseen. ”Elämys-

ten nostaminen suunnittelun lähtökohdaksi antaa uusia mahdollisuuksia tuotekonsep-

tien ideointiin” (Mattelmäki & Battarbee 2000, 155). Palvelumuotoilulla halutaankin 

tehdä palvelusta elämys sekä asiakkaalle, että palveluntarjoajalle. Elämyksen synty-

miseen voi vaikuttaa myös ennen varsinaista palvelua ja sen jälkeen. Tärkeintä on kui-

tenkin luoda sarja onnistuneita palvelutuokioita, joiden yhteissumma muodostaa pal-

velukokemuksen. Asiakas on kiinnostunut yrityksen prosesseista ainoastaan palvelun 

tapahtumahetkellä. Yritysten tulisi ehdottomasti ymmärtää käyttäjäkokemuksen suun-

nittelun tärkeys, tai he saattavat painua unholaan muiden välinpitämättömien yritysten 

kanssa. (Brunner, Emery & Hall 2009, Design matters, How great design will make 

people love your company, 9). 

2.2 Wellness  

Wellness koostuu sanoista wellbeing (hyvä olo) ja fitness (kunto). Sanalla wellness 

tarkoitetaan asioita ja kokemuksia, joilla pyritään hyvinvointiin. Se voi olla esimer-

kiksi hyvinvoinnin kokemusta edistävä harrastus, itsensäkehittämismenetelmä, tuote 

tai hoito. Tarkoituksena on fyysisen voiman ja psyykkisen kunnon vahvistaminen. 

Wellness-sanaa käytetäänkin hyvin laajasti aina kuntosaleilta ja kylpylöistä ruoka-

kauppoihin ja luontaishoitoloihin. (Grace 2010, Wellness – hyvän olon kirja, 11.) 

Hyvän olon tunne on hyvin yksilöllistä. On vaikeaa määrittää, miltä hyvä olo tuntuu, 

tai missä ja milloin se tuntuu. Tunteet vaikuttavat kaikkeen. Ikävä tunne voi saada 

fyysisen kivunkin tuntumaan pahemmalta, kun taas hyvä tunne saa kivun tuntumaan 

lievemmältä ja helpommalta kestää. (Grace 2010, 35.) Hyvien tunteiden korostaminen 

olisi siis hyvin tärkeää myös terveydenhuollossa potilaan kuntoutumisen kannalta. 

Grace (2010, 39) uskoo hyvinvointiyhteiskunnan opettaneen meille, että hyvä olo vain 

”saadaan” jostain. Hyvää oloa on pidetty oikeutenamme, emmekä ole kokeneet ole-

vamme vastuussa sen vaalimisesta. Vuonna 2006 oli jo nähtävissä selkeää kehitystä 



17 

 

potilaiden kiinnostuksen heräämiseen ja aktivoitumiseen oman hoitonsa suhteen. Kart-

tunen ja Kolari (2006) ennustivatkin ihmisten haluavan toimia osana päätöksentekoa 

passiivisen vastaanottajan roolin sijaan. He huomauttavat myös inhimillisen kanssa-

käymisen tärkeydestä, varsinkin väestön ikääntymisen kannalta. Metteri (2003, 92) 

muistuttaa teoksessaan Syntyykö luottamusta? Sairastaminen, kansalainen ja palvelu-

järjestelmä, että ”palvelujärjestelmässä asioivien kansalaisten täysvaltainen osallistu-

minen oman asiansa käsittelyyn ja siihen perustuva osallisuuden kokemus ovat merki-

tyksellisiä luottamuksen syntymisessä.” Luottamuksella tarkoitetaan potilaan mahdol-

lisuutta voida luottaa, että hän tulee kuulluksi, saa osallistua hoitonsa suunnitteluun ja 

saa tarvitsemaansa tietoa lain määräämien säädösten mukaisesti. 

2.3 Digitaalinen valmennus  

Terveyden ja teknologian yhteyttä on tutkittu viime vuosina todella paljon. Erään tut-

kimuksen mukaan jo vuosina 2003 - kesäkuu 2005 välillä viidessätoista eri lehdessä 

oli julkaistu yhteensä 1352 tutkimusartikkelia, joista 56 käsitteli tietotekniikan käyttöä 

terveyden edistämisessä. (Nygård, Eskola, Hyttinen & Savinainen 2007, Näkökulmia 

hyvinvointiteknologiaan, 13.) 

”Lääketieteellis-teknologinen kehitys on niin voimakasta,  että seuraaminen kokonai-

suudessaan on jo tullut inhimillisesti mahdottomaksi - - Terveydenhoito on hyvin työ-

voimaintensiivinen ala, jossa henkilöstön työpanosta ei voida kokonaan ainakaan vielä 

tänä päivänä korvata koneilla tai teknologiaa kehittämällä.” (Karttunen & Kolari 2006, 

21.) Sairaaloissa on jo nykyisinkin nähtävissä kehittynyttä teknologiaa ja robotiikkaa, 

mutta niiden tehtävät ovat vielä suhteellisen alkeellisia.  Erään ennustuksen mukaan 

tekoälyjärjestelmät tulisivat kuitenkin jonain päivänä ottamaan jopa täyden päätäntä-

vallan potilaan hoitoprosessissa. (Ryynänen, Kinnunen, Myllykangas, Lammintaka-

nen & Kuusi 2004, Suomen terveydenhuollon tulevaisuudet. Skenaariot ja strategiat 

palvelujärjestelmän turvaamiseksi, 77.) 

Teknologian kehittyminen näkyy ehkä ilmeisimmin potilastietojärjestelmien kehityk-

sessä. Muutamia vuosia sitten potilaan tiedot kerättiin vielä paperiseen potilaskansi-

oon. Tästä on tultu jo pitkälle, sillä nykyisin potilaskertomukset kerätään sähköiseen 
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potilastietojärjestelmään, joka on monimuotoinen ohjelmisto- ja tietokantakoko-

naisuus. sen yksi etu on muun muassa potilaan tietojen yhdistäminen muihin tervey-

denhuollossa käytettäviin tietoihin. Aluksi järjestelmä oli hyvin paperikansioiden lo-

makkeiden kaltainen, mutta myöhemmin pelkän hoitokertomusten dokumentoinnin 

rinnalle on lisätty erilaisia toimintoja, kuten mahdollisuus lähettää viestejä. Lisäksi 

esimerkiksi reseptien uskotaan pysyvän paremmassa tallessa sähköisessä muodossa, 

kuin paperilappuina kotona.  (Mäkelä 2006, Terveydenhuollon tietotekniikka. Tervey-

den ja hyvinvoinnin sovellukset, 36, 63-64.) ”Hoitokertomus sisältää hoidon kokonai-

suuteen liittyvää tietoa potilaasta, ammattiryhmien hoito- ja tutkimussuunnitelmia, tut-

kimustuloksia ja lausuntoja sekä pohdiskelevaa päivittäistä seurantatietoa.” (Tanttu & 

Ikonen, Ydintietojen käyttö hoitokertomuksessa 2007, 112). 

Sähköinen asiointi tarkoittaa asioiden hoitamista internetin tai sähköpostin välityk-

sellä, eli palvelu on saatavilla ilman fyysistä läsnäoloa. Siitä käytetään myös nimitystä 

verkkoasiointi tai verkkopalvelu. Sähköiset palvelut ovat usein osa jotain suurempaa 

palveluntarjoajaa, tai ne voivat toimia jonkun palvelun korvaajana tai uudistuksena. 

Palvelu voi olla tietojen etsimistä ja tarkistamista tai jopa vuorovaikutteista palvelua, 

jossa on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Toistaiseksi terveysalan sähköisissä 

palveluissa ei ole ollut juurikaan vuorovaikutteisuutta, lukuun ottamatta palaute- ja 

ajanvarausjärjestelmiä. ”Tähän asti vuorovaikutteinen sähköinen tieto on useammin 

kulkenut asiakkaalta organisaatiolle kuin organisaatiosta asiakkaalle. Sähköinen asi-

ointi onkin erittäin merkityksellistä asiakkaille tai potilaille, joiden fyysinen liikunta-

kyky tai liikkumismahdollisuudet ovat rajoittuneet.” Verkkopalveluista hyötyvät myös 

ajan-, ympäristön- ja terveydentilan vuoksi palvelujen ulkopuolelle jäävät henkilöt. 

Verkkopalvelujen toiminta edellyttää kuitenkin teknologiaa ja niiden käyttäjillä on ol-

tava tarvittavat laitteet. ”Tällä hetkellä sähköisten palvelujen heikoin kohta on niiden 

vähäinen vuorovaikutuksen aste. Harvat palvelut ovat reaaliaikaisia siten, että järjes-

telmä vastaa välittömästi lähetettyyn pyyntöön. Palvelun tarpeen ja toteutuneen palve-

lun välillä on vielä viive.” (Saranto 2007, Sähköinen asiointi terveydenhuollossa, 232-

233.) 

Tietotekniikkaa on hyödynnetty terveydenedistämistoiminnassa sekä tutkimusväli-

neenä että tutkimuskohteena, ja ammatillisessa kehittymisessä, kuten tietotekniikan 

käytön edistämisessä. Tietotekniikkaa on käytetty myös interventiovälineenä, kuten 
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terveystiedon jakamiseen ja terveyskäyttäytymisen muuttamiseen. (Nygård et al. 2007, 

15.) 

Klaassen,  op den Akker, Lavrysen ja van Wissen ovat tehneet tutkimusta digitaalisesta 

valmennuksesta diabeetikkojen ja työssäkäyvien näkökulmasta. Tutkimuksessa esitet-

tiin erilaisia skenaarioita, joissa diabeetikot tai työssäkäyvät voivat joutua päivän mit-

taan, ja kuinka digitaalinen valmennus voisi astua kuvaan missäkin tilanteessa. Tulos-

ten mukaan digitaalinen valmennus olisi lähinnä muistuttelua, kuten onko lääkkeet 

muistettu ottaa tai nyt olisi aika liikkua. Käyttäjätesteissä ilmeni kuitenkin epäily val-

mennustuotteiden kiinnostavuutta ja innovatiivisuutta kohtaan. Lisäksi käyttäjät toi-

voivat valmennuksen olevan motivoivaa eikä nalkuttavaa muistuttelua. Motivoivana 

tekijänä koettiin muun muassa tavoitteiden saavuttaminen ja sen näkeminen konkreet-

tisesti, esimerkiksi prosentteina. Tutkimuksessa huomattiin myös ihmisten aito kaipuu 

aktiivisempaan elämään kannustavalle laitteelle. (Klaassen, op den Akker, Lavrysen 

& van Wissen 2013, User preferences for multi-device context-aware feedback in a 

digital coaching system.) 

Schmidt, Eichin, Benchea ja Meurisch ovat tutkineet digitaalista valmennusta tavoite-

keskeisen ajattelutavan kannalta. Digitaalinen valmentaja nähdään mieluiten oikean 

valmentajan kaltaisena motivaation kehittäjänä ja ylläpitäjänä, joka huomioi ihmisen 

vahvuudet ja heikkoudet, hyödyntää aktiivisuustietoja ja laatii treenisuunnitelmia. 

Ihanteellisesti digitaalinen valmentaja olisi personoitavissa aina käyttäjän mukaan. 

(Schmidt, Eichin, Benchea & Meurisch 2015, Fitness Tracker or Digital Personal 

Coach: How to Personalize Training.) 

Vuonna 2000 eDesign-projekti teki tutkimuksen Polar Electro Oy:n kanssa, kuinka 

ihmiset kokevat terveyden ja hyvinvoinnin, kuinka he seuraavat kuntonsa kehitystä ja 

millaista merkitystä liikunta tuottaa heille tunnetasolla. Kerättyjä käyttäjätietoja oli 

tarkoitus hyödyntää elämyksellisten tuotteiden suunnittelutyöhön. (Mattelmäki & Bat-

tarbee 2000, 153.) Tuloksena havaittiin muun muassa ihmissuhteiden ja arvojen mer-

kitys pelkkien fyysisten suureiden mittaamisen rinnalla. ”Suunnittelijoidenkin on ke-

hittyäkseen tarpeellista vaihtaa näkökulmaa ja tietoisesti katsoa maailmaa toisten, esi-

merkiksi elämyksellisten, silmälasien läpi.” (Mattelmäki & Battarbee 2000, 155.)  
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Klasnja, Consolvo ja Pratt (2011, How to Evaluate Technologies for Health Behavior 

Change in HCI Research) ovat tutkineet, kuinka terveempään elämään ohjaavaa tek-

nologiaa tulisi evaluoida HCI:n (human-computer interaction), eli ihmisen ja tietoko-

neen välisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa. Käyttäytymisen muutoksen tutkimuk-

set vaativat yleensä suuria ryhmiä tarkastelun kohteeksi, eikä kovin laajan tutkimuksen 

toteuttaminen HCI-kehityksen alkuvaiheilla ole juurikaan mahdollista. Heidän mu-

kaansa olisi erittäin tärkeää ymmärtää teknologian suunnittelun vaikutuksia käyttäjä-

ryhmän käytössä, sillä näin ollen voitaisiin kehittää tehokkaita järjestelmiä hankalien 

elämänmuutosten tueksi. 

Ahtinen, Isomursu, Mukhtar, Mäntyjärvi, Blom ja Häkkilä ovat tutkineet wellness-

sovellusten sosiaalisia ominaisuuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia käyt-

täjien välisen vuorovaikutuksen merkitystä terveelliseen elämään kannustavien sovel-

lusten käytössä. Tuloksena saatiin löydöksiä ja konsepti-ideoita tulevaisuuden hyvin-

vointisovellusten suunnittelulle. (Ahtinen, Isomursu, Mukhtar, Mäntyjärvi, Blom & 

Häkkilä 2009, Designing Social Features for Mobile and Ubiquitous Wellness Appli-

cations). 

Ye on tutkinut älypuhelimille tarkoitettua sovellusta, joka auttaa ykköstyypin diabe-

testa sairastavia seuraamaan verensokeriarvoja ja on samalla yhteydessä terveyden-

huollon ammattilaisiin. Myös tässä tutkimuksessa huomio keskittyi valmennuksen teh-

tävään toimia muistuttajana. (Ye 2015, GlucOnline Coach: a virtual coach app for dia-

betes patients.) 

Harjumaa, Halttu, Koistinen ja Oinas-Kukkonen (2015) ovat huomanneet tutkimuk-

sessaan User Experience of Mobile Coaching for Stress-Management to Tackle Pre-

valent Health Complaints, että fyysiseen terveyteen keskittyneiden mobiilisovellusten 

lisäksi myös henkinen terveys ja hyvinvointi ovat kasvattaneet suosiotaan vii-

meaikoina. Tutkimukset osoittavat, että henkistä puolta kehittäviä sovelluksia on suun-

niteltu ansiokkaasti mobiililaitteille. Omahoitoon ja sairauksien ehkäisyyn soveltu-

vista ohjelmista ei sen sijaan ole näyttöä. Heidän tutkimuksensa keskittyi väsymyk-

sestä, masennuksesta ja niskakivuista kärsivien tarpeisiin stressinhallintaan suunna-

tulta sovellukselta. 
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Torous et al. (2014, Patient Smartphone Ownership and Interest in Mobile Apps to 

Monitor Symptoms of Mental Health Conditions: A Survey in Four Geographically 

Distinct Psychiatric Clinics) ovat tehneet tutkimusta ihmisten halukkuudesta käyttää 

älypuhelinta henkisen terveyden edistämiseen. Ylipäätään älypuhelimia tai niiden 

käyttöön liittyvää innokkuutta löytyi hyvin vaihtelevin tuloksin eri kohderyhmiltä. 

70,6% tutkimuksen 320 osallistujasta oli halukkaita hyödyntämään älypuhelinta hen-

kisen terveytensä seurannassa, ja suurimmalta osalta löytyi puhelin, jolla tällaisia ter-

veyssovelluksia voisi käyttää. 
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3 Teoria 

3.1 Viitekehys  

Tutkimuksen viitekehys muodostuu aineiston kautta. Aineistoa on kerätty kolmelta eri 

taholta: terveysalan yrityksiltä, ammattilaisilta sekä asiakkailta. (Kuva 1). Aineistoa 

on käsitelty kaikista kolmesta näkökulmasta, ja tutkimuksen tulokset palvelevat viite-

kehyksen tahoja. 

 

Kuva 1. Viitekehys on kolmio, jonka muodostavat terveysalan yritykset, ammattilaiset 

ja asiakkaat. 

3.2 Metodit  

Työn tutkimusote koskee vahvasti reaalimaailmaa, sillä tutkimuksen kolme näkökul-

maa tulevat suoraan tutkittavien kohteiden arjesta. Aineiston kautta tutkitaan, millai-

nen todellisuus on, ja tulosten kautta pyritään luomaan uutta teoriaa. Oletetaan, että 

ihmisten toiminnasta syntyy ainutlaatuisia tilanteita, joita voidaan tutkia syvemmin. 

(Järvinen & Järvinen 2000. Tutkimustyön metodeista. 8-11.) Näin ollen on loogista 

tarkastella aineistoa fenomenografisesti, sillä päätelmät syntyvät haastateltujen ihmis-

ten käsityksistä ympäröivästä maailmastaan. Fenomenografinen tutkimusote tutkii ih-

misten käsityksiä ja kokemuksia jostakin ilmiöstä, ja metodina sen pyrkimyksenä on 

eletyn maailman tavoittaminen. Tutkittavaan ilmiöön perehdytään kokemusten kautta. 
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Tutkielmassa edetään tutkimusotteen käytännöllisten vaiheiden mukaisesti, eli ensin 

rajataan tarkastelun kohde, tehdään haastatteluita ilmiöstä, litteroidaan haastattelut ja 

analysoidaan ne. (Järvinen & Järvinen 2000, 86-87, 206-207.) 

Tutkielma on laadullinen tutkimus, jossa keskitytään hyvin pitkälti sisällönanalyysiin. 

”Laadullinen tutkimus on kokonaisuus, jossa aineiston keräämistä ja analyysia ei voida 

erottaa toisistaan” (Tuomi & Sarajärvi 2009, Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, 

68). Vasta analyysivaiheessa selviää, tarvitseeko tietoa kerätä lisää, ja millaista tietoa 

kaivataan. Tutkimusprosessissa saatetaankin joutua palaamaan välillä taaksepäin. (Ka-

nanen 2008, 56.) 

Laadullisessa tutkimuksessa ei voida ensin vain kerätä aineistoa ja sitten analysoida 

sitä, sillä analyysin avulla vasta selviää, tarvitaanko aineistoa lisää. Laadullisessa tut-

kimuksessa ”aineisto ohjaa tutkimusta”, joten sitä kutsutaankin aineistolähtöiseksi tut-

kimukseksi. Tutkimukselle ominainen jatkuva reflektointi ja syklisyys liittyvät vah-

vasti myös tutkimuksen validiteetti- ja pätevyyskysymyksiin. Tutkimusprosessin en-

nakoimattomuus vaikuttaa myös aikataulutukseen, jota on hyvä reflektoida projektin 

aikana. (Kananen 2008, 56-57.)  

”Tutkimusta ohjaavat menetelmät, eivätkä tutkijan omat asenteet, ennakkoluulot jne”, 

joten menetelmien on oltava muun muassa objektiivisia, julkisia ja kriittisiä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tulokset ovat peräisin tutkittavilta. Menetelmiä on myös osattava 

käyttää oikeissa asiayhteyksissään, pyrkimyksenä edistää tutkimusongelman ratkai-

sua. (Kananen 2008, 55.) ”Aineistolähtöisessä analyysissä edetään yksittäisestä ylei-

seen eli teoreettiset käsitteet luodaan aineistosta. Aikaisemmilla teorioilla ja tiedoilla 

ei pitäisi olla mitään tekemistä induktiivisen analyysin kanssa.” (Kananen 2008, 90.) 

Tätä tutkielmaa varten kerätty aineisto on usean tutkijan keräämää yksittäisiltä henki-

löiltä. Lopputulokset on koottu puhtaasti aineiston analyysin pohjalta, ilman ulkopuo-

lista teoriaa. 

Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen muotoilun tutkimus vaatii perinteisten tutkimus-

menetelmien rinnalle myös kokeellisia menetelmiä. Prototyypit ja esitykset ovat hyviä 

konsteja evaluoida suunnitteluehdotuksia ja niiden avulla ehdotuksia voidaan myös 
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kehittää eteenpäin. Niiden kautta myös käyttäjät saadaan helposti osallistumaan suun-

nitteluprosessiin. (Mörtberg, Bratteteig, Wagner, Stuedahl & Morrison 2010, Methods 

That Matter in Digital Design Research, 105, 111.) 

Tutkielman tulokset on hankittu palvelumuotoilun metodein. Aineisto on kerätty haas-

tattelujen ja työpajojen avulla. Terveysalan yritysten kanssa kerätty tieto on saatu yh-

teiskehittämisen (co-creation) avulla MyData-klinikoilla  ja loppukäyttäjien kanssa 

tuotetut tulokset ovat peräisin Sinco-työpajasta, jossa hyödynnettiin muun muassa ko-

kemusten ja havaintojen stimulointia bodystorming-sessioissa. Terveysalan ammatti-

laisille sen sijaan tehtiin haastatteluja. 

Haastattelujen avulla suoritettiin benchmarkingia terveysalan asiantuntijoiden työs-

kentelymenetelmistä ja prosesseista. Benchmarking on erinomainen keino selvittää 

muiden alalla toimivien tahojen menetelmiä ja tuloksia, joista on helppoa ja etenkin 

hyvin hyödyllistä ottaa mallia omaa tuotetta tai palvelua kehitettäessä. Muotoilijalle 

on usein tuttua suunnitella itselle vieraalle alalle, jolloin benchmarkingin vaatima nöy-

ryys myöntää jonkun toisen tuntevan alaa paremmin, tulee muotoilijalta luonnostaan. 

Benchmarkingin tulosten hyödyntäminen vaatii kuitenkin taitoa ja viisautta, jotta muo-

toilulla voidaan päästä kilpailijan tasolle, tai jopa sen yli. Benchmarkingin tarkoitus 

onkin löytää alan parhaimmisto, oppia heiltä avoimesti ja kyetä hyödyntämään opittua 

oman toiminnan kehittämiseen. (Niva, Tuominen, Benchmarking käytännössä, 2005, 

5.) 

Palvelumuotoilijalle on hyvin oleellista tietää, kuinka muut alan toimijat menettelevät 

eri tilanteissa. Alan toimijoilta kerätty tieto on siis osattava hyödyntää omaa suunnit-

telutyötä helpottavaan muotoon. Kilpailijoiden palvelujen ominaisuuksien lisäksi 

heiltä on hyvä ottaa oppia myös palvelun kehitysprosessin laatimisessa. ”Kun otamme 

selvää toisten osaamisesta, haluamme tietää, miten he tietyn asian nykyisin tekevät. 

Uudet hyvät menetelmät ovat usein itsestäänselvyyksiä, kun ne näkee tai kuulee. Taito 

piilee siinä, miten ne voidaan omaksua. Siksi haluamme myös tietää, miten he ovat 

toimintaansa onnistuneet kehittämään juuri tällaiseksi.” (Niva, Tuominen 2005, 15).  

Tutkielman tuloksissa haluttiin korostaa puolueettomuutta, joten tietoa haluttiin kerätä 

eri näkemyksiä edustavilta asiantuntijoilta. Koko tutkimuksen näkökulma on pyritty 
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pitämään mahdollisimman avoimena, jotta vältyttäisiin puolueellisilta kannoilta. 

(Kakkuri-Knuutila & Heinlahti 2006, Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilo-

sofia, 43.) 

3.3 Aineisto  

DHR-hankkeen työryhmä WP4 teki useita haastatteluja terveysalan ammattilaisille, 

jotta saisimme realistisen kuvan siitä, mitä erilaisten valmentajien työhön todellisuu-

dessa kuuluu ja millaisia menetelmiä he työssään käyttävät. Kiinnostavinta oli ehdot-

tomasti näiden ammattilaisten kokemusten kautta syntyneet havainnoit erilaisista epä-

kohdista ja tarpeista, jotka vaatisivat heidän mielestään jonkinlaista kehitystä. Samalla 

keräsimme myös suuren määrän tietoa heidän kohtaamistaan positiivisista asioista ja 

työn kautta opittujen menetelmien tärkeydestä ja hyödyistä. 

Haastattelu on yksi laadullisen tutkimuksen tyypillisimmistä aineistonkeruumenetel-

mistä. Haastattelu on erittäin luonteva, jopa itsestään selvä keino selvittää, mitä jokin 

ihminen ajattelee tai miten hän toimii. Menetelmä on myös joustava, sillä haastattelija 

voi tilanteen vaatiessa esimerkiksi toistaa kysymyksen, selventää sanavalintoja tai oi-

kaista väärinkäsityksiä. Tärkeintä on vain kerätä mahdollisimman paljon tietoa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 71-73.) 

Jacobin ja Fergusonin mukaan haastattelu kannattaa aloittaa helpoilla kysymyksillä ja 

vasta myöhemmin esittää tarkkoja tai haasteellisia kysymyksiä. Helppo aloitus saa 

haastateltavan rentoutumaan ja luottamaan tilanteeseen. Parhaat kysymykset ovat 

avoimia ja ne kehottavat haastateltavaa kertomaan aiheesta enemmän. Haastattelurun-

gon on myös hyvä olla joustava, jotta keskustelu olisi luontevaa. Haastateltavaa on 

myös muistettava kuunnella ja eläytyä sen mukaisesti, ettei keskustelu ole liian kyse-

lymäinen. (Jacob & Ferguson, Writing Interview Protocols and Conducting Inter-

views: Tips for Students New to the Field of Qualitative Research, 3-5, 8.) 

Vaikka haastattelu onkin ”kallis ja aikaa vievä aineistonkeruumuoto”, on sen ylivoi-

maisena etuna mahdollisuus valita haastatteluun henkilöt, joilla on tietoa ja kokemusta 

tutkittavasta ilmiöstä. Haastateltavien henkilöiden valinta oli siis harkittua ja tarkoi-
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tuksenmukaista. Haasteellista haastatteluissa on kuitenkin saada aikaan riittävä ai-

neisto tutkimuksen tulosten kannalta. Vaihtoehtoisesti tietoa olisi voitu kerätä kysely-

jen avulla, joten tulokset olisivat olleet ehkä helpommin yleistettävissä, mutta kysely-

jen vastaukset voivat helposti jäädä niukkasanaisiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74, 

86.) ”Kyselyllä voidaan tähdätä samaan tavoitteeseen, mutta sillä ei tavoiteta samaa 

syvyyttä kuin haastattelun keinoin” (Anttila 2006, Tutkiva toiminta ja Ilmaisu, Teos, 

Tekeminen, 195). Tässä tutkimuksessa haastattelut ovat kuitenkin vain yksi kolmasosa 

aineistosta, ja niitä on hyödynnetty muun muassa muiden aineistonkeruumenetelmien 

tukena ja innoittajana. Toki haastattelujen tulokset toimivat myös merkittävänä osana 

koko tutkimuksen tuloksia. 

Tutkimuksen yleistettävyyden, tieteellisyyden ja edustettavuuden vuoksi oli selvitet-

tävä, mikä on riittävä määrä haastatteluille juuri tässä tutkimuksessa. Aika ja raha ovat 

yleisimmät haastateltavien määrää rajaavat tekijät, mutta myös aineiston analyysille 

on varattava aikaa. Laadullisessa tutkimuksessa on tyypillisesti huomattavasti vähem-

män aineistoa, kuin määrällisessä tutkimuksessa, sillä laadullinen tutkimus ei pyri ti-

lastollisiin yleistyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85-86.) 

Haastatteluissa käytettiin tallennusvälineinä nauhuria, kameraa sekä videokameraa. 

Niiden tarkoitus oli dokumentoida haastattelut aineistoksi, joka on helppoa analysoida 

myöhemmin, mutta toisaalta eri tallennusvälineiden käyttö tuo tutkimukselle var-

muutta ja lisää tulosten luotettavuutta. Dokumentoituun tilanteeseen voi palata jälki-

käteen ja tulkintaa voi tarkistaa ja syventää. ”Tutkimuksen kannalta potentiaaliset vih-

jeet salaisuuden paljastamiseksi menetetään, ellei tilannetta ole taltioitu riittävällä tark-

kuudella tai tekniikalla.” (Kananen 2008, 79.) Analyysi onkin toteutettu litteroitujen 

haastattelujen kautta, eikä vain haastattelijan tekemistä muistiinpanoista. 

Kaikki haastattelut litteroitiin, eli muutettiin kirjalliseen muotoon, jotta niitä voidaan 

käsitellä manuaalisesti. Litterointi on hidas työvaihe, varsinkin, kun suoritetaan sana-

tarkka litterointi. Hankalaa työstä tekee se, ettei aineistosta tiedä etukäteen, mitä kohtia 

siitä todella tarvitaan. (Kananen 2008, 80.) 
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Haastattelujen lisäksi aineistoa kerättiin erilaisten työpajojen kautta. DHR-hankkeessa 

on järjestetty muutamia MyData-klinikoita, jotka ovat MyDatan ja sen käyttökohtei-

den kehittämiseen tarkoitettuja työpajoja. Niistä saatuja tuloksia on hyödynnetty tä-

män pro gradu –tutkielman tiimoilta suunnitellussa MyData-klinikassa ja Sinco-työ-

pajassa, sekä asiantuntijahaastatteluiden laatimisessa.  Paikalla on aina ollut hankkeen 

työntekijöitä sekä yritysten edustajia, jotka ovat tuoneet tietyn alan osaamista MyDa-

tan kehittämistyöhön. Minun järjestämäni MyData-klinikan aihe oli työterveys ja di-

gitaalisesti avustettu hyvinvointivalmennus, joten paikalle kutsuttiin terveydenhuollon 

ja kuntoilun ammattilaisia.  

Ennen osallistumistani DHR-hankkeeseen MyData-klinikoilla ja eHealth-foorumeilla 

oli tehty hyvää pohjatyötä, joka toimi erinomaisena runkona aineistonkeruumenetel-

mieni valintaan ja toteuttamiseen. Terminä MyData-klinikka oli minulle pitkään hyvin 

epäselvä, sillä minulla oli todellakin vapaat kädet Digitally Aided Coaching –teeman 

mukaisen MyData-klinikan järjestämiseen. Onneksi sain työskennellä Lapin Yliopis-

tolla projektin toisen tutkijan, Mira Alhonsuon, välittömässä läheisyydessä, ja häneltä 

sain valtavan paljon vinkkejä ja tukea klinikan toteuttamiseen, sillä hänellä oli jo ko-

kemusta klinikan järjestämisestä. 

MyData-klinikan oli tarkoitus jäljitellä aiempaa, projektin toisen tutkijan, Miran, jär-

jestämää MyData-klinikkaa, joka järjestettiin muutamaa kuukautta aiemmin Hämeen-

linnassa. Tuolloin aiheena oli diabetes, joten paikalla oli aiheeseen liittyviä yrityksiä. 

Minun aiheeni oli valmennus, jota tahdottiin kuitenkin käsitellä työterveyshuollon nä-

kökulmasta. En varsinaisesti voinut hyödyntää edellisten klinikoiden materiaalia muu-

toin, kuin ohjenuorana päivän suunnitteluun. Klinikoiden aiheet olivat erilaiset, mutta 

niissä pystyi käyttämään samoja menetelmiä. Päädyinkin siis toteuttamaan samankal-

taisen service blueprintin asiakkaan palvelupolusta, johon saadaan yhdistettyä klini-

kalle mukaan tulevien yritysten palvelupolut. Polkujen väliin syntyy lopulta kuvaus 

MyDatasta, ja sen ilmenemisestä palvelun eri vaiheissa. 

Lisäksi kevään aikana Mira järjesti muutaman eHealth-foorumin, joissa myös minä 

olin mukana. Foorumien avulla haluttiin kehittää ideoita nuorille urheilijoille, tässä 

tapauksessa jääkiekkoilijoille. Kehitysideat pyörivät vahvasti terveellisen elämän ja 

teknologian ympärillä, joten läsnäoloni foorumeilla oli perusteltua. 
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Oulussa Business Kitchenillä järjestettiin eHealth-foorumi, jonne oli kutsuttu erilais-

ten terveys- ja valmennusyritysten edustajia. Foorumi oli työpaja, jossa jokainen osal-

listui uusien terveyspalveluideoiden kehittämiseen. Tulokset analysoitiin, ja niiden pe-

rusteella järjestettiin jälleen Ouluun eHealth-foorumi, mutta tällä kertaa paikkana oli 

jäähalli.  

Työpajan osallistujat olivat nuoria jääkiekkoilijoita. Liimasimme poikien jääkiekko-

varusteisiin ”älytarroja”, joiden uskoteltiin keräävän tietoa heidän suoriutumisestaan 

harjoitusten aikaan. Treenien jälkeen pojat palasivat kertomaan kokemuksiaan tarran 

käytöstä ja kehittämään ideoita, kuinka tällaista puettavaa teknologiaa voisi oikeasti 

hyödyntää treenatessa. Keräsimme pojilta myös ideoita, millaisia sovelluksia he kai-

paisivat terveen elämän kannustimiksi. (Alhonsuo, Hapuli, Virtanen, Colley & Häk-

kilä 2015. Concepting Wearables for Ice-Hockey Youth.) 

eHealth-foorumeista syntyneet tulokset toimivat pohjana etenkin Sinco-työpajan suun-

nitteluun, mutta niistä oli hyötyä myös koko tutkimuksen tekemisen motivoinnissa. 

Todelliseen elämään perustuvat tarpeet ovat ehkä paras motivaatio suunnittelulle, sillä 

työllä on oikeasti merkitystä kohderyhmälle. 

Miran järjestämällä MyData-klinikalla oli syntynyt idea eräänlaisesta sovelluspan-

kista, josta voisi ladata tiettyyn tarpeeseen sopivia terveyssovelluksia, ja se olisi aidosti 

luotettava ja lääketieteelliseen käyttöön soveltuva. Tätä pankkia voisi hyödyntää esi-

merkiksi lääkärit, personal trainerit, fysioterapeutit ja muut terveysalan ammattilaiset. 

He voisivat niin sanotusti kirjoittaa reseptin eri sovelluksista, joita asiakas tarvitsee. 

Sitten asiakas lataa hänelle määrätyt applikaatiot omalle älylaitteelleen. Klinikalla oli 

keksitty idealle jo nimikin – Appsteekki. 

Idea tukee mielestäni täydellisesti Digitally Aided Coaching –teemaa, joten en voi si-

vuuttaa ajatusta tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi idea on peräisin terveysalan am-

mattilaisilta, joten sillä on edellytyksiä vastata todellisuuden tarpeisiin. Herääkin kiin-

nostus, kuinka asiakkaat reagoisivat tällaiseen Appsteekkiin? Mikä olisikaan käte-

vämpi keino ottaa asiasta selvää, kuin testata ideaa Sinco-laboratoriossa oikeilla lop-

pukäyttäjillä, eli tavallisilla ihmisillä.  
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4 Digitaalisesti avustetun hyvinvointivalmennuksen kehittämi-

nen 

Tässä luvussa esitellään varsinainen tutkimus, joka sisältää haastattelujen, MyData-

klinikan sekä Sinco-työpajan prosessien läpikäynnin. Työpajat käydään läpi samassa 

järjestyksessä, kuin ne projektin aikana olivatkin, sillä edellisen työpajan tulokset aut-

toivat seuraavan työpajan sisällöntuotannossa (Kuva 2). Varsinaiset tulokset esitellään 

myöhemmin päätelmissä. 

 

Kuva 2. Prosessin eteneminen MyData-klinikasta Sinco-työpajan skenaarioiksi. 

4.1 Haastattelut 

4.1.1 Haastattelujen esittely 

DHR-hankkeen työryhmä WP4:n työntekijät Mira Alhonsuo, Jani Väyrynen sekä 

Virve Inget haastattelivat vuonna 2015 erilaista valmennustyötä tekeviä terveysalan 

ammattilaisia (Taulukko 4), jotka kertoivat avoimesti työnsä arjesta, vahvuuksista ja 

heikkouksista. Minun tehtäväni oli litteroida ja analysoida haastattelut ja hyödyntää 

niistä saatua tietoa pro gradu –tutkielmani tuloksissa. 
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Haastatellut Ammatti Koulutus Työkokemus 

Haastateltava 1 Fysioterapeutti, 

yksityinen sektori 

Fysioterapeutti 

(AMK) 

Noin 1 v 

Haastateltava 2 Life Coach Psykosynteesi- 

valmentaja, holistic 

health-coach ja 

hatha-joogaohjaaja 

4 v psykosynteesi-

valmentajana, 

2 v holistic health-

coachina ja hatha-

joogaohjaajana 

Haastateltava 3 Ravintovalmentaja, 

yrittäjä, vapaa  

toimittaja 

FM, diplomiravinto-

neuvoja 

1,5 v 

Haastateltava 4 Valmentaja,  

toimitusjohtaja 

Sosiaali- ja terveys-

alan koulutus, Ratkai-

sukeskeinen työnoh-

jaaja 

12 v 

Haastateltava 5 Valmentaja - - 

Taulukko 4. Haastatellut henkilöt. 

Vaikka haastatteluja ei tehty kovinkaan montaa, toimivat ne silti hyvänä läpileikkauk-

sena eri wellness-alojen yleisestä toiminnasta. Haastattelut olivat sen verran yleismaal-

lisia, että he toimivat täysin riittävinä alojensa puolestapuhujina. Mielestäni ei olisi 

edes kannattavaa kysyä kymmeneltä fysioterapeutilta, mitä hän tekee työkseen, kun 

vastaukset eivät todennäköisesti poikkeaisi juurikaan toisistaan. 

Jokaiselta haastateltavalta kysyttiin aluksi heidän perustietojaan. Suurin osa oli toimi-

nut alallaan vasta reilun vuoden. Oletin heidän olevan siis vielä hiukan liian kokemat-

tomia, mutta heillä jokaisella tuntuikin olevan erittäin hyvä käsitys oman alansa toi-

minnasta. Heille oli ehtinyt karttua jo paljon kokemusta erilaisista asiakkaista ja me-

netelmistä, ja silti he näkivät alansa toiminnan vielä tuorein silmin. Olen siis erittäin 

tyytyväinen haastatteluaineiston kattavuuteen määrästään huolimatta. Haastattelut oli-

vat kuitenkin keskimäärin tunnin mittaisia, joten niissä riitti materiaalia litteroitavaksi. 
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Haastattelut tallennettiin nauhurilla, valokuvilla ja yksi videokameralla. ”Tekniset rat-

kaisut tuovat varmuutta ja lisäävät tulosten luotettavuutta oikein käytettynä. Menetel-

mien käyttö mahdollistaa tutkimustilanteeseen paluun, tulkinnan tarkistamisen ja sy-

ventämisen” (Kananen 2008, 79.) 

 

Kuva 3. Kuvia haastattelutilanteista. 

4.1.2 Haastattelujen tulokset 

Haastatteluissa keskeisimpänä teemana nousi esille valmentajan ja asiakkaan välinen 

vuorovaikutus. Keskustellessa tapahtuvia psykologisia vaikutuksia pidettiin erittäin 

tärkeinä. Keskustelun avulla saadaan ylipäätään tietää, miten minkäkin asiakkaan 

kanssa lähdetään hoitosuhteessa liikkeelle, miten edetään ja miten asiakasta kannuste-

taan. Ilman keskustelua ei voida myöskään tietää toimiiko keinot ja onko prosessi 

edennyt. 

Myös vertaistukea pidettiin äärimmäisen tärkeänä elementtinä. Haastateltava 3 kertoi 

käyttäneensä erään ravintovalmennusryhmänsä kanssa Whatsapp-sovellusta ryhmän 

välisten viestien lähettelyyn. Sovellus oli osoittautunut tässä tapauksessa erin-

omaiseksi keinoksi tukea asiakkaita myös vastaanottoaikojen ulkopuolella, juuri sil-
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loin, kun asiakkaalle oli tullut kysymys mieleensä, tai muuten vain kaipasi tukea uu-

dessa ruokavaliossa pysymiseen. Asiakkaat olivat kertoneet olevansa erittäin tyytyväi-

siä sovelluksen käyttämiseen. Ryhmäkeskustelu mahdollisti myös sen, että myös ryh-

män hiljaisemmat osapuolet saivat vertaistukea ryhmäkeskustelun kysymyksistä ja 

vastauksista. 

Vaikka Whatsapp osoittautuikin käteväksi välineeksi sekä ravintovalmentajan että hä-

nen asiakasryhmänsä käytössä, haastatteluissa nousi vahvasti esille teknologiavastai-

suus. Suurin osa kirjasi asiakkaan tiedot ylös käsin paperille. Asiakkaan tapaamisen 

jälkeen muistiinpanot usein kuitenkin siirretään tietokoneelle. Haastateltava 3 kertoi 

kuitenkin tekevänsä vain käsin muistiinpanot ja hän lähettää asiakkaalle ohjeita säh-

köpostilla. Tapaamisaikaa ei haluta käyttää tietokoneen näpyttelyyn, vaan halutaan 

olla tilanteessa läsnä ja aidosti asiakkaan käytettävissä. Haastateltava 3 kertoi jopa si-

sustaneensa vastaanottonsa niin, että asiakkaan olisi mahdollisimman helppoa ja ren-

toa puhua, eikä heidän tarvitse istua pöydän ääressä, kasvot vastakkain, tietokone hei-

dän välissään. 

Kun asiakas tulee vastaanotolle, saattaa hänellä olla mukanaan joitain tietoja itsestään 

ja terveyshistoriastaan. Asiakkaan mukanaan tuomat tiedot ovat usein ainoat tiedot, 

joiden varassa valmentajat toimivat. Valitettavan usein asiakkaalla ei kuitenkaan ole 

mitään mukanaan. Silloin hoitosuhde on perustettava ainoastaan asiakkaan alkuhaas-

tattelun pohjalle. Usein alkuhaastatteluna toimii lomake, jonka asiakas täyttää itse. 

Haastateltujen mukaan kaikki ennakkotiedot olisivat kuitenkin erittäin tervetulleita. 

Toisinaan ne olisivat hoidon kannalta jopa hyvinkin merkittävässä roolissa. Huonona 

puolena nähtiin kuitenkin se, ettei ennakkotietojen lukemiseen ole yleensä montaakaan 

minuuttia aikaa, kun asiakas istuu jo odotushuoneessa.  

Joissain tilanteissa asiakkaan aiempaa hoitohistoriaa olisi saatavissa etukäteenkin, 

mutta tieto liikkuu eri yritysten välillä hankalasti ja haasteena on usein yritysten eri-

laiset ohjelmistoratkaisut. Haastateltava 2 kertoi ravintoneuvojien kaipaavan työssään 

erityisesti taustatietoja asiakkaan perinnöllisistä sairauksista. Haastateltava 1 kertoi hä-

nen asiakkaidensa tulevan fysioterapiaan usein lääkärin lähetteellä, jolloin hän saa etu-

käteen lähetteen syyksi kirjatut tiedot. Monesti tiedot ovat riittävät fysioterapian suo-
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rittamiseen, mutta laajempi hoitohistoria auttaisi kuitenkin hoitamaan asiakasta koko-

naisvaltaisemmin, eikä vain oire kerrallaan. Hoitosuunnitelman laatiminenkin olisi te-

hokkaampaa, jos fysioterapeutti saisi tietää, että asiakkaan polvi on leikattu muutama 

vuosi sitten, eikä sen vuoksi voida tehdä tiettyjä liikkeitä.  

Ihmisten yksilöllisyyden vuoksi fysioterapiassa joudutaankin tekemään paljon kokei-

lujen kautta. Haastateltava 1 kokikin erittäin tärkeäksi saada potilaan tietoja etukäteen, 

etenkin jos taustalla on sairauksia, jotka estävät tietyt hoitomenetelmät. Mikäli fysiote-

rapeutti saisi tietää asiakkaansa historiaa etukäteen, voitaisiin näiden kokeilujen mää-

rää saada pienemmäksi ja päästä nopeammin toimimaan tehokkaasti asiakkaan hy-

väksi. Haastateltava 3:n mukaan ravintovalmentajan vastaanotolle tullessaan asiakas 

tuo mukanaan esitietolomakkeen, joka nopeuttaa ensimmäistä tapaamiskertaa. Esitie-

tojen lisäksi asiakas on pitänyt kolme päivää ruokapäiväkirjaa. Esitietolomake pitää 

kuitenkin käydä läpi yhdessä asiakkaan kanssa, sillä asiakas on voinut kuvata esimer-

kiksi vatsansa toimintaa normaaliksi, vaikka valmentajan käsityksen mukaan se olisi 

kaukana normaalista. 

Haastatteluissa nousi esiin asiakkaan yleinen hyvinvointi. Asiakas halutaan hoitaa ih-

misenä, ei yksittäisenä oireena. Usein asiakkaat saattavat myös tuntea pelkoa muuttaa 

asioita omassa elämässään. Varsinkin vanhemmat naiset tuntuvat olevan lukkiutuneita 

omiin toimintamalleihinsa. Muutokset omiin rutiineihin voivat olla hankalia ja etenkin 

pitkällä aikavälillä vaikeita ylläpitää Asiakkaan motivaatio onkin ehkä kaikkein tär-

kein osa kuntoutusprosessia. Haastattelujen yksi löydös olikin tarve selkeälle ja visu-

aaliselle keinolle kertoa asiakkaalle tämän tulevaisuuden näkymistä. Tulevaisuudesta 

halutaan viestiä nimenomaan positiivisessa valossa. Esimerkiksi kuntoutujalle olisi 

kannattavampaa kertoa asioista, joita hän voi tehdä, mikäli hän noudattaa annettuja 

ohjeita, kuin että hänelle kerrottaisiin, miten kurja tulevaisuus hänellä tulee olemaan, 

jos hän ei noudata ohjeita. 

Erityisen tärkeänä haastateltavat pitivät tunnepuolen huomioimista. Tunteilla on val-

tavan suuri vaikutus motivaatioon ja ylipäätään asiakkaan ja valmentajan väliseen vuo-

rovaikutukseen. Keho on vahvassa yhteydessä mieleen (Haastattelu 2). Valitettavasti 

ei ole olemassa hyviä mittareita tunteiden mittaamiseen ja seurantaan. Toki asiakas 
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voisi pitää päiväkirjaa hoitojakson aikana kokemistaan tunteista, mutta tunnepäiväkir-

jaa tulisi täydentää jatkuvasti päivän mittaan. Tuskin kovinkaan moni olisi oikeasti 

valmis sitoutumaan jokaisen tunteensa ylös kirjaamiseen useita kertoja päivässä. Luo-

tettavampi keino olisi jokin aktiivisuusrannekkeen tyyppinen laite, jonka tekisi mit-

taukset käyttäjän puolesta ja tallentaisi tiedot suoraan tietokoneelle. Mittaustulosten 

tunnekäyrien avulla voitaisiin löytää asiakkaalle mieluisia tapoja treenata ja elää ter-

veellisemmin. Enää puuttuu vain se laite, joka tekisi nämä mittaukset riittävän luotet-

tavasti. Myös haastateltava 4 halusi korostaa vuorovaikutuksen tärkeyttä. Valmentaja 

ei esimerkiksi voi tulkita yksittäisten pelaajien tunnetiloja, vaikka hän osaisikin antaa 

palautetta hyvin menneessä ottelusta. Tunnemittareille olisi siis tilausta. 

Yksi asia kuitenkin huolestutti haastateltavia suuresti. Asiakkaat eivät tiedä mistä ha-

kea apua. Asiakas saattaa esimerkiksi hakeutua ravintoterapeutin vastaanotolle, mutta 

sieltä hänet ohjataankin terapeutille. Tämä vaatii terveysalan ammattilaisilta laajaa 

verkostoa, jotta asiakkaalle osataan tarjota tämän aidosti vaatimaa hoitoa. Oikea am-

mattilainen osaa ohjata asiakkaansa tätä paremmin auttavalle taholle, eikä asiakasta 

juoksuteta turhaan omalla vastaanotolla rahan toivossa. Haastateltavat 1 ja 3 kertoivat-

kin haluavansa auttaa asiakkaitaan inhimillisesti ja kokonaisvaltaisesti, mutta ongel-

mana on, ettei aika tahdo riittää asiakkaan kuulemiseen ja tuntemaan oppimiseen. 

Haastateltava 1 kertoi myös joutuvansa välillä toimimaan itse terapeutin roolissa ja 

haastateltava 3 kertoi tekevänsä yhteistyötä terapeutin kanssa, joka toimii tunneval-

mentajana asiakkaille, jotka tietävät, miten syödä oikein, mutta ongelma johtuukin tun-

nesyömisestä tai lapsuuden ongelmista. 

Asiakkaan kuntoutusprosessin seuranta tuntui myös olevan vähäistä. Fysioterapiassa 

asiakkaalle saatetaan tehdä hoidon alussa muutamia mittauksia, esimerkiksi liikkuvuu-

desta. Edistymisen seuranta tapahtuu lähinnä vain vasta silloin, kun asiakas tulee uu-

delleen vastaanotolle, jolloin nähdään, mikä on auttanut ja mikä ei. Minkäänlaista etä-

seurantaa ei siis harjoiteta. Haastateltava 1 ehdotti kuitenkin, että jonkinlaiselle inter-

aktiiviselle, tietokoneen välityksellä toimivalle etäyhteydelle olisi toisinaan tarvetta, 

etenkin syrjäseuruilla asuviin asiakkaisiin. Pitkäaikaisessa hoitosuhteessa olevat asi-

akkaat saattavat laittaa toisinaan itsekin sähköpostilla kuulumisiaan, mutta sitä ei kui-

tenkaan koeta riittävän tehokkaaksi seurantamenetelmäksi. 
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Ravintoneuvoja antaa asiakkaalleen kotitehtäviä. Tehtävät vaihtelevat asiakkaasta 

riippuen. Haastateltava 2 kertoi, että asiakas täyttää tehtävät paperille kotonaan, ja ne 

käydään yhdessä läpi ravintoneuvojan kanssa seuraavan kerran, kun asiakas palaa vas-

taanotolle. Ravintoneuvoja ei kuulema kaipaa mitään teknistä laitetta avukseen, sillä 

hänen työssään ei uppouduta kovinkaan syvälle, mutta terapeutti sen sijaan voisi hyö-

tyä asiakkaan tavoittamisesta vastaanottoaikojen ulkopuolellakin. 

Osa asiakkaista saattaa olla hieman vastahakoisiakin hoitonsa suhteen, eikä heitä voi 

oikein pakottaakaan jatkamaan. Valitettavan usein, syystä tai toisesta, kuntoutuminen 

jää kotona. ”Ihmisen kohdalla on vain niin, että pitää tapahtua jotakin, että tajuavat 

alkaa huolehtimaan itsestään” (Haastattelu 1) Helposti kotoa käsin tavoitettava apu 

voisi jopa madaltaa kynnystä jatkaa hoito loppuun, ja tiukemmalla seurannalla voisi 

olla vaikutusta jopa asiakkaan motivaatioon. Nykyisin on olemassa jo eräänlaisia net-

tifysioterapiapalveluja, mutta perinteisen vastaanotolla tapahtuvan hoidon lisäksi olisi 

toivottavaa olla jokin keino pitää yhteyttä asiakkaaseen vastaanottoaikojen välilläkin. 

Toisaalta on myös ymmärrettävä, että terveysalan ammattilaiset tekevät vain työtään, 

eikä asiakkaiden tulisi häiritä heitä työajan ulkopuolella, ellei toisin ole sovittu. Haas-

teellista tällaisen digitaalisen yhteydenpidon kanssa olisi tietty vanhukset, jotka eivät 

välttämättä osaisi tai haluaisi opetella käyttämään teknologiaa osana hoitoa. Haasta-

teltava 3 kertoi, etteivät kaikki hänen asiakkaansa käytä edes sähköpostia. Hän oli kui-

tenkin kuullut, että joidenkin hänen kollegoidensa asiakkaat saattavat lähettää jopa va-

lokuvan jokaisesta ruoka-annoksestaan ravintovalmentajalle. 

Haastateltava 3 oli vahvasti sitä mieltä, ettei ravintovalmennuksessa pidä muuttaa 

koko maailmaa yhdellä kertaa. Pienin askelin eteneminen on usein toimivinta. ”Älä 

kiellä, vaan korvaa” (Haastattelu 3). Hyvien asioiden lisääminen saa usein huonoja 

asioita tippumaan automaattisesti pois. Hän pyrkii myös motivoimaan asiakkaitaan 

muiden asiakkaiden onnistumistarinoilla. Haastavaa on kuitenkin pystyä lukemaan 

asiakasta, jotta tietäisi, mikä häntä motivoi ja mikä vinkki hänelle toimii ja mikä ei. 

Haastatteluissa kysyttiin, mikä olisi sopiva ajanjakso, mikäli asiakkaasta voitaisiin ke-

rätä esimerkiksi aktiivisuustietoja. Fysioterapeutin mukaan parin päivän tai jopa vii-

kon seurantajakso olisi aivan liian lyhyt, sillä siitä ei ehdi saamaan todellista kuvaa 
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asiakkaan käyttäytymisestä. Ravintovalmentajan mukaan kolmen päivän ruokapäivä-

kirja on kuitenkin riittävä. 

Haastateltava 2 kertoi ravintoneuvojan vastaanotolla käyvän pääsääntöisesti noin 30-

40 –vuotiaita naisia, jotka ovat jostain syystä tyytymättömiä terveydentilaansa tai työ-

elämään. Heillä on yleensä muutoksen kaipuu, mutta ei osata kertoa, millaista muu-

tosta halutaan tai edes miksi. Tarve ravintoneuvontaan on voinut syntyä vasta jonkun 

terveysalan asiantuntijan tapaamisen seurauksena. Ravintoneuvojan luo löydetäänkin 

usein vasta jonkun toisen suosituksesta. Hoitosuhde kestää usein puoli vuotta, jonka 

aikana vastaanotolla käydään viisi kertaa. Viimeinen tapaaminen on hoidon yhteen-

veto. 

Haastateltava 3 kertoi, että hyvinvointi- ja laihdutusasiat tuntuvat kiinnostavan eritoten 

naisia. Suurin osa hänen asiakkaistaan onkin 25-65 –vuotiaita naisia, mutta viime ai-

koina myös miehet ovat alkaneet löytää ravintovalmentajan vastaanotolle. Asiakkaat 

kaipaavat apua pääosin painonhallintaan, mutta myös erilaisiin vaivoihin, kuten vatsan 

toimintaan. Monet asiakkaat tuntuvat jo tietävän hyvinkin, kuinka terveellistä elämää 

eletään, mutta he kaipaavat niin sanotusti uskonvahvistusta. Erittäin suurena haasteena 

koetaan stressi ja yleisen hyvinvoinnin unohtaminen. Hyvinvointi vaatii elämän eri 

osa-alueiden tasapainoa. Etenkin naisilla on niin monta roolia, huolehditaan muista, ja 

lopulta unohdetaan oma hyvinvointi. Toisen ääripään asiakkailla hyvinvoinnin tavoit-

telu on mennyt jo liiallisuuksiin, eikä kyetä syömään edes satunnaisesti mummolassa 

pullaa. 

Terveydenhuollon saralla työskennelleen haastateltava 4:n asiakas saattaa joskus tulla 

vastaanotolle vastoin omaa tahtoaan. Toisinaan asiakas on tuotu jopa ambulanssilla 

lepositeisiin kahlittuna. Myös omaiset ovat voineet ottaa yhteyttä ja käynnistää hoito-

suhteen. Sama pätee myös urheiluvalmennukseen, jossa vanhemmat tuovat lapsensa 

valmennukseen. 

Haastateltava 4 on kokenut yksilöiden ja ryhmien valmentaja, joka pyrkii kehittämään 

valmennettaviensa motivaatiota ja toimimaan etenkin henkisen puolen valmentajana. 

Hän pyrkii käyttämään hyödykseen teknologian sijaan henkilökohtaista vuorovaiku-
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tusta asiakkaansa kanssa, sillä hänen mielestään teknologiset laitteet eivät tarjoa riittä-

västi tukea henkisen puolen kehittämiseen. Hän ei myöskään osannut kaivata teknolo-

giaa avukseen, sillä valmennus on aina niin tilanneriippuvaista ja eri terapiamuodoissa 

tarvittaisiin erilaisia sovelluksia. Myös hän kokee asiakkaasta saatavan ennakkotiedon 

erittäin tarpeelliseksi, ja toisinaan asiakkaalla saattaa ollakin mukanaan joitain mit-

taustuloksia, kuten verenpainearvot. Hän muistutti kuitenkin terveydenhuollon poti-

lastietosuojasta, joka rajoittaa tietojen liikkuvuutta. Asiakkaan edistymistä seurataan 

tapaamisten yhteydessä keskustelemalla. Asiakas tapaa valmentajan keskimäärin kol-

mesta viiteen kertaa, mutta esimerkiksi työohjaus voi kestää vuosia. Urheiluvalmen-

nussuhde voi kestää kuukausista vuosiin, riippuen esimerkiksi teini-iässä olevan val-

mennettavan kiinnostuksista. 

Haasteellisinta valmentajan työssä on saavuttaa luottamus ja toimiva suhde asiakkaan 

ja valmentajan välille. Helpointa on kokemuksen kautta syntyneet tavat toimia. Val-

mentajan on kyettävä tunnistamaan, mikä keino toimii kullekin asiakkaalle, ja asiak-

kaiden yksilöllisyyden vuoksi tehtävä ei ole aina helppo. Esimerkiksi työohjauksessa 

palaveri saatetaan pitää ulkona lenkkeilyn muodossa tai musiikkiterapian avulla rau-

hallisessa huoneessa. Asiakkaan mietteitä omista mahdollisuuksistaan ja kyvyistään 

voidaan selvittää monin eri keinoin, mutta teknologiapohjaista ratkaisua sille ei löydy, 

lukuun ottamatta erilaisia kehityspäiväkirja- ja hoidonseurantamenetelmiä.  

Myös urheiluvalmennukseen olisi hankala kehittää vain yhtä sovellusta, sillä ikä- ja 

kehitysvaiheet luovat tarpeen eri valmennusmetodeille ja välineille. Haastateltava 4 

piirsi kuvan valmennussuhteen kulusta (Kuva 4). Kuvassa olevan diagrammin alussa 

on vaihe, jossa valmennettava kertoo toiveensa ja tavoitteensa. Tästä lähdetään raken-

tamaan tietä kohti tavoitetta. Matkan varrella on välietappi, jonka tarkoituksena on 

tarkastella käytettyjä menetelmiä, kehitystä ja päättää jatkosta. Valmennuksen tavoit-

teetkin voivat muuttua. 
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Kuva 4. Haastateltava 4 piirsi kuvan valmennusprosessin etenemisestä. 

Kaiken kaikkiaan haastatteluista saatiin valtavan paljon tuloksia. Terveysalan ammat-

tilaisilla on runsaasti työn mukana tulleita kokemuksia sekä niiden myötä muodostu-

neita mielipiteitä. Työ on hyvin vaihtelevaa ja joustavaa, sillä kaikkia asiakkaita ei 

voida hoitaa samalla menetelmällä. Eri asiakkaat vaativat erilaista hoitoa ja valmen-

nusta, eikä ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. Tämä asettaa toisaalta haasteita digi-

taalisten hyvinvointipalvelujen suunnittelulle, mutta toisaalta uusille palveluille ja tek-

nologialle on havaittu suuri tarve. 

4.2 MyData-klinikka 

4.2.1 Suunnittelu ja tavoitteet 

Tehtäväni oli järjestää Helsinkiin FIMM:lle MyData-klinikka. Tapaamisen aiheena oli 

Digitally Aided Coaching ja työterveyshuolto, ja paikalle saapuvat henkilöt kutsuttiin 

paikalle kertomaan omasta näkökulmastaan, mitä tarjottavaa heillä voisi olla hank-

keelle aiheen tiimoilta. Minulle oli erittäin tärkeää laatia tapaamisen aikataulu ja ta-

voitteet erittäin huolellisesti, jotta saisin näiltä ammattilaisilta oikeasti paljon tietoa, 

emmekä käyttäisi meille varattua kolmea tuntia hukkaan. Halusin siis varmistua, että 
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käytämme ajan tehokkaasti, käsittelemme vain tärkeitä asioita ja tapaaminen on aidosti 

hyödyllinen meille kaikille. 

Stonen (2010, 172) mukaan tärkeimpiä syitä järjestää tapaaminen on päätösten ja kes-

keisten luovien esitysten tekeminen, tiedon arviointi, tiimin inspirointi ja ylipäätään 

ihmisen yhteen tuominen. Tapaamista ei kannata järjestää, mikäli asia on hyvin yksin-

kertainen eikä vaadi vastauksia välittömästi, tai vastaukset voidaan hankkia jollain 

muullakin keinolla. Tapaaminen kannattaa jättää väliin, mikäli järjestäjä kokee ole-

vansa vakuuttavampi paperilla tai puhelimitse kuin kasvotusten. 

Tapaaminen tulee aina suunnitella etukäteen. Sen tarkoitus ja tavoitteet on määritel-

tävä, ja paikalle on kutsuttava vain olennaiset henkilöt. Osallistujille pitää myös lähet-

tää jo hyvissä ajoin laadittu aikataulu ja muut tapaamiseen liittyvät informaatiot, kuten 

osoitteet ja kulkuyhteydet. Varsinaisen tapaamisen aikana on huolehdittava aikatau-

lussa pysymisestä. On tärkeää muistaa keskittyä ennalta määrättyyn aiheeseen, jottei 

aika kulu hukkaan, ja on pidettävä huolta, että jokainen osallistuja saa äänensä kuulu-

viin ja näin ollen tulee myös huomioiduksi. Osallistujia on myös rohkaistava puhu-

maan ja heitä on kuunneltava. Lopuksi osallistujille on voi antaa tehtäviä jatkoa varten, 

mutta niiden toteutuminen on myös muistettava varmistaa, esimerkiksi vahvistamalla 

osallistujien sitoutumiset ja vastuut. Tapaaminen on hyvä päättää yhteenvetoon teh-

dyistä päätöksistä ja seuraavan vaiheen tehtävistä. (Stone 2010, 172.)  

Toisinaan tapaamiset voivat kuitenkin epäonnistua. Syitä tähän voi olla aiheen turhuus 

tai epäselvät tavoitteet. Myös väärä ajoitus tai väärät osallistujavalinnat voivat pilata 

tapaamisen kokonaan. Epäonnistumiseen voi johtaa myös huono ohjaus ja huonot pää-

tökset. Myös tapaamispaikan valinnalla voi olla osuutta lopputulokseen. (Stone 2010, 

172.)  

MyData-klinikka Helsingissä järjestettiin nopealla aikataululla, mutta täysin ohjeiden 

mukaisesti. DHR:n hankekoordinaattori kutsui koolle tarpeelliseksi koetut henkilöt 

(Liite 1). Minun ja Oulun yliopiston Center for Health and Technologyn (CHT) asia-

tuntijoiden oli määrä suunnitella tapaamisen ohjelma. Tavoite oli pitää samankaltainen 

MyData-klinikka, kuin Mira Alhonsuon järjestämä edellinen tapaaminen oli ollut.  
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Onnistunut tapaaminen syntyy Stonen (2010, 172) mukaan selventämällä ja tiivistä-

mällä keskustelua, kuuntelemalla ja kyselemällä, ja tietysti keskittymällä. Tapaami-

sessa tulee olla kohtelias ja kärsivällinen, sekä fasilitaattorin, eli tapaamisen ohjaajan, 

on toimittava rohkaisevana esikuvana, jotta muutkin uskaltautuvat heittäytymään mu-

kaan. Fasilitaattori ei koskaan saa kuitenkaan vallata keskustelua pelkillä omilla mie-

lipiteillään. Tämän vuoksi MyData-klinikka haluttiinkin pitää mahdollisimman avoi-

mena keskusteluna, etten ohjaisi tuloksia liikaa kysymyksilläni. Omat tunteet on pi-

dettävä kurissa, ja eriävätkin mielipiteet on osattava ottaa vastaan, eikä mielipiteiden 

esitystapaa tule arvostella, ainoastaan viestin sisältöä. Fasilitaattorin on myös hyvä py-

syä puolueettomana niin kauan, kunnes kaikki tieto on saatu ilmaistua. 

Pro gradu –tutkielmani kannalta halusin saada MyData-klinikalta tulokseksi yritysten 

tarpeita, joita heillä olisi tulevaisuuden digitaalisilta terveyspalveluilta. Muotoilijana 

minulla ei ole kokemusta terveysalan käytänteistä eikä prosesseista, joten MyData-

klinikka on oiva keino saada tätä tietoa. Muotoilun näkökulmasta tätä tietoa voidaan 

hyödyntää jatkossa design draivereina, eli muotoilun ohjenuorina suunniteltaessa uu-

sia terveyspalveluja. 

4.2.2 MyData-klinikka terveysalan yrityksille 

Odotukseni MyData-klinikalle olivat suuret. Noudatin laatimaani aikataulua (Liite 2) 

ja tehtävälistoja sekä Stonen ohjeita hyvän tapaamisen järjestämisestä. Silti tapaami-

nen oli äärimmäisen haasteellinen heti alusta alkaen. Suuren osallistujamäärän vuoksi 

muutoksia oli toki odotettavissa, eivätkä kaikki lopulta ehtineetkään olla koko kolmea 

tuntia keskustelemassa. 

MyData-palvelukonseptointityöpaja järjestettiin Helsingissä FIMM:llä (Biomedicum 

2U) tiistaina 31.3.2015 kello 13. Paikalla olivat DHR-hankkeen työntekijöiden lisäksi 

MyData-asiantuntijoita, palvelukonseptoinnin asiantuntijoita ja Trainer4You sekä Me-

hiläinen –yritysten edustajat. FIMM:n edustajat olivat järjestäneet meille tilan (kuva 

5), jossa oli riittävästi tilaa meille kaikille, sekä minun tarvitsemani videotykki ja val-

kotaulu. He olivat järjestäneet meille myös kahvituksen. 
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Kuva 5. MyData-klinikalla syntyi kiivasta keskustelua. 

Aloitimme tapaamisen DHR-hankkeen johtaja Maritta Perälä-Heapen lyhyellä esityk-

sellä hankkeen perusideasta ja tavoitteista, sillä kaikki läsnäolijat eivät olleet mukana 

aiemmissa tapaamisissa, ja aihe oli heille vielä suhteellisen vieras. Tämän jälkeen esit-

telimme jokainen itsemme ja vastuualueemme hankkeessa. 

Seuraavaksi esittelin päivän ohjelman ja ryhdyimme saman tien hommiin. Aloitimme 

kokoamalla eräänlaisen ajatuskartan ja sidosryhmäkartan yhdistelmän kummastakin 

yrityksestä, jotta saisimme kaikki käsityksen mukana olevien yritysten laajuudesta ja 

toiminnasta, josta voisi olla hyötyä hankkeelle. Tein kartat suuriksi visualisoinneiksi 

taululle, jotta ne voisivat toimia siltä käsin keskustelumme tukena koko tapaamisen 

ajan. Tavoitteenamme oli luoda työterveys-palveluskenaarion mukainen MyData-pal-

velukonsepti. 

Aloitimme kokoamalla ensin sidosryhmäkartan Mehiläisestä (Kuva 6), sillä heidän 

edustajansa ilmoitti joutuvansa lähteä yli tunnin etuajassa. Yritimme toimia tehok-

kaasti; minä kyselin, he vastailivat ja minä täydensin karttaa taululle (Liite 3). Täyden-

nyksen ohella osallistujille tuli kuitenkin paljon huomioita mieleen, ja keskustelu mei-

nasi aika ajoin karata käsistä. Saimme kuitenkin koottua kattavan kuvauksen yrityksen 

toiminnasta. Kuvassa on yksityisellä sektorilla toimivan terveydenhoitoalan yrityksen, 
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Mehiläisen, sidosryhmät, jotka ovat jakautuneet yksilöille ja yrityksille tarjottujen pal-

velujen mukaan. 

 

 

Kuva 6. Lääkärikeskus Mehiläisen sidosryhmät. 

Ajatuksena oli koota samanlainen kartta myös muun muassa personal trainereita ko-

luttavasta yrityksestä, Trainer4You:sta, mutta yllättäen kiireelliseksi muuttuneen aika-

taulumme vuoksi yrityksen edustaja halusi piirtää kartan itse (Kuva 7). Kuvassa on 

personal trainer –palveluja tarjoavan yrityksen prosessien etenemistä vaihe vaiheelta, 

sekä heidän tärkeimpiä aiheitaan, kuten terveys, hyvinvointi, painonpudotus, vartalon 

muokkaus ja itsensä haastaminen. Asiakkaita on paljon, ja jokainen heistä profiloi-

daan. Ennakkoluulojen vastaisesti henkilökohtaista valmennusapua kaipaavat asiak-

kaat eivät suinkaan kaikki ole ylipainoisia tai huonokuntoisia. Asiakkaalle halutaan 

tarjota puhuttelevia valmennuksia, jotka sopivat juuri kyseiselle asiakkaalle. Emme 

saaneet yrityksistä kahta samankaltaista piirrosta, mutta sama ajatus molemmista silti 

löytyy, ja piirrokset hoitivat tehtävänsä keskustelun tukena. 
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Kuva 7. Trainer4You:n kuvio personal training –palveluprosessista. 

Molemmat yritykset tulivat kuulluiksi ja selvityksen myötä olimme valmiit siirtymään 

varsinaiseen MyData-klinikan tehtävään, service blueprinttiin. Sen tarkoituksena on 

kuvata niin sanotut näkyvät ja piilossa olevat palvelupolut. Näkyvä polku pitää sisäl-

lään tapahtumat, jotka näkyvät asiakkaalle, ja piilossa olevat polut ovat palvelun to-

teutumisen kannalta olennaisista toiminnoista syntyneet polut, jotka muodostuvat pal-

velutuokioon osallistuvista yrityksistä.  

Halusimme siis luoda visuaalisen selvityksen, mitä kummallakin yrityksellä olisi tar-

jota asiakkaalleen eräässä skenaariossa. Skenaario oli suunniteltu jo etukäteen, joten 

piirsin sen taululle. Skenaarion alapuolelle tulisi kuvaukset Mehiläisen ja Trai-

ner4You:n toiminnasta kyseisen tilanteen edetessä, ja yritysten ja asiakkaan välille py-

rittäisiin kuvaamaan MyData, mitä ikinä se missäkin kohdassa voisi olla. Tehtävä oli 
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silminnähden kiinnostava ja innostava, ja osallistujajoukosta alkoi pursuta ideoita en-

nen kuin ehdin ottaa edes kynää takaisin käteeni. 

Kuvan ylimmällä rivillä on skenaario (Kuva 8). Se kuvaa asiakkaan palvelupolkua tar-

peen syntymisestä omatoimiseen arkeen saakka. Ensimmäisessä ruudussa asiakas käy 

lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla. Hän saa diagnoosin 

ja ohjeita kotona kuntoutumiseen. Seuraavaksi hän on uudelleen terveydenhuollon am-

mattilaisen vastaanotolla keskustelemassa edistymisestään ja jatkohoidosta. Lopuksi 

hän osaa hoitaa itse itseään kotona ja elää terveellisesti. Skenaario on kuitenkin hyvin 

avoin, jotta se palvelisi kuitenkin hyvin montaa eri asiakastyyppiä, joten sitä ei pidä 

tulkita sanasta sanaan rajoittavana skenaariona. Näin ollen Trainer4You pystyi anta-

maan oman näkemyksensä personal trainer –palveluiden näkökulmasta ja Mehiläinen 

puolestaan kertoi työterveyshuollon näkökulman. 

 

 

Kuva 8. MyData-klinikalla syntynyt skenaario. 

Lopuksi MyData-asiantuntijoiden johdolla ideoimme, kuinka MyData kulkisi johdon-

mukaisesti eri tilanteiden välillä. Kävimme skenaariota läpi kohta kohdalta, ja yri-

timme keksiä, kuinka MyDataa voitaisiin hyödyntää missäkin tilanteessa. 
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4.2.3 MyData-klinikan tulokset 

Aluksi tehtyjen sidosryhmäkarttojen myötä huomattiin, että Mehiläinen tarjoaa jo hy-

vin monipuolisia palveluja asiakkailleen, ja heidän taustallaan toimii suuri joukko yri-

tyksiä ja valtion laitoksia. Mehiläinen tarjoaa jo digitaalisia palveluja asiakkailleen, 

mutta lisääkin olisi mahdollista suunnitella. Sidosryhmiä on paljon, joten kehittämis-

kohteitakin voisi olla rajattomasti. Terveydenhuollon toiminnan uudistaminen saattaa 

kuitenkin vaativimmillaan tarvita paljon paperityötä ja lupia, joten uudistusprosessi 

voi olla työläs. 

Personal trainer –palvelujen ammattilainen Trainer4You sen sijaan ei ole riippuvainen 

valtavasta sidosryhmästään, joten tällaisten yritysten on helpompi kehittää palvelujaan 

nopeastikin digitaalisemmiksi. Personal trainer voisi esimerkiksi hyödyntää teknolo-

giaa valmennustyönsä tukena tai vuorovaikutuksen vahvistamiseen etänä treenaavan 

asiakkaan kanssa. MyData-ajatusta personal trainerit voisivat käyttää esimerkiksi asi-

akkaan ennakkotietojen tutkimiseen ja valmennuksen suunnitteluun. Myös kehityksen 

seuranta olisi mahdollista MyData-tilin kautta. 

Yritysten kanssa kootun service blueprint –kuvan ensimmäisessä kohdassa (Kuva 8), 

asiakkaan ollessa lääkärissä, MyData voisi mahdollistaa ennakkotietojen jakamisen 

lääkärille jo siinä vaiheessa, kun asiakas varaa vastaanottoaikaa. Lääkäri ehtisi tutustua 

potilaan terveyshistoriaan mahdollisesti jo ennen kuin potilas saapuu vastaanotolle. 

Näin ollen MyData toimisi eräänlaisena tietoisuuden herättelijänä. 

Kun asiakas treenaa kotona, tai mitä hänen itsehoitonsa sitten onkaan, keräisi hän sa-

malla tietoa kehityksestään MyData-pankkiin. Näitä tietoja voitaisiin sitten tarkastella 

kontrollikäynnillä lääkärin luona. Näin lääkäri saisi luotettavaa tietoa, onko asiakas 

todella treenannut kotona vai sanooko tämä vain treenanneensa. MyDatan avulla voi-

taisiin myös nähdä, onko hoito tehonnut vai pitäisikö keksiä jokin toinen hoitomuoto. 

Lopuksi asiakkaalle jäisi tästä hoitojaksosta selkeä dokumentaatio hänen MyData-ti-

lilleen, josta joskus tulevaisuudessa lääkäri voi nähdä asiakkaan käyneen läpi tällaisen 

hoitojakson ja varsinkin, onko hoito tehonnut. 
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4.3 Sinco-työpaja 

4.3.1 Suunnittelu ja tavoitteet 

Sinco-laboratorio sijaitsi keväällä 2015 vielä Lapin Yliopiston Taiteiden tiedekunnan 

väliaikaisissa tiloissa Pöykkölässä, Rovaniemellä, missä Sincon tilat olivat melko ah-

taat. Työpajaan osallistujien määrä päätettiin siis pitää mahdollisimman minimissä. 

Tärkeintä olisi saada paikalle erilaisia ihmisiä, jotka voisivat edustaa eri kohderyhmiä. 

Työpajan tavoitteena oli kerätä ajatuksia ja ideoita testaamalla erilaisia tilanteita Sin-

con näyttämöllä. Minä ja Mira lavastaisimme tilanteita, joissa ihmiset voisivat rennosti 

keksiä järjettömiäkin ideoita kohti terveempää elämää. Samalla halusimme saada tie-

toa haasteista ja ongelmista, joita he kohtaavat nykyisin, ja joita he voisivat kohdata 

eri tilanteissa. 

Kuten jo aiemmin mainitsin, Sinco-työpajan innoittajana toimi vahvasti Mira Alhon-

suon järjestämän MyData-klinikan tuotos, Appsteekki. Idea oli ehdottomasti testat-

tava, mutta halusin tehdä sen hienovaraisesti. Ideaa ei ollut tarkoitus tyrkyttää, joten 

se haluttiin ottaa esille vasta työpajan loppupuolella. 

Sincon ehdoton etu on mahdollisuus tuoda oikeita ihmisiä mukaan suunnitteluun jo 

projektin alkuvaiheessa, ja heidän kanssaan päästään innovoimaan ja testaamaan ide-

oita välittömästi niiden synnyttyä. Palvelusta voidaan kehittää nopeasti prototyyppi 

teknologian avulla sekä rakentamalla puitteet ”quick and dirty” -menetelmällä. Sin-

cossa tapahtuvaa toimintaa voi kuvata ehkä parhaiten termeillä ”thinking with hands” 

ja ”serious play”, sillä ideointi tapahtuu leikinomaisin menetelmin, joissa toimintaa 

pyritään kuvailemaan puhumalla ääneen. (Rontti, Miettinen, Kuure & Lindstöm 2012. 

Agile Techniques in Service Prototyping, 190.) 

Sincon tarkoitus on luoda ideoita erilaisin menetelmin. Jokin idea on voinut syntyä jo 

kauan aikaa sitten, mutta se ei ole saanut tilaisuutta tulla esille. Idea voi syntyä milloin 

voin, mutta sen syntymistä voi myös rohkaista esimerkiksi brainstorming-sessiossa, 

jossa yhden aiheen ympärille rakennetaan keskustelu. Visualstorming-menetelmässä 
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käytetään puheen tukena kuvia, joita tehdään nopeasti piirtämällä. (Bramston 2009, 

Basic Product Design, Idea Searching, 14-15.) 

Roolileikin avulla voidaan simuloida jokin tapahtuma tai tarina. Roolileikin kautta ha-

vaittuun ongelmakohtaan voidaan puuttua välittömästi, tai syntynyt uusi idea voidaan 

havainnollistaa heti osana suurempaa kokonaisuutta. Näyttelemistä vaativa roolileikki 

on toteutettava sille sopivassa tilassa, jossa on tarpeeksi tilaa myös luovuudelle, esi-

merkiksi Sinco-laboratoriossa. (Bramston 2009, 19.) 

Kuten Confucius on joskus sanonut, vasta ihmisen osallistaminen saa hänet todella 

ymmärtämään. Ei riitä, että ihmiselle vain kerrotaan tai näytetään jotain. (Buxton 

2007, 393.) Yritysten johtajatkin olisi kannattavaa asettaa palvelun suunnitteluvai-

heessa vaikkapa asiakkaan rooliin, jotta hänelle syntyisi aito käsitys palvelunsa käy-

tettävyydestä. 

Sincossa on erinomaiset puitteet nimenomaan käytettävyyden kehittämiseen. Käytet-

tävyyden määrittää käytön tuloksellisuus, tehokkuus ja miellyttävyys, jotka ovat aina 

suhteessa tarkoituksenmukaisiin käyttäjiin ja käyttöympäristöön. Käytettävyydeltään 

hyvä tuote tai palvelu ei vaadi käyttöohjeita ollakseen miellyttävä, helppo ja tehokas 

käyttää. (Sinkkonen 2005. Käytettävyyden psykologiaa, 178.) Käytettävyys vaikuttaa 

vahvasti käyttökokemukseen. ”Käyttökokemuksella tarkoitetaan käyttöön liittyviä 

tunneaspekteja.” Käyttökokemus tarkoittaa miellyttävyyttä, eli käytettävyyden yhtä 

määritelmää. (Sinkkonen 2005, 180.) 

Käyttäjien osallistaminen terveysalan tutkimuksiin tapahtuu usein potilaiden tai hen-

kilökunnan tarkkailulla tietyssä tilanteessa, kuten hätätilanteessa, ambulanssissa tai 

hoitokodissa. Tutkimuksen kesto on yleensä puolesta vuodesta kahteen vuoteen. 

(Hughes 2007, Participant Observation in Health Research, 93.) 

Palvelujen kehitys Sincossa on hyvin iteratiivista, eli ”suunnittelu ja käytettävyyden 

arviointi eli evaluointi vuorottelevat”. (Sinkkonen 2005, 181). Tällaisen prosessin on 

havaittu tehostavan palvelujen kehittämistä, sillä on aina parempi löytää potentiaaliset 

ongelmakohdat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin niiden korjaaminen tu-

lee halvemmaksi. (Sinkkonen 2005, 190-191). 
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Tuloksena syntynyt aineisto on saatava hyödynnettävään muotoon, joten se on analy-

soitava ja tulkittava. Käyttäjien tarpeita on pyrittävä ymmärtämään perustellusti ja kat-

tavasti, jotta tulevaisuuden tuotteita ja palveluita suunniteltaessa etenkin positiivisia 

kokemuksia herättäneitä ominaisuuksia osattaisiin korostaa. Aineiston analyysillä saa-

daan koottua aihekokonaisuuksia, joille voidaan tulkintavaiheessa luoda suunnittelu-

työhön vaikuttavia merkityksiä. (Pekkala 2005. Käyttäjätutkimus käytännössä, 159.) 

4.3.2 Sinco-työpajan esittely 

Järjestin Sinco-työpajan 27.4.2015. Paikalla oli itseni lisäksi Mira Alhonsuo, jonka 

tehtävänä oli esitellä aluksi Sincon toimintaa yleisesti heille, jotka eivät olleet Sincossa 

ennen käyneet. Lisäksi Mira toimi apunani eri skenaarioiden luomisessa Sincon näyt-

tämöllä. Paikalla oli myös Harri Hirvonsalo, joka edusti DHR:n teknistä osaamista 

Oulusta. Hänen tehtävänään oli tuoda teknologian näkökulmaa skenaarioihin, ja var-

mistaa hullunkurisilta tuntuvien ideoiden toteuttamiskelpoisuus. 

Meille kolmelle DHR-hanke ja MyData olivat jo tuttuja, mutta paikalle oli kutsuttu 

myös kolme ulkopuolista henkilöä (Liite 4). Esittelin heille hankkeen pääpiirteet ja 

tavoitteet työpajan alussa (Kuva 9), jotta jokainen tietäisi, mihin työpajalla on tarkoitus 

tähdätä ja miksi sellainen on ylipäätään järjestetty (Liite 5). 

 

Kuva 9. Sinco-työpajan aloituksen esitys 
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Työpajan tarkoitus oli luoda skenaarioita oikeiden ihmisten avustuksella. (Kuva 10) 

Skenaariot oli toki päätetty jo etukäteen ja työpajan osallistujat valittu niiden mukai-

sesti. Valitut skenaariot olivat terve, riskiryhmään kuuluva ja sairastunut.  

Työpaja dokumentoitiin valokuvina, muistiinpanoina ja äänitallenteina. Lopuksi ne 

analysoitiin keräämällä havainnot listoiksi. Jokainen skenaario käsiteltiin erikseen, ja 

niistä saatujen löydösten perusteella saatiin työpajan lopputulokset. 

 

Kuva 10. Yhdessä ideointia Sincossa. 

Ennen työpajaa tein noin parikymmentä tapahtumapaikka-kuvaa, jotka heijastettiin 

Sincon näyttämölle videotykeillä. Kuvien tarkoitus oli toimia eräänlaisena illuusiona 

skenaarioiden tapahtumapaikoista. Paikkoja oli erilaisista kodin huoneista aina lenk-

kipolulle ja kauppaan saakka. Käytimme näistä noin kymmentä paikkaa, mutta tein 

kuvia kuitenkin enemmän, sillä ideoinnin edetessä ei koskaan tiedä, mitä ideoita syn-

tyy ja mitä niiden testaamiseen tarvitaan. Sincossa työskentely on kuitenkin niin jous-

tavaa, että kesken improvisaation voidaan äkkiä luoda tyhjästä uusi skenaario ja sille 

puitteet Sincosta löytyvien välineiden ja internetin välityksellä. Kun vain mielikuvitus 

on rajana, on mahdotonta varautua kaikkeen etukäteen.  
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Ensimmäinen skenaario oli nuoren, terveen naisen aamu (Kuva 11). Sincon näyttä-

mölle heijastettiin naisen makuuhuone. Tilanteeseen valittua henkilöä pyydettiin ker-

tomaan aamustaan aina heräämishetkestä saakka. Terve-skenaarion aikana läpikäydyt 

osat olivat nukkuminen, aamulenkki koiran kanssa, aamiainen ja yllätyskortti ”sinulla 

on keliakia”. Yllätyskortti oli kesken skenaarion pakasta vedetty kortti, joka muutti 

tapahtumien kulkua. Kaikki oli pohdittava nyt uusiksi, eli mitä terve nainen tekisi toi-

sin, jos hän saisi kuulla sairastavansa keliakiaa. 

 

Kuva 11. Terve nainen aamulenkillä koiransa kanssa. 

Seuraavana oli riskiryhmä-skenaario. Tällä kertaa näyttämölle astui tavallinen nainen, 

jonka ensimmäinen tapahtumapaikka oli lääkärin vastaanotto (Kuva 12), jossa hän sai 

kuulla kuuluvansa riskiryhmään. Diagnoosi oli korkea riski sairastua kakkostyypin 

diabetekseen. Kyseistä henkilöä tarkasteltiin myös työpaikalla toimisto-ympäristössä. 

Hän sai lopuksi yllätyskortin ”olet raskaana”. 
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Kuva 12. Lääkärin vastaanotolla kuultiin diagnoosi. 

Viimeinen skenaario käsitteli jo diagnoosin saanutta henkilöä, joka oli elänyt pidem-

pään sairautensa kanssa (Kuva 13). Hänen kanssaan käytiin läpi hänen aamurutiininsa, 

lääkärissä käynti, ruokaostosten tekeminen ja kuntoilu. Emme käyttäneet lainkaan yl-

lätyskorttia, sillä tässä skenaariossa tuli paljon asiaa ilman yllättäviä käänteitäkin. Tätä 

edesauttoi varmasti myös osallistujien rohkaistuminen työpajan edetessä, kun oma 

esiintyminen oli jo ohi ja lavalla improvisointi oli jo tuttua. 
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Kuva 13. Aamurutiinit havainnollistettiin Sincon istuimista rakennetulla sängyllä. 

4.3.3 Sinco-työpajan tulokset 

Ensimmäisessä skenaariossa tarkasteltiin terveen naisen aamurutiineja (Taulukko 5). 

Huomio kiinnittyi heti hänen unen määräänsä ja sen laatuun. Niitä voidaan mitata jo 

nyt erilaisilla aktiivisuusrannekkeilla, mutta rannekkeen jatkuva käyttö tuskin tulisi 

onnistumaan. Unen laatua pitäisi pystyä seuraamaan usealta peräkkäiseltä yöltä, jotta 

tulokset olisivat luotettavia. Pohdimme erilaisia ratkaisuja unen laadun mittaamiseen, 

kuten olisiko esimerkiksi herätyskellossa jokin anturi ja kello kertoisi aamulla nukutun 

yön tulokset. Merkittävin huomio oli kuitenkin se, että tieto huonosti nukutusta yöstä 

vaikuttaa koko päivän. Vaikka aamulla ei väsyttäisikään kovasti, tieto vain parin tun-

nin unista voi saada ajatukset hakeutumaan takaisin nukkumaan menemiseen. 

Nainen kertoo painavansa yleensä herätyskellon torkku-painiketta, sillä hän tahtoo le-

vätä vielä hetken. Oivalsimme että syy napin painamiseen voikin johtua huonosti nu-

kutusta yöstä. Oliko kenties patja huono ja selkä kipeytynyt sen vuoksi? Tästä saimme 

idean kehittää patjakauppoja paremmin asiakastaan palveleviksi. Hintalappujen 

ohessa voisi olla esimerkiksi QR-koodit, joista asiakas voisi nopeasti tarkistaa, sovel-

tuuko kyseinen patja juuri hänelle. 



53 

 

Seuraavaksi nainen lähti aamulenkille koiransa kanssa. Hän sanoi sen olevan ”omaa 

aikaa”, eikä silloin halua kerätä mitään aktiivisuusdataa. Aamulenkillä ei ole aikaa eikä 

kiinnostusta panostaa oman aktiivisuuden kehittämiseen, joten kaikenlaiset mittarit 

jäisivät kotiin. Nainen tekisi kuitenkin poikkeuksen, mikäli mittari olisi esimerkiksi 

avaimenperä, sillä avain on ainoa varma tavara, jonka hän ottaa mukaansa ulos. Jos 

aktiivisuuspisteiden keräämisestä olisi luvassa jokin palkinto, silloin hän yrittäisi ke-

rätä pisteitä mistä vain – myös aamulenkiltä. Ja mikäli hänen koirastaan voisi kerätä 

aktiivisuusdataa, sitä hän keräisi aivan varmasti. Koira ei osaa itse kertoa hyvinvoin-

nistaan, joten lemmikin terveydentilan mittaus olisi erittäin kiinnostavaa. Lisäksi lem-

mikin terveyden seuranta toimisi hyvänä tekosyynä myös oman kunnon kohottami-

seen. 

Lenkin jälkeen nainen syö aamiaista. Hän kertoo syövänsä jotain terveellistä. Aamulla 

hän voi olla hyvinkin stressaantunut, joten stressitasosta olisi kiinnostavaa saada mit-

taustuloksia. Stressi saa hänet toimimaan tehokkaammin ja syömään nopeammin. Toi-

saalta hän haluaisi rentoutua aamulla, joten jonkin olisi saatava hänen ajatuksensa pois 

työstä ja muista stressaavista asioista. Saimme idean mittarista, joka mittaisi stressita-

soa jota verrattaisiin rentouttavan aamun hyötyihin. Mittari siis kehottaisi tarpeen mu-

kaan rentoutumaan tai kiirehtimään. 

Terve nainen sai yllätyskortin, jonka mukana hänellä on todettu juuri keliakia. Poh-

dimme, kuinka diagnoosi vaikuttaisi hänen päivärytmiinsä. Aluksi nainen söisi aamu-

palaksi jotain, joka on varmasti turvallista. Pikkuhiljaa hän alkaisi etsiä uuteen ruoka-

valioonsa sopivia reseptejä internetistä. Muuten hänen ei tarvitsisi muuttaa päiväryt-

miään. 

Keskustelun edetessä puheeksi nousi allergiat, ja etenkin allergiset reaktiot, joiden syn-

typeristä emme ole täysin varmoja. Saimme idean MyDatan hyödyntämisestä tässä 

asiassa. MyData-tietopankkiin kerääntyy esimerkiksi henkilön ostohistoriaa ja sieltä 

löytyy myös kaikki lääkkeet, joita henkilö on käyttänyt. Henkilö kirjaa MyDataan 

myös saamansa allergiakohtaukset. Jatkossa MyData vertailee ostettuja ruokia ja lääk-

keitä ja osaa hälyttää ajoissa, ettei henkilön kannata syödä enää ruokia X ja Y yhdessä 

tai käyttää lääkkeitä A ja B samaan aikaan, tai hän tulee saamaan allergisen reaktion. 
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Aamu 

 unen määrä ja laatu 

 painaa herätyskellon torkku-painiketta, miksi? 

 miksei pysty nukkumaan kunnolla? Onko syy kipeä selkä? Huono patja? 

 tieto siitä, ettei ole nukkunut hyvin vaikuttaa koko päivän 

 unen seuranta – tietoja pitäisi saada usealta yöltä 

 uuden patjan hankinta, patjakaupassa voisi olla QR-koodeja patjoissa, joiden 

avulla voisi selvittää, käykö patja juuri minulle 

Aamulenkki koiran kanssa 

 omaa aikaa, ei haluta mittaustuloksia 

 avainnauhassa voisi olla aktiivisuusmittari, sillä avain on kuitenkin mukana. 

Mittari saatettaisiin silti jättää kotiin 

 mikäli aktiivisuuspisteiden keräämisestä olisi tiedossa palkinto, pisteitä yri-

tettäisiin kerätä mistä vain 

 mikäli omasta lemmikistä saisi aktiivisuusdataa, sitä haluttaisiin kerätä. Se 

olisi myös tekosyy oman kunnon parantamiseen 

Aamiainen 

 syö jotain terveellistä 

 stressitason ja rentouttavan aamun hyödyn vertailu, olisi kiinnostavaa mitata 

Yllätyskortti ”sinulla on keliakia” 

 syö jotain, joka on varmasti turvallista 

 hankkii reseptejä internetistä 

 allergiat. MyData kerää ostos- ja ruokailudataa -> ruoka-aineiden yhdistel-

mistä voi löytyä syy, mistä saat allergisen reaktion -> hälytys: älä syö tätä 

enää 

Taulukko 5. Terve-skenaarion löydökset. 

Toisen skenaarion henkilö sai kuulla lääkärin vastaanotolla, että hänellä on korkea 

riski sairastua kakkostyypin diabetekseen (Taulukko 6). Uutinen oli pysäyttävä ja hen-

kilö kertoikin kaipaavansa tuekseen yhteyshenkilöä, jolta saa apua ja tukea tarvitta-

essa. Hänelle kerrottiin MyDatasta, ja miten sitä tullaan jatkossa hyödyntämään. Hen-

kilö ihmetteli, miksi tietoja pitää kerätä ja minne ne oikeasti edes menevät. Hän sai 
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ohjeistuksen MyDatan tietojen hallintaan. Hänelle tarjottiin hoitoa Appsteekin avulla, 

eli hänen tulisi ladata älylaitteelleen lääkärin kehottamat sovellukset ja käyttää niitä. 

Mikäli sovelluksista jokin tekee joitain mittauksia, henkilön on todennäköisesti palat-

tava lääkärin vastaanotolle seurantajakson jälkeen näyttämään tuloksia. Henkilö ei us-

kaltanut luvata, että hän käyttäisi kaikkia hänelle määrättyjä sovelluksia. Etenkään, jos 

jokin sovellus määräisi, mitä ruokaa hänen tulisi ostaa. 

Työpaikallaan henkilö kertoi istuvansa lähes koko päivän. Hän haluaisi nousta välillä 

ylös ja kävellä. Toisinaan hän kaipaisi muistutuksen pitää taukoja. Mikäli hän saisi 

kännykkäänsä liikkumaan kehottavia muistutusviestejä, hän ei tottelisi, sillä olisi liian 

helppoa huijata itseään. Liian käskeviä viestejä hän ei ainakaan noudattaisi. 

Käskyjä olisi helpompi totella, mikäli tiedossa olisi jokin palkinto. Esimerkiksi ”ota 

10 000 askelta päivässä ja saat alennuksen ensi kuun vakuutusmaksuista” tai ”syö ter-

veellisesti ja saat 20 % alennuksen seuraavasta hammaslääkärilaskustasi” voisivat toi-

mia motivoivina kehotuksina ja palkintoina. 

Henkilö kertoi juovansa ihan liian vähän vettä. Esimerkiksi kännykkään tulevia muis-

tutusviestejä veden juomisesta olisi jumppakäskyjä helpompaa noudattaa. Henkilöllä 

voisi olla käytössään myös älytuoli, joka tunnistaisi huonon istuma-asennon ja lähet-

täisi tietokoneen ruudulle selkäjumppaohjeita. Henkilö ei ollut kuitenkaan varma, oli-

siko lopulta kovinkaan helppoa alkaa jumppaamaan toimistolla yksin. Periaatteessa 

hän haluaisi jumpata yksin, mutta yhteisiin jumppatuokioihin olisi suurempi paine jät-

tää osallistumatta. Lisäksi yhdessä liikkuminen voisi olla työyhteisön sosiaaliselta 

kannaltakin piristävä hetki. 

MyData voisi auttaa työpaikalla myös tilanteissa, kun työntekijä on sairastumassa. Jo-

kin mittari voisi havaita, että henkilö on sairastumassa, ja samalla se lähettäisi henki-

lölle viestin, että tämän olisi nyt parasta lähteä lepäämään, ennen kuin tauti pahenee 

tai tarttuu muihin. Viestissä voisi olla lisänä jako-painike, jolla viestin voisi välittää 

pomolle ja työkavereille. MyDataan pohjautuva tieto sairastumisesta olisi myös luo-

tettavaa, eikä kukaan voisi ainakaan väittää työntekijän esittävän sairasta. 
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Riskiryhmään kuuluva henkilö sai yllätyskortin, jonka mukaan hän on raskaana. Hän 

haluaisi sovelluksen, jolla voisi milloin vain esittää kysymyksiä terveydenhuollon am-

mattilaiselle, esimerkiksi onko jokin oire normaali. Hän kaipaisi henkilöä, joka pitää 

hänestä huolta, mutta välittömästi tapahtuvalle vastailulle ei kuitenkaan ole tarvetta. 

Sovelluksen kautta voisi tehdä myös verensokeriarvojen mittauksia, ja tulokset meni-

sivät suoraan hoitajalle. Hoitaja voisi tarkistaa arvot ja tarpeen mukaan kutsua ras-

kaana olevan naisen pikaisesti vastaanotolle. Liian tarkasti kuvatut ongelmat voisivat 

kuitenkin ahdistaa, joten viestissä ei kannata lukea esimerkiksi suoraa diagnoosia ras-

kausmyrkytyksestä. 

Lääkärin vastaanotolla 

 saa diagnoosin ”korkea riski sairastua kakkostyypin diabetekseen” 

 haluaa yhteyshenkilön, joka voi auttaa tarvittaessa 

 hoito: Appsteekki. Lääkäri voi neuvoa lataamaan tiettyjä terveyssovelluksia, 

ja myöhemmin katsotaan yhdessä niiden tuloksia 

 ei voi luvata käyttävänsä kaikkia sovelluksia koko ajan, esimerkiksi sovel-

lusta, joka kertoo mitä ruokaa pitäisi ostaa 

 ihmettelee minne kaikki kerätty data menee ja miksi sitä kerätään. Saa tietoa 

MyDatasta ja kuinka hallita tietoja 

Työpaikalla 

 istuu koko päivän, haluaa nousta ylös ja kävellä 

 tarvitsee muistutuksen pitää tauon 

 viestejä kännykkään ”liiku!”, mahdollisuus huijata itseään, ettei tottele muis-

tutusta 

 ei halua totella käskyjä kuten ”hypi kymmenen kertaa nyt!” 

 motivaatio, palkintosysteemi 

 kuntoilua, yksin vai työkavereiden kanssa? 

 viesti puhelimeen ”olet sairastumassa, lähde kotiin – haluatko jakaa tämän 

viestin työkavereillesi tai pomollesi?” 

 muistutus ”juo vettä” 

 tuoli tunnistaa huonon istuma-asennon, saa vinkkejä selkäjumppaan 

Yllätyskortti ”olet raskaana” 
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 sovellus, josta voi kysyä kaikenlaista, kuten onko jokin normaalia 

 haluaa, että joku pitää huolta, mutta ei ole tarvetta välittömästi tapahtuvaan 

vastailuun 

 verensokerimittaukset, tulokset menevät suoraan hoitajalle, joka voi antaa 

neuvoja, saa viestin ”tule heti, sinulla on raskausmyrkytys” 

 liian tarkka kuvaus ongelmasta viestissä voi olla pelottava 

Taulukko 6. Riskiryhmä-skenaarion löydökset. 

Kolmas skenaario käsitteli jo sairastuneen henkilön elämää. Henkilöllä on ykköstyy-

pin diabetes. Hän tarvitsee lääkkeensä heti herättyään, eikä hän muista laittaa lääkettä 

joka ilta yöpöydälleen. Aamu alkaa lääkkeen etsimisellä, sillä se saattaa olla vielä kou-

lulaukussa tai kadonnut illalla asuntoon. Hän tarvitsee lääkkeen nopeasti, joten kek-

simme, että hän voisi käyttää jonkinlaista kaukosäädintä lääkkeen löytämiseen. Lääk-

keen kyljessä oleva hälytin piippaisi, ja lääke löytyisi nopeasti ilman pitkää etsintää. 

Henkilön on laskettava kaikki, mitä hän syö. Hän kertoo kaipaavansa rutiineja. Lisäksi 

hän joutuu ottamaan päivän aikana useita testejä, kuten mitata verensokeriarvojaan. 

Tulokset voisivat mennä mittauslaitteesta suoraan MyData-tilille. Hän ei kuitenkaan 

halua, että lääkäri tai hoitaja näkisi tuloksia jatkuvasti, sillä arvot voivat vaihdella suu-

restikin ruokavalion mukaan, eikä hän halua tulla tuomituksi satunnaisten epäterveel-

listen valintojen vuoksi. Hän ei kaipaa holhoamista. 

Kerran vuodessa diabeetikon on käytävä lääkärin vastaanotolla kontrollikäynnillä. 

Lääkäri lukee yleensä potilaan tiedot vasta, kun tämä jo istuu vastaanotolla. Mikäli 

potilas olisi antanut lääkärille oikeudet lukea tietoja hänen MyData-tililtään, lääkäri 

olisi voinut tehdä sen jo etukäteen. Täten vastaanottoajan voisi käyttää tehokkaammin, 

vaikkapa potilaan kuunteluun. Omalta lääkäriltä tai hoitajalta haluttaisiin kuitenkin 

saada kommentteja myös kontrollikäyntien välissä. Tavanomaisella kontrollikäynnillä 

saa usein kuulla nuhteita epäterveellisistä elintavoistaan, joten myös positiivisia kom-

mentteja olisi mukava kuulla toisinaan. Kontrollikäyntien välissä tapahtuva reaaliai-

kainen keskustelu hoitajan kanssa voisi myös piristää ja motivoida huolehtimaan oma-

hoidostaan muulloinkin, kuin paria viikkoa ennen vuositarkastusta. 
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Henkilö kertoo käyvänsä yleensä samassa ruokakaupassa, sillä hänellä on siellä vakio-

reitti tuttujen hyllyjen välissä. Hän kertoo ostavansa pääosin aina samoja tuotteita. Dia-

beteksen lisäksi hänellä on keliakia, joten gluteenittomien tuotteiden löytäminen kau-

poista ei muutenkaan ole kovin helppoa. Myös valikoima on usein hyvin rajallinen ja 

kauppakohtainen, eikä etenkään uutuustuotteita tule huomattua. Hän haluaisi saada 

esimerkiksi kännykkään vinkkejä ja reseptejä, jotka olisi tehty juuri hänen suosikki-

kauppansa tuotevalikoimasta. Vinkit voisivat tulla puhelimeen juuri kaupan ovella. 

Muulloin hän haluaisi saada mainoksia resepteistä ja uutuustuotteista, ja kuinka niitä 

käytetään. Erityisesti hän kaipaisi vinkkejä, millä jokin aine voidaan korvata reseptistä. 

Hän kertoo käyttävänsä jatkuvasti eri laitteita, joten reseptit olisi hyvä tallentaa pilvi-

palveluun, josta ne olisivat kätevästi saatavilla kaikissa laitteissa. Hän haluaisi myös 

pystyä jakamaan reseptejä ja uutuustuotevinkkejä ystäviensä kanssa. 

Lopuksi henkilö oli ulkoilemassa. Hän ei pidä yleensä puhelinta tai muitakaan laitteita 

mukana lenkillä. Hän lenkkeilee yleensä yksin, mutta haluaisi lenkkeillä ystävän 

kanssa. Toisesta diabeetikosta voisi saada myös hyvää vertaistukea yhteisen harras-

tuksen myötä. Yhteiset sairaudet eivät kuitenkaan ole kovin houkutteleva puheenaihe 

uusia ystäviä etsiessä. Diabeetikoille voisikin olla oma sovellus, joka esimerkiksi näyt-

täisi lähistöltä samoista aiheista kiinnostuneita ihmisiä, joiden kanssa voisi lähteä len-

kille. Sovelluksen kautta voisi myös kutsua kokoon lenkkeilystä kiinnostuneen poru-

kan, jonka kanssa voisi ulkoilla yhdessä. Henkilö haluaa kehittää sosiaalisuuttaan, jo-

ten vapaaehtoinen yhteisö voisi auttaa. 

Ideoimme diabeetikolle sovelluksen, joka muistuttaisi häntä ottamaan lääkkeen ja aut-

taisi sen löytämisessä. Sovellus keräisi myös mittaustulokset, joiden perusteella se las-

kisi, mitä lääkettä pitää ottaa milloinkin ja kuinka paljon. Sovelluksesta saisi myös 

ohjeita, kuinka kuntoilla ja milloin. Myös ruokavinkit ja reseptit olisi saatavilla sovel-

luksen kautta. Lisäksi sen kautta saisi myös muistutuksia, milloin tulisi syödä mitäkin. 

Sovellus auttaisi myös sosiaalisen puolen kehittämisessä, sillä sen kautta voisi löytää 

uusia ystäviä. 
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Aamutoimet 

 tarvitsee lääkkeensä heti, mutta se on luultavasti vielä koululaukussa tai jos-

sain päin taloa. Tarvitsee lääkkeen pian, käyttää kaukosäädintä sen löytämi-

seen, lääkkeen hälytin piippaa 

 testejä päivän aikana, tulokset suoraan MyData-tilille 

 ei halua, että joku näkee tulokset jatkuvasti 

 ei kaipaa holhoamista 

 täytyy laskea mitä ja kuinka paljon syö 

 kaipaa rutiineja 

Lääkärissä käynti 

 kontrollikäynti kerran vuodessa 

 lääkäri lukee tietoja vasta kun potilas jo istuu vastaanotolla, voisi saada tie-

dot etukäteen, MyDatan avulla 

 haluaa saada palautetta omalta lääkäriltä tai hoitajalta vuoden mittaan, reaa-

liaikaisesti, positiivisia kommentteja 

Ruokaostokset 

 käy aina samoissa kaupoissa, on omat reitit, ostaa aina samoja tuotteita 

 voisi saada vinkkejä ja reseptejä puhelimeen, tuotteet olisi kaupasta jossa 

hän käy, vinkkejä tulisi juuri ennen kauppaan menoa. Mainoksia uusista 

tuotteista, reseptejä, kuinka niitä käytetään, millä korvata jokin aine resep-

tistä 

 haluaa kaikki lempireseptit pilvipalveluun ja käyttää niitä eri laitteilla 

 haluaa jakaa reseptejä ja vinkkejä uusista tuotteista ystävien kanssa 

Kuntoilu 

 ei pidä puhelinta mukana ulkoillessaan 

 voisi lenkkeillä kaverin kanssa, vertaistuki 

 haluaa kehittää sosiaalista elämää, vapaaehtoinen yhteisö 

Taulukko 7. Sairastunut-skenaarion löydökset. 
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5 Päätelmät 

5.1 Yhteenveto tuloksista 

Tutkimuksen myötä syntyi suuri määrä tuloksia, jotka on esitetty kootusti tässä lu-

vussa. Haastattelujen ja työpajojen tulokset on jaettu aihealueidensa mukaan. Lopuksi 

kaikista kootaan yhteenveto muotoilun näkökulmasta, jolloin saadaan aikaan design 

draivereita tulevaisuuden digitaalisten hyvinvointivalmennusten suunnittelulle. 

Tärkeitä huomioita Haasteita Tarpeita 

Vuorovaikutus on tärkeää Teknologiavastaisuus Yleinen hyvinvointi, 

halutaan hoitaa yksilönä 

Vertaistuki on koettu hy-

vänä asiana 

Asiakas tuo mukanaan  

tietoja 

Selkeä visualisointi  

asiakkaan tulevaisuudesta 

Positiivinen kannustus 

motivoi 

Tietojen lukemiseen vain 

pari minuuttia aikaa 

Tunnepuolta pitäisi  

huomioida enemmän 

Älä kiellä, vaan korvaa Tieto ei liiku yritysten  

välillä 

Kuntoutusprosessin  

seuranta 

Onnistumistarinat 

motivoi 

Asiakkaat yksilöllisiä,  

tehtävä kokeiluja 

Etäyhteys asiakkaaseen 

Asiakkaita kiinnostaa  

painonhallinta ja vatsan 

toiminta 

Pelko muuttaa asioita Tekniset laitteet eivät tar-

joa riittävää tukea henki-

sen puolen kehittämiseen 

Asiakkailla on muutoksen 

kaipuu ilman tiettyä syytä 

Asiakkaat eivät tiedä, 

mistä hakea apua 

Seurantajakson pituuden 

tulisi olla riittävän pitkä 

Elämän tasapaino Vastaanotolle tullaan  

toisen suosituksesta 

Iän ja kehityksen mukaiset 

metodit ja välineet 

Luottamus ja toimiva 

suhde asiakkaaseen 

Vastaanotolle tullaan jos-

kus vastoin omaa tahtoa 

 

 Kuntoutuminen unohtuu 

kotona 

 

Taulukko 8. Terveysalan ammattilaisten haastattelujen tärkeimmät löydökset. 
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Taulukossa 8 on hyvinvointivalmennukseen liittyvien haastattelujen löydökset. Ehkä 

hieman yllättävä tulos on muutosvastarinta, sillä sitä kokee sekä terveysalan ammatti-

laiset että heidän asiakkaansa. Asiakkaat eivät uskalla muuttaa totuttuja tapojaan, 

vaikka monesti juuri niiden tapojen vuoksi he ovat hoitoon päätyneet. Grace (2010, 

53) ehdottaakin, että ”muutoksen voi aloittaa vaikka hassuttelemalla niin kuin lapset – 

samalla aivosi saavat uudenlaista aktiviteettia ja muodostavat uusia yhteyksiä. Nauru-

hermosi stimuloituvat ja nauruhan on parasta lääkettä.” 

Ammattilaiset sen sijaan kokevat muutosvastarintaa uusia menetelmiä ja teknologiaa 

kohtaan. Vuosien varrella hyväksi havaittuja uusia menetelmiä ja laitteita kohtaan ol-

laan toisinaan hyvinkin kriittisiä. Terveydenhoito on pitkälti vain kahden ihmisen vä-

lillä tapahtuvaan vuorovaikutukseen perustuvaa kanssakäymistä, joten teknologisen 

laitteen tuomista heidän välilleen ei nähty kovin tarpeellisena. Teknologian koettiin 

myös heikentävän vuorovaikutuksen tasoa. Toisaalta teknologiaa kaivattiin kovasti 

muun muassa syrjäseuduilla asuvien asiakkaiden hoitoon ja kotona kuntoutujien seu-

rantaan ja yhteydenpitoon.  

Seurannan kehittämisellä voitaisiin myös vaikuttaa ongelmaan, etteivät ihmiset tee ko-

tiläksyjään. Esimerkiksi fysioterapeutilta saadut itsehoito-ohjeet jäävät usein teke-

mättä tai niitä tehdään huomattavasti suositeltua vähemmän. Asiakkaat kaipaisivat sel-

keästi motivointia omahoitoon. 

Erittäin tärkeänä seikkana asiantuntijat pitivät tasapainon hallintaa. ”Mieli ja keho py-

syvät tasapainossa, kun syöt, juot, liikut ja nukut säännöllisesti.” (Aalto & Seppänen 

2008, Kuntoilijan pieni ravinto-opas. Avain parempaan ravitsemukseen, 45). Usein 

hoidossa keskitytään hoitamaan yhtä oiretta kerrallaan, vaikka oireen syy todellisuu-

dessa löytyisikin jostain paljon syvemmältä. Ammattilaisilla olisi halu kohdella asia-

kasta ihmisenä ja hoitaa häntä kokonaisvaltaisesti, mutta valitettavasti aika ei riitä tai 

tietoa asiakkaan aiemmasta hoitohistoriasta ei ole saatavilla. Tämä aihe koettiin hyvin 

tärkeänä kehittämiskohteena tulevaisuudessa. 

Vaikka asiakkaasta olisikin olemassa paljon hoitohistoriatietoja, niitä ei silti ole mah-

dollista saada aina käyttöön. Tieto ei liiku helposti eri yritysten välillä, sillä usein yri-

tyksillä on käytössään eri ohjelmistot tai tietoa ei muuten vain luovuteta. Tiedonkulku 
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olisi kuitenkin hyvin tärkeää asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon kannalta. ”Kirjatulla 

tiedolla on erityisesti merkitystä potilaan päivittäisessä hoidossa: hoitotietojen pitää 

olla käytettävissä viiveettä niitä tarvitsevilla. Tämä edellyttää kirjaamiselta yhdenmu-

kaisuutta ja rakenteisuutta.” (Saranto & Sonninen 2007, Systemaattisen kirjaamisen 

tarve, 12). 

Asiakasta on voinut hoitaa vuosien varrella usean eri alan ammattilainen, eikä kaikkia 

näitä tietoja voida saada enää jälkikäteen. ”Moniammatillisen yhteistyön tulisi näkyä 

hoitokertomuksessa, joka on kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien ammattiryhmien 

yhteinen työväline ja kirjaamisalusta.” Potilasta hoitavien tulisi nähdä potilas yhtei-

senä potilaana ja sitoutua hoidon toteutukseen kaikkien osapuolten välisenä yhteis-

työnä. Moniammatillinen osaaminen tarkoittaakin taitoa osata käyttää muiden osaajien 

tietoja ja taitoja hyödykseen. Haasteena tiedonkulussa on kuitenkin tietojärjestelmien 

heikko yhteensopivuus. Se edellyttäisi yrityksiltä moninaista standardointia. (Tanttu 

& Ikonen 2007, Ydintietojen käyttö hoitokertomuksessa, 112; Tanttu 2007, Moniam-

matillinen potilaskertomus ja hoidon jatkuvuus, 127 & Tanttu 2007, Tietojärjestelmien 

yhteentoimivuuden kehittäminen, 209.) 

MyData Trainer4You Mehiläinen 

Tietoisuuden herättelijä Astuu kuvaan vasta lääkä-

rintarkastuksen jälkeen 

Tavoite saada asiakas tyy-

tyväiseksi 

Tiedonkeruu kuntoutu-

misprosessin eri vaiheista 

Fyysisen suorituskyvyn 

mittaukset 

TARVE: muutoksen  

mittaaminen 

TARVE: jatkuva seuranta 

Ennakkotietoja lääkärille 

ja personal trainerille 

TARVE: olemisen mittaa-

minen, kuinka kokee 

TARVE: kuinka paljon 

asiakkaalla on virtaa 

Lääkärintarkastuksen jäl-

keen vastuu on asiakkaalla 

Lääkärin kontrollikäyn-

nille dataa kuntoutumi-

sesta 

Mahdollisuus pitää yh-

teyttä asiakkaan kanssa 

Asiakas voi käyttää Oma-

Mehiläistä ja tarkistaa/ 

lisätä tietojaan  

Taulukko 9. MyData-klinikan tärkeimmät löydökset. 
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Terveysalan yritykset sekä tuottavat että käyttävät asiakkaan terveysdataa. MyData 

voisi toimia asiakkaalle tietoisuuden herättelijänä, kun on aika mennä lääkäriin tai 

muuttaa elämäntapoja. Myös lääkäri voisi käyttää asiakkaan MyDataa hyväkseen 

suunnitelleessaan asiakkaalle hoitoa. Hoitojakson aikana asiakkaasta syntyisi uutta da-

taa MyData-tilille, josta lääkäri näkisi taas kontrollikäynnillä, kuinka kuntoutuminen 

on edistynyt. MyDatan avulla asiakas voisi myös jakaa ajoissa ennakkotietoja itsestään 

personal trainerilleen tai lääkärille. 

Mehiläisen tarkoitus on saada asiakas tyytyväiseksi. Lääkärin näkökulmasta jatkuvalle 

seurannalle olisi tarvetta, sillä näin ollen asiakkaasta saataisiin kokonaisvaltainen 

kuva, ja häntä voitaisiin hoitaa paremmin laajojen tietojen perusteella. Lääkärintarkas-

tuksen jälkeen asiakas jää kuitenkin yleensä omilleen. Vastuu hoidon toteutumisesta 

on asiakkaalla itsellään. Mehiläisellä on asiakkailleen OmaMehiläinen-palvelu, jonka 

kautta asiakas voi itse vaikuttaa hoitoonsa.  

Ihmiset tahtovat ottaa itse vastuuta hyvinvoinnistaan, mutta sen edellytyksenä heille 

on tarjottava enemmän tietoa ja osaamista. Tarvitaan siis enemmän terveyttä ja hyvin-

vointia koskevia tietopalveluja. ”Hyvinvoinnin tukeminen, synnyttäminen ja ylläpitä-

minen edellyttävät, että yhteiskunta löytää tapoja kehittää terveyttä fyysisenä, sosiaa-

lisena ja psykologisena kokonaisuutena. - - poliittisilla päätöksillä tulee olemaan mer-

kittävä rooli ja tärkeimpänä muutosvoimana on raha.” (Kivisaari et al. 2001, 21.) 

Trainer4You tarjoaa palveluitaan usein vasta lääkärintarkastuksen jälkeen. Kuntoiluun 

keskittyvät palvelut mittaavat yleensä vain fyysistä suorituskykyä. Tällä saralla hyö-

dyllistä olisi kuitenkin mitata muutosta alkutilanteeseen verrattuna, sillä jokaista yksi-

löä ei voi tulkita saman mitta-asteikon määreiden mukaisesti. Asiakkaan kannalta olisi 

kuitenkin hyödyllistä saada mittaustuloksia myös henkisen puolen kehityksestä, ja en-

nen kaikkea motivaatioon vaikuttavista tekijöistä, jotka määrittävät, kuinka asiakas 

kokee harjoitusten vaikutukset. Personal trainerin näkökulmasta olisi kiinnostavaa 

saada mittaustuloksia asiakkaan vireystilasta, eli kuinka paljon asiakkaalla on virtaa 

milläkin hetkellä. Erilaiset mittarit vaativat kuitenkin paljon esitietoja voidakseen an-

taa luotettavia tuloksia. (Aalto & Seppänen 2008, 60). 
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Terve Riskiryhmä Sairastunut 

Unen seuranta Appsteekki on hyvä idea Lääke saatava nopeasti 

Stressi Kaikkia sovelluksia ei 

välttämättä käytetä 

Tekee paljon mittauksia 

Aktiivisuusmittarin  

käytöstä halutaan palkinto 

Työpaikalla liikkuminen, 

TARVE: muistutukset ja 

motivointi 

Käy lääkärin kontrolli-

käynnillä kerran vuodessa 

Ei pidä mittareita aina  

mukanaan 

Raskaana; tarvitsee tukea 

TARVE: sovellus ja seu-

ranta 

Lääkäri lukee tiedot, kun 

asiakas on jo paikalla 

Allergiat 

TARVE: MyDataan poh-

jautuva sovellus 

 Kaipaa positiivista kan-

nustusta 

  Kaipaa ruoka- ja kuntoilu-

vinkkejä sekä sosiaalista 

verkostoa 

Taulukko 10. Sinco-työpajan tärkeimmät löydökset. 

Sinco-työpajan tärkeimpänä teemana oli ehdottomasti erilaiset hyvinvointia tukevat 

sovellukset. Sähköiset terveyspalvelut nähdään valtavana markkinana etenkin krooni-

sista sairauksista, kuten diabeteksesta kärsiville. Lisäksi painonhallinta ja fitness-ai-

heisille sovelluksille löytyy tilausta. Uutena markkinasegmenttinä pidetään työkyvyn 

ylläpitoon vaikuttavia terveyspalveluja. (Kivisaari, Kortelainen, Mäkinen & Sara-

nummi 2001. Kohti uusia liiketoimintamalleja hyvinvointiteollisuudessa, 20.) 

Työpaikalla istutaan usein tuntikausia paikoillaan, unohdetaan liikkua ja juoda vettä. 

Epäergonominen työasentokin voi vaikuttaa terveyteen ja vireystilaan. Raution (2004) 

mukaan työkyvyn alenemisen ja työkyvyttömyyden ennakoivia tekijöitä ovat henkilön 

fyysinen rakenne ja kunto, kuormittuneisuusoireet tai sairauden oireet, kognitiiviset 

hallintakäsitykset omasta terveydentilasta, työn fyysiset vaatimukset, fyysinen työym-

päristö, työn psykososiaaliset järjestelyt, kuten kiire tai epäselvät roolit, työkykyisyys 

ja työssä selviytyminen sekä sosiaalinen tilanne ja elämäntavat. (Rautio 2004, Muut-

tuva työelämä haastaa työterveyshuollon kehittämään menetelmiään ja osaamistaan, 
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45-46.) Työpaikalle olisikin kehitettävä liikkumaan motivoivia keinoja, ja ennen kaik-

kea työntekijöitä olisi muistutettava pitämään pieniä taukoja. Työyhteisön yhteiset het-

ket voivat myös lisätä vireystilaa ja parantaa sosiaalisia suhteita. 

Aktiivisuusmittarit koetaan hetkellisesti mukavina tsemppaajina, mutta niitä ei haluta 

kuljettaa jatkuvasti mukana, etenkään viikkokausia. Jatkuva seuranta koetaan ahdista-

vana valvontana. Aktiivisuutta ollaan kuitenkin valmiita mittaamaan ja jopa urheile-

maan vain parempien mittaustulosten toivossa, mikäli luvassa on jokin palkinto. Kil-

pailuasetelma koettiin erityisen motivoivaksi, joten esimerkiksi työyhteisöön voisi ke-

hittää aktiivisuuskilpailuja tiimien välille. 

Kiinnostava löydös terveen ihmisen skenaariosta oli piilevien ja satunnaisten allergia-

kohtausten tunnistaminen. Allergioiden seurantaan tarkoitetulle sovellukselle olisi tar-

vetta, ja MyData-ideologia olisi erinomainen keino kyseisen sovelluksen lähtökoh-

daksi. 

Diabeetikon päivä pyörii pitkälti sairauden hoidon ympärillä. Aamu alkaa lääkkeen 

ottamisella ja päivän kuluessa on tehtävä useita mittauksia. Päivän aikana on muistet-

tava valtava määrä tärkeitä asioita. Unohduksilla voi olla lopulta kohtalokkaat vaiku-

tukset. Muistikuorman minimoimiseksi diabeetikolle olisikin hyvä kehittää sovellus, 

joka huolehtisi ruokavalion, liikunnan, lääkkeiden ja mittaustulosten laskelmista ja 

laatisi niiden perusteella kullekin hetkelle sopivat ohjeet ja muistutukset. Näin ollen 

diabeetikko voisi keskittää omat ajatuksensa pois sairauden hoidosta. 

Lääkärin vastaanotolla on kuitenkin käytävä tarkastuksessa kerran vuoteen. Kontrolli-

käyntien välillä olisi kuitenkin suotavaa olla mahdollisuus reaaliaikaiseen yhteydenpi-

toon hoitajan kanssa. Hoitajalta voisi muun muassa kysyä mieltä askarruttavia asioita 

ja saada palautetta viimeaikaisista mittaustuloksista. Etenkin positiivista palautetta ha-

luttaisiin kuulla useammin, sillä se motivoi jatkamaan terveellisten valintojen teke-

mistä.  
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5.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tässä luvussa esitellään hyvinvointivalmennukseen liittyvän aineiston pohjalta synty-

neet vastaukset tutkielman tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimuskysymys 1: Kuinka palvelumuotoilun metodeilla voidaan vaikuttaa digitaa-

lisesti avustetun hyvinvointivalmennuksen suunnitteluun? 

Aiemmin tehdyt digitaalisten terveyspalvelujen kehittämiseen liittyvät tutkimukset 

ovat olleet hyvin teknologia- ja terveysalapainotteisia. Tutkimukset koskevat pitkälti 

uusien teknologisten ratkaisujen innovointia tai testaamista. Palvelumuotoilun meto-

dein toteutettu tutkimus samasta aihepiiristä on teknologisen lähtökohdan sijaan hyvin 

ihmisläheinen. Tutkimuksessa on ollut alusta asti mukana oikeita loppukäyttäjiä, ja 

koko projekti on tähdännyt ihmisystävälliseen ja aidosti tarpeelliseen lopputulokseen. 

Palvelumuotoiluun kuuluu yhteistyö eri alojen ammattilaisten kanssa. Heiltä kerättyä 

tietoa hyödynnettiin työn seuraavissa vaiheissa aina projektin loppuun saakka. Työpa-

joihin osallistui ihmisiä hyvin erilaisista taustoista, joten palvelumuotoilun metodit 

auttoivat niin sanotun yhteisen kielen löytämisessä sekä etenkin tasa-arvoisen keskus-

telun toteutumisessa. Varsinkin leikinomaiset menetelmät asettivat kaikki osallistujat 

samaan arvoon, olivatpa he puheliaita tai ei. 

Samoin meneteltiin loppukäyttäjien kanssa. Sinco-työpajassa luotiin todellisten lop-

pukäyttäjien kanssa ideoita, joita voitiin hyödyntää tuloksiin. Palvelumuotoilulle omi-

nainen piirre, käyttäjien osallistaminen jo suunnittelutyön alkuvaiheessa, on erittäin 

kannattavaa käyttäjälähtöisen lopputuloksen kannalta. Koko projektin ajan toimiva yh-

teistyö mahdollistaa kaikkia osapuolia miellyttävän lopputuloksen toteutumisen. 

Tutkimuskysymys 2: Millaisia design draivereita digitaalisesti avustetun hyvinvoin-

tivalmennuksen kehittämiseen saadaan terveysalan yrityksiltä, ammattilaisilta ja asi-

akkailta? 

Tutkimuksen viitekehyksen muodostaneet kolme eri sidosryhmää esittivät omat näkö-

kantansa digitaalisesti avustetuille hyvinvointipalveluille. Jokaisella oli luonnollisesti 
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oma mielipide omista tarpeistaan, ja vuosien varrella näkemyksiä oli syntynyt myös 

muiden sidosryhmien tarpeista ja tarkoitusperistä. 

Lähtökohtaisesti terveysalan yritykset hakevat toiminnallaan taloudellista tulosta. Aito 

auttamisen halu voi olla toiminnan ydin, mutta yritystoiminta vaatii kuitenkin rahaa 

toimiakseen. ”Yritykset tarvitsevat asiakkaita, ja vain uudet asiakkaat saavat yritykset 

kasvamaan. Näin ollen yritysten pitäisi olla rakenteeltaan ja johdoltaan asiakaslähtöi-

siä.” (Schmitt 2003, Customer Experience Management. A Revolutionary Approach 

to Connecting with Your Customers, 1). Yritykset ovat toisaalta myös se resurssi, joka 

ylipäätään mahdollistaa terveysalan ammattilaisten toiminnan ja uusien innovaatioi-

den kehittämisen. 

Terveysalan ammattilaiset ovat osa yritystä. He ovat työntekijöitä, joilla on myös oma 

elämä työajan ulkopuolella. Kuitenkin auttamisen halu ja intohimo omaa työtä kohtaan 

on yleensä suuri. Asiakasta haluttaisiin auttaa kokonaisvaltaisemmin, kuin vain  yksi 

oire kerrallaan. Toisen ihmisen auttamisesta koituva mielihyvä saa jaksamaan työssä. 

Yritysten taholta tulevat toimintaohjeet ja tekniset sovellukset eivät aina vastaa am-

mattilaisten näkemystä parhaasta tavasta toimia. Ammattilaisilla on paljon kokemusta 

työstään, ja usein he keksivät itse uusia, parempia keinoja auttaa asiakasta. Hyväksi 

havaittuja ja toimivia menetelmiä ei olla valmiita korvaamaan uusilla teknisillä lait-

teilla, varsinkaan, jos ne ovat vielä kokeiluversioita.  

Ammattilaiset painottavat vuorovaikutteisen kanssakäymisen tärkeyttä. Täysin etänä 

suoritettavasta hoitosuhteesta jää lähikontakti kokonaan pois, eikä esimerkiksi fysiote-

rapeutit näe tätä kovinkaan hyvänä asiana. Sähköinen vuorovaikutus on kuitenkin erit-

täin toivottua, sillä esimerkiksi kotona tapahtuvaa kuntoutumista olisi helpompaa seu-

rata ja tukea ajasta ja paikasta riippumattomien verkkotapaamisten kautta, kuin luottaa 

asiakkaan kertomuksiin seuraavalla tapaamisella vastaanotolla. 

Terveysalan ammattilaiset myös kertoivat suuren osan asiakaskunnastaan tulevan hoi-

toon lähetteen kautta. Asiakkaan on yleensä käytävä ensin näyttämässä oirettaan lää-

kärille, jotta hän voi päästä oireeseen erikoistuneen ammattilaisen hoitoon. MyData 

koettiin oivaksi ratkaisuksi ylimääräisen lääkärikäynnin ja paperisodan välttämiseksi, 

kun asiakas voisi ideaalitilanteessa itse todistaa MyData-tilinsä avulla tarvitsevansa 
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hoitoa. Hoitoon pääsyn nopeutuminen olisi toivottavaa asiakkaan kannalta, mutta 

myös ammattilaisten kannalta, jolloin hoito voitaisiin aloittaa mahdollisimman pian ja 

vältyttäisiin mahdolliselta oireen pahenemiselta. 

Myös asiakkaat haluaisivat hoidon olevan kokonaisvaltaisempaa. He toivovat enem-

män inhimillistä kohtelua, kannustusta ja huolenpitoa. Vaikka asiakkaat tahtovatkin 

yhä enenevissä määrin ottaa itse osaa omaan hoitoonsa, kaipaavat he silti tukea am-

mattilaisilta. Tieto siitä, että jossain joku välittää, on huojentava. Asiakkaat kaipaavat 

myös lääkäriltä aikaa. Harva muistaa luetella kaikki oleelliset vaivansa vastaanotolla, 

joten olisi erittäin kätevää, jos lääkäri ehtisi perehtyä ennakkoon asiakkaan ilmoitta-

miin tietoihin. 

Suunniteltaessa digitaalista hyvinvointivalmennuspalvelua tulee ehdottomasti ottaa 

huomioon kaikki palvelun käyttäjät tarpeineen. Palveluntarjoajalla on eri intressit, 

kuin palvelun loppukäyttäjällä. Palveluntarjoaja, yritys, vastaa palvelun tuottamisesta 

ja on vastuussa kaikesta palveluun liittyvästä toiminnasta ja sidosryhmistä. Yrityksellä 

on käsittään kaikki taloudelliset resurssit, mitä vaaditaan onnistuneen palvelun tuotta-

miseen. 

Terveysalan ammattilaiset sen sijaan vastaavat siitä, millaisille palveluille olisi todella 

tarvetta. He myös päättävät, millaista palvelua asiakas tarvitsee valmennuksen kan-

nalta. Viime kädessä asiakas on kuitenkin se, joka päättää käyttää palvelua, oli se sitten 

ammattilaisten mielestä kuinka hyvä tahansa. 

Tässä tutkielmassa esitetyt löydökset terveysalan yritysten, ammattilaisten ja asiakkai-

den tarpeista terveydenhuollon kehittämiselle toimivat erinomaisina ohjeistuksina 

muotoilijalle. Löydöksistä voi muodostaa raamit suunnittelulle ja niistä voi koota 

suunnittelukohteelle sopivan briefin. Löydöksiä on monelta eri osa-alueelta yleisestä 

hyvinvoinnista yksittäisiin ideoihin, joten niitä voi hyödyntää oikeastaan minkä vain 

terveyspalvelun kehittämiseen. 
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6 Pohdinta 

6.1 Tulosten luotettavuus ja yleistettävyys 

Tutkimuksen aikana kerättyä aineistoa oli runsaasti, joten tutkielman tuloksia voi san-

gen hyvin pitää yleistettävinä. Aineistolla tähdättiin eri tahojen tarpeiden selvittämi-

seen, mitä kukin terveyteen ja digitaalisavusteiseen valmennukseen liittyvää MyData-

tietoa kaipaa. Tutkielman rajaus ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja riskiryhmiin 

kuuluvien henkilöiden kannustamiseen rajasi myös aineiston tarvetta pienemmäksi 

kaiken kattavan terveydenhuollon palvelun kehittämisestä. 

Tulosten analysoinnit ja tulkinta on perustettu koko aineiston mukaan, eikä vain sa-

tunnaisten kommenttien varaan. Kanasen (2008, 124-125) mukaan aineiston on oltava 

riittävän määrän ja kattavuuden lisäksi hyvin arvioitavissa ja toistettavissa. Sen vuoksi 

tutkielman aineisto onkin dokumentoitu huolellisesti litteroimalla, äänitallenteilla ja 

muistiinpanoilla. Lisäksi aineistosta on olemassa tiivistelmiä, joita on esitetty muun 

muassa DHR-hankkeen tapaamisissa. Tutkimuksen dokumentoinnin ja huolellisen 

suunnittelun ansiosta tutkimus on myös helposti toistettavissa. 

Tutkimuskysymykset ovat syntyneet aineiston kautta, joten aineiston voi sanoa vas-

taavan tutkimuskysymyksiin. Aineiston kautta syntyi myös paljon tutkimustuloksia. 

Aineistoa on ollut luomassa itseni lisäksi monta muutakin henkilöä, ja esimerkiksi työ-

pajat olivat hyvin spontaaneja. Haastattelut olivat myös hyvin avoimia ja keskuste-

lunomaisia. Tietoa kerättiin sidosryhmien omien tarpeiden mukaisesti, eli jokainen sai 

kertoa esimerkiksi omakohtaisista kokemuksistaan ja niiden myötä heränneistä tar-

peista. Vastauksia ei johdateltu, vaan niiden annettiin tulla haastateltavilta itseltään. 

(Anttila 2006, 184-185.) 

Aineiston tuottamisesta vastasi monta ihmistä, joilla ei ollut tarkkaa yhteistä päämää-

rää. Näin ollen kukaan ei voinut vaikuttaa tulosten luotettavuuteen vaikkapa liioittele-

malla tai muuntelemalla tietoa. Lisäksi tieto on autenttista, sillä sitä on kerätty suoraan 

asianomaisilta itseltään, eikä se ole toisen käden tietoa. (Anttila 2006, 184-185.)  
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Toisaalta aineisto on kerätty vain Suomessa, joten tuloksia ei voi yleistää koko maail-

maan. Tulokset olisivat myös luotettavampia, mikäli aineistoa olisi kerätty suurem-

malta joukolta. Aineiston asiantuntijahaastattelut tehtiin vain yhdelle kunkin alan 

edustajalle, joten heidän toimintatapojensa yleistettävyys koko ammattikuntaan näh-

den on kohtalaisen pieni. Lisäksi loppukäyttäjiä olisi pitänyt olla huomattavasti enem-

män jokaisessa Sinco-työpajan skenaariossa, jotta esimerkiksi diabetes-riskiryhmään 

kuuluvien ihmisten todelliset tarpeet tulisivat esille ja tulokset olisivat paremmin yleis-

tettävissä. 

6.2 Tulevaisuus 

Ajatus kaiken tiedon digitalisoitumista herättää epäilyä. Jo sosiaalinen mediakin on 

saanut ihmiset varomaan sanojaan ja jakamiaan tietojaan internetissä, joten millaista 

pelkoa verkossa olevat oikeasti salaamista vaativat henkilökohtaiset tiedot, ja varsin-

kin niiden joutuminen vääriin käsiin, voisikaan saada aikaan? Kenen kaikkien saata-

villa tiedot olisivatkaan todellisuudessa, vaikka kuinka olisi luvattu, että jokainen saa 

itse päättää, kuka heidän tietojaan pääsee katselemaan. 

Olin itsekin siis hiukan ristiriitaisissa tunnelmissa tätä tutkimusta tehdessäni. Pitääkö 

kaiken todella olla digitaalista? Toisaalta digitalisoitumisen myötä moni asia helpot-

tuisi, esimerkiksi potilastiedot voisivat olla MyDatan myötä aina saatavilla jokaisella 

asiakasta hoitavalla henkilöllä, jolle asiakas on antanut luvan hyödyntää hänen tieto-

jaan. Toisaalta kaiken vallan omaava asiakas voi päättää salata lääkäriltään tietoja, 

joilla olisi todella merkitystä hänen hoidossaan. Esimerkiksi lääkkeiden määrääminen 

voisi olla vaikeaa henkilölle, joka on salannut viimeaikaisia sairauksiaan. Lopullisen 

MyData-tietopankin suunnittelussa on oltava erittäin huolellinen tällaisten epäkohtien 

välttämiseksi. 

Viime vuosina terveys, wellness ja fitness ovat olleet suorastaan muoti-ilmiöitä. Inter-

net tulvii erilaisia terveyssivustoja, blogeja ja lähes jokaiselle älylaitteelle voi ladata 

terveysapplikaatioita. Osa tästä valtavasta terveysdatasta on tietenkin vain ihmisten 

omaa spekulaatiota ja itse keksittyjä vinkkejä, mutta joukossa on myös paljon tutkit-

tuun tietoon perustuvia ohjeita suoraan lääkäreiltä tai liikunnan ammattilaisilta. Mistä 
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tavallinen käyttäjä sitten voi tietää, mihin tietoon voi luottaa? Usein on helppoa pää-

tellä vaikkapa applikaation luotettavuutta sen hinnan perusteella. Kunnon vinkkejä ku-

kaan tuskin jakaisi ilmaiseksi, jos siitä kerran voi saada rahaakin. Toisaalta ilmainen-

kin applikaatio voi olla luotettava, mutta se voi myös olla täynnä sponsoreiden mai-

noksia. 

Sykemittarit ja aktiivisuusrannekkeet ovat tulleet jo päivittäistavarakauppojenkin hyl-

lyille, joista ne ovat helposti koko kansan saatavilla. Sykemittari ranteessa ei ole enää 

vain aktiiviurheilijan tavaramerkki. Mikä on saanut ihmiset innostumaan oman tervey-

den ja etenkin fyysisen kunnon seuraamisesta näin voimakkaasti? Vai halutaanko ran-

nekkeella sittenkin vain viestiä ympäristölle omasta aktiivisuudesta, vaikka ranneketta 

käytettäisiinkin vain rannekellona? ”Kaikki nämä jatkuvasti kehitellyt ja parannellut 

laitteet ja applikaatiot voivat toimia hyvin ihmisillä, joilla on jo olemassa motivaatio 

harrastaa liikuntaa ja pitää huolta terveydestään” (www.walkafriend.com). 

Consolvo, Everitt, Smith ja Landay ovat huomanneet tutkimuksissaan sosiaalisen tuen 

lisäävän motivaatiota liikkua. He esittävät muotoilulle neljä ehtoa, jotka tulee ottaa 

huomioon suunniteltaessa fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavia laitteita. Ehtojen mu-

kaan käyttäjälle on muun muassa tarjottava oikeanlaista tietoa käyttäjän omista saavu-

tuksista. Lisäksi laitteen on otettava huomioon käyttäjän elintavat ja tarjottava mah-

dollisuus sosiaalisuuteen. (Consolvo, Everitt, Smith ja Landay 2006, Design Require-

ments for Technologies that Encourage Physical Activity) 

Sinco-työpajassa ideoitu diabeetikon sovellus on tullut toisillekin suunnittelijoille mie-

leen, mutta hieman erilaisena versiona. Twalk Oy:n kehittämä Walk a Friend –sovellus 

on tarkoitettu kaikille lenkkeilystä kiinnostuneille, jotka kaipaavat lenkkeilyseuraa. 

Sovelluksen avulla voi etsiä seuraa lähistöltä, eikä se maksa mitään. Walk a Friend 

sovelluksen ajatuksena onkin, että liikunnan harrastamiseen sitoutuu paremmin, kun 

siitä on vastuussa muillekin kuin itselleen. (www.walkafriend.com.)   

Sosiaalinen liikkuminen on siis havaittu hyväksi keinoksi kohentaa motivaatiota. Mie-

lestäni vertaistuen tärkeyttä ei saisi missään nimessä unohtaa tulevaisuuden terveys-

palveluista, mutta sitä ei myöskään tule pakottaa ihmisille. Väkisin järjestetystä ver-
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taistukiryhmän tapaamisesta ei nauti kukaan. Toiminnan pitäisikin olla vapaaehto-

toista, mutta kuitenkin riittävän mielenkiintoista, että jokainen tahtoisi liittyä mukaan. 

Ryhmässä pitäisi olla myös mahdollisuus olla niin sanottuna hiljaisena jäsenenä, eli 

toimintaa voisi seurata ja olla siinä mukana, mutta ilman osallistumispakkoa. 

Sama pätee sovelluksiin ja tuotteisiin. Esimerkiksi ketään ei voisi pakottaa käyttämään 

Appsteekkia tai edes jokaista määrättyä sovellusta. Palveluista olisikin hyvä löytyä 

korvaavia vaihtoehtoja. Monet tuotteet ja palvelut aiheuttavat ihmisissä voimakkaita-

kin tunteita, mutta yksikään ei aiheuta samaa tunnetta jokaisessa ihmisessä. Aina löy-

tyy niitä, jotka eivät pidä tuotteesta. Toiset tuotteet sopivat eri ihmisille, eri tilanteisiin 

ja eri käyttöön. Japanissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, etteivät terveysalan lait-

teet ole helppokäyttöisiä tai muotoilultaan miellyttäviä, vaikka toiminnoiltaan ne oli-

sivatkin täysin päteviä. Niiden suunnittelussa ei ilmeisesti oltu huomioitu käyttäjien 

tarpeita. (Elokla & Hirai 2013, Developing New Emotional Evaluation Methods for 

Measuring Users’ Subjective Experiences in the Virtual Environments, 430.) 

Tämän pro gradu –tutkielman tuloksia olisi mielenkiintoista jatkaa ottamalla aineiston 

löydöksistä syntyneet design draiverit oikeasti käyttöön ja suunnitella digitaalisia hy-

vinvointivalmennuspalveluja. Sinco-työpajassa ideoidut applikaatiot terveille, riski-

ryhmään kuuluville ja jo sairastuneille olisi kiinnostavaa kehittää toimiviksi prototyy-

peiksi, testata ja jopa toteuttaa oikeasti. Niille on havaittu tarve ja suunnittelun tavoit-

teet on määritelty design draivereissa, joten ne pitäisi enää vain toteuttaa. 

Lisäksi tutkimusta voitaisiin laajentaa koskemaan muitakin käyttäjäryhmiä. Terveys-

alan ammattilaisten haastatteluissa painottunut yleinen hyvinvointi ja tasapainon hal-

linta elämän eri osa-alueilla olisi erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä tutkimisen ja ke-

hittämisen kohde. Jatkossa Sinco-työpajassa voitaisiin kehittää hyvinvointivalmennus-

palveluja esimerkiksi ravintoterapiaan liittyen tai jonkin tietyn urheilulajin harrasta-

jille.  

Tutkimus onkin laajentunut jo eHealth-foorumien myötä nuorten jääkiekkoilijoiden 

älykkäiden treenivälineiden konseptointiin, josta on myös tehty julkaisu Concepting 

Wearables for Ice-Hockey Youth. (Alhonsuo, Hapuli, Virtanen, Colley & Häkkilä 

2015). DHR-hankkeen WP4 on tuottanut muitakin julkaisuja vuonna 2015. Häkkilä, 
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Colley, Inget, Alhonsuo ja Rantakari tutkivat olemassa olevia hyvinvointisovelluksia 

ja kehittivät viisi uutta digitaalista konseptia terveemmän elämän tavoitteluun. (Häk-

kilä, Colley, Inget, Alhonsuo & Rantakari 2015. Exploring Digital Service Concepts 

for Healthy Lifestyles.) 
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