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Esipuhe 

 

Terveysala on suurten muutosten keskellä. Digitali-
saatio, robotiikka ja tekoäly tarjoavat uusia mah-
dollisuuksia edistää hyvinvointiamme ja kehittää 

terveyspalveluita yhä vaikuttavimmiksi. Terveysteknolo-
gia on vahva osa hoitoa ja hoivaa. Toisin sanoen, vaikka 
terveysteknologia on terveydenhuollon tulevaisuutta, se 
on jo myös olennainen osa tätä päivää. Ala on kehittynyt 
nopeasti erityisesti älyteknologian myötä mahdollistaen 
potilaiden uudenlaiset hoitomuodot ja nopean diag- 
nosoinnin. Terveysteknologisia ratkaisuja on markkinoil-
la jo nyt yli 500 000 tuotenimikettä. Suurin osa näistä rat-
kaisuista ei ole kalliita, mutta kaikki ovat vaikuttavia.

Teknologiainnovaatioiden ja hyvien käytäntöjen 
edistämisessä riittää kuitenkin vielä haasteita ja kehi-
tystarpeita. Terveysteknologian toimialan selvityksen (v. 
2019) mukaan Suomessa innovaatioiden markkinoille 
pääsyä pitää vaikeana noin 60% terveysteknologiayri-
tyksistä.

Kun teknologia kehittyy vauhdilla, on myös lainsää-
dännön ja valvonnan pysyttävä mukana muutoksessa. 
Hyvä lainsäädäntö on mahdollistavaa, ja se vahvistaa ja 
yhtenäistää parhaita käytäntöjä.

Terveysteknologiassa käyttäjän rooli on avainase-
massa. Kaikki ratkaisut eivät kuitenkaan vielä ole käyt-

täjille helpottavia. Tavoitteena pitääkin olla kehittää 
teknologiaa yhä enemmän ”ihmiskäytettäväksi” eli tar-
vitaan asiakaslähtöistä tuotekehitystä. Toinen käyttä-
jään liittyvä tekijä teknologian käyttöönotossa on osaa-
minen. On hyvä muistaa, että teknologian kehittyminen 
haastaa työntekijöitä. Teknologiaosaamisen vahvista-
mista tarvitaan ammatillisesta peruskoulutuksesta al-
kaen. Osaamisen vahvistamisen pitää olla osa arkea, 
johdettua, jatkuvaa ja pysyä ajan tasalla nopeasti ke-
hittyvällä alalla.

Terveysteknologiset innovaatiot lisäävät vaikutta-
vuutta ja auttavat ammattilaisia keskittymään perus-
tehtäväänsä. Jo vuonna 2016 EVA:n raportissa ”Robotit 
töihin” todettiin, että robotiikkaa ja automatiikkaa hyö-
dyntämällä voitaisiin tehdä ainakin 20 prosenttia sairaa-
loiden sairaanhoitajien ja vanhusten pitkäaikaishoidon 
lähihoitajien työtehtävistä. Robotiikan käyttö vapauttaa 
työaikaa ja työtehtäviä voidaan kohdistaa enemmän 
välittömään potilastyöhön, joka vaatii asiantuntijuutta ja 
jota ei voi koneella toteuttaa. Rajallisten resurssien käyt-
töä voidaan siis järkevöittää.

Iso kysymys on se, miten vakuutetaan päättäjät siitä, 
että tulevaisuusinvestointi kannattaa tehdä. Terveystek-
nologisten ratkaisujen hyötyjä voitaisiin edelleen lisätä 
ja sitä kautta purkaa hoitotyön kuormittavuutta. Päät-
täjät tarvitsevat perusteita tuekseen. Terveysalan muu-
toksessa ja perusteluiden tuottamisessa hanketyöllä 
onkin merkittävä rooli. Hankkeiden kautta on mahdollis-
ta tehdä tunnetuksi terveysteknologisia innovaatioita ja 
levittää hyviä käytäntöjä. Satakunta DigiHealth -hanke 
tarjoaa erinomaisia esimerkkejä hyvinvointi- ja terveys-
teknologian mahdollisuuksista.

JAANA LAITINEN-PESOLA THM, HANKEJOHTAJA 
SAILAB-MEDTECH
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TOIMITTAJAT
NIINA HOLAPPA PRIZZTECH OY 
SARI MERILAMPI SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

mijoiden kirjoa ja liittymäpintoja erilaisiin verkostoihin. 
Tarkoituksena on myös kertoa sudenkuopista ja hyvis-
tä käytänteistä ja jatkaa monipuolista teknologiatie-
don välittämistä. Julkaisu esittelee Satakunta DigiHealth 
-hankkeen keskeisimmät tulokset, pilotoituja teknolo-
giaratkaisuja sekä uusinta tutkimustietoa. Julkaisussa 
ääneen pääsevät myös lukuisat yhteistyökumppanit ja 

yhteistyöhankkeet sekä eri verkostojen edustajat. Lisäksi 
julkaisussa kuullaan hyvinvointiteknologia-alan osaa-
jilta heidän mielenkiintoisista uratarinoistaan. Julkaisun 
loppupuolella katseet käännetään kohti sote- ja tekno-
logia-alojen kirkkaampaa tulevaisuutta.

Toivotamme lukijoille inspiroivia hetkiä julkaisumme 
parissa!

Johdanto 

 
 

Satakuntalainen hyvinvointi- ja terveysteknolo-
gian kehittämisyhteistyö otti aimo harppauk-
sen eteenpäin Satakunta DigiHealth -hankkeen 

(1.1.2019-31.8.2022) myötä. Hanke yhdisti alueelliset kehit-
tämistoimijat Prizztech Oy:n, Sataedun, Satakunnan am-
mattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston Porin yksikön 
ja WinNovan tiiviiseen yhteistyöhön. Hanketoteuttajien 
monipuolinen ja toisiaan täydentävä osaaminen mah-
dollisti laajan ja kunnianhimoisen hankekokonaisuuden 
suunnittelun. Hanketta rahoitti Satakuntaliitto EAKR-ra-
hoituksella sekä alueen kunnat.

Hankkeen tuloksena syntyi moniammatillinen hyvin-
vointi- ja terveysteknologian ekosysteemi, joka mahdol-
listi ketterästi uusien teknologiainnovaatioiden ideoinnin, 
suunnittelun, testaamisen, kehittämisen, palvelumuotoi-
lun sekä tutkimuksen. Hankkeen ensimmäisten toimen-
piteiden joukossa suunniteltiin hanketoimijoiden kesken 
palvelupolku, jossa esiteltiin tuotekehitysprosessin vai-
heiden mukaisesti hankkeen tarjoamat yhteiskehittämi-
sen mahdollisuudet ja välineet ideoinnista kaupallista-
miseen saakka. 

Hankkeen keskeisimmiksi toimenpiteiksi muodos-
tuivat erilaiset demot ja pilotit sosiaali- ja terveysalan 
organisaatioissa yhteistyössä hyvinvointi- ja terveystek-
nologiayritysten kanssa. Käytännön kokeilut sosiaali- ja 
terveyspalveluiden asiakkaiden ja henkilöstön kanssa 
edistivät teknologiapalveluiden hyödyntämiseen liitty-
vää osaamista sekä digitaitoja. Kokeilujen avulla pys-
tyttiin tunnistamaan paremmin teknologioiden luomia 
mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla. Testaukset 
mahdollistivat käyttäjien vaikutusmahdollisuuksien ja 
osallisuuden lisäämisen teknologioiden kehittämisessä. 
Teknologioiden testauksista saadut kokemukset, ideat ja 
palautteet auttoivat teknologioiden tuottajia hahmotta-
maan teknologiaratkaisujen kehittämis- ja soveltamis-
tarpeita. Lisäksi pilotointien avulla saatiin selville jo nyt 
käyttöön otettavissa olevien teknologioiden konkreet-
tisia hyötyjä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Piloteista 
saatujen kokemusten perusteella hyvinvointi- ja ter- 
veysteknologioiden avulla voidaan parantaa sosiaali- 
ja terveyspalveluiden laatua ja saavutettavuutta sekä 
edistää palvelujen tuottamisen kustannustehokkuutta. 

Hankkeen hyvinvointiteknologian kehittämiseen 
liittyvään yritysyhteistyöhön ja kokeiluihin osallistuvat 
myös toisen asteen opiskelijat opettajiensa ohjaamina. 
Työelämälähtöinen yhteistyö tarjosi hyvinvointi- ja tek-
nologia-alojen opiskelijoille tietoa ja kokemuksia nyt ke-
hitteillä ja hyödynnettävissä olevista teknologiaratkai-
suista. Tiiviin sote- ja yritysyhteistyön avulla opiskelijat 
pääsivät harjoittelemaan teknologian käyttöä aidoissa 

asiakastilanteissa. Kokeilujen avulla pystyttiin vahvis-
tamaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja teknolo-
giaosaamista. Lisäksi hankkeen keskiössä oli koulutus-
asteiden ja toimialojen välinen yhteistyö, josta saatiin 
monenlaisia positiivisia kokemuksia. Tiivistetysti voidaan 
todeta, että toisen asteen käytännöntietämystä voi-
daan hyödyntää teknologian kehittämisen tukena. Toi-
saalta korkea-asteelta saadaan tarvittavaa osaamista 
juuri tarpeeseen vastaavien ratkaisujen kehittämiseksi. 
Yhteiskehittäjyyden ajatusta sovellettiin siis myös koulu-
tusasteiden ja alojen välillä. 

Hankkeessa pilotointia ja kokeiluja tehtiin myös tut-
kimus- ja palvelumuotoilunäkökulmista. Tutkimuksel-
lisuus näkyi erityisesti aihealueilla, joissa pilotointi oli 
pidemmälle vietyä tai joissa kehitettiin uutta teknolo-
giaa olemassa olevien ratkaisuiden rinnalle. Tutkimusta 
tehtiin erityisesti exoskeleton-kuntoutukseen liittyen niin 
käyttäjäkokemusten kuin uusien kuntoutusta tukevien 
mittareiden kehittämisen näkökulmasta. Uutta tekno-
logiaa kehitettiin monipuolisesti. Teknologiakehityksen 
painopisteitä olivat virtuaalitodellisuuden sovellukset, 
3D-tulostamisen mahdollisuudet yksilöllisten aputyö-
kalujen kehityksessä sekä toisaalta aivosähkökäyrään 
liittyvä sovellusmahdollisuuksien tutkimus ja data-ana-
lyysi. Näistä kehitystoimista tuotettiin myös tieteellisiä 
julkaisuja. 

Tutkimuksen lisäksi pilotointia tehtiin palvelumuotoi-
lun tueksi. Kun palveluissa hyödynnetään uutta teknolo-
giaa, tarkoittaa se tyypillisesti myös prosessin muuttu-
mista. Teknologian täyden hyödyn saaminen edellyttää 
muutoksia nykyisissä palveluissa ja toisaalta teknologia 
mahdollistaa myös täysin uudenlaisten palveluiden 
tarjoamista. Hankkeessa tuotettiin monialaisessa yh-
teistyössä uusia palvelumalleja ja niitä myös osittain 
kokeiltiin käytännössä. Esimerkinomaisesti keskityttiin 
robottiavusteiseen kävelykuntoutukseen ja siihen, miten 
uusi väline, exoskeleton, vaikuttaa annettavaan palve-
luun. Yksittäisten teknologioiden lisäksi kehitettiin ylei-
sempi teknologian hyödyntämistä kuvaava malli, jonka 
tarkoituksena on avata teknologian mahdollisuuksia ja 
toisaalta yhteistyön ja monialaisuuden välttämättö-
myyttä teknologiasisältöisten palveluiden kehittämises-
sä.  

Satakunta DigiHealth -hankkeen yhtenä tavoitteena 
oli myös lisätä teknologiaosaamista ja teknologiaan liit-
tyvää tietoa ja taitoa sosiaali- ja terveysalalla. Hankkeen 
aikana järjestettiin kymmeniä hyvinvointi- ja terveystek-
nologiaan liittyviä tapahtumia, seminaareja, työpajoja 
ja webinaareja. Jo hankkeen alkuvaiheessa luotiin han-
ketoteuttajien kesken Hyvinvointiteknologiamessut-ta-
pahtumakonsepti. Tapahtuma toteutettiin hankkeen 
aikana kolme kertaa, ja se löysi nopeasti paikkansa tek-
nologiatiedon välittäjänä suomalaisessa sote-kentässä. 
Hyvinvointiteknologiamessujen toteuttamisen jatko-
mahdollisuuksia selvitetään parhaillaan.

Teknologia työkaverina -julkaisu on läpileikkaus 
monipuolisesta ja monialaisesta toiminnasta, jota 
hankkeen aikana on tehty. Se kuvaa monenlaisten toi-

Kuva 2. Julkaisun toimittajat Niina Holappa ja Sari Merilampi kertovat julkaisun tarjoavan laaja-alaisen katsauksen hyvin-
vointi- ja terveysteknologian yhteiskehittämiseen, palvelumuotoiluun ja tutkimukseen.

Kuvaaja: Petra O’Rourke, 
Satakunnan ammatti-
korkeakoulu.
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Ihmislähtöisyys, yhteisöllinen kehittäminen, 
monialainen vuoropuhelu ja vahva osallistami-
sen kulttuuri Satakunta DigiHealth -hankkeen 
kulmakivinä

1

Julkaisun ensimmäisessä osassa tutustutaan keskeisimpiin Satakunta DigiHealth 
-hankkeen toimenpiteisiin niin yleisellä tasolla kuin osatoteuttajittain sekä hank-
keen luomaan ekosysteemiin ja palvelupolkuun. Hankkeessa tehtiin monipuolista 
ja monialaista yhteistyötä hyvinvointi- ja terveysteknologioiden testauksen, kehit-
tämisen ja tutkimuksen saralla, mikä näkyy hankkeen tuloksissa. Tämä lienee myös 
yksi hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuuden taustatekijöitä. Lisäksi hankkeen 
laaja alueellinen verkottuneisuus näkyy vahvasti mm. hankeyhteistyön suures-
sa määrässä. Hankkeen osatoteuttajien tiivis yhteistyö ja hyvinvointi- ja terveys- 
teknologia-alaan sitoutuminen mahdollistivat myös Hyvinvointiteknologiamessut- 
tapahtumakokonaisuuden kehittämisen, toteuttamisen ja kasvattamisen. Yhdessä 
olemme aina vahvempia!

1.1 SATAKUNTA DIGIHEALTH 
INNOVAATIOTOIMINNAN EDISTÄJÄNÄ

 

Yksilölähtöisyys, yhteisöllinen kehittäminen, mo-
nialainen vuoropuhelu ja vahva osallistamisen 
kulttuuri olivat Satakunta DigiHealth -hankkeen 

kulmakiviä. Hankkeen perimmäisenä tavoitteena oli eri-
laisten yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistäminen. 
Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää yhteiseen 
hiileen puhaltamista. Hankkeessa keskityttiin tavoitteen 
saavuttamiseen toiminnan kautta, jotta toiminta jäisi 
elämään myös hankkeen päätyttyä. Hankkeen toimin-
nassa yhdistyivät erilaiset teknologiakehittämisen nä-
kökulmat. Prizztechin osahankkeessa painottuivat yritys-
yhteistyön ja yritysten toimintaedellytysten kehittämisen 
näkökulmat. Satakunnan ammattikorkeakoulu lähestyi 
hanketta palvelumuotoilun ja palvelumallien kehittä-
misen näkökulmista. Tampereen yliopisto keskittyi tut-
kimukseen ja data-analytiikkaan liittyviin teemoihin. 
Sataedu ja WinNova mahdollistivat toisen asteen opis-
kelijoille teknologiatietojen ja -taitojen vahvistamisen. 
Sataedu kehitti hankkeessa MeWet-kodin toimintamal-
leja ja WinNova simulaatiokodin toimintaa. Kaikkien to-
teuttajien yhteisenä päämääränä oli edistää sosiaali- ja 
terveysalan organisaatioiden ja henkilökunnan teknolo-
giaosaamista sekä valmiuksia teknologioiden käyttöön-
ottoon ja hyödyntämiseen.

Hankkeen suunnitellut toimenpiteet pohjautuivat 
yhteisiin tapaamisiin, yhteiskehittämiseen ja monipuoli-
seen verkostoitumiseen. COVID-19-pandemian alkami-
nen ohjasi kehittämään hankkeen toimintaa vahvem-
min digitaaliseen muotoon. Koronapandemia haastoi 
esimerkiksi pilottien ja tutkimustoiminnan toteuttamista, 
mutta loi myös mahdollisuuksia uudessa mittakaavas-
sa teknologian ja digitalisaation valjastamiseen hy-
vinvoinnin edistämiseksi. Pandemian alussa hankkeen 
kokeilutoiminnan prosesseja uudistettiin verkkototeu-
tuksiksi. Koronapandemiasta johtuen hankkeen pilotit 
painottuivatkin teknologioihin, joiden testausprosessit 
voitiin toteuttaa pääsääntöisesti etäyhteyksin tai muu-
toin koronaturvallisesti. Teknologioiden yhteiskehittä-
minen mahdollisti monipuolisesti käyttäjien tarpeiden 
tunnistamisen uusia innovaatioita luotaessa osaksi so-
siaali- ja terveyspalvelujen tuottamista.

Hankkeen aikana tunnistettu hyvinvointi- ja terveys-
teknologian ratkaisujen kirjo osoitti, että teknologia luo 
myös uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia sosiaali- 
ja terveysalan palveluiden tuottamiseen niin normaali-
oloissa kuin poikkeuksellisessa tilanteessa. Hankkeessa 
toteutettujen demojen, kokeilujen ja tutkimusten perus-
teella todettiin, että teknologia luo uusia mahdollisuuk-

sia yksilöiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden 
edistämiseen sekä henkilökunnan työtapojen kehittämi-
seen. Uusien ratkaisumallien tunnistaminen on oleellista 
tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveysalan palveluiden 
tuottamista haastaa päivittäin myös merkittävä työvoi-
mapula.

Korona-pandemian alkuvaihe sulki sosiaali- ja ter-
veysalan organisaatioiden ovet ja keskeytti pääasial-
lisesti yhteistyön valtakunnallisesti hyvinvointi- ja ter-
veysteknologiayritysten kanssa. Hankkeessa reagoitiin 
nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen ja kiinnitettiin 
erityisesti huomiota siihen, miten hyvinvointi- ja ter-
veysteknologiayritysten sekä sosiaali- ja terveysalan 
organisaatioiden välille voitaisiin luoda yhteisiä fooru-
meita tilanteessa, jossa myös alan suurtapahtumia ja 
tilaisuuksia peruttiin ja siirrettiin eteenpäin. Hankkeessa 
painopistettä siirrettiin osittain verkkotapahtumien to-
teuttamiseen. Niissä pyrittiin saamaan vahvasti tekno-
logiayritysten ääni kuuluville. Hankkeessa järjestettiin 30 
tilaisuutta, joista suurin osa toteutettiin etätapahtumina. 
Etätapahtumien toteuttaminen auttoi hanketta ja tek-
nologiayrityksiä tavoittamaan laajempia kohderyhmiä 
kuin läsnätilaisuudet. Hankkeen aikana valtaosa tapah-
tumista tavoitti suuria osallistujamääriä valtakunnalli-
sesti.

Hanketoteuttajien yhteistyön tuloksena merkittä-
väksi ja tunnetuksi tapahtumakokonaisuudeksi muo-
dostui kolmena vuonna järjestetyt Hyvinvointiteknolo-
giamessut, jotka keräsivät jokaisena vuonna runsaan 
osallistujamäärän. Tapahtuman tarkoituksena oli alusta 
alkaen esitellä hyvinvointi- ja terveysteknologian inno-
vaatioita ja niiden luomia mahdollisuuksia sosiaali- ja 
terveysalan päättäjille, johdolle, asiantuntijoille ja työn-
tekijöille. Tapahtumaan saatiin heti ensimmäisestä vuo-
desta lähtien yli 50 teknologiayritystä ja -toimijaa näyt-
teilleasettajiksi ja puhujiksi. Hyvinvointiteknologiamessut 
pystyivät vuosittain tarjoamaan monipuolisesti teknolo-
giatietoa tapahtuman osallistujille. Hyvinvointiteknolo-
giamessujen yhteistyökumppanina toimi STM:n ja THL:n 
luotsaama Hyvinvoinnin tekoäly- ja robotiikkaohjelma 
HyteAiro, jonka tavoitteena oli tukea ja vauhdittaa teko-
älyn ja robotiikan hyödyntämistä hyvinvointialan palve-
luissa. 
 
 
 
1.1.1  PALVELUPOLKU VISUALISOI 
TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISEN JA 
TUTKIMUKSEN MONIPUOLISET PALVELUT 

Satakunta DigiHealth -hankkeen käynnistyttyä hanke-
toteuttajien tarjoamat palvelut koottiin palvelupolun 
muotoon (Kuva 3). Palvelupolku noudatti teknologian 
tuotekehitysprosessin vaiheita. Hankkeessa kehitettävät 
palvelut kohdentuivat sosiaali- ja terveysalan eri palve-
luihin tai prosesseihin. Hanketoimijat palvelivat teknolo-
gian kehittäjiä ideavaiheesta aina tuotteen kaupallista-
miseen ja jatkokehittämiseen saakka. Samanaikaisesti 
palvelupolku kuvasi hankkeen tarjoamia monipuolisia 

NIINA HOLAPPA  PRIZZTECH OY 
KRISTA TOIVONEN  SATAEDU 
SARI MERILAMPI  SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU 
TARMO LIPPING  TAMPEREEN YLIOPISTO  
VIRPI HOPEAKANGAS  WINNOVA
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yhteiskehittämisen ja yhteistyön mahdollisuuksia.
Palvelupolku käynnistyi ideavaiheesta, jolloin tek-

nologiaidean sparraukseen ja asiantuntijakonsultointiin 
voitiin kartoittaa eri alojen ammattilaisia pohtimaan esi-
merkiksi teknologiaidean tarvetta, käytännön toteutus-
ta, toiminnallisuuksia, kohderyhmää ja markkinaa. Ide-
an konkretisoituessa sosiaali- ja terveysalalta haettiin 
yhteistyökumppani, jonka kanssa teknologiaa lähdettiin 
jatkojalostamaan yhteistyössä eteenpäin.

Hanke tarjosi mahdollisuuksia teknologiademojen 
ja -protojen varhaisen vaiheen kokeiluihin laboratorioti-
loissa, erityisesti Satakunnan ammattikorkeakoulun Ro-
boAI-laboratoriossa, erilaisissa mallitiloissa ja ympäris-
töissä, kuten Sataedun MeWet-älykodissa ja Satakunnan 
ammattikorkeakoulun Kokeilimossa sekä simulaatioym-
päristöissä, kuten WinNovan simulaatio-oppimiskeskuk-
sessa ja Satakunnan ammattikorkeakoulun simulaatio-
keskuksessa. Lisäksi WinNovan kotihoidon digitaalinen 
oppimisympäristö tarjosi pilotointimahdollisuuksia var-
haisen vaiheen teknologioille yhdessä opiskelijoiden 

kanssa.
Tuotekehitysvaiheessa teknologian kehittäjät pystyi-

vät hyödyntämään Tampereen yliopiston data-analytii-
kan ryhmän osaamista. Terveydenhuoltoon kehitettävi-
en ratkaisujen osalta data-analytiikan ryhmä suunnitteli 
yhdessä kehittäjien kanssa tuotteiden ja palveluiden va-
lidoinnin sekä toteutti tarvittavan datankeruun ja analy-
tiikan tieteellisen toiminnan kriteereitä noudattaen.

Teknologiapalvelun kehittyessä yhteistyön pai-
nopistettä voitiin siirtää laajempiin asiakaskokeiluihin 
kentälle varsinaisten asiakkaiden pariin. Demoja ja ko-
keiluja toteutettiin aidoissa sosiaali- ja terveysalan ym-
päristöissä osatoteuttajien johdolla yhdessä sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisten, asiakkaiden sekä omaisten 
kanssa. Living lab -toimintamallin mukaisia testauksia 
toteutettiin Prizztechin osahankkeessa. Testausten tar-
koituksena oli tarjota lisätietoa teknologioiden jatkoke-
hitykseen sekä niiden soveltuvuuteen liittyen. Pilotoinnit 
mahdollistivat sosiaali- ja terveysalan organisaatioille 
tutustumisen erilaisiin teknologiapalveluihin käytännös-

Kuva 3. Satakunta DigiHealth -hankkeen palvelupolku tarjosi runsaasti erilaisia palveluja teknologiainnovaatioiden kehittä-
miseen ja tutkimukseen.

sä ja loivat mahdollisuuksia osallistua teknologioiden 
suunnitteluun.

Teknologiakehittämisen yhteydessä tehtiin myös 
teknologioiden palvelumuotoilua ja -konseptointia, jotta 
ratkaisuista saatiin sosiaali- ja terveysalan asiakkaille ja 
henkilökunnalle sekä sosiaali- ja terveysalan palvelui-
hin ja prosesseihin soveltuvia. Palvelupolun seuravana 
vaiheena oli teknologiainnovaation kaupallistaminen, 
johon neuvoja ja tukea saadaan esimerkiksi alueen yri-
tyskehitystoimijoilta. Jo markkinoilla olevia teknologiain-
novaatioita voitiin pilotointien ja palvelumuotoilun kei-
non kehittää myös muille kohderyhmille tai toisenlaisiin 
käyttötarkoituksiin.

Satakunta DigiHealth -hankkeen läpileikkaavana 
palveluna toimi hyvinvointiteknologiaosaamisen vah-
vistaminen laajassa sidosryhmäyhteistyössä niin opis-
kelijoiden kuin työssä käyvien sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisten osalta. Myös teknologian ja teknolo-
giavaikutusten tutkimus oli tärkeässä osassa hanket-
ta. Erilaisten paikallisten ja kansallisten verkostojen ja 

kumppanuuksien avulla autettiin teknologian kehittä-
jiä ja muita sidosryhmiä löytämään sopivia yhteistyö-
toimijoita esimerkiksi palveluiden tai liiketoiminnan eri 
osa-alueiden kehittämiseen. Hankkeen tilaisuudet ja 
tapahtumat tarjosivat teknologian kehittäjille areenoita 
teknologioiden esittelyyn ja toisaalta sosiaali- ja terve-
ysalan organisaatioille monipuolisesti tietoa teknolo-
gioiden mahdollisuuksista. Hanke tarjosi myös tietoa eri-
laisista opiskelijaprojekteista, joiden pariin ekosysteemin 
osapuolet pystyivät hakeutumaan mukaan. 

Kuva 4. Hankkeen aikana yhteiskehittämistä toteutettiin myös etäyhteyksin.

IDEA

VARHAISEN 
VAIHEEN 

KOKEILUT

 
Ideoiden
sparraus

 
Asiantuntija-
konsultaatiot

 Laboratorio-
palvelut 

(tekniikka ja robotiikka)

 
Mallitilat ja 

kokeiluympäristöt

 
Simulaatio-
ympäristöt

 
Demot

 Kotihoidon 
digitaalinen 

oppimisympäristö

 Tarve- ja 
kumppani- 
kartoitukset

TUOTE-
KEHITYS

 
Datan keruu
ja validointi

 
Living lab 

-testaukset

 
Palvelumuotoilu

 
Tuotekehitys ja
konseptoinnit

 
Kaupallistaminen

HYVINVOINTI- 
TEKNOLOGIA-  

OSAAMISEN  
VAHVISTAMINEN

TUTKIMUS VERKOSTOT JA 
TIEDONVÄLITYS

KANSAINVÄLISET 
KONTAKTIT JA 

KUMPPANUUDET
TILAISUUDET JA 
TAPAHTUMAT

OPISKELIJA- 
PROJEKTIT

Satakunta DigiHealth -palvelupolku
SATAKUNTA

DigiHealth

SATAKUNTA

DigiHealth



20 21

HANKKEESSA MUKANA

PAINOPISTEET
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YHTEISKEHITTÄJÄT

Teknologiayritykset
Sote-alan organisaatiot
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Rahoittajat

Satakunnan
ammattikorkeakoulu
Tampereen yliopisto
WinNova

Prizztech Oy
Sataedu

SATAKUNTA DIGIHEALTH
-HANKKEEN INNOVAATIO-
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1.1.2  MONIALAINEN EKOSYSTEEMI 
YHTEISTYÖN JA TEKNOLOGIAOSAAMISEN 
EDISTÄJÄNÄ 

Satakunta DigiHealth -hankkeessa luodusta ekosys-
teemistä syntyi odotettua monipuolisempi. Hankkeessa 
tehtiin tiivistä yhteistyötä hyvinvointi- ja terveystekno-
logiayritysten kanssa testausten lisäksi myös palvelu-
muotoilussa sekä teknologiatiedon levittämisessä kan-
sallisesti mm. erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien 
kautta. Sosiaali- ja terveysalan organisaatiot toimivat 
erilaisten demojen, kokeilujen ja tutkimusten pilotointi- 
ja tutkimusympäristöinä. Testauksissa aitojen käyttäjien 
rooli teknologioiden testaajina, kommentaattoreina ja 
innovoijina oli tärkeä. Saadut kokemukset ja palauteet 
edistivät erilaisten näkökulmien huomioimista teknolo-
giakehityksessä.

Hankkeessa muodostettu ekosysteemi koostui näin 
ollen hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan yrityksistä, 
sosiaali- ja terveysalan julkisista, yksityisistä ja kolman-
nen sektorin toimijoista sekä kunnista. Ekosysteemissä 
toimi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, käyt-
täjäasiakkaita, omaisia, eri tutkintoasteiden opiskelijoita, 
opettajia, tutkijoita ja kehittäjiä.

Hankkeen ekosysteemi verkotti teknologioiden tes-
taamiseen, yhteiskehittämiseen, tutkimukseen ja tie-
don välitykseen myös monia alueellisia, kansallisia ja 
kansainvälisiä oppilaitoksia ja korkeakouluja. Hankkeen 
tapahtuma-, pilotointi- ja tutkimusyhteistyössä oli-
vat mukana mm. Centria ammattikorkeakoulu, Diako-
nia-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Seinäjoen am-
mattikorkeakoulu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun 
Porin yksikkö, Tallinn Technical University (Taltech) ja 
École des Mines de Saint-Étienne.

Tilaisuuksia ja tapahtumia järjestettiin tiiviissä yh-
teistyössä hyvinvointi- ja terveysteknologiaan tai sosi-
aali- ja terveyspalveluihin liittyvien hankkeiden kanssa. 
Konkreettista yhteistyötä tehtiin 19 hankkeen kanssa. 
Hankeyhteistyö mahdollisti teemoiltaan monipuolisem-
pien tapahtumien toteuttamisen ja laajempien kohde-
ryhmien tavoittamisen sekä eri alojen ammattilaisten 
osallistamisen yhteisiin työpajoihin. Näitä yhteistyö-
hankkeita olivat Robocoast R&D Center - Robotics Living 
Lab for Companies, ASTe - Akateeminen asiantuntijuus 
Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi, Kam-
pus-Sote - Kampusperustaista osaamisen kehittämistä 
sote-palveluissa, Tekoälystä Satakunnan menestysteki-
jä, Satakunnan pelillisyysverkosto, KumppanuusAkate-
mia, TASE – Toisen asteen oppimateriaalikustannusten 
alentaminen, HyteOpe - Hyvinvointiteknologiaa am-
matillisille opettajille, RoboSote, Baltse@nioR 2.0, Reac-
tiveToo, Talent Boost Robotics, CANEMURE, Satakati, 
DigiDiakon, Teknologialla osallisuutta - verkostolla vai-
kuttavuutta – TEKOS, Verkostoyhteistyöllä vauhtia tekoä-
lypohjaisten virtuaaliteknologioiden saavutettavuuteen 
kuntoutuksessa, Satakunta Testbed ja Uudet teknologia-
ratkaisut aivoterveyden arviointiin ja seurantaan.

Hanke teki teknologiatiedon levittämiseen liitty-
vää yhteistyötä myös paikallisten kumppaneiden sekä 

opiskelija- ja yrittäjäyhteisöjen kanssa. Näitä yhteistyö-
kumppaneita ovat mm. Satakunnan sote-TKIO-verkos-
to, Pori Entrepreneurship Society, Satakunnan Yrittäjät ja 
Crazy Town.

Valtakunnallisesti yhteistyötä tehtiin erilaisten jär-
jestöjen ja verkostojen kanssa. Satakunta DigiHealth 
-hankkeen yhteistyökumppaneiksi muodostuivat mm. 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Ikätekno-
logiakeskus, Sairaanhoitajaliitto, Suomen lähi- ja perus-
hoitajaliitto SuPer ry, Tehy ja Taitaja2022-kilpailu sekä 
STM:n ja THL:n koordinoima HyteAiro-verkosto.

Ekosysteemin fasilitaattoreina toimivat hankkeen 
toteuttajat Prizztech Oy, Sataedu, Satakunnan ammatti-
korkeakoulu, Tampereen yliopiston Porin yksikkö ja Win-
Nova. Hankkeen toteuttajat tutustuivat hankkeen aikana 
moniin uusiin yhteistyötahoihin ja saivat hankkeen kaut-
ta koottua runsaasti yhteistyöverkostoa myös tulevai-
suuteen kehittämistoimiin.

Satakunta DigiHealth -hankkeen ekosysteemin yh-
teiskehittäjiä, toimintaa ja tuloksia esitellään Kuvassa 
5. Yhteenvetona voidaan todeta, että ekosysteemin yh-
teiskehittämisessä oli mukana 31 teknologiakumppa-
nia, 22 sote-organisaatiota, 600 sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaista, 428 sote-palvelujen asiakasta ja 886 
opiskelijaa. Heidän kanssaan toteutettiin 97 teknologia-
demoa, -pilottia, valmennusta ja tutkimuscasea. Lisäksi 
hankkeessa toteutettiin seitsemän simulaatiota, joista 
kaksi järjestettiin avoimina etätilaisuuksina Hyvinvoin-
titeknologiamessuilla 2021. Hanke tuotti 30 hyvinvointi- 
ja terveysteknologiaan liittyvää tapahtumaa, joissa 100 
teknologiayritystä esitteli palvelujaan. Hankkeen 19 yh-
teistyöhankkeen avulla tapahtumista saatiin suurempia 
kokonaisuuksia. Myös 17 muulla paikallisella, kansallisella 
ja kansainvälisellä yhteistyökumppanilla oli tärkeä rooli 
hankkeen yhteistyössä sekä tulosten ja toiminnan vies-
timisessä. 
 
 
 
1.1.3  TEKNOLOGIAKOKEILUISTA VAUHTIA 
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN 
KEHITTÄMISEEN 

Satakunta DigiHealth -hankkeen keskeisiä toimenpiteitä 
olivat erilaiset demot ja kokeilut sosiaali- ja terveysalalla 
sekä oppilaitosympäristöissä. Kokeiluiden tarkoitukse-
na oli tunnistaa erilaisia teknologioiden hyödyntämis-
mahdollisuuksia sekä edistää niiden käyttäjälähtöistä 
ja -keskeistä kehittämistä. Lisäksi yritys- ja sote-yhteis-
työtä tehtiin teknologiavalmennusten ja tutkimusten to-
teuttamisessa.

Hankkeen pilotointiympäristöinä ja -yhteistyökump-
paneina toimivat julkisen, yksityisen ja kolmannen sekto-
rin organisaatiot. Hankkeen aikana toteutettiin kymme-
niä pilotteja, valmennuksia, työpajoja ja simulaatioita. 
Demoja, pilotteja, valmennuksia ja tutkimusyhteistyötä 
toteutettiin erilaisissa ympäristöissä, kuten mm. Porin 
perusturvan yhteistoiminta-alueella, Porin kaupungin 
Ruosniemen koulussa, Keski-Satakunnan sosiaali- ja 

Kuva 5. Satakunta DigiHealth -hanke osallisti laajasti kumppaneita yhteiskehittämiseen ja tuotti monipuolisia tuloksia.
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terveydenhuollon kuntayhtymässä, Rauman kaupun-
gilla, Satasairaalassa, Diakon Palvelut Oy:ssä, Farelma 
Oy:ssä, Rauman Fysikaalinen Hoitola Oy:ssä, Attendo La-
tokartanossa, Attendo Villa Aallossa Tampereella, Verve 
Porissa, KK-Verve Oy:ssä, Kuntotutka Oy:ssä, Kuntoutus-
sairaalasäätiö Kankaanpää sr:ssä, Ohjaamo Porissa, 
Tukena Oy:ssä, Autismisäätiön Tampereen yksikössä, 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja Oulun yliopistolli-
sessa sairaalassa sekä yhteistyössä Ulvilan Seudun In-
validit ry:n, Satakunnan Omaishoitajat ry:n ja Satakun-
nan Vanhustuki ry:n kanssa.

Oppilaitoksissa yhteistyö- ja pilotointiympäristöinä 
toimivat Sataedun MeWet-koti ja WinNovan simulaa-
tio-oppimisympäristö. Oppimisympäristöjen hyödyn-
täminen mahdollisti yritysyhteistyön lisäksi eri alojen 
opiskelijoille tutustumisen uusiin teknologioihin, niiden 
käytön harjoittelun sekä teknologiatiedon ja -taidon li-
säämisen.

Pilotointi-, valmennus-, simulaatio- ja tutkimusyh-
teistyökumppaneina toimi lukuisia hyvinvointi- ja terve-
ysteknologiayrityksiä ja muita kumppaneita. Hankkeen 
pilotointi-, valmennus- ja tutkimustoimintaan osallistui-
vat mm. Algol Trehab Oy, ArrowLabel Oy, Beckhoff Au-
tomation Oy, Dose Control Oy, Etäpalvelu Helmi Oy, Oy 
Everon Ab, Evondos Oy, eXerium, FinFonic Oy, Fysiotähti 
Oy, Glad Media Oy, Glucostratus Oy,  Haltija Oy, Innohoi-
va Oy, Innojok Oy, Innovative Knowledge Enterprise IKE 
Oy, Inscripta Oy, Oy Interfii Ltd, Invantor Oy, Kuori Oy, Lo-
jer Oy, Lumeo Oy,  MediMattres Oy, Meditas Oy, Menumat 
Oy, Multitronic Oy, Norded Oy, Oras Oy, Predicell Oy, Sa-
takunnan Sydänpiiri ry sekä Vivago Oy.

Hankkeessa testattiin monipuolisesti erityyppisiä 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon suunnattuja teknolo-
gioita ja teknologiapalveluja. Hankkeessa pilotointiin ja 
kehitettiin digipalveluja, sovelluksia ja pilvipalveluja, hy-
vinvointi- ja terveysteknologian ratkaisuja, tekoälyä, ro-
botiikkaa ja virtuaalitodellisuutta sekä kotona asumista 

tukevia teknologioita. Pilotointiyhteistyön avulla teknolo-
gioiden mahdollisuuksia pystyttiin havainnollistamaan 
käytännössä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yhteistyön 
aikana sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta ja asiak-
kailta saatiin kerättyä tärkeitä kokemuksia ja havaintoja 
teknologioiden edelleen kehittämiseksi. Teknologioiden 
pilotointi toi esille erilaisia tapoja kehittää sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluja asiakaslähtöisemmiksi ja 
sujuvimmiksi. Teknologia tarjosi mahdollisuuksia myös 
sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien, henkilökunnan 
työn ja työtapojen sekä työvälineiden kehittämiseen. 
Joissain tapauksissa yhteistyö teknologiayritysten ja 
sosiaali- ja terveysalan toimijoiden välillä jatkui yhteis-
kehittämisen jälkeen kaupallisena yhteistyönä. Monista 
edellä mainituista teknologiapalveluista voi lukea li-
sää teknologiapilotteja sekä -tutkimuksia käsittelevissä 
osissa 2 ja 3. 
 
 
 
1.1.4  TIETO TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA 
EDISTÄMÄSSÄ 

Sosiaali- ja terveysala tuottaa valtavat määrät tietoa. 
Kun tämä yhdistetään vielä asiakkaiden itsensä tuot-
tamaan datamäärään, on käytössä erittäin mittava 
tietovaranto, jonka hyödyntäminen toisi hyötyä niin pal-
veluiden tuottajille kuin käyttäjille. Genomitiedon hyö-
dyntäminen on yksi hyvä esimerkki siitä, miten tervey-
denhuollon palveluita voitaisiin yksilöllistää yksilöllisten 
ominaisuuksiemme mukaisesti. Myös elintapoihimme 
liittyvä tieto voitaisiin hyödyntää riskien varhaisessa 
tunnistuksessa ja ennaltaehkäisevän työn tukena, sekä 
erilaisten toimien vaikutusten arviointiin. Tietoaltaat ovat 
hyvä osoitus siitä, että potilastiedon toisiokäyttö halu-
taan mahdollistaa ja siihen myös panostetaan. Lisäksi 
olemme nähneet paljon edistysaskelia tieteellisiä tutki-

muksia hyödyntävistä riskilaskureista, uusista tutkittuun 
tietoon perustuvista ohjauspalveluista ja päätöksenteon 
tukijärjestelmistä.

Satakunta DigiHealth -hankkeessa keskityttiin eri-
tyisesti erilaisten objektiivisten mittareiden tuottaman 
tiedon hyödyntämiseen ja tällaisten mittareiden mah-
dollisuuksien tunnistamiseen. Yhtenä pilotointikohteena 
olivat aivotoiminnan monitorointiin perustuvat kuormit-
tavuuden biomarkkerit. Toisin kuin esimerkiksi sykkee-
seen tai ihon impedanssiin pohjautuvat mittarit, aivo-
sähkökäyrään perustuvat indikaattorit mahdollistavat 
myös sellaisten kuormittavuustilojen tunnistamisen, 
jotka eivät näy autonomisen hermoston vasteissa. Ai-
vosähkökäyrään perustuvista aivoterveyden ja kuormit-
tavuuden biomarkkereista löytyy tutkimustietoa, mutta 
kaupallisiin sovelluksiin nämä ovat vasta tulossa. Luotet-
tava aivojen kuormittavuuden arviointi auttaa ehkäise-
mään työuupumusta, arvioimaan erilaisten sovellusten 
(esim. simulaattorit tai pelit) aivotoiminnalle kohdista-
maa kuormitusta sekä monitoroimaan palautumista 
kuormitustilasta.

Toisena esimerkkinä Satakunta DigiHealth -hank-
keessa pilotoiduista datapohjaisista mittareista voidaan 
mainita motorisen aivokuoren ja lihasten välisen kom-
munikaation monitorointi kävelyrobotin yhteydessä. Kä-
velyrobotit, eli alaraaja-exoskeletonit, ovat yleistymäs-
sä kuntoutuksen apuvälineinä. Tutkimustuloksia siitä, 
millaiset potilaat kävelyroboteista eniten hyötyisivät tai 
missä vaiheessa kuntoutusta ja millaisella protokollalla 
robotteja pitäisi käyttää parhaan kuntoutustuloksen ai-
kaansaamiseksi, on kuitenkin vielä niukasti. Lisäksi käve-
lyroboteilla on eri toimintamoodeja ja avustuksen tasoja, 
joten optimaalisen konfiguraation löytäminen kokeilun 
kautta ei välttämättä ole helppoa. Satakunta DigiHealth 
-hankkeessa toteutettiin testimittauksia, jolloin terveiltä 
koehenkilöiltä mitattiin aivosähkökäyrää (EEG), sydän-
käyrää (ECG), lihasaktiviteettia (EMG) sekä liikettä käve-
lyrobotin eri toimintamoodien ja parametrien konfigu-
raatioiden yhteydessä. Alustavien mittausten pohjalta 
jatkokehitetään mittausasetelmaa, jonka jälkeen pääs-
tään toteuttamaan laajempia rekisteröintisarjoja.

Tarkempi kuvaus yllä mainituista piloteista löytyy 
kappaleista 3.6.3. Esimerkkejä erilaisista objektiivisista 
mittareista: Enobio ja 3.10. Uudenlaiset mittarit avuksi 
exoskeleton-kuntoutuksen vaikutusten arviointiin. 
 
 
 
1.1.5  KOULUTUSASTEIDEN JA 
ORGANISAATIOIDEN RAJAT YLITTÄVÄ 
OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN 

Satakunta DigiHealth -hankkeen keskeinen kulmakivi oli 
laajamittainen oppilaitosyhteistyö toimialarajat ja kou-
lutusasteet ylittäen. Tämä yhteistyö sai hankkeen aikana 
monenlaisia muotoja, kuten yhdessä toteutettuja opis-
kelijaprojekteja, teknologiatestauksia ja simulaatioita, 
joista kerrotaan tarkemmin julkaisun muissa luvuissa. 
Hankkeen kautta eri toimijoilla oli mahdollisuuksia to-

teuttaa useiden eri hyvinvointiteknologiasta kiinnostu-
neiden tahojen kanssa yhteistyötä.

Positiivista energiaa omaavan tiimin voimaa kyettiin 
hyödyntämään myös tulevaisuuden projekteja suunni-
teltaessa. Hyvä esimerkki alueellamme toimivien toisen 
asteen oppilaitosten, WinNovan ja Sataedun yhteistyös-
tä oli molempien oppilaitosten simulaatioihin erikois-
tuneiden lehtoreiden yhteistyö. Molempien vahvuudet 
yhdistämällä saatiin entistä laadukkaampaa materi-
aalia simulaatio-opetuksesta mm. Hyvinvointiteknolo-
giamessuille. Yhteistä hanketoimijoilla on halua oppia 
uutta ja ottaa haltuun tulevaisuuden hoitotyöhön liitty-
viä upeita mahdollisuuksia. Monen toimijan kanssa teh-
tävä yhteistyö koettiin etuoikeutena sen luodessa hyvät 
mahdollisuudet koko Satakunnan elinvoimaisuuden ja 
uusien innovaatioiden lisääntymiseen.

Keskeistä hankkeen toiminnassa oli saattaa eri 
oppilaitosten osaaminen myös laajemmin työelämä-
toimijoiden ja akateemisen maailman käyttöön. Vain 
yhteistyön kautta yliopistojen ja korkeakoulujen korkea-
tasoinen osaaminen osataan parhaiten kanavoida käy-
tännön tarpeisiin. Käytännön tarpeiden paras ymmärrys 
saadaan osallistamalla kehittämistyöhön sekä kenttä-
toimijoita että oppilaitoksia eri koulutusasteilta. Oppilai-
tosten kannalta on erittäin tärkeää saattaa opiskelijoita 
yhteiskehittämiseen jo opintojen aikana, jolloin opitaan 
paitsi uutta osaamista, uutta ammatti-identiteettiä. Esi-
merkiksi lähihoitajan osaamista voitaisiin käyttää hoito-
työn lisäksi vaikkapa tuotekehityksessä. Edellä kuvattu 
on erityisen hyödyllistä, kun kehitettävä tuote linkittyy 
heidän työhönsä tai tuote on suunnattu heidän asiak-
kailleen. 
 
 
 
1.1.6  MALLI TEKNOLOGIAN 
YHTEISKEHITTÄMISELLE 
 
 
 
 

Toimialarajat ylittävän yhteistyön ja kehittämisen muo-
dostaessa Satakunta DigiHealthin toiminnan ytimen, on 
yhteistyöhön sovellettu alueella aikaisemmissa kehittä-
mishankkeissa tuotettuja hyviä käytänteitä. Yksi näistä 
on Visio- ja teknologiajalostamo -hankkeessa kehitetty 
malli teknologiayhdistelmien yhteiskehittämiselle (kuva 
4). Malli esittelee yhteiskehittämisen muodon, jossa tut-
kijat ja kehittäjät korkeakoulumaailmasta tekevät yh-
teistyötä yritysten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin 
organisaatioiden kanssa tavoitteenaan luoda uusia 
teknologiayhdistelmiä, joilla ratkaistaan todellisista ym-
päristöistä nousseita ongelmia ja/tai kehitetään niiden 
toimintaa. Mallin mukainen toiminta lähtee tilanteesta, 
jossa yritysten visioiden ja toimintaympäristön tarpei-
den perusteella kohdataan uusien teknologioiden tut-
kijoita ja kehittäjiä. Yritysten ja tutkijoiden vuoropuhelun 
avulla jäsennetään tarpeita sekä rajataan kehittämistyö 

Kuva 6. Aivotoiminnasta mitattavan datan avulla voidaan arvioida tietokonepelien ja -sovellusten kuormittavuutta sekä 
ohjata sovellusten toiminnallisuuksia. 

MERI OLENIUS, MIRKA LEINO & SARI MERILAMPI 
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU 
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sopivaan kontekstiin ja sopiviin tavoitteisiin.
Jäsennettyjen tarpeiden ja kehittämisen rajaamisen 

perusteella päästään mallin ensimmäiseen tutkimus-
työvaiheeseen. Siinä on tarkoitus jalostaa hyödynnet-
täviä teknologioita yhdistämällä ja kehittämällä niitä 
sellaiseen muotoon, että tavoitteet voidaan saavuttaa. 
Ensimmäisen jalostamisvaiheen perusteella tehdään 
idean visualisointia. Tässä kohdassa on tärkeää huomi-
oida yhteistyökumppanien tiedon sisäistämiskyky (ab-
sorptive capacity), jotta visualisointi tehdään niin, että 
se on mahdollisimman helppoa ymmärtää ja sisäistää. 
Demonstraatiot konkretisoivat teknologian hyödyntä-
mismahdollisuudet, mutta tuovat myös esiin teknolo-
gian hyödyntämisessä eteen tulevat haasteet tai sulke-
vat pois epäkelvot ratkaisut.

Jalostettua teknologiatietoa jaetaan visualisoidussa 
muodossa niin akateemisen maailman kuin elinkeino-
elämän ja jatkuvan oppimisen näkökulmista. Akateemi-
nen tiedonvälitys perustuu edelleen pitkälti tieteellisiin 
artikkeleihin, mutta myös erilaisilla asiantuntijafooru-
meilla jaettavaan tietoon, jossa voidaan hyödyntää laa-
jemmin tiedon visualisoituja muotoja. Elinkeinoelämän 
ja jatkuvan oppimisen näkökulmasta tiedonvälitys py-
ritään tekemään ns. matalan kynnyksen tiedonvälitys-
tä hyödyntäen. Silloin tiedonvälityksessä huomioidaan 
tarkemmin vastaanottajan kyky sisäistää tietoa juuri 
hänelle soveltuvassa muodossa. Tällaisiin tarkoituksiin 
soveltuvat hyvin erilaiset demovideot, sosiaalisen medi-
an vinkki- ja tiedonlevityspostaukset sekä verkkosivuilta 
löytyvät artikkelit, kuvat, videot ja jopa tarinalliset ku-
vaukset teknologiayhdistelmien toiminasta ja hyödyn-
tämismahdollisuuksista. Tästä syystä myös Satakunta 
DigiHealthissa on keskitytty paljon teknologiatiedonsiir-
toon, teknologian mahdollisuuksien visualisointiin ja tar-
peiden kartoittamiseen.

Kun tarpeisiin perustuva teknologiakehittäminen 
ja sen tiedonlevitys on tehty, päästään seuraavaan 
tutkimusvaiheeseen. Siinä yhdistetään tunnistettuja 
mahdollisuuksia ja tehdään niillä konkreettisia kokeilu-
ja ensin laboratorioympäristössä ja sitten todellisissa 
toimintaympäristöissä. Näin kasvatetaan ymmärrystä 
niin ratkaisun toiminnallisuuksien kanssa huomioitavis-
ta asioista mutta myös toimintaympäristöstä. Tekno-
logiaosaaminen, sen perusteella tehtävät konkreettiset 
kokeilut ja sitä kautta kasvanut ymmärrys toimintaym-
päristön mahdollisuuksista ja rajoitteista tuottavat 
osaamisten fuusion. Tämän fuusion kautta sekä tutki-
joiden, asiantuntijoiden että toimintaympäristössä työs-
kentelevien ymmärrys ja osaaminen kasvavat. Samalla, 
kun osaamisten fuusio vaatii tutkijoilta innovatiivisuutta 
ja uuden luomista, se myös tuottaa tiedeyhteisölle uusia 
tutkimusavauksia. Vastaavasti osaamisten fuusio vaatii 
monialaisen toimijaverkoston yhteistyötä ja ovien avaa-
mista, mutta samalla se mahdollistaa uuden liiketoi-
minnan ideoimisen sekä uudenlaisten kumppanuuksien 
kehittämisen.

Osaamisten fuusio mahdollistaa yhteisymmärryk-
sen löytymisen ja sitä kautta todelliset teknologiapilotit, 
joiden avulla konkretia täsmentyy ja mahdollisuudet ja 

esteet voidaan todentaa. Lähes jokainen teknologiapi-
lotti paitsi varmentaa kehitetyn sovelluksen toiminnal-
lisuuksia ja tuo esille asioita, joita ei kannata toteuttaa 
suunnitellulla tavalla, myös herättää uusia ideoita. Osa 
uusista ideoista johtaa uusiin innovaatioihin, joiden ke-
hittämisessä voidaan taas pyöräyttää koko kehittämis-
malli alusta liikkeelle.
 
 
 
1.1.7  PALVELUMUOTOILU – TEKNOLOGIA-
OSAAMISESTA PALVELUINNOVAATIOIHIN 

Terveys- ja hyvinvointiteknologiatuotteet ovat hyvä esi-
merkki siitä, miten teknologia ei ole itseisarvo. Teknolo-
gia vaatii ympärilleen monenlaisia tukipalveluja, jotta 
sitä osataan käyttää ja jotta se pysyy käyttökuntoisena. 
Tämäkään ei kuitenkaan riitä, vaan erityisesti teknolo-
gia vaatii ympärilleen lisäarvoa tuottavaa palvelua, joka 
tyypillisesti on sosiaali- ja terveysalan palvelua. Tekno-
logian tuottaja ei siis useinkaan ole teknologiasisältöisen 
palvelun tuottaja – kumppanuuksia tarvitaan!

Satakunta DigiHealth -ekosysteemissä palveluiden 
ja teknologian rooleja ja nivoutumista toisiinsa on tar-
kasteltu erilaisten kokeilujen ja pilotointien kautta. Ko-
keiluissa on ollut sekä kaupallisia että hankkeessa ke-
hitettyjä prototyyppejä. Kokeiluiden kautta on syntynyt 
ymmärrys siitä, millaisiin palveluihin kokeiluissa olleet 
teknologiat mahdollisesti soveltuisivat.

Erityisen tärkeäksi palvelumuotoilun kannalta osoit-
tautuvat hieman pidempiaikaiset pilotit. Tällaisia olivat 
esimerkiksi exoskeletonharjoittelu, erilaiset objektiiviset 
mittarit kuntoutuksessa ja palveluasumisessa, pelien 
ja VR-teknologian hyödyntäminen toimintakyvyn yllä-
pidossa ja elämyksellisten sisältöjen tuotanto ja hyö-
dyntäminen (VR) sekä digitoidut välineet ikäihmisten 
ravitsemustilan kartoituksessa ja seurannassa. Mo-
niammatilliset yhteiskehittämisen prosessit mahdollis-
tivat parhaimmillaan ketterästi teknologiapalveluihin 
kohdistuvien kehittämistarpeiden tunnistamisen, mutta 
myös muovasivat palvelukokonaisuutta yhtenäisem-
pään ja selkeämpään suuntaan. Palvelumuotoilun avul-
la saatiin laajojen palveluinnovaatioiden kehittämisen 
ohella ideoita myös jo markkinoilla olevien palvelujen 
jatkokehitykseen.

Hankkeessa luoduista palvelumalleista keskustel-
laan tämän julkaisun artikkeleissa ja niiden rakentami-
sen tueksi toteutettiin haastatteluita ja sähköinen kysely. 
Yksittäisten teknologioiden yksityiskohtaisten mallien si-
jaan hankkeessa keskityttiin myös löytämään erityisesti 
yleisemmän tason mallia hyvinvointiteknologiaa hyö-
dyntävien palveluiden tuottamiseksi. Sellainen on kuvat-
tu viereisellä sivulla (kuva 8).

Kuvassa 8. teknologian käyttömahdollisuuksia on 
havainnollistettu valmennus- tai hoitoprosessin vaiheita 
mukaillen. Malli havainnollistaa, että samaa teknologiaa 
voidaan käyttää prosessin eri vaiheissa useanlaisten 
palveluiden osana. Vaikka mallissa vaiheet toistuvat 
peräkkäin, on huomioitavaa, että prosessi on tyypilli- Kuva 8. Teknologiaa voidaan hyödyntää monenlaisten palveluiden tukena.

Kuva 7. Teknologian
yhteiskehittämisen malli,
jota Satakunta DigiHealthissa 
on sovellettu.

Objektiiviset hyvinvoinnin-
mittarit (esim. Emfit, Oura, 
Vivago, liikeanturit…) ja 
subjektiiviset mittarit: 
mobiilipväkirjat, digilomak-
keet…

Digitaaliset palvelun- 
tarpeen arviointityökalut: 
pelillisyys & pelit, 
objektiiviset mittarit…

VR-harjoitteet 
(rentoutuminen, 
altistusterapia, fysio- 
terapia, mielikuva- 
harjoitteet…) 

Objektiiviset mittarit: 
Vivago, Emfit, päiväkirjat, 
fiilismittari, yms. …
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sesti syklinen (reflektoidaan ja poukkoillaan vaiheiden 
välillä).  Mallissa on esimerkinomaisesti myös mainittu 
Satakunta DigiHealth -hankkeen kokeiluissa käytettyjä 
välineitä, mutta se soveltuu monien muidenkin tekno-
logiatuotteiden implementoinnin ja palvelukehityksen 
tueksi. Jokaisessa prosessin vaiheessa palvelua tuetaan 
teknologialla, mutta jokainen vaihe erikseen vaatii vie-
lä yksityiskohtaisemman palvelun kehittämisprosessin. 
Näistä voi lukea myös tämän julkaisun artikkeleissa. 
Mallin tarkoituksena on havahduttaa erilaisten tekno-
logia – palvelukombinaatioiden mahdollisuuksiin ja sitä 
kautta uuden kehittämiseen.
 
 
 
1.1.8  TAPAHTUMAT TEKNOLOGIA- 
MAHDOLLISUUKSIEN VIITOITTAJINA 

Satakunta DigiHealth -hankkeen yhtenä tarkoituksena 
oli edistää hyvinvointi- ja terveysteknologiatiedon ja 
osaamisen välittämistä erilaisten tilaisuuksien ja tapah-
tumien kautta. Hankkeen aikana järjestettiin 30 tekno-
logiateemaista työpajaa, seminaaria, webinaaria sekä 
webinaarisarjoja ja messutapahtumia. Tapahtumia to-
teutettiin perinteisesti läsnätapahtumina, verkossa ja 
hybriditoteutuksella. Tapahtumia toteutettiin runsaasti 
yhteistyössä muiden hankkeiden sekä teknologiaan ja 
sosiaali- ja terveysalaan liittyvien kumppaneiden kans-
sa. Tapahtumien teemat käsittelivät mm. onnistuneen 
asiakaskokemuksen tuottamista teknologioiden käyt-
töönotossa, kotona asumisen tukemista, terveydenhuol-
lon työvälineitä, työn uudelleen muotoilua, työhyvinvoin-
tia, aivoterveyttä ja muutosjohtamista. Tapahtumissa 
esiteltiin monipuolisesti erilaisia jo nyt hyödynnettävissä 
olevia hyvinvointi- ja terveysteknologioiden ratkaisuja, 
kuten digitaalisia palveluja, hyvinvointi- ja terveyssovel-
luksia, turvateknologiaa, antureita ja sensoreita, pelillisiä 
ratkaisuja, kuntoutus- ja viriketeknologioita, robotiikkaa, 
exoskeletoneja, tekoälyä, puheentunnistusta ja virtuaa-
liteknologioita. 100 hyvinvointi- ja terveysteknologiayri-
tystä pääsi esittelemään tuotteitaan ja palvelujaan 
hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Hankkeen aikana huomattiin, että etätapahtumien 
avulla pystyttiin tavoittamaan perinteisiä tapahtumia 
suurempia osallistujamääriä. Erityisten ilahduttavaa oli, 
että useat sadat hyvinvointi- ja terveysteknologiasta 
kiinnostuneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset löy-
sivät tapahtumien pariin laajasti ympäri Suomen. Myös 
monet opettajat osallistuivat hankkeen tapahtumiin 
opiskelijaryhmiensä kanssa. Hankkeen tapahtumatoi-
minta muuttui etätilaisuuksien myötä paikallisesta val-
takunnalliseksi.

Tilaisuuksien osallistujapalautteista kävi ilmi, että 
hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvää tietoa kai-
vataan ja tarvitaan. Erityisesti toivottiin esimerkkejä 
konkreettisista teknologiaratkaisuista, mutta myös nii-
den onnistuneista hyödyntämisen malleista. Kiinnos-
tusta sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen ja 
uudistamiseen teknologialla on paljon. Tärkeää onkin 

löytää erilaisille kohderyhmille ja toiminnoille sopivat 
ratkaisut. Muun muassa tähän haasteeseen tapahtu-
milla pyrittiin vastaamaan.

Webinaarien ohella osallistujat kaipasivat mahdolli-
suuksia päästä ”hypistelemään” ja kokeilemaan hyvin-
vointi- ja terveysteknologioita. Teknologiayritysten koke-
musten mukaan puolestaan kasvokkaiset kohtaamiset 
tarjoavat webinaaritoteutuksia syvällisempiä kontakteja 
ja vuoropuhelua. Hankkeen loppuseminaarissa yhteiset 
kohtaamiset olivat jälleen mahdollisia. Tapahtuma jär-
jestettiin hybriditoteutuksena 19.5.2022 Taitaja2022-kil-
pailun yhteydessä teemalla Hyvinvointiteknologian 
tulevaisuuspäivä: Teknologiainnovaatiot uusia mahdol-
lisuuksia avaamassa.
 
 
 
1.1.9 HYVINVOINTITEKNOLOGIAMESSUT 
TEKNOLOGIATIEDON VÄLITTÄJÄNÄ 
JA VERKOTTAJANA 

Teknologiatiedon tehokasta ja vaikuttavaa levittämistä 
varten hankkeen aikana konseptoitiin Hyvinvointitekno-
logiamessut-tapahtumakokonaisuus. Hyvinvointitekno-
logiamessut järjestettiin kolme kertaa vuosittain mar-
raskuussa kaksipäiväisenä tapahtumana. Ensimmäiset 
Hyvinvointiteknologiamessut järjestettiin vuonna 2019 
livetapahtumana WinNovan Porin ja Rauman kampuk-
silla. Hyvinvointiteknologiamessut toteutettiin monen 
hankkeen yhteistyönä ja suurella tapahtumatiimillä 
(kuva 9).

Tapahtuman seminaariosioissa tutustuttiin mo-
nipuolisesti erilaisiin teknologioihin ja niistä tehtyihin 
tutkimuksiin. Tapahtuman englanninkielisessä semi-
naarissa kuultiin myös kansainvälisistä tutkimuksista, 
teknologiapalveluista ja yhteistyön mahdollisuuksista. 
Lisäksi tapahtuman näytteilleasettajien ständeillä pääsi 
tutustumaan laajaan kattaukseen hyvinvointi- ja terve-
ysteknologian palveluja.

Hyvinvointiteknologiamessuista kehittyi sisällöltään 
hyvin monipuolinen kokonaisuus. Vuoden 2020 ja 2021 
Hyvinvointiteknologiamessut toteutettiin verkkototeu-
tuksena COVID-19-pandemian vuoksi. Kaksipäiväiset 
tapahtumat sisälsivät useita seminaari- ja webinaario-
sioita sekä osallistavia työpajoja. Vuoden 2020 messuilla 
osallistujat pääsivät tutustumaan myös HyteAiro-ver-
koston tuottamaan virtuaaliälykotiin. Lisäksi etäyhteyk-
sin oli mahdollista tutustua SAMKin terveyden- ja hyvin-
voinnin simulaatiokeskukseen ja Kokeilimoon, Sataedun 
MeWet-älykotiin ja WinNovan simulaatio- ja oppimis-
ympäristöön. Vuoden 2020 Hyvinvointiteknologiamessut 
järjestettiin etätapahtumana RoboAI-viikolla Satakun-
nan ammattikorkeakoulusta ja vuoden 2021 Hyvinvoin-
titeknologiamessut streemattiin Sataedun Ulvilan toimi-
pisteestä.

Tapahtuman verkkototeutuksissa pyrittiin luomaan 
kaikille tapahtumasta kiinnostuneille teknologiayrityk-
sille ja -toimijoille mahdollisuus teknologioiden esitte-
lyyn joko puheenvuorossa, haastattelussa, demossa, 

Kuva 9. Hyvinvointiteknologiamessut 2019 toteutettiin monen hankkeen yhteistyönä. Tapahtumatiimistä kuvassa (alhaalla 
vasemmalta): Jere Grönman Tampereen yliopistosta, Maija Peltomäki WinNovasta, Niina Holappa ja Pauliina Harrivaa-
ra Prizztechistä, Virpi Hopeakangas ja Eija Kallio WinNovasta, Mirja Raitolampi Tampereen yliopistosta, Satu Jokitulppo ja 
Jonna Vuorinen WinNovasta, Juha-Pekka Alanen ja Mikko Puputti Prizztechistä, Krista Toivonen Sataedusta, Hanna Lehto 
WinNovasta, Marko Leino Tampereen yliopistosta, Heidi Laitomaa Sataedusta, Anja Poberznik, Santeri Saari, Kyle Mulholland 
ja Janika Tommiska Satakunnan ammattikorkeakoulusta, Mari Heinilä-Päivömaa Prizztechistä, Sari Merilampi Satakunnan 
ammattikorkeakoulusta sekä Anne Ruis ja Kai Salmela Prizztechistä.
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työpajassa tai verkostoitumiskahvilassa. Tämän koettiin 
olevan tärkeää, koska alan isoja messutapahtumia ei 
järjestetty korona-aikana. Esimerkiksi vuoden 2021 ta-
pahtumassa oli lähes 70 hyvinvointi- ja terveystekno-
logiaan liittyvää puheenvuoroa tai esittelyä. Tapahtu-
maan ilmoittautui yli 1 200 osallistujaa.

Hankkeen aikana luodut Hyvinvointiteknologiames-
sujen tapahtumakonseptit niin live- kuin etätoteutuksi-
na osoittautuivat onnistuneiksi saatujen osallistuja- ja 
puhujapalautteiden perusteella. Kyselyjä vuoden 2022 
Hyvinvointiteknologiamessuista on jo tullut, ja parhail-
laan suunnittelemme, miten tapahtuma voitaisiin to-
teuttaa jatkossa ilman hankerahoitusta.

Tarvetta teknologiatiedon levittämiselle on edelleen, 
sillä uusia teknologiapalveluja syntyy nopealla tahdilla. 
Samanaikaisesti teknologiaratkaisut ja niiden tarjoamat 
mahdollisuudet eivät ole vielä läheskään kaikille sosiaa-
li- ja terveysalalla toimiville tuttuja, saati sitten suurelle 
yleisölle.
 
 
 
1.1.10 MONIKANAVAISTA TEKNOLOGIA- 
VIESTINTÄÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLE 

Hankkeen alkuvaiheessa suunniteltiin ja toteutettiin Sa-
takunta DigiHealthille ja Hyvinvointiteknologiamessuille 
omat nettisivut, joiden kautta hankeviestintää voitiin to-
teuttaa. Hankkeen nettisivuille kuvattiin hankkeen palve-
lupolku ja palvelutarjonta sekä linkitettiin ekosysteemin 
toimijaorganisaatioita. Hankkeen sivuja hyödynnettiin 
ajankohtaisten asioiden sekä teknologiapilottien ja -tut-
kimusten viestintään. Myös hankkeen järjestämistä tilai-
suuksista ja tapahtumista oli helppo viestiä sivujen kaut-

ta eri yhteyksissä. Hyvinvointiteknologiamessusivustosta 
rakennettiin oma kokonaisuuteensa, jonka kautta pystyi 
viestimään suuresta tapahtumakokonaisuudesta mah-
dollisimman monipuolisesti.

Hankkeelle perustettiin Facebook ja Twitter-kana-
vat, jotka keräsivät satoja seuraajia hankkeen toteu-
tuksen aikana. Lisäksi hankkeen työntekijät hyödynsivät 
aktiivisesti LinkedInniä viestinnässä. Sosiaalisen medi-
an kautta voitiin helposti ja kohdennetummin tavoittaa 
hankkeen toiminnasta ja tapahtumista kiinnostuneita 
henkilöitä. Hankkeelle perustettiin myös Youtube-kana-
va hankkeen viestintää ja tapahtumatallenteiden jaka-
mista varten. Sivustolle lisättiin myös hankkeen tarjoa-
masta moniammatillisesta palvelutarjonnasta tuotettu 
esittelyvideo, joka toteutettiin piirrosvideona.

Hankkeen toimintaa ja tuloksia esiteltiin monis-
sa muissa medioissa osatoteuttajien kautta. Hankkeen 
viestintään hyödynnettiin niin paikallisia kuin valtakun-
nallisiakin medioita. Hankkeen toimintaa ja tuloksia esi-
teltiin myös tieteellisten julkaisujen ja postereiden kaut-
ta.

Hanke esittäytyi Apuvälinemessuilla 7.-9.11.2019 ja 
Suomen Nuorkauppakamarit ry:n valtakunnallisen vaali-
kokouksen Porigami-tapahtumassa tradeshow-alueella 
8.-10.10.2021 Porissa. Hankkeen tulosten esittely huipentui 
Taitaja2022-kilpailun yhteydessä järjestettyyn loppu-
seminaariin nimeltään Hyvinvointiteknologian tulevai-
suuspäivä: Teknologiainnovaatiot uusia mahdollisuuk-
sia avaamassa 19.5.2022.

Myös tähän hankkeen loppujulkaisuun on kerätty 
runsaasti esimerkkejä hyvinvointi- ja terveysteknologioi-
den kokeiluista, tutkimuksista ja hyödyntämismahdolli-
suuksista niin hankkeen osatoteuttajien kirjoittamana 
kuin myös vieraskynäilijöiden esitteleminä.

1.1.11  TIIVIS JA TOIMIVA YHTEISTYÖ 
TUOTTI TULOSTA 

Näin Satakunta DigiHealth -hankkeen loppuvaiheessa 
on hyvä yhteenvedon omaisesti tarkastella, mistä läh-
dettiin vuonna 2018 liikkeelle, kun hanketoimijoiden yh-
teistyötä käynnistettiin hankesuunnittelulla ja toisaal-
ta, mitä laajalla hankekokonaisuudella saatiin aikaan. 
Hankkeen lähtötilanteessa osatoteuttajat olivat toteut-
taneet keskenään toisistaan irrallisia hankkeita. Monet 
hankkeen työntekijöistä olivat myös toisilleen uusia tut-
tavuuksia.

Satakunta DigiHealth -hankkeen yhteistyö mahdol-
listi monialaisen ja monipuolisen hankekokonaisuuden 
tuottamisen. Hankkeen toteuttaminen mahdollisti osa-
toteuttajille keskinäisen osaamisen vahvistamisen, lisäsi 
teknologian kehittämiseen ja tutkimukseen liittyvää tie-
toa ja tuotti valtavasti uusia kontakteja. Tiivistynyt yhteis-
työ auttoi hanketoteuttajia asiakkuuksien paremmassa 
ja laadukkaammassa hoitamisessa, kun asiakkaiden 
hyödyksi osattiin tarjota myös hankekumppaneiden tie-
totaitoa ja osaamista. Lisäksi oppimisympäristöjen toi-
mintaa voitiin uudistaa ja kehittää monialaisella yritys-
yhteistyöllä.

Alueellisella tasolla hanke mahdollisti monipuolisesti 
erilaisten testausympäristöjen hyödyntämisen teknolo-
giainnovaatioiden testaamisessa ja yhteiskehittämises-
sä. Samalla sosiaali- ja terveysalan toimijoiden tarpeita 
ja toiveita voitiin palvella aiempaa paremmin. Teknolo-
giainnovaatioiden kehittämiseen ja jalostamiseen saa-
tiin lukuisia kehittämisajatuksia ja -ideoita. Käytännön 
kokeilut lisäsivät sosiaali- ja terveysalan henkilöstön 
teknologiaosaamista ja -tietoa hankintojen suunnittelua 
varten. Hankkeen aikana nähtiin, että osa pilottitoimin-
taan osallistuneista kumppaneista päätyivät jatkamaan 
yhteistyötä myös testauksien päätyttyä. Hankkeen mo-
nipuolisten verkostojen ja yhteistyöhankkeiden avulla 
teknologiaan liittyviä tapahtumia voitiin järjestää suun-
niteltua enemmän ja kohdennetummin. Hankkeen toi-
minnan myötä myös alueen eri asteiden ja eri alojen 
opiskelijoiden tietämys teknologioiden mahdollisuuksis-
ta lisääntyi.

Kansallisesta näkökulmasta tarkasteltuna hankkeen 
monipuolinen tekeminen tunnistettiin myös maakunnan 
ulkopuolella. Hyvinvointiteknologiamessut ottivat paik-
kansa uuden teknologiatiedon tuottajana. Vuosi vuodel-
ta tapahtuman kuulijakunta laajentui. Hankkeen tapah-
tumiin osallistui paljon niitä, joilla oli jo aiempaa tietoa 
hyvinvointi- ja terveysteknologiasta, mutta enenevissä 
määrin myös niitä, joille teknologioiden mahdollisuudet 
olivat täysin uusia. Kansallisesti eri alojen ja asteiden 
opettajat hyödynsivät tapahtumia oppisen paikkoina ja 
tapahtumista tehtyjä tallenteita opetusmateriaaleina.

Lukuisat yhteydenotot näkyivät hankkeen toimin-
nassa ja vievät kohti uutta myös jatkossa. Hankkeen 
toiminnasta syntyneet tulokset ovat johtaneet myös uu-
sien kehittämistarpeiden ja -kohteiden tunnistamiseen. 
Niihin keskitymme tulevissa töissämme.

1.2 PRIZZTECH OY HYVINVOINTI- 
JA TERVEYSTEKNOLOGIAYRITYSTEN 
KUMPPANINA

 

Satakunta DigiHealth -hankkeen lähtökohtana oli 
tuoda yhteen hyvinvointi- ja terveysteknologian 
kehittämisen, opetuksen ja tutkimuksen parissa 

toimivat hanketoteuttajat. Hankkeen suunnitteluvai-
heessa oli jo nähtävissä, että osatoteuttajilla on paljon 
toisiaan täydentävää tietoa ja osaamista. Yksi hankkeen 
keskeisiä tavoitteista oli saada osatoteuttajien osaami-
nen laajasti erityisesti teknologiayritysten sekä paikallis-
ten sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden hyödyksi.

Elinkeino- ja kehittämisyhtiö Prizztech Oy toimi Sata-
kunta DigiHealth -hankkeen hallinnoijan ja koordinoijan 
roolissa. Hankkeen alkuvaiheista lähtien hankkeen teke-
mistä pyrittiin suuntaamaan kohti tiimimäistä toimin-
tatapaa. Hankkeen aikana osatoteuttajat oppivat no-
peasti tunnistamaan toistensa vahvuudet, ja yhteistyötä 
tehtiinkin hyvin tiiviisti osatoteuttajien kesken, toistemme 
osaamista vahvistaen ja täydentäen sekä toisilta op-
pien.

Prizztechin osahankkeessa digitaalisen terveyden ja 
hyvinvoinnin ekosysteemin muodostamista tarkasteltiin 
erityisesti yritysten toimintaedellytysten, tuotekehityksen 
sekä aluekehittämisen näkökulmista. Prizztechillä on pit-
käaikaista kokemusta hyvinvointiteknologian käyttäjä-
lähtöisestä kehittämisestä ja yritysyhteistyöstä sosiaali- 
ja terveysalalla. Lisäksi Prizztechille on syntynyt vuosien 
varrella monipuoliset teknologiayritysten ja muiden si-
dosryhmien valtakunnalliset verkostot, joita hyödynnet-
tiin hankkeessa paikallisten sosiaali- ja terveyspalvelui-
den kehittämiseen sekä teknologiatiedon ja -osaamisen 
levittämiseen.
 
 
 
1.2.1  KÄYTTÄJÄT TEKNOLOGIAPALVELUIDEN 
MUOTOILIJOINA 

Prizztechin osahankkeessa hyödynnettiin vahvasti käyt-
täjien osallistamista ja Living lab -menetelmää pilotoin-
titoiminnassa. Living labejä pidetään käyttäjäkeskeisinä 
avoimen innovaatiotoiminnan mahdollistajina. Niiden 
ekosysteemimäinen toiminta pohjautuu systemaatti-
seen käyttäjät osallistavaan yhteiskehittämiseen sekä 
innovaatiotoiminnan prosesseihin ja tutkimukseen. Li-
ving labit toimivat koordinoijina asukkaiden, yritysten, 
kaupunkien ja tutkimusorganisaatioiden välisessä ar-
vonluonnissa. (European Network of Living Labs 2022.)  
Living labit mahdollistavat mm. uusien tuotteiden, pal-
velujen ja teknologioiden yhteiskehittämisen aidoissa 
ympäristöissä. Käyttäjäkokeiluista saatua palautetta 
hyödynnetään osana tuotekehitystä. (Feurstein, Hes-
mer, Hribernik, Thoben & Schumacher 2008, 2-3.) Tässä 

Kuva 10. Vuoden 2019 Hyvinvointiteknologiamessut tarjosivat paljon nähtävää ja koettavaa. 
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osahankkeessa Living lab -ympäristöinä toimivat Porin 
seudulla toimivat sosiaali- ja terveyspalvelujen organi-
saatiot.

Pääsääntöisesti Living lab -toimintaa hyödyntävät 
start-upit ja mikro- ja pk-yritykset. Uusia palveluja tuo-
tettaessa asiakkaiden ja teknologiakehittäjien törmäyt-
täminen yhteiskehittämiseen vähentää yritysten riskiä 
tuotekehityksessä. (Feurstein ym. 2008, 2-3.) Kotimaiset 
hyvinvointi- ja terveysteknologiayritykset arvioivat, että 
Living lab -testaukset tukevat kehitettävän teknologian 
kehittämiskohteiden tunnistamista ja sisältöjen kehit-
tämistä, tarjoavat lisätietoja kohderyhmän tarpeista ja 
auttavat soveltamaan palvelua uusille kohderyhmille. 
Pilotoinnin koetaan tuottavan lisätietoa myös sosiaa-
li- ja terveysalan organisaatioiden toimintatavoista ja 
prosesseista. Lisäksi yhteistyö nopeuttaa teknologian 
tuotekehitystä ja lisää palvelun tunnettuutta laajojen 
verkostojen kautta. (Holappa 2018, 78-83.) Yhteiskehittä-
misen tulosten rinnalla Living labistä saadut referenssit 
ovat tärkeitä yrityksille, sillä niiden avulla voidaan edis-
tää teknologiaratkaisujen markkinointia, myyntiä ja jul-
kisia hankintoja (Kotiranta, Poijärvi-Miikkulainen, Leppä-
koski & Holappa 2013, 88-89). Osahankkeen pilotteihin 
osallistuneet teknologiayritykset olivat start-upeja sekä 
pidempään markkinoilla olleita mikroyrityksiä ja pieniä 
yrityksiä.

Osahankkeen pilotointi- ja yhteistyöprosessit toteu-
tettiin siten, että teknologiayritysten ja sosiaali- ja ter-
veysalan organisaatioiden henkilökunnan ja asiakkai-
den oli mahdollisimman helppoa osallistua hankkeen 
toimintaan. Koronapandemiasta johtuen kaikki pilotti-
prosessit toteutettiin joko osittain tai kokonaan etäto-
teutuksin. Hankkeen aikana todettiin, että koulutusten 
järjestäminen, yhteisten tapaamisten toteuttaminen ja 
pilottikokemusten kerääminen onnistui hyvin myös etä-
nä. Hankkeen toteuttama koordinointi mahdollisti sen, 
että teknologiayritykset pystyivät keskittymään asiak-
kaiden ohjaamiseen ja vuoropuheluun käyttäjien kans-
sa ja testaajien oli vaivatonta osallistua yhteiskehittämi-
seen.

Satakunta DigiHealth -hankkeessa käyttäjien rooli 
uusien teknologioiden innovaattoreina, yhteiskehittäji-
nä ja palveluiden muotoilijoina oli tärkeä ja merkittävä. 
Käyttäjät nostivat esille monia uusia ideoita ja ajatuksia 
tuotteiden kehittämiseksi sekä omaan ammattialaan-
sa liittyviä huomioita teknologioiden kehittäjille tiedoksi. 
Teknologioiden pilotoinnit mahdollisimman varhaises-
sa vaiheessa ja käyttäjien osallistaminen keskusteluun 
edistivät teknologioiden kehittämistä oikeaan suuntaan. 
Käyttäjäkokemusten kuuleminen tuki myös teknologian 
kehittämisen kustannustehokkuutta.

Todellisissa käyttötilanteissa teknologiapalveluista 
nousi esille erilaisia kehittämiskohteita. Kehittämisnä-
kökulmat liittyivät mm. teknologioiden käyttöönotto-
prosessien määrittelyyn ja sujuvoittamiseen, erilaisten 
käyttäjien ja kohderyhmien huomioimiseen, toiminnalli-
suuksien kehittämiseen sekä teknologioiden hienosää-
töön. Näistä kokemuksista ja palautteista oltiin yrityk-
sissä hyvin kiinnostuneita. Osasta näitä teemoja käytiin 

käyttäjien kanssa pitkiä ja syvällisiäkin keskusteluja so-
pivien ratkaisujen löytämiseksi ja saatua tietoa viestittiin 
eteenpäin. Osaa teknologiapalveluista pystyttiin edel-
leen kehittämään käyttäjäpalautteiden pohjalta jo ko-
keilun aikana. Jokainen hankkeeseen osallistunut yritys 
ja pilottitiimi saivat demosta tai kokeilusta uusia ajatuk-
sia, näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä joko palvelun 
jatkokehittämiseen, käytettävyyden ja soveltuvuuden 
parantamiseen, uusien kohderyhmien tunnistamiseen 
tai sosiaali- ja terveysalan palveluihin, joissa teknolo-
giaa voitaisiin myös hyödyntää tai soveltaa.
 
 
 
1.2.2  TEKNOLOGIAPILOTOINNEISTA HYVIN-
VOINTI-, TERVEYS- JA HYÖTYVAIKUTUKSIIN 

Osahankkeessa toteutettiin lyhyitä democaseja sekä 
kestoltaan pitkäaikaisia pilotointeja paikallisissa sosi-
aali- ja terveysalan yksiköissä. Democasejen ja pilottien 
tarkoituksena oli mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan 
organisaatioiden vaivaton tutustuminen uusimpiin tek-
nologiainnovaatioihin sekä niiden hyödyntämismah-
dollisuuksien arviointi yksiköissä. Testausten myötä so-
siaali- ja terveysalan ammattilaisten ja asiakkaiden 
asiantuntemusta, osaamista ja kokemuksia voitiin hyö-
dyntää teknologiakehityksen eri vaiheissa.

Hankkeessa pilotoitiin tuotekehityksen alkuvaihees-
sa olevaa teknologiaa, Suomen markkinoille juuri tullut-
ta teknologiaa sekä pitkälle kehitettyjä ratkaisuja, joista 
osaa testattiin uudessa käyttökontekstissa teknologia-
palvelun edelleen kehittämiseksi. Hankkeen pilotoin-
nit keskittyivät kuntouttavaan pelilliseen teknologiaan, 
terveyden diagnosoinnin ja seurannan sovelluksiin, hy-
vinvointisovelluksiin ja sensoriratkaisuihin sekä tekoäly-
pohjaisiin palveluihin, puheentunnistukseen ja exoske-
leton-teknologiaan. Valitettavasti kaikkia suunniteltuja 
ja valmisteltuja pilottiaihioita ei voitu toteuttaa sopivan 
testausympäristön puutteesta ja COVID-19-pandemian 
vaikutuksista johtuen.

Democaseja ja pilotteja toteutettiin vanhus- ja 
vammaispalveluissa, kotiin kuntoutuksen palveluissa, 
hyvinvointi- ja terveysvalmennuksessa sekä peruster-
veydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Hankkeen 
pilotteihin osallistui lähes 80 sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen ammattilaista. Mukana oli mm. lääkäreitä, esimiehiä, 
sairaanhoitajia, saneluiden käsittelijöitä, fysioterapeut-
teja, geronomeja, kuntohoitajia sekä lähihoitajia ja oh-
jaajia. Edellä mainittujen sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden asiakkaita osallistui pilotteihin noin 90 hen-
kilöä. Asiakkaat olivat kehitysvammaisia, työikäisiä hen-
kilöitä sekä kotona asuvia ikäihmisiä.

Hyvinvointi- ja terveysteknologiapalveluiden testa-
ukset ja yhteiskehittäminen tuottivat myös tietoa tek-
nologioiden hyvinvointi-, terveys- ja hyötyvaikutuksista. 
Piloteista saatujen kokemusten mukaan teknologioiden 
käyttö mahdollisti asiakkaille uusien tietojen ja taitojen 
opettelua, edisti digiosaamisen vahvistamista ja tuki 
yhdessä tekemistä sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen 

harjoittelua. Teknologiapalveluiden käyttö tuotti moni-
puolisesti osallistujille hyvinvointitietoa ja ohjasi ja mo-
tivoi kohti terveellisempiä elintapoja. Teknologian avulla 
voitiin tukea asiakkaiden kuntoutusprosesseja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden nä-
kökulmasta teknologiaratkaisut tarjosivat ajanmukaisia 
palveluja terveystietojen dokumentointiin sekä helpotti-
vat ja nopeuttivat potilaiden diagnosointia. Teknologian 
avulla sujuvoitettiin terveydenhuollon asiakasprosesseja 
sekä sisäisiä toimintatapoja. Asiakkaiden näkökulmasta 
muuttuneet toimintaprosessit lisäsivät palveluiden laa-
dukkuutta. Uudet toimintatavat vähensivät kirjaamiseen 
kohdistuvaa työaikaa teknologian tarjoaman automati-
saation myötä ja mahdollistivat työtehtävien uudelleen 
kohdentamisen. Teknologialla voitiin keventää myös 
henkilökunnan työn fyysistä kuormittavuutta. Monien 
teknologiapalveluiden pidempiaikainen käyttö mahdol-
listaisi sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaslähtöisyy-
den kehittämisen, resurssien säästämisen ja kustannus-
tehokkuuden parantamisen.

Hankkeen toteuttamat pilotoinnit osoittivat, että 
markkinoilla on jo käyttöön otettavissa ja käyttäjille so-
veltuvissa olevaa teknologiaa. Yksi osoitus tästä on se, 
että pilottien myötä hankkeessa onnistuttiin törmäyt-

tämään sopivia yhteistyökumppaneita, joiden yhteistyö 
on jatkunut myös pilottiprosessin päätyttyä ja hankkeen 
siirryttyä taka-alalle.
 
 
 
1.2.3  VILKAS TAPAHTUMAYHTEISTYÖ 
SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ 

Satakunta DigiHealth -hankkeen yhtenä tarkoituksena 
oli edistää hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamisen 
vahvistamista. Hyvinvointi- ja terveysteknologiatiedon 
jakamiseen hyödynnettiin osahankkeessa monipuoli-
sesti erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä viestintä-
kanavia.

Prizztechillä oli keskeinen rooli hyvinvointi- ja ter-
veysteknologiaan liittyvien tapahtumien suunnittelus-
sa, kehittämisessä ja toteuttamisessa, sillä hankkeessa 
tapahtumien toteuttamisen vetovastuu oli Prizztechillä. 
Hankkeen aikana järjestettiin kymmeniä tilaisuuksia ja 
tapahtumia niin sosiaali- ja terveysalan organisaatioi-
den kuin yritystenkin näkökulmasta. Tapahtumia toteu-
tettiin osahankkeen voimin ja osatoteuttajien kanssa 
yhdessä kuin myös yhteistyöhankkeiden kanssa. Tapah-

Kuva 11. Harjavallan kotihoidon esimies Tarja Kuvaja ja lähihoitaja Eija Hjelt Kessotesta olivat mukana Auxivo-voimaliivin 
pilotissa. He pitävät tärkeänä, että myös henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. 
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tumilla pyrittiin tuottamaan eri osapuolille lisäarvoa niin 
näkyvyyden kuin aktiivisen ja kohdennetun viestinnän ja 
kontaktoinnin kautta.

Koronapandemia korosti tapahtumien merkitystä 
yhteisinä keskustelufoorumeina teknologiayritysten sekä 
sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden välillä. Muuttu-
neessa tilanteessa todettiin, että hankkeen toiminnan 
luonteeseen sopii järjestää suunniteltua enemmän ti-
laisuuksia ja tapahtumia kohtaamispaikoiksi. Tapahtu-
mien avulla pystyttiin välittämään monipuolisesti tietoa 
hyvinvointi- ja terveysteknologiatoimialasta sosiaali- ja 
terveydenhuollon päättäjille, johdolle, esihenkilöille, am-
mattilaisille, kehittäjille, tutkijoille ja eri koulutusasteiden 
opettajille ja opiskelijoille sekä yksityishenkilöille ja muille 
aiheista kiinnostuneille. Osahanke toimi mm. Hyvinvoin-
titeknologiamessujen pääkoordinoijana. Hyvinvointi-
teknologiamessujen sisällöstä pyrittiin toteuttamaan 
korona-aikana niin laaja, että kaikki halukkaat yritykset 
pääsivät esittelemään etätoteutukseen palvelujaan. 
Osahanke toimi tehokkaana kontaktien tuottajana sekä 
linkittäjänä teknologiayritysten ja sosiaali- ja terveys-
alan toimijoiden välillä. Tapahtumat tunnistettiin myös 
hankkeen näkökulmasta hyviksi verkostoitumisen kana-
viksi sekä paikallisen ja kansallisen yhteistyön mahdol-
listajiksi.
 
 
 
1.2.4  MONIPUOLINEN VIESTINTÄ 
TEKNOLOGIATIEDON VÄLITTÄJÄNÄ 

Osahankkeen toteuttama viestintä oli monikanavaista, 
ja se kohdentui erilaisille kohderyhmille. Hankkeen ai-
kana tehtiin tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten ja 
korkeakoulujen kanssa. Hyvinvointi- ja terveysteknolo-
giapalveluja, -testauksia ja niistä saatuja kokemuksia 
jaettiin osahankkeen toimesta 14:sta hyvinvointiteknolo-
gialuennolla WinNovan, Diakonia-ammattikorkeakoulun 
ja Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Luen-
toihin osallistui lähihoitaja-, vanhustyön erikoisammat-
titutkinto-, kuntoutuksen ohjaaja-, geronomi-, fysio-
terapia- ja sairaanhoitajaopiskelijoita sekä terveyden 
edistämisen YAMK-opiskelijoita. Lisäksi projektitoimin-
nasta pidettiin luento SAMKin matkailualan opiskelijoille. 
Luennoilla oli mukana yhteensä 289 opiskelijaa. Hank-
keen aikana kartoitettiin usealle Hyvinvointiteknologian 
YAMK-opiskelijalle opinnäytetyöaiheita sekä mahdollisia 
työpaikkoja. Lisäksi teknologiayrityksiltä kartoitettiin lii-
ketoimintaan liittyviä haastecaseja Turun kauppakor-
keakoulun Porin yksikön kolmannen vuosikurssin joh-
tamisen, markkinoinnin ja laskentatoimen opiskelijoille 
projektityökurssille.

Hankkeen toimintaa ja tuloksia esiteltiin myös mui-
den organisaatioiden järjestämissä tilaisuuksissa ja 
tapahtumissa, kuten mm. Soteuttamo Satakunta -tilai-
suudessa 16.5.2019, Kuntoutuspäivillä 6.-7.6.2019, Suo-
miAreenan kansalaistorilla 16.7.2019, Diakonia-ammatti-
korkeakoulun OSKE-torilla 5.2.2020, Teljän Rotaryklubilla 
15.12.2020, kansallisen testbed -verkoston tapaamisessa 

23.11.2021 ja SOTE UUDISTUU - ideoita ja innovaatioita pal-
veluihin kumppanuudella -tilaisuudessa 8.3.2022.

Hankkeen toiminnasta ja tuloksista viestittiin hank-
keen nettisivujen lisäksi niin kansallisella kuin paikalli-
sellakin tasolla. Hankkeen toiminnasta tiedotettiin myös 
monien uutiskirjeiden, kuten HyteAiron, SOSTE ry:n, SE- 
KESin ja Prizztechin kautta. Erityisesti sosiaalisen median 
kanavia hyödynnettiin aktiivisesti hankkeen viestintään 
niiden hyvän tavoittavuuden vuoksi.

Hankkeen aikana on tullut vastaan paljon vanhoja, 
mutta myös uusia tuttavuuksia niin hyvinvointi- ja ter-
veysteknologian kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden toi-
mialoilta. On ollut ilo tutustua ja tehdä töitä kanssanne 
teknologia-asioiden edistämisessä ja sote-palveluiden 
kehittämisessä!
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1.3 SATAEDUSSA DIGITAALINEN 
SOTE-EKOSYSTEEMI RAKENTUU 
MONIALAISTEN TOIMIJOIDEN 
YHTEISTYÖNÄ

 

D igitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin toimijoiden 
ekosysteemin luonnissa Sataedu toi hyvinvointi-
teknologian ammatillisen osaamisen, kansalliset 

ja kansainväliset kontaktit sekä Mewet- kodin konseptin 
osaksi toimijaverkostoa ja työkalupakkia. Tämä mah-
dollisti hyvinvointiteknologian ja sitä hyödyntävien pal-
veluiden kehittämisen. MeWet-koti tarjosi datalähtöisen 
testauksen sekä yksittäisten prototyyppien ja laitteiden 
kokeilut yhteistyössä sote-alan toimijoiden ja teknolo-
giayritysten kanssa. MeWet-kodissa teknologiatoimitta-
jien oli mahdollista testata laitteidensa yhteensopivuut-
ta osana hyvinvointidatan kokonaisuutta.

MeWet-koti (Multifunctional environment for Well-
being enhancing Technology) on Sataedu Ulvilassa si-
jaitseva hyvinvointiteknologian tutkimus-, kehittämis- ja 
oppimisympäristö. MeWet-koti on valmistunut vuonna 
2018 ammattikorkeakoulun (SAMK) ja toisen asteen op-
pilaitoksen (Sataedu) moniasteisena ja monialaisena 
yhteistyönä.

Sataedun MeWet-koti on monimuotoinen oppimis-
ympäristö, jossa yhdistetään eri koulutusasteiden ja 
alojen osaamista. Kodissa opetetaan, pilotoidaan ja ha-
vainnollistetaan hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia 
ja hyvinvointialan tarpeita eri ammattialojen toimijoille 
ja opiskelijoille.

Monialaisen osaamisen kohtaamispaikkana 
MeWet-koti on yritysten, julkisten toimijoiden ja 3. sek-
torin TKI-toimintaa tukeva innovaatioympäristö. Ym-
päristössä tutkitaan, kehitetään ja testataan erilaisia 
hyvinvointiteknologiaratkaisuja, joita ympäristöön tuo-
vat yritykset ja muut ratkaisuiden kehittäjät esimerkiksi 
korkeakoulut TKI-toimintana. Tutkimuksen ja kehittämi-
sen kohteena on erityisesti eri teknologien yhdistäminen, 
jotta ne palvelevat käyttäjälähtöisinä loppukäyttäjiä. 
Kehittämisen ja tutkimuksen avulla edistetään tarvepe-
rusteisia teknologia- ja palveluinnovaatioita.

MeWet-koti toimii hyvinvointiteknologian kehittäjien 
ja tarvitsijoiden kohtaamispaikkana sekä mallitilana eri-
laisille hyvinvointia edistäville ja itsenäistä elämistä tu-
keville ratkaisuille. MeWet-kodissa pääsee tutustumaan 
sekä kaupalliseen että kehitteillä olevaan teknologiaan. 
Innovointi tapahtuu kiinteässä monialaisessa yhteis-
työssä tarvitsijoiden, opiskelijoiden sekä tuottajien kans-
sa.

MeWet-kodin oppimisympäristössä toteutetusta 
yhteistyötä työelämän toimijoiden ja yritysten kanssa on 
tuotettu omia artikkeleita julkaisuun. Tutustu tarkemmin 
MeWet-kotiin osoitteessa: www.mewethome.com
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1  CASE-SIMULAATIO MAHDOLLISTAA 
HYVINVOINTITEKNOLOGISET INTERVENTIOT 

Tulevaisuuden tavoitteena on tuottaa osaavia ammat-
tilaisia ja varmistaa ammattilaisten osaaminen. Tätä 
tavoitetta tukemaan tarvitaan vaikuttavia osaamisen 
tuen ja lisäämisen menetelmiä sekä monimuotoisia 
oppimisympäristöjä. Tavoitteena on monipuolistaa ja 
kehittää MeWet-kodin ympäristöä monialaisen case-si-
mulaation turvin. MeWet-kodin ympäristön osatekijöitä 
ovat sosiaalinen, fyysinen, tekninen ja didaktinen ulottu-
vuus (Manninen 2000, 30).

Case-simulaatio on erinomainen työkalu, kun py-
ritään mahdollisimman autenttiseen ja turvalliseen 
osaamisen lisäämiseen. Case-simulaatioita on tutkittu 
siitä saatavien tulosten ja hyötyjen näkökulmasta sekä 
osallistujilta vaadittavien taitojen karttumisen perspek-
tiivistä. Case-simulaation on todettu olevan erityisen 
perusteellinen ja kokonaisvaltainen osaamisen vahvis-
tamisen menetelmä, case-simulaatiot ovat turvallisia 
sekä hyödyllisiä ammatillisen kasvun kannalta. Case-si-
mulaatioiden avulla vastataan erityisesti turvallisuuden 
kehittämistarpeeseen sekä päätöksenteko-osaamisen 
vahvistamiseen. (Kettunen 2014; Kivinen 2008; Hegland 
ym. 2017.)

Osallistujien mukaan case-simulaatiotilanteet ovat 
hyvin verrattavissa todellisiin tilanteisiin. Case-simulaa-
tiossa tulee yhdistää kaikki aiemmat taidot ja teoriatiedot 
toisiinsa näyttöön perustuvan ammatillisen toiminnan 
takaamiseksi. Merkityksellistä on hyvä valmistautuminen 
simulaatioon. Ensimmäiset case-simulaatiot ovat osal-
listujille jännittäviä, mutta antavat vahvan osaamisen 
kasvun kokemuksen. Osallistujat kertovat case-simu-
laation lisäävän itsevarmuutta, sillä case-simulaatiossa 
teoria ja käytäntö kohtaavat turvallisessa ja todellisuutta 
jäljittelevässä ympäristössä. Lisäksi asioita on mahdol-
lista oivaltaa oman tekemisen kautta. Case-simulaatiot 
auttavat valmistautumaan käytännön harjoitteluihin ja 
sisäistämään teoriaa. Case-simulaatiossa korostuvat 
hyvät vuorovaikutus-, konsultointi- ja tiimityöskentely-
taidot sekä päätöksenteko-osaaminen. Reflektiotilanne 
kokoaa tapauksen hyvin, sillä kaikki osallistujat saavat 
puheenvuoron ja voivat näin reflektoida kokemaansa ja 
näkemäänsä case-simulaatioon asetettuja tavoitteita 
vasten. Osaamisen kasvua edesauttavat hyvin laaditut 
simulaatiokohtaiset tavoitteet, joiden avulla osallistujat 
kykenevät toteuttamaan ja hallitsemaan omaa oppi-
misprosessiaan tarkoituksenmukaisesti. (Virtanen 2015; 
Norman 2012.)

Kuva 12. Mewet-kodin verkko- 
sivulle pääset myös QR-koodilla.

PAULA HAANPÄÄ, SINI-CHARLOTTA KAMBERG, 
HEIDI LAITOMAA & KRISTA TOIVONEN  SATAEDU 
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Koulutuksen tulee vastata työelämän muuttuviin 
osaamistarpeisiin. Tämä vaatii jatkuvaa ja kehittyvää 
muutosvalmiutta. Muutospaineita on työelämässä, työn-
jaon muuttumisessa, muutoksissa terveydenhuollossa, 
yhteiskunnan muutoksissa ja kansainvälistymisessä. 
Osaamisvaatimuksia niin työelämässä kuin koulutuk-
sessa on monia; terveyden edistäminen, päätöksente-
ko, eettinen toiminta, ohjaus ja opetus sekä tutkimustyö. 
Puhumattakaan robotiikasta ja teknologiasta. Case-si-
mulaatio mahdollistaa nopean reagoinnin työelämän 
kiihtyvästi muuttuviin osaamistarpeisiin. Näin saadaan 
työelämän kentille osaavia ammattilaisia työskentele-
mään yhdessä hyödyntäen monialaisuutta toiminnan 
sekä palveluiden tehostamisen näkökulmasta. Monia-
laisuus on keskeisin elementti, jonka avulla voidaan 
varmistaa tulevaisuus useilla aloilla samanaikaisesti 
yhdessä oppien ja oivaltaen. Yhteistyö ammattialojen 
välillä on välttämättömyys dynaamisen ja toimintaky-
kyisen yhteiskunnan näkökulmasta.

Toteutetuista simulaatioista on kuvaukset osassa neljä.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.4 SAMK TULKKINA TOIMIALOJEN
JA KOULUTUSASTEIDEN VÄLILLÄ

 

Satakunta DigiHealth -ekosysteemi kerää usean 
toimijan hyvinvointiteknologian kehittämiseen, 
tutkimukseen ja testaamiseen liittyvät toiminnot 

yhdeksi näkyväksi kokonaisuudeksi, jonka toiminto-
ja hankkeessa pilotoitiin, järkeistettiin ja täydennettiin. 
Hankkeessa myös SAMKin keskeinen tavoite oli saattaa 
vahvemmin oma asiantuntemuksensa, työkalunsa ja 
verkostonsa hyödynnettäväksi kehittämis- ja tutkimus-
työhön. Satakunnan ammattikorkeakoululla on vahvaa 
teknologian asiakaslähtöiseen kehittämiseen liittyvää 
osaamista. Toisaalta haluttiin löytää keinoja omaa 
osaamistaan sivuavan ja täydentävän osaamisen hyö-
dyntämiseksi, jotta ekosysteeminä pystyttäisiin tarjoa-
maan laajemmin palvelua yrityksille, palveluntuottajille 
ja asukkaille. SAMKin roolina on ollut mm. teknologian-
tiedonsiirto ja tulkkina toimiminen monialaisessa yh-
teiskehittämistyössä (teknologiademot, tarvekartoitus), 
soveltavan tutkimuksen tekeminen ja edistäminen sekä 
monialaisen verkostoyhteistyön tehostaminen. SAMKin 
keskeistä toimintaa hankkeessa on myös ollut palvelu-
muotoilu, olipa kyseessä sitten teknologian jalkautta-
minen tai toimintamallien kehittäminen ekosysteemin 
toimijoiden välillä. SAMKin roolia voitaisiinkin helposti 
kuvata tulkiksi, toimi se sitten käyttäjän äänenä, koulu-
tusasteiden ja sektorirajojen välisenä siltana, tai tieteen 
soveltajana kentän tarpeisiin.

SAMK osallistui hankkeeseen tuomalla omat toimin-
tonsa, verkostonsa, laboratorionsa ja simulaatio-ope-
tustilansa osaksi Satakunta DigiHealth -ekosysteemiä. 
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Yhteistyö eri toimialojen ja koulutusasteiden kanssa nä-
kyi vahvasti hankkeen toiminnoissa ja toimijoiden kes-
kinäisissä roolituksissa. SAMK keskittyi kokeilu- ja pilo-
tointitoiminnassa erityisesti teknologiatiedonsiirtoon ja 
tapauksiin, jossa tunnistettuun tarpeeseen ei löytynyt 
ratkaisua markkinoilta. Tällöin hankkeessa lähdettiin ke-
hittämään varhaisia prototyyppejä. Testauksista koos-
tettiin myös tutkimustietoa prototyyppien vaikuttavuu-
den arvioimiseksi ja prototyyppien käyttäjälähtöisyyden 
takaamiseksi. Simulaatiotilat palvelivat testausympä-
ristöinä erityisesti, kun kyseessä oli melko alkuvaiheen 
tuotteita. Prototyyppikehitys painottui hankkeessa erityi-
sesti virtuaalitodellisuuden sovelluksiin, 3d-tulostuksen 
mahdollisuuksien havainnollistamiseen, hyvinvoinnin 
objektiiviseen mittaamiseen sekä robottiavusteiseen kä-
velykuntoutukseen. SAMK oli myös mukana data-analy-
tiikkaratkaisujen suunnittelussa ja tulosten analysoin-
nissa erityisesti palvelukehityksen näkökulmasta. Näitä 
eri osa-alueita kuvataan tarkemmin tämän julkaisun 
artikkeleissa. Koulutusasteiden ja organisaatioiden ra-
jat ylittävä osaamisen hyödyntämiseen SAMK osallistui 
erityisesti korkeakoulutuksen ja soveltavan tutkimuksen 
näkökulmasta. Lisäksi SAMK vastasi Hyvinvointitekno-
logiamessujen järjestämisestä vuorollaan, osana Ro-
boAI-viikko tapahtumaa, marraskuussa 2020. SAMK on 
myös kehittänyt monialaisessa yhteistyössä tässä jul-
kaisussakin kuvattuja palvelumalleja, joiden pohjana 
hankkeen kokeilut ja pilotit toimivat.

 
 
Kootusti tuloksia hankkeen ajalta:

• Demo/protosovellukset visualisoimaan teknologian 
mahdollisuuksia ja pilotointien pohjaksi: 9 kpl 

• eXerium pelituoliin kehitettiin tablettipeli (eläinten 
ilmestyminen tuolin kallistumisen seurauksena/ke-
hon asennon kuvaaminen) 

• Pepper-robottiin rakennettiin ikäihmisten digitari-
noita osallisuuden ja muistelun tueksi 

• Arkiliikunnan kvantifiointi -demosovellus, joka 
visualisoi arkisten töiden tekemistä (halonhakkuu) 
yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa 

• Etäisyyksistä muistuttavan sovellusproptotyypin 
kehitys visualisoidakseen sovelluskehityksen mah-
dollisuuksia pandemian hallinnassa 

• Älyvaateteknologiaa hyödyntävän aktivointipelin 
prototyyppi 

• 360-videot ja Thinglink-ympäristöt erilaisten koh-
deryhmien tarpeisiin (rentoutuminen, orientaatio, 
mielikuvaharjoittelu, altistus, muistelu, virkistäytymi-
nen ja osallisuus) 

• VR-sovellusprototyyppi fysioterapian tarpeisiin 
(Whack-a-physio) 

• 3D-tulostetut lisäosat VR-ohjainten yksilöllistämi-
seksi 

• Mittausasetelma EEG, EMG ja kiihtyvyysanturin tes-
tauksesta exoskeleton kävelyn aikana yhteistyössä 
Tampereen yliopiston kanssa 
 
 

PILOTIT JA VALMENNUKSET:

• eXerium-pelituoliin kehitettiin tablettipeli (eläinten 
ilmestyminen tuolin kallistumisen seurauksena/ke-
hon asennon kuvaaminen), 1 kokeilu 

• Pepper-robottiin rakennettiin ikäihmisten digitari-
noita osallisuuden ja muistelun tueksi, 1 kokeilu 

• Arkiliikunnan kvantifiointi -demosovellus, joka 
visualisoi arkisten töiden tekemistä (halonhakkuu) 
yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa, 1 kokeilu 

• Etäisyyksistä muistuttavan sovellusprototyypin ke-
hitys visualisoidakseen sovelluskehityksen mahdol-
lisuuksia pandemian hallinnassa, 1 kokeilu 

• Älyvaateteknologiaa hyödyntävän aktivointipelin 
prototyyppi, 1 kokeilu 

• 360-videot ja Thinglink-ympäristöt erilaisten koh-
deryhmien tarpeisiin (rentoutuminen, orientaatio, 
mielikuvaharjoittelu, altistus, muistelu, virkistäytymi-
nen ja osallisuus), 3 kokeilua 

• VR-sovellusprototyyppi fysioterapian tarpeisiin 
(Whack-a-physio), 2 kokeilua 

• 3D-tulostetut lisäosat VR-ohjainten yksilöllistämi-
seksi, 1 kokeilu 

• Mittausasetelma EEG, EMG ja kiihtyvyysanturin tes-
tauksesta exoskeleton kävelyn aikana yhteistyössä 
Tampereen yliopiston kanssa, 1 kokeilu 

• Exoskeleton-kävelykuntoutusrobotin pilotointi eri 
työelämätoimijoiden kanssa (30 kuntoutujaa, 5 
paikkaa) 

• Yeti-tabletin pelisisältöjen kokeilu autismikirjon 
henkilöiden kanssa 

• Älypohjallisten kokeilu robottikävelyssä 
 

• Emfit ja Vivago -laitteiden pilotti palveluasumises-
sa, 1 kokeilu 

• Valmennukset: exokuntoutus fysioterapeutin näkö-
kulmasta (2 kpl), hyötypeli-ideoiden sparraus, 1 kpl

SARI MERILAMPI & ANJA POBERZNIK  
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU 

Kuva 13. MeWet-koti toi-
mii oppimisympäristönä 
ja hyvinvointiteknologian 
kehittäjien ja tarvitsijoi-
den kohtaamispaikkana. 

Norman, J. 2012. Systematic review of the literature on simulati-
on in nursing education. The ABNF Journal 23 (2), 24-28. 

Virtanen, H. 2015. Nursing students’ learning about an empo-
wering discourse in patient education. Väitöskirja. Hoitotiede. 
Turku: Turun yliopisto.
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OPINNÄYTTEET (EI HANKKEEN TUELLA)

• Older adults’ experiences of virtual reality and 360° 
videos (Welfare technology YAMK) 

• Indego Exoskeleton in Gait Rehabilitation: User 
experiences and effects on functioning (Rehabilita-
tion YAMK) 

• ’’Mä haluun jatkaa!’’ Käyttäjäkokemuksia virtuaa-
litodellisuuden käytöstä kuntoutuksessa CP-vam-
maisilla lapsilla (Fysioterapia AMK) 

• Kehitysvammaisten kuntoutukseen kehitettävän 
hyötypelin ominaisuuksien kartoitus (kirjoitteilla, 
opinnäytetyö Welfare technology YAMK
 

 
 
 
 
 
 
 

KANSAINVÄLISET OPISKELIJAPROJEKTIT 
(ei hankkeen tuella)

• 3d-tulostetut apuohjaimet ja pelisisällöt Yetille – 
Suomi-Ranska monialaiselle opiskelijaryhmälle 

• Lääkkeiden vaikutusten opetusmobiilisovellus, Por-
tugali-Suomi monialaiselle opiskelijaryhmälle 

• MNA-lomakkeen digitointiprojekti, Suomi – Ranska 
monialaiselle opiskelijaryhmälle 

• eXerium-pelikehitysprojekti Suomi-Ranka monialai-
selle opiskelijaryhmälle
 

 
PALVELUMALLIT

• yleinen malli teknologia-avusteisten sote-palvelui-
den rakentamiseen (”valmennusprosessi) 

• Yksityiskohtaisemmat kuvaukset yleisen mallin 
soveltamisesta eri teknologioiden tapauksessa tai 
palvelumalliaihiot, jotka kuvattu julkaisun artikke-
leissa: exoskeleton kuntoutus (3 kpl), objektiivinen 
mittaaminen voinnin seurannassa, VR-teknologian 
hyödyntäminen kuntoutuksessa ja virkistystoimin-
nassa

TARMO LIPPING  TAMPEREEN YLIOPISTO

1.5 TAMPEREEN YLIOPISTO 
VAHVISTAMASSA DATAN JA 
ANALYTIIKAN HYÖDYNTÄMISTÄ 
TERVEYSTEKNOLOGIAN 
PILOTOINNISSA

 

Tampereen yliopistolta hankkeeseen osallistui Da-
ta-analytiikan ja optimoinnin tutkimusryhmä. 
Ryhmäämme kuuluu n. 15 tutkijaa; tavoitteenam-

me on edistää yritysten ja elinkeinoelämän valmiutta 
hyödyntää data-analytiikan ja koneoppimisen uusim-
pia ratkaisuja eri sovellusalueilla.

Terveysdatan määrä on viime vuosina kasvanut 
räjähdysmäisesti. Dataa kerääntyy potilastietojärjes-
telmiin, tietoaltaisiin, lääketieteellisiin kuvapankkeihin, 
laboratorioiden tietovarantoihin jne. Yhä isompi mää-
rä dataa kerääntyy myös terveyteen liittyvistä kulut-
tajalaitteista ja sovelluksista. Älykellolla mittaamme 
aktiivisuutta, Oura-sormuksella unen laatua, FirstBeat 
mahdollistaa seuraamaan palautumista treeneistä ja 
Moodmetric-sormus ilmaisee stressitasoja. Usein laite-
valmistajat tarjoavat laitteeseensa liittyvän pilvipalve-
lun, jossa on mahdollista visualisoida ja selailla kerättyä 
dataa, toteuttaa yksinkertaisia analyysejä sekä saada 
neuvoja.

Tutkimusryhmämme rooli Satakunta DigiHealth 
-hankkeessa oli pilotoida terveysdataan liittyviä sovel-
luksia. Yhtenä ryhmämme erityisosaamisena on aivo-
sähkökäyrä ja sen analyysimenetelmät. Näin ollen pilo-
tointikohteista osa liittyi aivotoiminnan monitorointiin ja 
aivoterveyden edistämiseen. Mielenterveys nousi Suo-
messa suurimmaksi sairauspoissaolojen syyksi vuoden 
2020 alussa (HS 31.1.2020). Ryhmämme selvitti, millaisia 
biomarkkereita voidaan hyödyntää stressin ja kuor-
mittavuuden arvioinnissa. Käytiin läpi alan kirjallisuutta 
ja toteutettiin pilottimittauksia. Alustavat tulokset ovat 
lupaavia, mutta työ jatkuu. Toinen aivotoimintaan liit-
tyvä pilotointikohde Satakunta DigiHealth -hankkeessa 
oli exoskeletonin hyödyntäminen kuntoutuksessa. Seu-
raamalla signaalin kulkemista motoriselta aivokuorelta 
lihaksiin exoskeletonin eri toimintamoodeissa toivotaan 
saavamme tietoa kuntoutuksen parempaa suunnittelua 
varten. Ryhmämme toteutti myös muita pilotteja liittyen 
mm. MeWet-älykodin datankeruun sekä hyötyliikunnan 
tehokkuuden arviointiin liikeanturin avulla.

Satakunta DigiHealth -hanke osoitti, miten eri oppi-
laitosten yhteistyö sekä laaja vuorovaikutus eri sidosryh-
mien kanssa tuottaa uusia näkökulmia ja mahdollistaa 
kehittämistoiminnan, joka ei välttämättä onnistuisi yh-
den tutkimusryhmän tai organisaation toimesta. Toisen 
asteen oppilaitosten vankka kokemus hoitotyön ympä-
ristöistä sekä ammattikorkeakoulun monipuolinen lai-
teinfrastruktuuri ja siihen liittyvä osaaminen ovat ensisi-
jaisen tärkeitä pilottien suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Kumppanien laajat yhteistyöverkostot ovat tärkeitä, kun 
validoidaan algoritmien tuottamia tuloksia sekä pohdi-
taan niiden käytännön jalkauttamista.

 
 
DATA-ANALYTIIKKAPILOTIT

• SOTE-palvelukeskusten sijaintien paikkatietopohjai-
nen optimointi

• ROS-pohjaisen mobiilirobotin pilotointi DiaVire-kun-
toutuskodissa

• Datan keruu- ja analysointialusta MeWet-kodin 
ympäristössä

• Aivosähkökäyrään perustuvien kuormittavuuden 
biomarkkereiden kehitys ja pilotointi

• Mittausasetelman kehitys ja pilotointi motorisen 
aivokuoren ja lihasten välisen kommunikaation 
monitorointiin kävelyrobotin eri toimintamoodeissa

• Hyötyliikunnan tehokkuuden monitorointi
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1.6 WINNOVAN OPISKELIJAT 
MUKANA UUSIEN INNOVAATIOIDEN 
KEHITYSTYÖSSÄA

 

Satakunta DigiHealth -hanke mahdollisti jatkumon 
WinNovan hyvinvointialan jo aiemmissa tekno-
logiaprojekteissa saamaan myötätuuleen. Ke-

hittämisestä ja kehittymisestä innostuneet opettajat 
tarttuivat haasteisiin pöhinällä. Heti hankkeen alussa 
päästiinkin tutkailemaan benchmark merkeissä maail-
maa. Todettiin mm. Ranskan simulaatiomessuilla, että 
olemme itse asiassa jo hyvässä nosteessa simuasioi-
den suhteen! Hankkeen viimeisellä neljänneksellä jär-
jestetyillä Hyvinvointiteknologiamessuilla hankeryhmä 
pääsikin esittelemään yhtä omista simulaatioharjoituk-
sistaan verkkovälitteisesti messuosallistujille. Lontoon 
BETT-messuilla näkökulma laajeni mm. robotiikan ja 
etäpedagogiikan suhteen. Silloin jo huomattiin, että suo-
menkielellä toimivia sovelluksia kaivattaisiin lisää. Hank-
keen loppuvaiheessa päädyimme vielä rakentamaan 
simukotiin Google Homen englanninkielellä toimivan 
ympäristön. Se päivitetään suomenkielelle heti, kun 
mahdollista. Mainiota on, että tämän hankkeen loppu-
essa seuraavia on jo tulossa ja käynnissä. WinNova on 
mukana useissa kehittämishankkeissa ja tekee yhteis-
työtä yritysten sekä julkisen että yksityisen palvelusekto-
rin kanssa. Näin mahdollistuu ajantasainen tieto hyvin-
vointi- ja terveysteknologian ratkaisuista ja palveluista. 
”Ikiliikkujia” tässä ollaan siis - ota rohkeasti yhteyttä, jos 
näet mahdollisuuksia yhteistyöhön!

Toimintamalli yritys- ja yhdistysyhteistyössä on 
useimmiten noudatellut seuraavaa kaavaa: Yrityksen tai 
yhdistyksen toimijat ovat olleet yhteydessä oppilaitok-
seemme ja kertoneet mahdollisuudesta tehdä yhteis-
työtä kanssaan. Toisaalta myös hankkeen toimijat ovat 
kontaktoineet esimerkiksi messuilla tapaamiaan henki-
löitä ja tarjonneet aktiivisesti yhteistyötä. On järjestetty 
yhteistyöpalavereja - niissä on luotu toimintasuunnitel-
ma. Hankkeen toimijat ovat useimmiten kyenneet upot-
tamaan tarjottua yhteistyötä omiin opetustapahtumiin-
sa opetussuunnitelman asettamissa rajoissa. Hyvänä 
esimerkkinä tästä voi mainita Satakunnan Sydänpiirin, 
jonka mallintaman aikuisten Verkkopuntari-kurssin luo-
malle pohjalle alettiin yhdessä kehittää nuorten vastaa-
vaa elämäntapavalmennuspohjaa (tästä tarkemmin 
myöhemmin julkaisussa). Kaikessa yhteistyössä on py-
ritty win-win tilanteeseen. Yritys tai yhdistys on saanut 
kehitettyä tuotettaan palautteen ja pilottien mahdollis-
tamana ja hyvinvointialan opettajat sekä opiskelijat ovat 
päässeet mukaan tuotekehitystyöhön avartaen omaa 
tietotaitoaan hyvinvointiteknologiasta ja sen käytös-
tä sekä hyödyistä ja mahdollisuuksista tulevaisuudes-
sa. Opiskelijat ovat saaneet lisäksi kokemusta asioista, 
mitkä eivät välttämättä ole vielä kiinteästi työelämässä 
käytössä, mutta ne ovat tulossa käyttöön. He ovat pääs-

seet myös vaikuttamaan uusien innovaatioiden kehitty-
miseen. Esimerkiksi Everonin hoitajanäkymästä ja Viva-
gon OPUS-ympäristöstä on annettu palautetta yrityksille 
(näistäkin yhteistyökuvioista kerrotaan tarkemmin myö-
hemmin julkaisussa).

Opettajien ohjenuorana on tietysti aina opetus-
suunnitelma, minkä viitoittamana tulevia ammattilai-
sia luotsataan kohti rautaista ammattitaitoa. Satakun-
ta DigiHealth -hankkeeseen vaikuttivat Covidin luomat 
haasteet, kuten muillakin toimialoilla. Tiivis yhteistyö 
esimerkiksi ystävävanhusten kotikäyntien merkeissä 
oli tauotettava lähes kahdeksi vuodeksi eikä bench- 
markkauksia juuri voitu järjestää. Silloin hankkeen toi-
met keskittyivät lähihoitajakoulutuksen (voimassa ole-
vien rajoitusten sallimissa puitteissa) mahdollistamiin 
osa-alueisiin - esimerkiksi vuorovaikutustaitojen harjoit-
teleminen etähoitajana oli opiskelijoille uutta ja tulevaan 
työelämään mainiosti valmistavaa. Yritys - ja yhdistys-
yhteistyöstämme voikin lukea lisää toisaalla tässä jul-
kaisussa (mm. Etähelmi / Ilopiste raportit).

Hankkeessa päästiin valmentamaan myös jo työ-
elämässä toimivia ammattilaisia. Satakunta DigiHealth 
mahdollisti WinNovan tiimin Porin kaupungin perustur-
valle vetämät pilottikoulutukset ja niiden pohjalta saatiin 
tärkeää tietoa ja ajatusta jatkoon. Yhteistyö työelämän 
toimijoiden kanssa on avainasemassa hyvinvointi-
teknologian optimaalisessa hyödyntämisessä. Kaikilla 
meillä on sama tavoite - lisätä turvallisuutta ja hyvin-
vointia sekä asiakkaille että työelämän toimijoille. Li-
säksi tavoitteena on helpottaa ihmisten arkea ja lisätä 
mahdollisuuksia aktiiviseen elämään. Kun kaiken tämän 
voi tehdä vielä kustannustehokkaasti, niin hienoa! Eetti-
syys on koko tiimille ollut keskiössä alusta asti. Artikke-
lin alla olevasta linkistä voitkin kurkata jo hankkeen en-
simetreillä suunnitellun ja yhteistyössä koko Satakunta 
DigiHealth -hankkeen kanssa tuotetun videon. Videolla 
oleva asia ei ole vanhentunut, vaikka teknologia ottaa-
kin harppauksia eteenpäin. Voikin sanoa, että WinNo-
van ajantasaisissa oppimisympäristöissä tulevaisuuden 
ammattilaisten tietotaito karttuu lujasti ja lempeästi.

Satakunta DigiHealthin piirrosvideosta saa hienosti 
kuvan hyvinvointiteknologiasta ja etiikasta sen taustalla. 
Videon voi katsoa joko osoitteessa https://www.youtu-
be.com/watch?v=d5BWRFJy4go tai oheisen QR-koodin 
kautta (kuva 15).

VIRPI HOPEAKANGAS   WINNOVA

Kuva 17. WinNovan osahankkeen tiimiin kuuluvat asiantuntijaopettaja (digipedagogiikka) Anna-Mari Järvelä (ylhäällä), 
asiantuntijaopettaja (digipedagogiikka) Harriet Haavisto, projektipäällikkö Virpi Hopeakangas ja asiantuntijaopettaja 
(simulaatiopedagogiikka) Hanna Lehto. Kuvasta puuttuu ICT-tukihenkilö Ville Laitinen.

Alla on linkki WinNova Porin hyvinvointialan simu-
kodissa kuvattuun tarinalliseen videoon. Video on tuo-
tettu yhteistyössä HyGGe-hankkeen ja hyvinvointialan 
kanssa. Videolla näkyy mainiosti hyvinvointiteknologian 
hyödyntämistä ikäihmisten kotona. Lähihoitajan roolissa 
toimii videolla tähänkin julkaisuun artikkelin kirjoittanut 
Mari Tyykilä ja asiakkaan roolissa on Satakunta Digi-
Healthin ohjausryhmässä toiminut Irma Roininen.

Tutustu Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen 
ikäihmisten kotona videoon WinNovan Youtube-kana-
valla https://www.youtube.com/watch?v=b39XKzwF-
d0Y&t=10s tai oheisella QR-koodilla (kuva 16).

Kuva 15. QR-koodi Satakunta 
DigiHealthin piirrosvideoon.

Kuva 16. QR-koodi Hyvinvoin-
titeknologian hyödyntämistä 
ikäihmisten kotona -videoon.
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Teknologiademot ja -pilotit teknologiayritysten 
ja käyttäjien vuoropuhelua edistämässä

2

Tässä osassa perehdytään Prizztech Oy:n, Sataedun ja WinNovan osahankkeiden 
teknologiapilotteihin, joita on toteutettu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden sekä hyvinvointi- ja terveysteknologia- 
yritysten kanssa. Sataedun ja WinNovan osahankkeissa on myös hyödynnetty eri-
laisia oppimisympäristöjä teknologiaratkaisujen esittelyyn ja kokeiluun. Toiminnan 
ytimessä on ollut niin opiskelijoiden kuin jo sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien 
teknologiatiedon vahvistuminen. Käytännön kokeilut ja yhteistyö hankkeen kans-
sa ovat luoneet sosiaali- ja terveysalan organisaatioille uusia ideoita ja toiminta- 
tapoja sote-palvelujen kehittämiseen.

2.1  TEKNOLOGIAPILOTEILLA 
KÄYTTÖKOKEMUKSIA UUSISTA 
INNOVAATIOISTA

Seuraavissa artikkeleissa tutustutaan Prizztech 
Oy:n osahankkeessa toteutettuihin hyvinvointi- ja 
terveysteknologiademoihin ja -pilotteihin. Kokei-

luissa teknologiayritysten ratkaisuja testattiin moniam-
matillisesti yhdessä sosiaali- ja terveysalan yksiköiden 
henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Kokeilut aidoissa 

käyttötilanteissa toivat esille monia teknologioiden hyö-
tyvaikutuksia ja vahvistivat teknologioiden soveltamis-
mahdollisuuksia. Kokeiluilla saatiin myös lisättyä käyttä-
jien osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia teknologioiden 
kehittämiseen sekä teknologiaosaamista. Artikkeleissa 
käsitellään datapohjaisia palveluja, puheentunnistusta 
ja tekoälyä, terveysteknologian ratkaisuja sekä exoske-
leton-teknologiaa ja kuntoutusteknologiaa. Artikkeleissa 
yhteistyössä mukana olleet osallistujat pääsevät myös 
ääneen. 
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2.1.1  PREDICELL OY:N DATA-ALUSTAN 
HYVINVOINTITIEDOISTA MOTIVAATTORI 
ASIAKKAIDEN KUNTOUTUKSEEN

 
 
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymä Kessotessa testattiin Predicell Oy:n data-alus-
taa tehostetussa kotikuntoutustiimissä eli TEKOJA-tii-
missä sekä hyvinvointi- ja terveysvalmennustiimissä. 
Pilottiin osallistui yli 40 Kessoten asiakasta.

Tehostetun kotikuntoutusjakson asiakkaat muodos-
tuvat terveyskeskussairaalasta tai muusta sairaalasta 
kotiutuvista ikäihmisistä. Kotiin kuntouttamisen tarkoi-
tuksena on varmistaa turvallinen kotiutus asiakkaalle. 
TEKOJA-tiimin 2–4 viikon tehostetun kotikuntoutusjak-
son tavoitteena parantaa asiakkaiden toimintakykyä ja 
omatoimisuutta, lisätä turvallisuuden tunnetta sekä vä-
hentää palveluntarvetta jatkossa. (Kessote 2022a.)

Hyvinvointi- ja terveysvalmennuksen elintapaneu-
vonta keskittyy pääasiassa liikunta-, ravitsemus- ja 
unineuvontaan. Hyvinvointi- ja terveysvalmennukseen 
ohjataan asiakkaita, joilla on riski sairastua esimerkiksi 
diabetekseen ja muihin valtimosairauksiin. Valmennuk-
sessa painottuu ennaltaehkäisevä näkökulma. Valmen-
nuksen kohderyhmää ovat myös jo sairastuneet asiak-
kaat. Valmennus toteutetaan asiakaslähtöisesti, ja siinä 
käydään läpi nykyiset elintavat, asetetaan tavoitteita ja 
ohjataan ja tuetaan asiakkaita elämäntapamuutoksen 
toteuttamisessa. (Kessote 2022b.)

Predicell Oy:n data-alustapalvelun tavoitteena on 
tukea asiakkaiden kuntouttamista sekä terveyden yllä-
pitämistä datapohjaisilla ennaltaehkäisevillä interven-

tioilla. Data-alustaan voidaan liittää erilaisia hyvinvoin-
ti- ja terveysdataa tuottavia sensoreita ja laitteita. Pilotin 
aikana datalähteinä hyödynnettiin mm. Emfit-vuodean-
turia, Polarin ja Withingsin rannekkeita, verenpaine-
mittaria sekä älyvaakaa. Predicell Oy:n tavoitteena on 
kehittää tekoälyratkaisu, joka tunnistaa datalähteiden 
tuottamasta hyvinvointi- ja terveystiedosta poikkeamia. 
Tällöin asiakkaan heikkenevään terveydentilaan voi-
daan reagoida mahdollisimman nopeasti.

 
HYVINVOINTI- JA TERVEYSDATA HENKILÖ- 
KUNNAN TYÖVÄLINEENÄ

Palvelun yhteiskehittäminen Kessotessa lähti liikkeelle 
palvelun tuotekehitysversion testauksesta. 

– Oli hienoa olla mukana uuden teknologian kehit-
tämistyössä. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 
kuuleminen tuotekehitysvaiheessa on tärkeää, jotta 
teknologiapalveluista saadaan helppokäyttöisiä ja toi-
mintavarmoja työvälineitä henkilökunnalle. Predicell 
Oy:n palvelussa esimerkiksi verenpaineen ja painon 
seurantadatan saaminen tietyiltä potilasryhmiltä, kuten 
sydämen vajaatoimintaa sairastavilta, voi tukea heidän 
hoitoprosessiaan. Monet asiakkaat voisivat hyötyä pit-
käaikaisesta seurannasta, jolloin muutokset ovat hel-
pommin huomattavissa, kertoo koti-, sairaala- ja hoiva-
palveluiden ylilääkäri Terhi Holmström Kessotesta.

Palvelun avulla saatiin selville esimerkiksi asiakkai-
den univalverytmin tilanne. 

– Asiakkaille, jotka arvioivat, että he eivät nuku juuri 
lainkaan, voitiin mittaustietojen pohjalta osoittaa todel-
linen unen määrä ja rauhoittaa heitä. Muutamat asiak-
kaat saivat myös lisää intoa aktiivisuuden lisäämiseen. 

NIINA HOLAPPA  PRIZZTECH OY 

Osa omaisista oli kiinnostuneita ikääntyneiden mittaus-
tuloksista. Pilotin tuloksissa yllätti kuitenkin se, kuinka vä-
hän ikääntyneet liikkuvat kotonaan. TEKOJA-tiimin asi-
akkaista suurin osa on muistisairaita. Kokeilu osoitti, että 
asiakkailla pitää olla riittävän hyvä kognitiivinen taso, 
jotta he ymmärtävät, mistä on kyse, kertoo lähihoitaja 
Minna Palonen.

Teknologia luo mahdollisuuksia palveluprosessien 
kehittämiseen ja asiakkaiden motivointiin.

– Suhtaudumme myönteisesti teknologian hyödyn-
tämiseen osana sote-palvelujen tuottamista. Saimme 
ujutettua sujuvasti teknologian ja datalähteet osaksi 
hyvinvointi- ja terveysvalmennustiimin perustyötä. Pal-
velu toimii yhtenä hyvänä työvälineenä asiakastyössä, 
sanoo osastonhoitaja Eeva-Kaisa Kuusisto.

Valmennuksessa on tärkeää, että asiakkaat hah-
mottavat lähtötilanteensa ja aktiivisuutensa ja siitä on 
saatavissa dokumentoitua tietoa.

– Kokeilussa ranneke oli toimiva ratkaisu, sillä se 
tunnistaa hyvin todellisen aktiivisuuden. Asiakkaat ko-
kivat unenmittauksen ja analysoinnin mielenkiintoiseksi 
lisäpalveluksi. Teknologiasta tuli hyvinvointi- ja terveys-
valmennustiimin asiakkaille kannustin ja tärkeä moti-
vaattori liikkumisen tukemiseen. Asiakkaat olivat kiin-
nostuneita omasta terveys- ja hyvinvointidatastaan. 
Palvelun kehittyessä datasta voisi löytyä terveyteen 
liittyviä sattumalöydöksiä, kuten verenpainetauti. Tässä 
työssä on tärkeää, että löytyy erilaisia tapoja asiakkai-
den motivointiin, toteaa fysioterapeutti ja hyte-valmen-
taja Mari Jalava.

Vastaanottokäynneillä hyvinvointitietojen perusteel-
la oli helppoa nostaa erilaisia teemoja keskusteltavaksi 
asiakkaiden kanssa.

– Ikäihmiset olivat yllättävän kiinnostuneita mittaus-
tiedoista. Tärkeää olisi, että tieto muuttuisi asiakkailla 
arjen toiminnaksi. Palvelussa voisi olla vielä yhtenä mo-
tivoinnin keinona ominaisuus, joka kertoisi, minkä verran 
esimerkiksi askeleita puuttuu päivittäisestä tavoitteesta. 
Osa asiakkaista arasteli alkuun laitteiden käyttämis-
tä, jotta ne eivät rikkoutuisi. Uskon, että teknologialla on 
merkittävä rooli tulevaisuudessa ennaltaehkäisevässä 
työssä. Teknologian avulla saadaan paljon tietoa vai-
vattomasti, ja se tehostaa työn tekemistä, kertoo kunto-
hoitaja ja hyte-valmentaja Maili Vuoristo.

 
KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSISTA VINKKEJÄ TUO-
TEKEHITYKSEEN

Pilotin tuottamiin käyttäjäpalautteisiin oltiin tyytyväisiä 
Predicell Oy:ssä. 

– Saimme pilottiprojektin myötä aivan kehitystyön 
alkuvaiheesta alkaen arvokasta eri ammattiryhmien so-
te-ammattilaisten sekä loppukäyttäjien palautetta. Oli 
erinomaista havaita, että mallimme tuotti lisäarvoa jo 
päivästä yksi alkaen sekä ammattilaisille, mutta ennen 
kaikkea loppukäyttäjille. Uskomme vahvasti ekosystee-
mien ja yhteiskehittämisen voimaan. Satakunta Digi-
Health -projekti on hyvä osoitus yhteistyön voimasta, 

kertoo toimitusjohtaja Aki Kuivalainen Predicell Oy:stä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2  INSCRIPTA OY:N PUHEENTUNNISTUS 
TEHOSTAMASSA POTILAIDEN ASIAKAS- 
PROSESSIA SISÄTAUTIPOLIKLINIKALLA

 
 
Inscripta Oy:n Inscripta Medical ja Inscripta Direct sane-
lu- ja kirjaamispalvelua testattiin puolen vuoden ajan 
Satasairaalan sisätautipoliklinikan saneluiden käsitte-
lyssä. Pilottiin osallistui yhteensä yhdeksän lääkäriä si-
sätautipoliklinikalta ja kahdeksan tekstinkäsittelijää.

Pilotissa hyödynnettiin lääkäreille tarkoitettua sane-
lusovellusta ja edustatunnistusta sekä tekoälypohjaista 
puheentunnistusratkaisua saneluiden litterointiin. Ins- 
criptan puheentunnistusratkaisu on neuroverkkopohjai-
nen ja itse oppiva. Palvelun puheentunnistus myös on 
kieliriippumaton.

Inscriptan palvelukokonaisuus tähtää saneluiden 
käsittelyprosessin uudistamiseen ja tehostamiseen.

– Palvelukokonaisuuden tarkoituksena on nopeut-
taa saneluiden käsittelyä, ennaltaehkäistä ja helpottaa 
tekstinkäsittelyn ruuhkahuippuja sekä vähentää ma-
nuaalista työtä. Palvelun tavoitteena on myös parantaa 
asiakaskokemusta ja saavuttaa kustannussäästöjä, ki-
teyttää Inscriptan asiakkuusjohtaja Tomi Väätäinen.
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Kuva 18. Kessoten koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden ylilääkäri Terhi Holmström ja lähihoitaja Minna Palonen ovat osallis-
tuneet aktiivisesti palvelun pilotointiin.

Kuva 19. Sisätautien poliklinikan ylilääkäri Juha Liikala
osallistui aktiivisesti Inscriptan palvelun pilotointiin.
Kuvaaja: Taru Tolppo, Satasairaala

LÄHTEET 
 
Kessote. 2022a. TEKOJA -tehostettu kotikuntoutusjakso. Haettu 
1.4.2022 osoitteesta https://kessote.fi/palvelut/fysiotera-
pia-ja-apuvalinelainaamo/terveyskeskussairaala/tekoja-te-
hostettu-kotikuntoutusjakso/ 

Kessote. 2022b. Hyvinvointi- ja terveysvalmennus. Haettu 
1.4.2022 osoitteesta https://kessote.fi/palvelut/fysiotera-
pia-ja-apuvalinelainaamo/hyvinvointi-ja-terveysvalmennus/ 
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      Inscriptan palvelua on hyödynnetty aiemmin perus-
terveydenhuollossa ja työterveyshuollossa. Kokeilussa 
sitä käytettiin ensimmäistä kertaa erikoissairaanhoi-
dossa. Satasairaalassa pilotointiyhteistyö lähti käyntiin 
ilman erikoisalan sanastoa.

Lääkäreiden käyttöön tarkoitetussa sanelusovelluk-
sessa on samat perustoiminnot kuin perinteisissä sane-
lulaitteissa, mutta Inscriptan palvelussa tekoäly tukee 
saneluiden käsittelyä. 

– Saneluun on mahdollista tehdä korjauksia päälle 
nauhoittaen, ja saneluihin voidaan määritellä erilaisia 
kiireellisyysluokkia, jolloin sanelut järjestyvät kiireellisyys-
luokkien mukaan tekstinkäsittelijöiden ohjelmaan. Sane-
luja voi tehdä myös etänä tai ilman verkkoa. Sanelun ol-
lessa valmis lääkäri lähettää sanelun eteenpäin, jolloin 
sanelut siirtyvät sovelluksesta tekoälypohjaiseen pu-
heentunnistukseen. Tällöin puhuttu muutetaan tekstiksi. 
Materiaali voidaan ohjata joko sosiaali- ja terveysalan 
organisaation omien tekstinkäsittelijöiden tai Inscriptan 
tekstinkäsittelijöiden tarkistettavaksi Inscriptan palve-
lussa, kertoo Väätäinen palveluprosessin etenemisestä.

Satasairaalan sisätautipoliklinikalla palvelua testat-
tiin aktiivisesti, mikä tuki palvelun kehittämistä.

– Älypuhelimeen sanelu oli yhtä helppoa kuin sane-
limeen sanelu. Puheentunnistuksen kannalta oli tärkeää 
puhua selkeästi ja rauhallisesti. Pilotin edetessä sisätau-
tien sanavarastoa saatiin kehitettyä ja lisättyä, jolloin 
myös puheentunnistus kehittyi, kertoo sisätautien polik-
linikan ylilääkäri Juha Liikala kokemuksistaan. 

Inscripta Oy:n verkkopalvelussa tekstinkäsittelijöiden 
näkymässä näkyy ajantasainen työjono, josta puheen-
tunnistuksen litteroima sanelu otetaan käsittelyyn. Pal-
velussa tekstinkäsittelijän tehtäväksi jää virheiden tar-
kistus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet.

 
EDUSTATUNNISTUS KIRJOITTAA LÄÄKÄRIN SA-
NELUT SUORAA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄÄN

Edustatunnistuksella lääkärit voivat puolestaan sanella 
sanelun suoraan potilastietojärjestelmään ja tarkistaa 
sanelunsa reaaliaikaisesti. Tällöin työasemalle asenne-
taan palvelun käyttöön liittyvä ohjelmisto, mitään integ- 
raatioita ei vaadita. 

Edustatunnistusta kokeiltiin pilotin loppupuolella, 
kun alan sanastoa oli saatu kasvatettua.

– Edustatunnistus toimi lyhyissä teksteissä kohtuul-
lisen hyvin. Positiivista oli, että potilastietojärjestelmään 
saneltu teksti oli heti valmis tarkistettavaksi, tarvittaessa 
lääkärin korjattavissa ja lähetettävissä virheettömänä 
eteenpäin, sanoo Liikala.

Pilotista saatujen lääkäreiden palautteiden mukaan 
palvelun käytön ajateltiin parantavan potilaiden asia-
kaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä, koska heidän 
asiointiprosessinsa on sujuvampi ja lääkärin sanelun 
teksti on nopeammin saatavilla. Palvelukokonaisuuden 
suurimmaksi hyödyksi todettiin pilotissa ajan ja resurs-
sien taloudellisuus.

– Satasairaalan pilotti osoitti jälleen kerran, että pu-

heentunnistus oppii todella nopeasti, vaikka kyseinen 
sanasto olisi lähtövaiheessa vieras, olipa kieli tai am-
mattikieli mikä tahansa. Sittemmin olemme kehittäneet 
tuotetta edelleen ja laajemmin erikoissairaanhoidon 
osalta, eikä vastaavaa opetusta nollasta ole tarpeen 
sen osalta enää tehdä, kertoo Väätäinen.

Erikoissairaanhoidossa erilaisten teknologioiden 
kaikkia mahdollisuuksia ei vielä edes tunnisteta.

– Sairaalaympäristöissä on monia toimintoja, joita 
voitaisiin automatisoida. Tärkeää on, että kustannukset 
eivät nouse liikaa hyötyihin nähden, toteaa Liikala.

Pilotin keskeinen osa oli loppukäyttäjiltä saatu pa-
laute.

– Niin lääkäreiden kuin tekstinkäsittelijöiden palaute 
on ollut tärkeä osa kehitystyössämme ja olemme siitä 
erittäin kiitollisia. Puheentunnistus on tullut jäädäkseen 
ja osoittanut kiistattomasti hyötynsä niin prosessien su-
juvuuden, asiakastyytyväisyyden, aika- ja resurssisääs-
töjen ja taloudellisuutensa osalta, summaa Väätäinen. 

 

 
2.1.3  GLUCOSTRATUS OY:N ASTMAN 
HALLINNAN ETÄSEURANTA SÄÄSTÄÄ 
HENKILÖKUNNAN TYÖAIKAA

 
 
Gluscotratus Oy:n astman hallinnan etäseurantapal-
velua testattiin neljän kuukauden ajan Satasairaalan 
keuhkosairauksien poliklinikalla. Testauksessa asiak-
kaat saivat käyttöönsä GS Balance -mobiilisovelluksen 
PEF-mittausten kirjaamista varten. Pilottiin osallistui kak-
sikymmentäkolme asiakasta ja kahdeksan keuhkosai-
rauksien poliklinikan työntekijää. Asiakkaat olivat nuoria 
ja työikäisiä.

Palvelua käytettiin diagnostisen PEF-seurannan yh-
teydessä. 

– PEF-seurannalla tarkistetaan täyttyvätkö astman 
kriteerit. Seurannassa asiakkaat tekivät kahden viikon 
ajan mittaukset aamuin illoin: kolme puhallusta ennen 
avaavaa lääkettä ja kolme puhallusta avaavan lääk-
keen jälkeen. Sovelluksesta mittaustulokset siirtyivät au-
tomaattisesti Balance-pilvipalveluun, josta ne olivat asi-
akkaiden ja henkilökunnan tarkasteltavissa. Seurannan 
tiedot siirrettiin pilvipalvelusta potilastietojärjestelmään, 
kertoo Glucostratus Oy:n tuotespesialisti Päivi Koskinen.

Astman hallinnan etäseuranta -palvelu on suun-
niteltu ennen kaikkea tehostamaan terveydenhuollon 
prosesseja mm. muuttamalla potilaiden mittaustulok-
set digitaaliseen muotoon ja mahdollistamalla turhien 
kontrollikäyntien vähentämisen. Palvelun avulla pyritään 
helpottamaan henkilökunnan työtä.

– Palvelun tarkoituksena on nopeuttaa asiakkaan ti-
lanteen hahmottamista ja hoitamista. Astman hallinnan 
etäseurannalla potilailta saadaan säännöllisempää 
ja tarkempaa tietoa astman vaihtelusta hoidon tueksi.  
Palvelu mahdollistaa myös etähoidon ja etävastaan-

Kuva 20. Sairaanhoitaja Mari Toivonen sekä ylilääkäri, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Eija Nieminen Sata-
sairaalasta olivat tyytyväisi astman hallinnan etäseuranta -pilotin tuottamiin tuloksiin. Kuvaaja: Taru Tolppo, Satasairaala
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oton toteuttamisen, kuvaa Koskinen.

 
ONNISTUNEEN PILOTIN KAUTTA HANKINTAAN

Satasairaalan keuhkosairauksien poliklinikka lähti mu-
kaan pilottiin positiivisin mielin.

– Saimme testauksen aluksi hyvän käyttöönoton 
opastuksen. Pilvipalvelu toimi hyvin ja sen käyttö oli su-
juvaa. Alkuun omien käytäntöjen muuttaminen vaati 
ajatustyötä, mutta toimintatapojen muotouduttua pal-
velun käyttö säästi hoitajien työaikaa. Aiemmin potilaat 
postittivat diagnostisen PEF-seurannan paperilomak-
keet ja me naputtelimme käsin tiedot järjestelmään. Pi-
lotin myötä tiedot saatiin siirrettyä helposti pilvipalvelus-
ta potilastietojärjestelmään, kertoo sairaanhoitaja Mari 
Toivonen Satasairaalasta.

Astman hallinnan etäseurantapalvelu helpottaa 
ja tehostaa työntekemistä ja auttaa kohdentamaan 
henkilökunnan työaikaa järkevämmin. Henkilökunnalta 
saatujen palautteiden perusteella palvelun käytön ja tu-
losten reaaliaikaisen siirtymisen arvioitiin nopeuttavan 
potilaan hoitoa.

– Käsialan tunnistamisesta aiheutuvien virhetulkin-
tojen mahdollisuutta ei enää ole. Tietojen siirtyminen 
viiveettä ja luotettavasti on tärkeää. Palvelusta saata-
va yhteenveto on ollut hyvä ja selkeä ja siitä näkee, että 
potilaat toteuttivat hyvin PEF-seurantaa. Tyhjiä päiviä ei 
ollut, eikä myöskään sellaisia tuloksia, jotka olisi pitänyt 
hylätä. Palvelu parantaa diagnostisen PEF-seurannan 
laatua. Erinomaista on, että sovellus kirjaa myös PEF-pu-
hallusten ajankohdan ylös, sanoo ylilääkäri, keuhkosai-
rauksien ja allergologian erikoislääkäri Eija Nieminen 
Satasairaalasta.

Pilottiin osallistuneiden asiakkaiden mukaan sovel-
luksen avulla tulokset sai kätevästi tallennettua älypu-

helimeen ja suoraan tutkivan lääkärin käyttöön. Mit-
taustulosten kirjaamisen sovellukseen koettiin olevan 
helpompaa ja nopeampaa kuin paperilomakkeelle kir-
jaamisen. Kirjaamisen ei koettu vievän juurikaan aikaa. 
Palautteissa kiiteltiin uusintapuhalluksen muistutusomi-
naisuutta. Palvelun käytön koettiin olevan nykyaikaa.

– Neljän kuukauden pilotti oli melko lyhyt, mutta se 
sujui hyvässä yhteistyössä ja lähes kaikki hoitajat osal-
listuivat pilottiin. Potilaiden rekrytointi alkoi heti. Pilottiin 
osallistuvien hoitajien kanssa kommunikointi oli helppoa 
ja Balance-palvelusta oli selkeästi hyötyä heille ast-
mapotilaiden hoidon osalta. Myös yhteistyö Prizztechin 
kanssa oli hyvää, kertoo Koskinen.

Testausyhteistyö keuhkosairauksien poliklinikan 
kanssa koettiin hyödylliseksi ja onnistuneeksi Glucostra-
tus Oy:ssä.

– Pilotti oli meille tärkeä, saimme ammattilaisilta 
matkan varrella hyviä kehitysideoita Balance-palveluun 
potilaille ja ammattilaisille. Kokeilun lopuksi ammattilai-
sille ja loppukäyttäjille lähetettiin asiakaskysely, jonka 
yhteenvetona voi todeta, että käyttö koettiin helpoksi ja 
se nopeutti asioiden hoitoa. Pilotin päättymisen jälkeen 
Satasairaala teki hankinnan palvelun jatkokäytöstä, jo-
hon he halusivat mukaan myös PEF-työpaikkaseuran-
nan, sanoo Koskinen.

– Kehittäessämme kansainvälisestikin erittäin edis-
tyksellistä digitaalista palvelua astman hallinnan etä-
seurantaan, meille on tärkeää saada pilottihankkeen 
avulla kokeneiden astman hoidon ammattilaisten pa-
lautetta. Satakunta DigiHealth -hanke on ollut arvokas 
kumppani, jonka kautta avautui mahdollisuus Satasai-
raala-yhteistyöhön ja joka on myös ammattimaisesti 
vastannut käyttäjäpalautteen keräämisestä, kertoo toi-
mitusjohtaja Pekka Mäkelä Glucostratus Oy:stä.
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2.1.4  ENSIMMÄINEN SOTE-SEKTORIN 
SOFT-EXOSKELETON PILOTTI TOTEUTETTIIN 
MEDITAS OY:N KANSSA SATAKUNNASSA

 
 
Porin perusturvan ja Keski-Satakunnan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymä Kessoten alueella testattiin 
Auxivo LiftSuit® -exoskeleton voimaliiviä yhdessä Medi-
tas Oy:n kanssa. Voimaliiviä kokeiltiin kotihoidon ja te-
hostetun palveluasumisen yksiköissä sekä Combilans-
sissa ja turvapuhelinpalveluissa keventämässä työn 
kuormitusta.

Auxivo Lift Suit® -voimaliivi on kehitetty Sveitsissä. 
Voimaliivillä pyritään ennaltaehkäisemään tuki- ja lii-
kuntaelinsairauksia ja niiden pahenemista, jotta voi-
daan välttää sairauspoissaoloja ja ennen aikaisia elä-
köitymisiä.

– Voimaliivin tarkoituksena on keventää työntekijän 
selän kuormitusta nostoissa ja kierroissa sekä etuno-
jassa tapahtuvissa työskentelyasennoissa. Voimaliivil-
lä kevennetään selkälihasten kuormitushuippua, jolloin 
päivän kokonaiskuormitus vähenee. Voimaliivi ei kuiten-
kaan tee liikettä työntekijän puolesta, vaan työntekijän 
pitää edelleen käyttää omia lihaksia. Voimaliivi ohjaa 
myös käyttäjää ergonomisempiin työasentoihin, kertoo 
toimitusjohtaja Minna Laine Meditas Oy:stä.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voimaliivin pukeminen ja käyttäminen on helppoa 
työn ohessa.

– Tuki aktivoidaan hihnoista sopivan kevennystuen 
saamiseksi. Puvun selkäosassa olevat elastiset energi-
avarastot tuottavat kevennyksen käyttäjälle. Nostopuku 
on materiaaliltaan tekstiiliä ja pestävissä 30 asteessa, 
joten se soveltuu hyvin sosiaali- ja terveysalalle. Voima-
liiviä ja muita exoskeletonratkaisuja hyödynnetään jo 
aktiivisesti myös teollisuudessa, jatkaa Laine.

 
VOIMALIIVI ENNALTAEHKÄISEE SELKÄVAIVOJA 
VANHUSPALVELUISSA

Kessoten alueella Nakkilan kotihoidossa voimaliivin käy-
töstä pidettiin ja sille löydettiin monia käyttökohteita.

– Voimaliivi oli tosi hyvä, yllättävänkin hyvä tietyissä 
tilanteissa. Minulla ei ollut yhtään sellainen olo, että olisi 
jotakin ylimääräistä päällä. Kotihoidossa on paljon al-
haalle kumartumista vaativia tehtäviä, kuten esimerkiksi 
tukisukan ja tukisidoksien laittamista, pukemista, haa-
vahoitoa, pesemistä ja asiakkaan avustettua nostamis-
ta. Tällaisissa tehtävissä voimaliivi tuntui hyvältä, sanoo 
lähihoitaja Pia Santonen.

Lähihoitaja Satu Peltosella on omakohtaisia koke-
muksia selkäongelmista, jotka alkoivat toisella alalla 
työskentelystä. Hän tietää myös monia hoitoalalla toi-
mivia, jotka ovat sairauseläkkeellä tai vaihtaneet alaa 
tuki- ja liikuntaelinsairauksien myötä.

– Myös nuoret voivat kärsiä selkäongelmista. Omat 
selkävaivani pysyvät onneksi kurissa urheilemalla ja 
jumppaamalla. Aiempien selkävaivojen vuoksi pyrin 
miettimään uudenlaisia tapoja tehdä työtehtäviä, joissa 
työskennellään hankalissa asennoissa. Voimaliivin etu 
on, että se ohjaa kuormitusta selästä reisiin, toteaa Pel-
tonen.

Voimaliivin käyttöä voi suunnitella asiakaskohteiden 
ja henkilökunnan tarpeiden mukaan.

– Jos esimerkiksi työntekijällä on aamuvuorossa 
raskaampia ja enemmän kumartumista vaativia tehtä-
viä, kannattaa voimaliiviä käyttää silloin, Laine neuvoo.

Työ kotihoidossa muuttuu jatkuvasti raskaammaksi 
ja hoitajapula haastaa erityisesti vanhuspalveluissa.

– Kotihoidon asiakkaat ovat entistä huonokuntoi-
sempia. Asiakkaiden kotona on ahtaita tiloja, joissa hen-
kilökunnan on vaikea työskennellä. Kotona asiakkaiden 
sängyt ovat usein matalla. Harvalla asiakkaalla on kui-
tenkaan käytössään sähkösänky. Kotihoidossa hoitajia 
riittää tällä hetkellä vaihtelevasti. Sijaisia on edelleen 
vaikea saada ja siksi tällä alueella kuntien tiivis yhteis-
työ on erityisen tärkeää, kertoo Harjavallan kotihoidon 
esimies Tarja Kuvaja vanhuspalveluiden ja kotihoidon 
tilanteesta.

Teknologian tarjoamat mahdollisuudet ovat Kuva-
jan mukaan tärkeää huomioida.

– Hoitajien hyvinvointi on meille tärkeää ja heille pitäisi 
pystyä järjestämään kaikki mahdollinen tuki työn tekemi-
seen, myös teknologia huomioiden, sillä tuki- ja liikunta- 
elinsairaudet ovat hyvin yleisiä sosiaali- ja terveysalalla.
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Kuva 21. Lähihoitajat Satu Peltonen ja Pia Santonen kokivat 
voimaliivin keventävän työn kuormitusta ja löysivät sille 
monia käyttökohteita.

2.1.5  EXERIUM PELILLISTÄÄ HYVINVOINTIA 
ESTEETTÖMÄLLÄ E-URHEILULLA OJANTIEN 
TOIMINTAKESKUKSESSA 

 
 

Porin perusturvan vammaispalvelujen Ojantien toimin-
takeskuksen päiväaikaisessa toiminnassa on testattu 
maaliskuun 2022 alkupuolelta lähtien eXerium GameXR 
-pelituolia, jota käytetään kuntoutuksen ja aktivoinnin 
lisäksi myös Special eSports -verkoston esteettömässä 
e-urheilussa ja kilpailutapahtumissa.

Pelituolin mukana tulee tabletti, jossa on sisällöltään 
ja vaikeusasteeltaan erilaisia pelejä aktivointiin, mo-
tivointiin ja kuntouttamiseen. Tabletissa olevia pelejä 
ohjataan kallistelemalla pelituolia oman kehon liikkeillä. 
Samalla aktivoituu keskivartalo ja syvät tukilihakset. Yri-
tyksen omissa peleissä on terapeuttisia työkaluja, kuten 
analyyseja ja erilaisia säätöjä. Säädöillä peleihin voi-
daan lisätä esimerkiksi staattisia pitoja, jotka kehittävät 
tutkimusten mukaan asentojen ylläpitokykyä.

– Keskivartalon aktivointi vaikuttaa laaja-alaisesti 
kehonhallintaan sekä tasapainoon. Pelien avulla kes-
kivartalon aktivointi on terveydellisten hyötyjen lisäksi 
erittäin hauskaa, kertoo eXeriumin kehitysjohtaja Janne 
Lähdekorpi.

 
ESTEETÖN E-URHEILU LISÄÄ YHDENVERTAI-
SUUTTA

Pelien ohjaaminen pelituolilla perustuu ihmisessä syväl-
lä oleviin luontaisiin reaktioihin, eikä siinä tarvita esimer-
kiksi sormien hienomotoriikkaa, joka on usein esteenä 
joidenkin erityisryhmien tavoitteellisessa pelaamisessa.

– Pelituolilla pelaamisen oppii nopeasti, mutta mes-
tariksi tuleminen vaatii luonnollisesti paljon harjoittelua. 
Tämä konsepti kuitenkin mahdollistaa kilpapelaamisen 
huomattavasti laajemmalle joukolle kuin perinteinen 
e-urheilu, Lähdekorpi kertoo.

– E-urheilun yhteiskunnallinen ja taloudellinen mer-
kitys kasvaa vauhdilla, se on globaali megatrendi. Kun 
luodaan malleja, joilla lähes kaikki voivat osallistua, on 
se työtä tasa-arvon lisäämiseksi nyt ja tulevaisuudes-
sa. Jatkossa digitaalisen ympäristön hallitseminen tulee 
olemaan jopa oleellinen selviämistaito, ennustaa Läh-
dekorpi.

 
KOKEILUSSA UUSIA TAITOJA OPPIVAT NIIN 
ASIAKKAAT KUIN HENKILÖKUNTAKIN

Ojantien toimintakeskuksessa eXerium-pelituolin ja 
e-urheilun pilottiin lähdettiin mielenkiinnolla mukaan.

– Oli helppo innostua pilotista, koska meillä oli aiem- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
paa kokemusta yhteistyöstä Prizztechin kanssa ja tie-
simme, että yhteistyö toimii hyvin Niina Holapan kans-
sa. Ojantien asiakkaat ja henkilöstö ovat innostuneita ja 
rohkeita kokeilemaan uutta. On todella hienoa, että tek-
nologia jalkautuu yksikköömme pilottien myötä, joissa 
myös asiakkaat pääsevät testaamaan teknologiaa ja 
kertomaan kokemuksistaan, sanoo Ojantien toiminta-
keskuksen vastaava ohjaaja Päivi Lehtisaari.

eXerium GameXR -pelituolin pilotti on Ojantien toi-
mintakeskukselle positiivinen ja mielenkiintoinen koke-
mus. Se mahdollistaa yksikön asiakkaille uuden ja kiin-
nostavan lajin kokeilun. Pilotissa yhdistyy huvi ja hyöty.

– Tällaiset kokeilut ovat todella tärkeitä. Pääsemme 
tutustumaan uuteen teknologiaan ja samalla voimme 
tuottaa parempia ja monipuolisempia palveluja asiak-
kaillemme. Hyvinvointiteknologian kokeilu aidossa asia-
kasympäristössä tukee myös teknologiapalvelujen ke-
hittämistä asiakkaille soveltuvaksi, Lehtisaari jatkaa.

Ojantien toimintakeskuksen näkökulmasta teknolo-
gian mahdollisuudet näyttäytyvät apuvälineinä ja tu-
kena arjen työssä niin asiakkaille kuin henkilökunnalle. 
Usein teknologiakokeilut mahdollistavat teknologiaan 
liittyvien taitojen opettelun työntekijöiden ohjauksessa 
sekä asiakkaiden osallisuuden tasavertaisesti. 

Toimintakeskuksessa pidetään tärkeänä sitä, että 
yksikkö pysyy kehityksessä mukana ja henkilökunta sekä 
asiakkaat voivat olla myös kehittämässä uutta.

– Tällä alalla on tärkeää voida lisätä hyvinvointitek-
nologiaan liittyvää osaamista, koulutusta ja kokeiluja. 
Jatkuva uudistuminen on aina eduksi ja hyödyksi, Leh-
tisaari sanoo.
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PÄIVI LEHTISAARI  PORIN KAUPUNKI  
JANNE LÄHDEKORPI  EXERIUM

Kuva 22. Matti Virtanen pelaa pelituolissa ohjaaja Patrik 
Kylävainion opastaessa. Taustalla seuraamassa ovat Olli 
Saarivuori ja Heikki Mansikka-aho.



48 49

POSITIIVISIA JA INNOSTAVIA KOKEMUKSIA 
ENSIMMÄISESTÄ PÄIVÄSTÄ LÄHTIEN

Pelituolin kokeilu tarjoaa elämyksiä asiakkaille.
– Meille on tärkeää, että asiakkaat saavat uusia ja 

erilaisia kokemuksia. Osa asiakkaista on pystynyt käyt-
tämään pelituolia itsenäisesti ja osa tarvitsee ohjausta. 
On ollut hienoa huomata, että jotkut asiakkaat opasta-
vat ja auttavat myös toisiaan pelaamisessa, sanoo oh-
jaaja Sanna Peltonen.

Oppimista tapahtuu pelatessa.
– Pelien avulla asiakkaamme oppivat lähes huo-

maamatta uusia asioita, kuten maiden lippuja ja mai-
den maantieteellisiä sijainteja. Yleensä pelaajia on 
jonossa ja pelaamisesta on tullut yhteistä tekemistä, 
kertoo ohjaaja Patrik Kylävainio.

Toimintakeskuksen asiakkaat ovat löytäneet no-
peasti suosikkipelinsä.

– Tykkään pelata moottoripyöräpeliä. Pelatessa 
tuntuu melkein siltä kuin ajaisi oikeasti moottoripyörällä. 
Pelaamme Thomas Rantasen kanssa yleensä aamulla, 
kun muut eivät ole vielä häiritsemässä keskittymistä, to-
teaa Olli Saarivuori pilke silmäkulmassa.

– Pelit vievät helposti mukanaan. Lempipelejäni ovat 
olleet lentopeli ja esineiden muotojen tunnistamiseen 
liittyvä peli. Olemme kotona pelanneet äidin kanssa 
muita pelejä, joten tabletin käyttäminen on ollut help-
poa. Pelaamisen kehoa kallistamalla on oppinut helpos-
ti, kertoo Jonna Valtanen hymyillen.

 

EXERIUMIN TOIMITUSJOHTAJA VILLE TENKA-
NEN KOROSTAA SUUNNITELMALLISEN TES-
TAUKSEN ARVOA

Yritys saa runsaasti palautetta asiakkailtaan, mutta oh-
jatussa testijaksossa palaute on kattavampaa ja pa-
remmin jäsenneltyä.

– Tämän lisäksi tällaisessa testijaksossa huomioi-
daan jo lähtökohtaisesti hyvin perusteellisesti loppu-
käyttäjien ja toimintayksikön henkilökunnan näkökulmat 
ja arjen kokemukset, kertoo Tenkanen.

– Ojantien toimintakeskus on mielestämme hyvä 
esimerkki ennakkoluulottomasta ja ammatillisesti kun-
nianhimoisesta kulttuurista, jossa haetaan aktiivisesti 
asiakkaiden arkea sekä henkilökunnan työn mielekkyyttä 
parantavia ratkaisuja. Olemme erittäin tyytyväisiä Prizz-
techin sekä koko Porin kaupungin energiseen ja suora-
viivaiseen tapaan toimia yrityksen hankekumppanina. 
Prizztechin Niina Holappa on ollut todella aloitteellinen 
yrityksemme suuntaan, ja se on osaltaan syynä siihen, 
että olemme mukana yhteistyöhankkeissa Porissa myös 
WinNovan ja SAMKin kanssa, kiittää Tenkanen.

2.2  MEWET-KOTI: HYVINVOINTI- 
TEKNOLOGIAN KOHTAAMISPAIKKA

Hankkeen aikana Sataedun toimijat toteuttivat 
monipuolisesti yritysten, työelämän, opiskelijoi-
den ja opettajien kanssa monialaisia ja moniam-

matillisia hyvinvointiteknologian kokeiluja ja pilotteja. 
Kokeilut ja pilotit koostettiin MeWet-kodin verkkosivuille, 
josta tietoa jaettiin digitaalisesti niin sosiaalisen median 

kautta kuin sähköposteilla. Sosiaalisen median kanavat, 
Facebook, Twitter ja LinkedIn, osoittautuvat erittäin te-
hokkaiksi. Yhteydenottoja ja uusia yhteistyön verkostoja 
saatiin kattavasti. Lisäksi Sataedun ja Mewet-kodin tun-
nettavuus hyvinvointiteknologian monialaisena ja in-
nokkaana kehittäjänä vahvistui. Sataedun osahankkeen 
toimintaan ja tehtyihin kokeiluihin pääse tutustumaan 
www.mewethome.com sivuston artikkeleita selaamalla. 
Seuraavissa artikkeleissa esitellään tarkemmin yritys- ja 
oppilaitosyhteistyössä toteutettuja kokeiluja. 
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2.2.1  HYVINVOINTITEKNOLOGIA ON ALOJEN 
VÄLINEN SILTA

 
 
Satakunta DigiHealth -hanketta on Sataedussa toteu-
tettu yhteistyössä hyvinvointi- ja teknologia-alan toimi-
joiden kanssa. Tätä yhteistyötä on tehty jo MeWet-ko-
din rakentamisen aikana ja hyväksi havaittu malli sai 
jatkoa Satakunta DigiHealth -hankkeessa. Näin taakse-
päin katsoen tuntuu lähes mahdottomalta ajatus, että 
tällaista alojen välistä yhteistyötä ei hankkeen aikana 
olisi toteutettu. Jo pelkästään hyvinvointiteknologia sa-
nana kertoo, että nämä kaksi asiaa ovat erottamaton 
osa toisiaan. Teknologian tuki hyvinvointialan osaajille 
on välttämätöntä - ei voida vaatia, että hyvinvoinnin 
ammattilainen olisi samalla myös tekniikan ammattilai-
nen. Moniammatillinen työyhteisö on rikkaus, jota pitää 
hyödyntää ja kehittää yhdessä, jotta jokainen yhteisön 
jäsen kokee työnsä olevan merkityksellistä. Yhdessä sa-
maan hiileen puhaltaen saadaan aikaan suurempaa 
kuin yksin puuhastellen.

Hankkeen aikana olemme toteuttaneet tätä mo-
niammatillisuutta MeWet-kotia kehittäen ja ottaen opis-
kelijat mukaan kaikessa mahdollisessa toiminnassa 
liittyen hyvinvointiteknologiaan. Teknologia-alan opis-
kelijat ovat olleet tekemässä MeWet-kotiin käytännön 
asennustöitä, joilla on mahdollistettu uusien hyvinvoin-
titeknologialaitteiden käyttöönotto. Tällaisia asennus-
töitä ovat olleet esimerkiksi valaisimien ja pistorasioiden 

lisäykset, uusien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöönotto 
sekä käytön perehdytys. Huomiotta ei voi jättää myös-
kään näiden asennustöiden asianmukaista dokumen-
taatiota, jonka ajantasaisuus mahdollistaa MeWet-ko-
din jatkuvan kehittämisen oppimisympäristönä alan 
opiskelijoille ja työelämän edustajille. Eri yritykset ovat 
olleet esittelemässä tuotteitaan ja ohjelmistojaan mah-
dollistaen opiskelijoille ja opettajille laajemman näky-
män tarjolla olevasta tekniikasta ja sen ohjelmoinnista.

Sataedun teknologian opiskelijat eri toimipisteissä 
ovat myös päässeet testaamaan työergonomiaa tu-
kevia apuvälineitä Meditas Oy:n kanssa toteutetuissa 
moniammatillisissa ja toiminnallisissa exoskeleton-työ-
pajapäivissä. Kouluttaessamme tulevaisuuden am-
mattilaisia teknologian eri toimialoille emme voi jättää 
huomiotta, että heidän siirtyessään työelämään ovat 
he sanansaattajia paitsi ammattialansa nykyaikaisissa 
toiminnoissa myös hyvinvointiteknologian osa-alueella.

Vuoden 2021 Hyvinvointiteknologiamessuilla toteu-
timme moniammatillisen case-simulaation, johon osal-
listui opiskelija teknologia-alalta ja kokemus oli varsin 
positiivinen. Tällaiset simulaatiot tulevat varmasti ole-
maan osa alojemme koulutuksen arkipäivää lähitule-
vaisuudessa ja toivomme tämän osaltaan madaltavan 
kynnystä hyvinvointialan osaajan ja teknologia-alan 
osaajan välillä. Yhdessä tehden saamme aikaan enem-
män ja vielä, kun ymmärrämme toistemme tarpeet ei 
meitä pidättele mikään.

Seuraavissa artikkeleissa on muutamia esimerkkejä 
kokeilemalla kehittämisen caseista.

 

2.2.2  MEWET-KOTI ON AKTIIVISESTI 
MUKANA YHTEISKUNTAMME MUUTTUNEIS-
SA TARPEISSA

 
 
Covid-19-pandemia muutti omaa yhteiskuntaamme 
kuin koko maailmaa. Hankkeemme pohdintaa 5.4.2020.

Toimintakykyä, turvallista ja mielekästä arkea tuke-
van kodin merkitys on nyt suuri. MeWet-kodin kehittämi-
sessä nämä asiat ovat olleet alusta asti tavoitteena ja 
keskiössä.

Toimintakyvyn muutoksia voidaan seurata mm. Vi-
vago-hyvinvointirannekkeen kautta. Yale-älylukon avul-
la saadaan tietoa kotioven käytöstä tai voidaan antaa 
kertakäyttökoodi kauppakassien kuljettajalle. Älyjää-
kaapin kameroiden avulla voidaan varmistaa, että ko-
tona on terveellistä ja monipuolista ruokaa. Älyjääkaa-
pin oven tablettiin voidaan kirjoittaa etänä tervehdyksiä 
ja muistutuksia. Yeti-tabletilla voidaan tehdä virtuaali-
jumppaa fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi tai aivo-
jumppaa vaikkapa Muistipuistossa. Yetillä voidaan pitää 
yhteyttä ystäviin, omaisiin tai vaikka lounastaa yhdes-
sä virtuaalisesti esimerkiksi Skypen, Teamsin ja Goog-
le Meetin avulla. Oculus quest -virtuaalilaseilla pääse 
matkustamaan aurinkoisista maisemista talven hiih-
tomaisemiin tai vaikkapa Yyteriin merenrannalle.

Arjen apuvälineet tukevat omatoimista selviytymistä 
päivittäisissä toiminnoissa. Abloyn antibakteeriset oven-
kahvat ennaltaehkäisevät bakteerien leviämistä. Lojerin 
säädettävällä sängyllä, Medimattressin patjalla, tyynyl-
lä ja painopeitolla tuetaan hyvää ja laadukasta yöunta. 
Vuorokausirytmiä voidaan tukea Beckhoff-kiinteistöau-
tomaatiojärjestelmän toiminnoilla ja Dalin valoilla.

Mewet-kotimme kehittäminen jatkuu aktiivisesti ko-
ronasta huolimatta. Etäohjauksen ohjelmointi yhteis-
työssä Tampereen yliopiston kanssa on loppusuoral-
la. Verkkopalavereita on uusien yritysyhteistyötahojen 
kanssa pidetty. Vivagon, Medimattressin ja Attendo La-
tokartanon kehittämisyhteistyö jatkuu suunnitelman 
mukaan etäyhteyksillä. Vivago-hyvinvointirannekkeen 
asiakastestaukset jatkuvat ja yhteyttä pidetään soitta-
malla, viesteillä ja muilla etäyhteyksillä.

Monialaisena ja moniasteisena oppimisympäris-
tönä tuotamme hyvinvointiteknologian osaamisen li-
säämiseen valmennusmateriaalia niin sosiaali- ja ter-
veysalan kuin tekniikan alan ammattilaisille sekä alojen 
opiskelijoille. Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia pe-
dagogisia valmennuksen menetelmiä.
Yhteiskuntamme suuressa muutoksessa on ollut kan-
nustavaa huomata, kuinka hyvinvointiteknologian mo-
nialainen kehittämistyömme vastaa erilaisten ihmisten 
arjessa selviytymisen, hyvinvoinnin ja hoidon tarpeita 
sekä terveydenhuollon ammattilaisten laadukkaan työn 
toteuttamista.

Huolehditaan yhdessä itsestämme ja toisistamme!
 

2.2.3  TEKNOLOGIASTA APUA IKÄIHMISTEN 
HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN

 
 
 
Ikäihmisten hyvinvointi on tärkeää, varsinkin poikkeusai-
kana, jolloin normaalit harrastusmahdollisuudet ja kans-
sakäymiset ovat vähentyneet. Teknologia tarjoaa uusia 
hienoja työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen, sosiaalisen 
kanssakäymiseen, liikkumiseen ja kaikenlaisen tiedon 
lisäämiseen kotona asuvilla senioreilla. Yhä useammat 
ikäihmiset ovat oppineet hyödyntämään teknologiaa 
omassa arjessaan. Silti on vielä monia, jotka arastelevat 
älypuhelimen tai tabletin käyttöä puhumattakaan äly-
kellon käytön kokeilusta.

Innostetaan ikiliikkujaksi -hankkeen kautta Porin 
kaupunki hankki yli 75-vuotiaiden ikäihmisten käyttöön 
tabletteja ja niihin asennettiin pikakuvakkeena helppo-
käyttöisiä verkkosivustoja. Kotihoidon henkilökunta jakoi 
tabletteja omissa tiimeissään kotona asuville senioreil-
le ja avuksi otettiin Sataedun opiskelijoita heidän opet-
tajansa johdolla. Tulokset olivat hyviä. Kahden kokeilu-
viikon jälkeen seniorit alkoivat käyttää tabletteja myös 
omatoimisesti.

Tabletteihin oli ladattu Miina Sillanpään Säätiön 
ja Muistiliiton yhteishankkeessa kehitetty verkkosivus-
to Muistopuisto ja Porin kaupungin liikuntapalveluiden 
verkkosivut. Muistipuisto on maksuton palvelu kaikille, 
jotka haluavat virkistää aivojaan ja lisätä hyvinvoin-
tiaan. Siellä on monipuolista tekemistä, kuten erilaisia 
aivotreenejä ja tehokasta jumppaa koko keholle. Porin 
kaupungin liikuntapalvelut tuottavat myös senioreille 
tuoli- ja tasapainojumppaa. Ohjatut jumppavideot löy-
tyvät Porin kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULA HAANPÄÄ  SATAEDU 

KRISTA TOIVONEN  SATAEDU 

Kuva 23. Hyvinvointiteknologiaa on Mewet-kodissa aidossa kotiympäristössä.

HEIDI LAITOMAA  SATAEDU  
HANNELE WALLIN  PORIN KAUPUNKI

Kuva 24. Digilaitteiden käyttöönotto tarjoaa paljon mahdol-
lisuuksia kotona asumisen tukemiseen.
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Teknologiaan perustuvat liikuntainterventiot voivat lisä-
tä fyysistä aktiivisuutta, parantaa fyysistä toimintakykyä, 
lihasvoimaa, kestävyyttä ja kognitiivista suoriutumista 
sekä vähentää kaatumisia. Poikkeusajat ovat vieneet 
etäohjausta ja videovälitteistä ohjausta isoin askelin 
eteenpäin. Ohjatun liikunnan harrastaminen on mah-
dollista kotoa käsin. Verkosta löytyy erilaisia jumppavi-
deoita, joita hyödyntämällä saa harjoitettua monipuo-
lisesti kehoa ja mieltä. Muistipuisto ja Porin kaupungin 
liikuntapalveluiden jumppavideot ovat näistä helppo-
käyttöisiä esimerkkejä.

Sataedun kanssa yhteistyössä hyödynnettiin muu-
tamien vapaaehtoisten kanssa Vivago-hyvinvointimit-
taria. Mittarin avulla kyettiin seuraamaan osallistujan 
hyvinvointitietoja, aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä. 
Nykyisin on saatavilla erilaisia älykelloja, joiden avulla 
voidaan seurata samoja hyvinvointitietoja kuin Viva-
go-ratkaisulla. Uni on herkkä terveysmittari. Unta voivat 
häiritä niin psyykkiset kuin fyysiset tekijät.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.4  VIVAGON KÄYTTÖÖNOTTO 
KOTIHOIDON ASIAKKAAN HYVINVOINNIN 
TUKEMISESSA

 
 
 
 
 

 
 
Porin perusturvan kotihoidossa otettiin syksyllä 2020 
käyttöön Vivago-sovellukset. Kotihoidon työntekijät voi-
vat Vivagon avulla seurata reaaliaikaisesti asiakkaan 
hyvinvointia ja hyödyntää objektiivista dataa hoidollis-
ten johtopäätösten tekemisessä.

Satakunta DigiHealth -hanke on ollut mukana ja 
tehnyt eri asiakasryhmien kanssa pilotteja objektiivisen 
datan hyödyntämisestä asiakkaiden hyvinvoinnin edis-
tämisessä. Hanke oli mukana Porin perusturvan kotihoi-
don työntekijöiden Vivago-mobilen ja hyvinvointitietojen 
käyttöönotossa ja hyödyntämisessä yhden asiakaspilo-
tin muodossa. Yhteistyötä tehtiin Sampolantähden koti-
hoidon tiimin Vivago-pääkäyttäjien, vanhuspalveluiden 

esimiehen, Vivago-kouluttajan sekä Medimattress Oy:n 
kanssa.

Kehittämisprosessin aluksi kotihoidon Vivago-pää-
käyttäjät valitsivat asiakkaan. Ensimmäisenä kartoitet-
tiin asiakkaan nykytila ja hyvinvointitiedot. Johtopää-
töksenä tehtiin, että asiakkaan yöaikainen uni oli hyvin 
rikkonaista, asiakkaan fyysinen toiminta ja liikkuminen 
oli vähäistä. Todettiin, että riski painehaavoihin oli ole-
massa, koska asiakas istui paljon pyörätuolissa. Hän koki 
istuvan asennon paremmaksi ja esimerkiksi päivisin hän 
otti päiväunia istuma-asennossa.

Moniammatillisessa pilottiryhmässä asiakkaal-
le hankittiin testattavaksi painehaavojen ennaltaeh-
käisyyn ja kipujen lievittämiseen keskiriskin patja Medi-
mattress Oy:n yhteistyönä. Lisäksi asiakkaalle hankittiin 
apuvälinelainaamosta ROHO-istuintyyny pyörätuoliin.

Asiakkaan Vivago-hyvinvointitietoja tarkasteltiin 
yhteisissä Teams-palavereissa toimenpiteiden jälkeen. 
Palavereissa keskusteltiin ja pohdittiin moniammatilli-
sesti asiakkaan hyvinvoinnin tilaa ja tehtyjen toimenpi-
teiden vaikutuksia hänen hyvinvointiinsa Vivagosta saa-
tujen hyvinvointitietojen perusteella.

Tämä yhteinen kehittäminen vahvisti hyvinvointitek-
nologian käyttöönottoja kotihoidossa sekä kotihoidon 
lähihoitajien osaamista ja innostusta hyvinvointitekno-
logian hyödyntämiseen omassa työssä.
 
 
KOTIHOIDON LÄHIHOITAJIEN KONKREETTISIA 
KOKEMUKSIA YHTEISESTÄ KEHITTÄMISESTÄ

Vivagon avulla pystyy seuraamaan asiakkaan uni ja 
valverytmiä. Tämä on hyvä, koska asiakkaista suurin osa 
on muistisairaita. Alla on esitelty henkilökunnan koke-
muksia ja näkemyksiä.

Ennaltaehkäisy eri tilanteisiin. Esimerkiksi aktiivisuus-
käyrää seuraamalla saadaan selville, jos asiakkaalla on 
vaikka alkavaa virtsatietulehdusta/sekavuutta/kipua.

Rannekkeiden pesu ja lataus konkreettisesti hoitajien 
työksi 1x vko (lukee asiakkaan mobiilikuvauksessa).

Vista-ohjelmaan merkitty kaatuminen (pystytään seu-
raamaan voinnin muutoksia ennen ja jälkeen).

Yhteistyö turvapuhelinhoitajien kanssa tehostui. Sovittiin 
yhteisiä toimintamalleja esim. kellojen puhdistuksesta ja 
kellon latauksesta.

Vivago on mukana myös puhelimissa, joista saa seurat-
tua asiakkaan hyvinvointitietoja myös eli se kulkee aina 
hoitajan mukana. Vivago Mobile on saatu käyttöön kai-
kille kotihoidon työntekijöiden puhelimiin (nyt jo yli 300 
sovelluksen käyttäjää).

Hyvinvointitietoja voi hyödyntää esimerkiksi väliarvioin-
tien tekemisessä sekä asiakkaan voinnin kirjaamisessa 
päivittäin tai kerran kuukaudessa.
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– Tämä yhteinen kehittäminen Sataedun Satakun-
ta DigiHealth -hankkeen kanssa antoi meille tukea, ja 
se motivoi työntekijöitä seuraamaan asiakkaiden hy-
vinvointitietoja enemmän. Yhteisten palaverien myötä 
olemme saaneet laajemmin tietoa Vivagosta. Medi-
mattressin patjojen ja painopeittojen testaaminen asi-
akkailla on tukenut seuraamaan asiakkaan hyvinvointia 
laajemmin. Yhteiset palaverit tähän liittyen ovat olleet 
hyviä. Olemme yhdessä analysoineet asiakkaan hyvin-
vointia ja sen kautta olemme sopineet toimenpiteistä 
ja seuraavasta vaiheesta, kertovat Itä-Porin kotihoidon 
lähihoitajat Jennamari Ojalehto ja Mari Vähätalo sekä 
iäkkäidenpalvelujen esimies Päivi Toivola.

Tämä hanke innosti ”pääkäyttäjiä” tuomaan tiimiin 
lisää tietoa hyvinvoinnin seuraamisesta. Johtopäätös-
ten tekeminen ja hyvinvoinnin analysointi on ajoittain 
hankalaa, koska aikaa on rajallisesti päivässä eikä aina 
ilman optimoimista asiaan ehdi perehtyä. Pääkäyttäjät 
käyvät tiimin jokaisen työntekijän kanssa läpi Vista-mo-
biiliohjelman ja sen hyödyt, jatkavat kotihoidon työnte-
kijät.

 

 
2.2.5  NO ISOLATIONIN KOMP-ETÄYHTEYS-
LAITTEELLA UUSIA ELÄMYKSIÄ ASIAKKAILLE 
DIAKON PALVELUT OY:SSÄ

 
 
 
KOMP on näyttö ja sovellus, jossa ei ole kosketusnäyttöä. 
Käyttäjä ohjaa laitetta vain yhdellä isolla painikkeella. 
Laitteen ollessa päällä siihen saadaan yhteys esimerkik-
si älypuhelimeen asennetulla sovelluksella (Play kauppa 
tai Apple store). Äänen, kuvan ja videon lisäksi laittee-
seen voidaan lähettää kuvia. Käyttäjä voi itse päättää, 
koska haluaa olla laitteella saavutettavissa, hän voi pi-
tää sen aina auki tai vain silloin, kun haluaa olla saa-
vutettavissa. Laitteen muotoilu tuo mieleen analogisen 
television.

Ensimmäisestä testauksesta saatiin positiivisia ko-
kemuksia. Kuvapuhelut olivat testaajalle hyvin mieluisia, 
mutta hän ei kokenut tablettien tai älykännyköiden käyt-
töä itselleen sopivaksi. KOMP-laitteen helppokäyttöisyys 
ja suuri ruudun koko tuntui oikein hyvältä. Tekstiviestit ja 
kuvat piristivät päivää. Erityisen innostavaa oli päästä 
tyttärentyttären uuteen asuntoon vierailulle etänä! Ty-
tär ja omaiset kokivat laitteen turvallisuutta lisäävänä. 
Laitteen avulla näki laajemmin kotia sekä näki, kun äiti /
mummu käveli KOMP-laitteen äärelle. Vuorovaikutus oli 
sujuvaa ja helppoa – kuva oli selkeä ja ääni kuului hyvin!

KOMP-laitteen toinen testaaja Aulikki on ollut hyvin 
tyytyväinen laitteeseen. Aulikki kertoi, että vaikka hän 
pääsee vielä hyvin liikkumaan ja kulkemaan kodin ul-
kopuolella, on KOMP-laite mahdollistanut hänelle mm. 
luontoretkelle osallistumisen livenä. ”Enhän minä sinne 
Paratiisilehtoon olisi mitenkään päässyt näillä jaloil-
la, mutta nyt pääsin ihastelemaan sitä valkovuokkojen 
merta, kun tytär oli siellä – se oli kyllä hienoa!” Aulikki ker-
toi myös, kuinka hän on päässyt käymään mm. lapsen-
lapsen mökillä sekä veljen luona Rovaniemen kupeessa 
-”mökin värikin oli muuttunut ja en ole sitten vuosiin ollut 
niin paljon koiralenkillä kuin nyt!”

”Kyllähän tämä on ihan eri juttu päästä heti mukaan 
kokemaan ja näkemään, saati katsoa lähetettyjen vide-
on kautta paikkoja”. Aulikki kertoo myös, että yhteyden-
pito omaisten kanssa on ollut entistäkin aktiivisempaa 
sekä osallistavampaa, kun on ollut heti tilanteessa mu-
kana. ”Mukavaa on myös se, että saan itse pyytää, että 
näyttäkääs nyt sitä ja tuota”. Osallistumisen ja osallisuu-
den mahdollisuus on vahvistunut.

KOMP-laitteen helppokäyttöisyys ja hyvä kuvanlaatu 
yllätti. ”Kuva ja ääni ovat hyvin selkeät, kuin olisivat tässä 
samassa olohuoneessa”. Kuvien lähettämisen mahdol-
lisuus on myös mukava lisäominaisuus. ” On ollut kiva 
yllätys, kun kotiin tullessa laitteessa on kuva lapsilta.”

Laitetta Aulikki suosittelee ja rohkaisee kaikkia kokei-
lemaan, tämä on niin helppoa!

Kuva 25. Covid19-tilanteen vuoksi yhteiset palaverit toteu-
tettiin täysin verkossa.

KRISTA TOIVONEN  SATAEDU 
TAINA KILPELÄINEN  DIAKON PALVELUT OY, DIGIDIAKON 
-HANKE

Kuva 26. KOMP-laitteen testaajat kokivat laitteen hyvin 
helppokäyttöiseksi.
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2.2.6  PORIN PERUSTURVA EDELLÄKÄVIJÄ 
TEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMISESSÄ ASIAK-
KAIDEN AKTIIVISUUDEN TUKEMISESSA 
SUOMESSA

 
 
Sataedun Satakunta DigiHealth -osahanke ja Porin pe-
rusturva ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2018 lähtien 
asiakkaiden aktiivisuuden tukemiseksi teknologiaa hyö-
dyntäen. Moto Tiles -liikuntalaatat ovat olleet oleellinen 
osa yhteistyötä. Yhteistyö Moto Tiles -liikuntalaattojen 
hyödyntämiseksi käynnistyi 2018 Kotikunto-AIKO-hank-
keessa.

Kotikunto-AIKO-hanke toteutettiin ajalla 1.6.2018-
30.4.2019. Hankkeen rahoittajana oli Satakuntaliitto ja 
yhteistyökumppanina toimivat Porin perusturva, Län-
si-Suomen Diakonialaitos (nykyään Diakon Palvelut Oy) 
ja Kuntoutuskeskus Kankaanpää. Hankkeen tavoitteena 
oli kuntouttavan ja terveyttä edistävän toiminnan ulot-
taminen laajemmin kotihoitoon sekä vastata muutos-
tarpeeseen kokeilemalla kehittäen uusia moniamma-
tillisia toimintamalleja kotikuntoutukseen teknologian ja 
palvelumuotoilun avulla. Tarkoituksena oli myös kuntou-
tusalan ammattilaisten ammattitaidon jakaminen koti-
hoidon ammattilaisille uuden kotihoidon ammattilaisten 
toteuttaman teknologiasisältöisen palvelun kautta.

Hankkeen teknologiasisältö painottui Moto Tiles -lii-
kuntalaattapeliin. Moto Tiles -liikuntalaattojen sään-
nöllisen käytön vaikuttavuudella on tieteellistä näyttöä. 
Tutkimuksen (Jessen, 2016) mukaan 2-3 tunnin harjoit-
telulla tasapaino on parantunut jopa 66 %. Liikuntalaat-
tojen on todettu kehittävän myös liikkuvuutta, ketteryyt-

tä, voimaa ja kestävyyttä.
Kotikunto-hankkeessa kerättiin hyviä kokemuksia 

erilaisista harjoitteluvaihtoehdoista niin palveluasumi-
sessa, päivätoiminnassa kuin kotihoidossakin. Koke-
mukset olivat erinomaisia sekä asiakkaiden että hoita-
jienkin näkökulmasta.

Asiakkaat kokivat pelien vaikuttavan fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn.

”Liikkeelle lähtiessä, liikkuessa ei nyt ole tarvinnut
rollia, käytän keppiä.” 

”Aiemmin varoin jalkojani, nyt luotan jalkoihini.”
 
”Kotona on paremmalla tuulella.”
 
”Katsellessa muiden peliä oppii.”

Kotihoidon hoitajat kokivat Kotikunto-hankkeessa 
positiiviseksi uuden, teknologiaa hyödyntävän toi-
mintamallin pilotoinnin ikäihmisten kotona pärjäämi-
sen tukemisessa.

”Ollaan oltu enemmän ihminen ihmiselle, ei niinkään 
hoitaja-asiakas suhde.”
 
”Me hoitajina koemme tämän hyvänä.”

Kotikunto-hankkeen jälkeen yhteistyötä on tehty 
edelleen Porin perusturvan eri yksiköiden kanssa. Porin 
alueella on reilusti yli kymmenet Moto Tiles -liikuntalaa-
tat ja tämä tekee Porin kaupungista edelläkävijän Moto 
Tiles -liikuntalaattojen hyödyntämisessä.

HEIDI LAITOMAA  SATAEDU 

Kuva 27. Kotikunto-hankkeessa testattiin Moto Tiles -liikuntalaattoja ikääntyneiden kaatumisten ennaltaehkäisemiseksi. 

Sataedu oli vahvasti mukana hoitajien perehdyttä-
misessä liikuntalaattapeleihin. Sataedu kartoitti muun 
muassa käyttäjiä Sataedun Ulvilan yksikköön MeWet-ko-
tiin yhdessä ideoimaan liikuntalaattojen hyödyntämistä 
eri asiakkaiden kanssa. Hoitajat olivat innolla mukana 
teknologian käyttöönotossa ja yhdessä ideoiden löy-
simme monia erilaisia pelivaihtoehtoja toimintakyvyl-
tään erilaisille asiakkaille. 

”Teknologian hyödyt tulevat parhaiten esille, kun 
yksikkö saa tukea uuden laitteen käyttöön arkityön kes-
kelle. Sataedun opettajien ammattitaito ja hyvinvointi-
teknologiasta kiinnostuneiden opiskelijoiden mukaan 
ottaminen teknologian kouluttamiseen mahdollistavat 
tärkeän tukitoiminnon tuotteen hyödyntämisessä ja 
säännöllisessä käyttöönotossa”, sanoo liikuntalaattoja 
maahantuovan Meditas Oy:n toimitusjohtaja Minna Lai-
ne.

”Moto Tiles on saavuttanut suuren suosion toiminta-
kyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa. Menetelmän 
tieteellinen näyttö on antaa vahvan tuen uudelle tekno-
logialle. Tällä harjoittelulla saavutettava tasapainon pa-
rantuminen, kävelymatkojen pidentyminen ja henkinen 
vireystilan nousu ovat merkittäviä asioita myös yhteis-
kunnalliselta näkökulmalta”, Laine jatkaa.

Joka toinen yli 80-vuotias kaatuu vuosittain ja 15 
prosenttia kaatuu vähintään kolme kertaa vuodessa. 
Joka toinen kaatuminen aiheuttaa jonkin vamman ja 
20-30 prosenttia kaatumisista johtaa terveydenhuollon 
kontaktiin. Vaikka sairaalahoitoa vaativien kaatumis-
vammojen ilmaantuvuudessa on havaittu laskua, on 
vakavien vammojen osuus kaikista kaatumisvammoista 
kasvanut. (UKK-Instituutti.)

On hienoa, että Porin kaupunki on lähtenyt laajasti 
ennaltaehkäisevään kuntoutusmuotoon uutta teknolo-
giaa hyödyntäen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.7  KEHITTÄMISTÄ JA KOKEILUA PORIN 
KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUIDEN 
KANSSA

 
 

 
 
MeWet-kodin ”kesistoimintana” Yeti-tabletti oli testauk-
sessa Porin perusturvan päivätoimintakeskus Mistelissä 
kouluikäisten lasten kesäpäivätoiminnassa. Mistelissä 
Yeti otettiin ilolla vastaan ja käyttö oli todella aktiivista! 
Kokemukset olivat erittäin positiivisia niin lasten kuin oh-
jaajien näkökulmasta.

”Näyttö oli iso ja otti kosketuksen herkästi, kaikki 
onnistuivat ja saisivat onnistumisen kokemuksia.” 

”Käsien motoriset vaikeudet eivät estäneet käyttöä ja 
onnistumisen iloa.” 

”Mahtui enemmän tekemään yhdessä mm. piirtämi-
nen.” 

”Kehitti reaktiokykyä ja hienomotoriikkaa, oppi uusia 
asioita mm. sormella siirtämään tarvittavia asioita 
ruokapelissä.” 

”Parasta oli, kun oma käsi liikkui tabletin äärellä 
oma-aloitteisesti!” 

”Siirtymävaiheet ovat nuorella vaikeita, nyt ei min-
käänlaista ongelmia. Omalta tuolilta tabletille siirty-
minen ja sieltä pois sujui ongelmitta.”

Yhteistyö koettiin ammattilaisten näkökulmasta tär-
keäksi ja antoisaksi. Ammattilaiset saivat tietoa ja koke-
musta Yeti-tabletista ja sen mahdollisuuksista. Kehittä-
misideoita syntyi runsaasti.

LÄHTEET 
 
UKK-instituutti. 2020. Kaatumiset ja kaatumisten ehkäisy esillä 
mediassa. https://ukkinstituutti.fi/ajankohtaista/kaatumi-
set-ja-kaatumisten-ehkaisy-esilla-mediassa/
 
Jessen, J. D. 2016. Evaluation and understanding of Playware 
Technology – trials with playful balance training. Technical 
University of Denmark. [viitattu 5.11.2021]. Saatavissa: https://
www.moto-tiles.com/site_pr/press/Jari_Final_PhD_thesis.pdf

Kuva 28. Tutustu Kotikunto- 
hankkeessa tuotettuun videoon 
oheisella QR-koodilla.

KRISTA TOIVONEN  SATAEDU 
HEIDI LAITOMAA  SATAEDU 
TAPIO NYSTRÖM  PORIN KAUPUNKI, VAMMAISPALVELUT

Kuva 29. Yeti-tabletti antoi kaikille onnistumisen kokemuksia.
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2.2.8  MEWET-KODIN TEKNOLOGIAN 
KEHITTÄMISTÄ LUMEO OY:N KANSSA

 
 
Päivänvalo on meille kaikille tärkeää hyvinvoinnin kan-
nalta. Päivänvalo vähentää myös sähkövalaistuksen 
tarvetta ja lämpösäteily puolestaan tilojen lämmitystar-
vetta. Kesällä auringonsuojauksen tavoitteena on estää 
auringon epäedullinen vaikutus energiankulutukseen 
mm. tilojen jäähdytystarpeisiin. Liiallinen aurinko vähen-
tää kodin viihtyvyyttä.

Pimennysverhoilla voidaan parantaa taas levon ja 
unen laatua erityisesti valoisaan vuodenaikaan. Melato-
niini on hormoni, jota tarvitaan nukahtamiseen ja uneen. 
Käpyrauhasen solut tuottavat pimeässä melatoniinia. 
Työskentelytiloissa pimennysverhoilla voidaan vaikuttaa 
työskentelyn viihtyvyyteen mm. vähentämällä häikäisyä.

MeWet-kodissa ei aikaisemmin ole ollut automa-
tisoitua kaihdin- ja pimennysverhojärjestelmää. Sami 
Salonen Lumeo Oy:stä tarjoutui esittelemään Sataedun 
hanketoimijoille saatavilla olevat kaihdin- ja verhovaih-
toehdot ja yhdessä pohdimme mikä olisi paras verho-
ratkaisu moniammatilliseen oppimisympäristöömme. 
Päädyimme valitsemaan automatisoidut ja akkutoimi-
set säle- ja pimennysverhot makuuhuoneeseen. Olo-
huoneeseen puolestaan automatisoidut akkutoimiset 
säle- ja kaihdinverhot.

Keittiöön valitsimme moottoritoimisen säle- ja kaih-
dinverhon, jonka sähköistyksen hoitaisivat sähköalan 
opiskelijat. Verhot tullaan yhdistämään MeWet kodissa 
jo aiemmin olevaan Bechoff kotiautomaatiojärjestel-
mään – mainio oppimistehtävä siis opiskelijoille tiedos-
sa.

Etäohjaus ja ennalta-asetettavat verhojen auto-
maattiset toiminta-ajat tukevat vuorokausirytmin yllä-
pitämistä, mutta halutessaan verhoja voi säätää myös 
paikallisohjauksen avulla langattomasta kytkimestä tai 
kaukosäätimestä.

2.2.9   HYVINVOINTITEKNOLOGIA 
AMMATTIALOJEN YHDISTÄJÄNÄ

 
 

 
 
Sataedun Ulvilan toimipisteellä toteutettiin toukokuussa 
2021 moniammatillinen toiminnallinen exoskeleton-työ-
paja päivän mittaisena yhteistyönä Meditas Oy:n kans-
sa. Meditas Oy:n Minna Laine ja Sataedun Satakunta Di-
giHealth -hankkeen työntekijät sekä eri alojen opettajat 
ja opiskelijat pääsivät testaamaan yhdessä uutta hyvin-
vointiteknologiaa.

Testattavana oli Meditas Oy:n Skelex 360-XFR-exos-
keleton ja Auxivo LiftSuit® -nostopuku. Näitä hyvinvointi-
teknologiaa hyödyntäviä pukuja testattiin sote-, auto- ja 
sähköalalla. Lisäksi MeWet-älykodissa toteutettiin kaksi 
case-simulaatiota, joissa opiskelijat testasivat exos-
keletoneja aidoissa työtehtävissä, sähköasennuksessa 
sekä kotihoidon asiakaskäynnillä. Tilanteet tallennettiin 
ja kuvattiin Nordic Simulatorsin Rec-mobilejärjestelmän 
avulla, joka vahvistaa simulaatiopedagogista toimintaa.

Meditas Oy on exoskeletoneiden asiantuntijayritys, 
jonka tuotteet soveltuvat laajalti monille eri ammat-
tialoille. Exoskeletoneiden avulla on mahdollista vähen-
tää työn fyysistä kuormittavuutta ja samalla parantaa 
työntekijöiden työhyvinvointia ja sitä kautta lisätä työn 
laatua siirtäen painopistettä kognitiivisten toimintojen 
sujuvoittamiseksi. Exoskeletonit ovat käytännössä ulkoi-
nen puettava tukiranka työntekijälle. Tukirangan avulla 
on mahdollista työskennellä terveysturvallisesti. On to-
dettu, että tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat suo-
malaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin ja eniten työstä 
poissaoloja aiheuttava sairausryhmä.

Koulutuksen puolella on tiedostettu nämä haasteet 
ja sen myötä nähty koulutuksen merkitys hyvinvointitek-
nologian jalkauttamisessa käytännön työkentille. Opis-
kelijoilla on myös keskeinen rooli uuden tiedon välittäjinä 
sekä juurruttajina. Sataedulle tarjoutui mainio tilaisuus 
pilotoida Meditaksen tuotteita oppilaitosympäristössä, 
josta löytyy moniammatilliselle toiminnalle ja simulaa-
tiolle mahdollisimman autenttiset tilat. Näin ollen tuot-
teiden testaaminen antaa realistisen käsityksen niiden 
testaajille ja tulevaisuuden työntekijöille.

Ammattialasta riippumatta opiskelijat ja opettajat 
innostuivat tuotteista ja huomasivat myös niiden yh-
teiskunnallisen merkityksen terveyden edistäjinä. Hy-
vinvointiteknologisilla sovelluksilla voidaan taata työky-
kyisempiä toimijoita työelämän muuttuviin tilanteisiin, 
joissa yhä enemmän suorittavan työn ohella vaaditaan 
moniammatillista päätöksentekokykyä resurssien tiivis-
tyessä ekonomisesti tuottavampaan suuntaan.

Tulevaisuudessa Sataedussa vahvistetaan edelleen 
yhteistyötä työelämän ja eri yritysten kanssa. Hyvin-
vointiteknologisten sovelluksien mahdollisuuksia pysty-
tään nostamaan valtakunnalliseen tietoisuuteen muun 
muassa simulaatio-oppimisen keinoin. 2.12.2021 toteu-

tui verkostosimulaatiopäivä, jossa oli mukana useita 
ammattikorkeakouluja sekä ammattikouluja. Sataedu 
oli vetovastuussa joulukuun verkostosimulaatiopäiväs-
tä. Simulaatiossa käytettiin Meditaksen Auxivo LiftSuit® 
-nostopukua ja tarkasteltiin, kuinka sote-alan ammat-
tilaiset hyötyivät siitä osana hoitotyötä. Lisäksi Meditak-
sella oli tarjolla Ironhand, joka on tarkoitettu työtehtäviin, 
missä on toistuvaa tarttumista vaativia työtehtäviä. Iron-
handia kokeiltiin Sataedussa metalli- ja rakennusalalla. 
Tulevaisuus näyttäytyy moniammatillisen yhteistyön ja 
hyvinvointiteknologian säestämänä dynaamisena sekä 
elinvoimaisena. Me opettajat kuin opiskelijat Sataedulla 
olemme valmiita kehittymään ja kehittämään toimin-
taamme työelämän vaatimusten mukaisesti samalla 
uskaltaen toimia edelläkävijöinä myös hyvinvointitekno-
logiassa ja sen käyttöönotossa.

PAULA HAANPÄÄ & KRISTA TOIVONEN  SATAEDU 

Kuva 32. Verhoilla on myös esteettistä, akustista viihtyisyyttä 
lisäävä vaikutus. Kuva olohuoneesta.

Kuva 31. Etäohjattavien verhojen avulla voidaan tukea 
vuorokausirytmiä kuin itsenäistä asumista. Kuva kännykän 
sovelluksesta.

Kuva 30. Yritysyhteistyö Lumeo Oy:n kanssa mahdollistaa 
Mewet-kodin kehittämisen ja kehittymisen. Lumeon asenta-
ja asentamassa MeWet kodin kaihtimia ja pimennysverhoja.

PAULA HAANPÄÄ, HEIDI LAITOMAA, SINI-CHARLOTTA 
KAMBERG, REIMA KARVONEN, JAAKKO NIEMELÄ & 
KRISTA TOIVONEN  SATAEDU

Kuva 33. Toiminnalliseen työ- 
pajapäivään pääsee palamaan 
QR-koodin kautta.

Kuvat 34-35. Eri alojen aitoja testaustilanteita.
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2.2.10   WELFARE TECHNOLOGY AS A UNIFIER 
OF PROFESSIONS

 
 

 
 
In May 2021, a multi-professional functional exoskele-
ton workshop was held at Sataedu’s Ulvila office in co-
operation with Meditas Oy. Minna Laine of Meditas and 
Satakunta DigiHealth project as well as teachers and 
students from different sectors had an opportunity to 
test novel welfare technologies. The tested technologies 
were Skelex 360-XFR exoskeleton and Auxivo LiftSuit® 
from Meditas Oy. Both exoskeletons were tested in social 
and healthcare sector, automation sector and electri-
cal sector. In addition, two case simulations were carried 
out at the MeWet smart home, in which students tested 
exoskeletons in real work assignments, electrical ins- 
tallations, and home care client visits. The events were 
recorded using Nordic Simulators’ Rec-mobile system, 
which reinforces simulation pedagogical activities.

Meditas Oy is an expert company for exoskeletons, 
whose products are widely suitable for various pro-
fessions. With the help of exoskeletons, it is possible to 
reduce the physical strain of workers, and at the same 
time improve the well-being of employees and thereby 
increase the quality of work, shifting the focus to stream-
lining cognitive functions. Exoskeletons are basically an 
external wearable support frame for the workers. With 
the help of this support frame, it is possible to work in a 
safe manner. The evidence shows that diseases of the 
musculoskeletal system are the most common reason 
to visit a doctor in Finland and the group of diseases that 
causes the most absences from work.

The education sector has recognized these chal-
lenges and seen the importance of education in the imp- 
lementation of welfare technology in the field. Students 
also play a key role in transmitting and instilling new in-
formation. Sataedu was offered a great opportunity to 
pilot Meditas’ products in an educational environment 
where the most authentic facilities for multi-professio- 
nal activities and simulations can be found. Thus, testing 
products provides a realistic idea to the testers and fu-
ture employees.

Regardless of the profession, students and teachers 
became interested in the products, and realized their 
social significance as health promoters. Welfare tech-
nology applications can ensure more capable workers 
for the ever-changing situations of working life, where 
more and more multi-professional decision making 
is required while working, due to resources being con-
densed to make them more economically profitable.

In the future, Sataedu will further strengthen co- 
operation with working life actors and companies. The 
potential of welfare technology applications can be 
raised to national awareness through simulation learn-
ing, among other things. On 2nd December 2021, a net-

work simulation day will take place, which will involve 
several universities of applied sciences and vocational 
schools.

Sataedu was in charge of the December’s network 
simulation day. The simulation used Meditas’ Auxivo 
LiftSuit® and found out how the social and healthcare 
professionals benefit from it as part of nursing work. In 
addition, Meditas offered Ironhand, which is intended for 
tasks requiring repetitive hand gripping. Ironhand was 
tested in Sataedu in the metal and construction fields. 
The future is looking dynamic and vibrant, accompa-
nied by multi-professional cooperation and well-being 
enhancing technology. We, the teachers and students 
at Sataedu, are ready to develop both ourselves and 
our operations in accordance with the requirements of 
working life, while also daring to be pioneers in welfare 
technology and its adoption.

PAULA HAANPÄÄ, HEIDI LAITOMAA, SINI-CHARLOTTA 
KAMBERG, REIMA KARVONEN, JAAKKO NIEMELÄ &
KRISTA TOIVONEN  SATAEDU

Figure 36. You can watch a video 
of a functional workshop day 
here. 

Figures 37-38. Testing of exoskeleton in various fields of 
work.

2.2.11   HYVINVOINTITEKNOLOGIAN 
KÄYTTÖÖNOTTO ON TIIMITYÖTÄ

 
 

 
 
Teknologian implementoinnissa työelämän arjen tilan-
teisiin tarvitaan tehotiimiä, moniosaajia ja innostuksen 
kylväjiä. Vaikka teknologinen tuote tai ratkaisu olisi jo 
hyvinkin valmis, on sen saattaminen sote-alan ammat-
tilaisten hyödynnettäväksi tällöin vasta alkuvaiheessa. 
Tarvitaan moniammatillista osaamista mm. käytännön 
järjestelyistä, vaikuttavuuden arvioinnista ja teknolo-
giahuolloista. Tähän on saatu oppilaitosyhteistyöllä ke-
hitettyä toimivia käyttöönoton tuen malleja. Yhteisissä 
työpajoissa oppilaitosten oppimisympäristöissä mm. 
MeWet-kodissa sekä työelämän aidoissa toimintaym-
päristöissä on ollut mahdollista ohjata niin ammattilai-
sia kuin opiskelijoita teknologian käyttöön.

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitosyhteistyössä on 
pilotoitu hyviä teknologian käyttöönottomalleja. Esi-
merkkinä tästä toimii muun muassa Porin perusturvan 
kotihoito.

Yritys, joka vastaa tuotteen kehittämisestä, valmis-
tamisesta, teknisestä ratkaisusta, huollosta jne., tarvitsee 
monesti myös moniammatillista yhteistyötä, verkostoja 
työelämän konkreettisiin toimijoihin sekä konkreettisia 
käsipareja käyttöönoton tukeen, jotta sote-alan am-
mattilainen alkaa hyödyntää teknologiaa omassa arki-
työssään kiireen keskellä. Siihen hetkeen, jolloin uusi laite 
on saatu omaan työyksikköön, henkilökunta on koulu-
tettu, esihenkilöt ovat sitoutettu toiminnan tukemiseen 
ja teknologiaa ihmettelemään tulleet hoitajat on infottu, 
on monta vaihetta, jotka joskus aiheuttavat haasteita. 
Tarvitaan moniammatillista yhteistyötä tavoitteeseen 
pääsemiseksi ja haasteiden taklaamiseksi.

Meditas Oy on tehnyt yhteistyötä Sataedun ja Sata-
kunta DigiHealth -hankkeen kanssa tiiviisti.

– On suorastaan timanttista löytää innostava, osaa-
va ja innovoiva tiimi, joka ei kavahda robotiikkaa ja suo-
rastaan syttyy palamaan uusista voitettavista haas-
teista. Olemme vuosien varrella jalkauttaneet yhdessä 
mm. tekoälyratkaisua Moto Tilesejä sekä exoskeletoneja 
(puettava teknologia) sote-alan käyttöön. Nämä ovat 
tosin ”vain” tuote-esimerkkejä. Suurin osa yhteistyöstä 
on ollut toimintamallien kehittämistä, eri ratkaisumallien 
löytämistä, innovointia ja maaliin pääsemistä. Siinä tuo-
te- tai ratkaisu on vain yksi osa tätä prosessia, toimitus-
johtaja Minna Laine Meditas Oy:stä kuvailee yhteistyötä.

Moto Tiles, joka on tekoälyä hyödyntävä peli toimin-
takyvyn edistämiseen, on ollut hyödynnettävissä Suo-
messa jo vuodesta 2017. Sen käyttäjiä löytyy ikäihmisten 
parista, kuntoutuskeskuksista, sairaaloista, sosiaalihuol-
lon puolelta sekä paljon opetussektorilta. Ratkaisun 
avulla voidaan harjoittaa tasapainoa, askelpituutta, 
kognitiivisia taitoja sekä yleisesti parantaa toimintaky-
kyä.

Moto Tilesin jalkauttamisessa palveluasumisyksi-
köihin ja kotihoitoon olemme Sataedun Krista Toivosen 
ja Heidi Laitomaan kanssa ohjanneet ja valmentaneet 
useita lähihoitajia ja heidän esimiehiään. Antamalla 
konkreettisia käytännön esimerkkejä, miten laitetta voi 
hyödyntää, miten sitä käytännössä käytetään (mon-
tako napin painallusta) ja mihin harjoittelulla pyritään, 
olemme saaneet rohkaistua uusia käyttäjiä. Olemme 
yhteistyössä rakentaneet tukikehikkoa, jotta hoitohenki-
lökunnalla olisi käytössä uusi, innostava ratkaisu toimin-
takyvyn parantamiseksi ja vieläpä helposti hyödynnet-
tävissä, jatkaa Laine.

Teknologian jalkauttamisessa on tärkeää tunnistaa 
ongelmat, joihin pyritään vaikuttamaan. Moto Tilesin 
kohdalla se eittämättä on vanhusten nopea toiminta-
kyvyn alenema ja sen tuoma aktivaatiotason lasku, joka 
voi johtaa laitoshoitoon joutumiseen saakka. Tämä on 
meillä yhteiskunnallinen haaste, joka ei todellakaan ole 
vähentynyt koronapandemian aikana.

Yhdessä toteutettu Kotikunto-hanke tarttui juuri tä-
hän haasteeseen. Usean asiantuntijan voimin toteutettu 
hanke saavutti suuren suosion. Koejakson aikana suori-
tetut toimintakykymittaukset, 1-2 kertaa viikossa toteu-
tetun harjoitusohjelman sekä hoitajien kouluttamisen 
toteutti Sataedun tiimi. Tiimin monialainen osaaminen 
(hoitotyökoulutus, ergonomian asiantuntijuus, hyvin-
vointiteknologian taidot jne.) mahdollisti tekoälyä hyö-
dyntävän Moto Tiles -laitteen jalkauttamisen arkiseksi, 
innostavaksi työvälineeksi.

Tulokset olivat loistavia. Hankkeen vaikuttavuutta 
mitattiin mm. tasapainotestillä, jolla pystyttiin osoitta-
maan dynaamisen tasapainon paraneminen 10 viikon 
harjoitteluinterventiolla. Ikäihmiset aktivoituvat, he ker-
toivat liikkuvansa nyt enemmän, suorittavansa enem-
män omia askareitaan, kävelevänsä pitempiä käve-
lylenkkejä ja tarvitsevansa vähemmän lääkkeitä. Huimia 
tuloksia, joita emme olisi saavuttaneet ilman Sataedun 
ammatillista tukea.
 
 
PUETTAVAA TEKNOLOGIAA HOITOTYÖHÖN

Uusi teknologia voi joskus olla niin uutta, että sen tuom-
inen sote-hoitajan ympäristöön on suurempi juttu, kuin 
itse ratkaisu. Tämä on tullut esille exoskeletonien kans-
sa toimiessa. Exoskeletonit eli ulkoiset tukirangat ovat 
päälle puettavaa teknologiaa, jonka tehtävänä on ke-
ventää työn fyysistä kuormitusta. Exoskeleton-ratkaisuja 
ei ole hoitajien työhön vielä laajasti hyödynnetty, mutta 
uuden tekstiilisen ratkaisun tullessa markkinoille, lähdet-
tiin yhdessä pohtimaan, voisiko tämä tuoda apua hoita-
jille. Ja toihan se.

Hoitajien selkävaivat ovat valitettavan yleisiä ja työ-
voiman saatavuus on jo nyt haaste. Kesällä 2021 Porin 
perusturvassa toteutetun Prizztechin vetämän pilotti-
hankkeen jälkeen Porin perusturva päätti hankkia muu-
tamia Auxivo LiftSuit exoskeleton nostopukuja käyttöön 
eri yksiköihin. Päälle puettava teknologia on uutta ja he-
rättää usein myös tunteita.

KRISTA TOIVONEN  SATAEDU 
HEIDI LAITOMAA  SATAEDU
MINNA LAINE  MEDITAS OY
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Lähdimme Sataedun gurujen kanssa yhteistyössä 
jalkauttamaan laitteiden käyttökoulutusta lähihoitajille. 
Krista ja Heidi ovat ohjanneet ja tukeneet käyttöönottoa 
yhteistyössä Meditas Oy:n kanssa ja opastaneet lähes 
sata lähihoitajaa käyttämään uutta puettavaa teknolo-
giaa. Työntekijät kertovat oireilevansa mm. haavanhoi-
totilanteissa, tukisukkien laittamisessa, matalilla tasoilla 
hoitamistilanteissa sekä yövuoroissa. Yhteistyössä ohja-
simme laitteen käyttöä sekä keskustelimme sen käytön 
hyödyistä hoitajien ergonomiaan, kertoo Laine.

Henkilökunta kommentoi kokemuksiaan ohjaus- 
tilanteissa:

”Tätä voisin käyttää kotikäynneillä.” 

”Tämä tukee selkää.”
 
”Tämän avulla voisin tehdä töitä pitempään, kun 
selkä väsyy.”

 

Kommentit, joita ohjaustilanteessa kuulimme, roh-
kaisevat jatkamaan uuden teknologian käyttöönoton 
tukea. Hoitajan omaan jaksamiseen on nyt saatavissa 
vaikuttavaa teknologiaa ja tämä on varmasti tärkeää 
myös työhön hakeutumisen, työssä jaksamisen sekä 
alalla pysymisen kannalta.

Uuden teknologian hyödyntämisellä on myös talou-
dellinen näkökulma. Yksi sairauspäivä maksaa minimis-
sään 350,00€. Lisäksi tulevat sijaisjärjestelyt ym. kustan-
nukset. Usein selkävaivan iskiessä sairaslomalla ollaan 
ensin viikko, mutta usein aika pitkittyy ja/tai työnkuvaa 
joudutaan muuttamaan. Selkävaivoilla on myös taipu-
mus uusiutua ja taloudelliset kustannukset kertautuvat. 
Yhden nostopuvun hinta kuolettuu jo kolmessa sairaus-
päivässä, jos laite on käytössä. Pelkkä hankinta ei vielä 

auta ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelinvaivoja. 
Tarvitaan vaihe, jossa teknologiaa lähdetään oikeasti 
käyttämään ja siihen tarvitaan tukea.

Kun pystytään ajoissa vaikuttamaan tules-vaivoihin 
ennaltaehkäisevästi, on kyse hoitajan jaksamisesta niin 
työssä kuin myös työpäivän jälkeen. Kaikki keinot tarvi-
taan käyttöön, jotta hoitajat hakeutuvat alalle, pysty-
vät suoriutumaan töistään sekä lähtevät terveinä myös 
töistä kotiin. Jos pystytään löytämään uusia keinoja 
siihen, ettei työ tuntuisi liian raskaalta, voitaisiin saada 
lisää henkilöitä hakeutumaan tähän arvokkaaseen ja 
tärkeään työhön.

Oppilaitosyhteistyön merkitystä ei voi liikaa koros-
taa, mutta se ei ole itsestäänselvyys.

– Opettajien loppumaton kiinnostus uuden oppi-
miseen ja sen jalkauttamiseen on ihailtavaa, ja ilman 
näitä taitavia ammattilaisia hoitotyömme ei kehittyisi. 
Valitettavasti työn arjessa kehittämiselle jää liian vähän 
aikaan. Mutta ei hätää, Sataedun hyvinvointiteknologian 
asiantuntijat pakkaavat osaamisreppunsa ja antavat 
työelämän ammattilaisille ja opiskelijoille hyvät eväät 
oman itsensä vastuuttamiseen uuden oppimisessa. 
Työyhteisön vankkumaton tuki auttavat oppilaitoksia 
tässä tehtävässä, jossa on vain voittajia.

Kuva 40. Yhteistyössä toteutet-
tiin monialaisesti exoskeletonin 
käyttöön liittyvä video.

Kuva 39. Auxivo LiftSuit käyttöönoton työpaja Mewet-kodissa Porin perusturvan kotihoidon työntekijöille 17.3. 2022.

2.2.12  SATAKATI JA SATAKUNTA DIGIHEALTH 
-HANKKEEN SAUMATONTA YHTEISTYÖTÄ

 

 
 
Yhteistyö THL:n KATI-ohjelman, Satakati-hankkeen kans-
sa toi hienon mahdollisuuden olla mukana kehittämässä 
kotona asumista tukevaa teknologiaa ikäihmisille. Sata-
kati-hankkeessa tuemme kuntien kotihoidon teknolo-
gialähettiläitä hyvinvointiteknologian mahdollisuuksien 
hyödyntämisessä ja käyttöönotossa.

Osana Satakati-hanketta Mewet-kotiin saatiin Eli-
sa Digihoiva. Suvanto Caren laitteiden asennukset ovat 
tehty. Asennuksista tuotetaan valmennusmateriaalia 
kotihoidon teknologialähettiläille, kotihoidon työntekijöil-
le ja tuleville kotihoidon työntekijöille. Saumaton hyvin-
vointiteknologiahankkeiden yhteistyö on Mewet-kodin 
vahvuutta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULA HAANPÄÄ, REIMA KARVONEN & 
KRISTA TOIVONEN  SATAEDU

Kuva 41. Yhteistyön tuotoksen, 
Elisa Digihoivan asennuksen 
opastusvideon voi katsoa 
oheisen QR-koodin kautta.

Kuva 43. Hyvinvointiteknologian käyttöönotossa tarvitaan 
sujuvaa teknologia-ammattilaisen tukea, siitä vastaa Paula 
Haanpää Satakunta DigiHealth -hankkeesta.

Kuva 42. Suvanto Caren Olli Göös opastamassa laitteiden 
asennusta ja käyttöönottoa. Kameran takana, uusia doku-
mentointivälineitä testaamassa Reima Karvonen, Sataedun 
Satakunta DigiHealth -hankkeen järjestelmäasiantuntija.
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2.3.1  VIVAGON HYVINVOINTIDATA TUKEE 
ASIAKKAAN TILANTEEN ARVIOIMISTA

 
 
Aloitimme yhteistyöneuvottelut Vivagon kanssa keväällä 
2020, ja Vivago Domi -älyturvapuhelimet saapuivat op-
pilaitokseemme WinNovaan Raumalle ja Poriin syksyllä 
2020. Domi-turvahälytinjärjestelmän käyttöön vaadit-
tava Visma-ohjelmisto asennettiin muutamaan koulun 
tietokoneeseen ja kaksi opettajaa otti laitteet testikäyt-
töön kotiinsa. Tämä ratkaisu oli järkevä koronan aiheut-
tamien haasteiden takia ja lisäksi opettajien on tärkeää 
saada oma ymmärrys laitteistoista ennen niiden ope-
tukseen ottoa.

Vivago Domin keräämän datan analysointi oli kum-
mankin lehtorin mielestä mielenkiintoista. Vivagon kou-
luttajan ja asiantuntijan johdolla saatiin selville testiana-
lyysistä saatava informaatio ja miten sitä on mahdollista 
hyödyntää lähihoitajan työssä. Vivago Domi -älyturva-
puhelimet ovat jo käytössä osassa Satakunnan palve-
luasumisen yksikössä ja tätä taustaa vasten lähihoitaja-
opiskelijoiden on hyödyllistä oppia laitteistojen käytöstä 
ja mahdollisuuksista jo opiskeluaikana.

Kevään 2022 aikana osa WinNova Porin lähihoitaja-
opiskelijat perehdytettiin Vivago Domin käyttöön. Rau-
malla lähihoitajaopiskelijat ovat hyödyntäneet Vivago 
Domia hyvinvointiteknologiaopinnoissa jo syksyn 2021 
aikana.

Vivago-yhteistyöhön liittyen tiimimme opetta-
jat hyödynsivät Vivagon perehdytykseen kehitettyä 
OPUS-oppimisympäristöä. Opiskelijat testasivat ympä-
ristöä ja sen toimivuutta ja antoivat kyseisestä koulutus-
materiaalista palautetta. Saadun palautteen perusteella 
Vivago Oy on kyennyt kehittämään opetusmateriaale-
jaan entisestään.

2.3.2  CASE EVERON: KERÄTYN TIEDON 
HYÖDYNTÄMINEN HOITOTYÖN LAADUN 
PARANTAMISESSA

 
 
Hoitotyö on kokenut merkittäviä muutoksia vuosien var-
rella ja elää edelleen jatkuvassa murroksessa. Yksi mer-
kittävimpiä muutoksia on ollut hoitotyön siirtyminen yhä 
enenevissä määrin erilaisista laitoksista asiakkaiden 
kotiin. Tämä on tuonut vääjäämättä tarpeen hoitotyön 
merkittävälle kehitykselle. Osana tätä kehitystä tähän 
päivään on ollut hyvinvointiteknologian syntyminen ja 
liittyminen kovalla vauhdilla osaksi sekä hoitotyön am-
mattilaisten että erilaisten asiakkaiden arkipäivää. Ikäih-
misillä on nykypäivänä myös paljon enemmän tietoutta 
erilaisesta teknologiasta. Yhä useammalla ikäihmisellä 
on älypuhelin ja tabletti. He ovat kiinnostuneempia tek-
nologiasta kuin aikaisemmin ja voivat olla halukkaam-
pia oppimaan hyvinvointiteknologioiden tuomista mah-
dollisuuksista ja niiden luomasta mahdollisuudesta elää 
itsenäisempää elämää.

Hoitotyön siirtyminen asiakkaiden koteihin on tar-
koittanut myös sitä, että yhä useammalla kotona asu-
valla ihmisellä on hoidon tarve lisääntynyt, sillä heidät 
esimerkiksi kotiutetaan sairaaloista nopeammin toi-
menpiteiden jälkeen ja erilaisia palveluasumisen yksi-
kön paikkoja on vähenevässä määrin. Tämä tarkoittaa 
sitä, että esimerkiksi muistisairaita ikäihmisiä asuu koto-
na pidempään kuin ennen kotihoidon ja omaisten turvin.

Hoitajan läsnäolo on kuitenkin suhteutettuna vuo-
rokauden tunteihin vähäinen. Esimerkiksi ikäihminen voi 
olla kotona yksin monta tuntia, jonka aikana kotona on 
lisääntynyt riski esimerkiksi erilaisille tapaturmille. Tämä 
lisää niin asukkaiden turvattomuuden tunnetta kuin 
omaisten huolta ikäihmisen pärjäämisestä kotona.

2.3  TOISEN ASTEEN OPISKELIJAT 
HYVINVOINTITEKNOLOGIALÄHETTI-
LÄINÄ TYÖELÄMÄPILOTEISSA

W inNovan osahankkeessa toteutettiin tekno-
logiademoja ja -pilotteja yhdessä teknolo-
giayritysten ja sosiaali- ja terveysalan toimi-

joiden kanssa. Sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan 

hyvinvointiteknologiaosaamista vahvistettiin myös 
valmennuspiloteilla, joissa tutustuttiin useisiin erilaisiin 
teknologioihin ja niiden mahdollisuuksiin. Hankkeessa 
hyödynnettiin aktiivisesti WinNovan hyvinvointialan si-
mulaatio-oppimisympäristöä teknologioiden testauk-
sessa yhdessä opiskelijoiden kanssa. Seuraavissa kap-
paleissa tutustutaan demoihin ja pilotteihin käytännön 
esimerkkien kautta.

VIRPI HOPEAKANGAS & HANNA LEHTO  WINNOVA 
HANNA LEHTO  WINNOVA 

Kuva 44. Vivagon tuottamasta datasta voit nähdä myös asiakkaan aktiivisuuden.
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Hoitajat kokevat riittämättömyyden tunnetta oman 
työnsä tekemisestä ja huoli asiakkaasta on arkipäiväi-
nen puheenaihe. Hoitajat ovat myös huolissaan siitä, 
miten hoitotyön laatua voisi parantaa, koska hoitajilla 
ei ole mahdollisuutta viettää fyysisesti tai psyykkisesti 
huonokuntoisen asiakkaan luona pitkiä aikoja ja asiak-
kaat ovat hyvin suuren osan päivästä yksin kotona.

Tälle asialle on vuosien saatossa tullut voimakasta 
painetta tehdä muutoksia. Hyvinvointiteknologia tuo eri-
laisia ratkaisuja näihin haasteisiin. WinNovassa tehdään 
tiivistä yhteistyötä erilaisten hyvinvointiteknologiayritys-
ten kanssa. Oppilaitoksessamme Porin Vähäraumalla 
on nykyaikainen simulaatio-oppimisympäristö, jossa on 
neljä erilaista simulaatioluokkaa. Yksi luokista on muo-
kattu ikäihmisen kodiksi, johon olemme Satakunta Di-
giHealth -hankkeen avulla hankkineet yritysyhteistyön 
kautta erilaista hyvinvointiteknologiaa.

Yksi yritys, jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä 
on Everon. Everonin palvelut ovat yksi esimerkki hyvin-
vointiteknologian tarjoamista mahdollisuuksista paran-
taa asiakkaiden turvallisuutta kotona sekä lisätä hoito-
työn laatua. Everon tarjoaa sekä koteihin että erilaisiin 
laitoksiin järjestelmän, jolla kotona tai laitoksessa olevan 
asiakkaan terveydentilaa voidaan seurata turvarannek-
keen ja kameran avulla.

Hyvinvointiteknologia on asettunut jo pysyväksi 
osaksi hoitotyötä. Sen tarkoituksena ei ole korvata hoi-
tajan tekemää työtä, vaan lisätä hoitajien aikaa esimer-
kiksi läsnäoloon ja muuhun hoitotyöhön.

Everonin ja WinNovan yhteistyö tuo lisäarvoa myös 
opiskelijoillemme. Meillä on mahdollisuus lisätä opiske-
lijoiden tietoisuutta, miten hyvinvointiteknologiaa voi-
daan hyödyntää “työparina” hoitotyössä. Lisäksi Everon 
saa palautetta opiskelijoiltamme erilaisista asioista, jot-
ka liittyvät esimerkiksi Everonin järjestelmän käyttöön. 
Yrityksellä on mahdollisuus kehittää järjestelmää saa-
mansa palautteen perusteella.

Everonin rannekkeilla on mahdollista kerätä myös 
dataa asiakkaiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen liit-
tyen. Data kerääntyy Everonin järjestelmään, josta hoito-
työn ammattilaisilla on mahdollisuus käyttää saamaan-
sa dataa asiakkaiden hoidon parantamiseksi ja seurata 
asiakkaiden vointia. Olemme myös saaneet anonyymiä 
dataa opiskelijoiden käyttöön. Opiskelijoiden tietoisuutta 
on vahvistettu siitä, miten dataa on mahdollista käyttää 
hoitotyön tukena ja miten he tulkitsevat sitä niin, että he 
voivat toteuttaa hoitotyötä paremmin. Dataa voidaan 
käyttää hyödyksi esimerkiksi asiakkaan hereillä olon tai 
liikkumisen seurannassa päivän aikana. Verrattaessa 
dataa pidemmältä ajalta saadaan selville esimerkiksi 
toimintakyvyn heikkenemiseen liittyviä asioita.

Myös omaisten kannalta datan keräämisestä ja sen 
tulkitsemisesta on hyötyä. Omaisten huoli läheisen ko-
tona pärjäämisestä lievittyy. Omaiset voivat kohdentaa 
ajatukset hyviin asioihin läheisensä kanssa eikä mureh-
timiseen siitä, miten arjessa selvitään ehkä jopa tunti 
tunnilta. Omaisten ja hoitotyön ammattilaisten välinen 
yhteistyö on tärkeää, jotta tietoisuus hyvinvointitekno-
logian tuomista mahdollisuuksista tulisi myös heille tu-

tuksi. Omaiset voivat luottaa hyvinvointiteknologiaan ja 
sen merkitykseen laadukkaan hoitotyön tukena, kun sitä 
osataan hyödyntää oikein. 

Tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden kesken on vaiku-
tusta tulevaisuuden lähihoitajien asenteisiin hyvinvointi-
teknologian hyödyntämisessä. Tällä tavoin voimme olla 
vaikuttamassa siihen, miten tulevaisuudessa lähihoita-
jat ovat taitavia hyödyntämään hyvinvointiteknologian 
tuottamaa dataa ja ottamaan erilaiset laitteet ja järjes-
telmät rohkeasti haltuun.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3  LÄHIHOITAJAOPISKELIJAT 
ETÄOHJAUSTAITOJA OPETTELEMASSA 
ETÄPALVELU HELMEN AVULLA

 
 
Lähihoitajaopiskelijat harjoittelivat keväällä 2020 nyt jo 
erittäin merkittävään rooliin nousseita etäohjaustaitoja 
opettajansa johdolla yritys- ja yhdistysyhteistyötä hyö-
dyntäen. Yhteistyössä olivat mukana Etäpalvelu Helmi ja 
Satakunnan Omaishoitajat.

Alla on esimerkki yhdestä lähihoitajaopiskelijoiden 
ohjauskerrasta:

Yhteyksien luomisen Arcticin kuvapuhelimella ja 
niiden toimimisen testaamisen lisäksi opiskelijat saivat 
ohjata ennakkoon suunnittelemansa viriketuokiot asi-
akkaille ruudun välityksellä. Muistelukorttien avulla kes-
kusteluttaminen (laulut, juhannustaiat, koulumatkan pi-
tuus ja lempiaine koulussa) sujui opiskelijoilta mainiosti. 
Jumpan ohjaus koko porukalle soveltuvin osin onnistui ja 
viimeisenä ohjelmana ollut rentoutus puolsi myös paik-
kaansa.

Kuva 45. Everonin erilaiset palvelut luovat turvallisuutta 
kotona asumiseen.

VIRPI HOPEAKANGAS  WINNOVA 

Opiskelijat kommentoivat tunnelmia heti ensimmäisen 
etäohjauskerran jälkeen:

 
”Puheesta selvää saaminen on haasteellista ja jonkun 
verran pätki yhteys.” 

”Kuvat pomppi tyhmästi…se, kuka puhui, niin oli isolla 
- olisi hyvä, että molemmat / kaikki kuvat olisivat yhtä 
isoina rinnakkain.”
 
”Asiakkaat pitivät tuokiosta anyway - eli saatiin toi-
mintaa aikaan etänäkin.”
 
”Tuntui ihan hyvältä olla äänessä.” 
 
”Kiusalliselta (eos miksi).” 
 
”Outoa, jännää, ihmeellistä - erilaista!” 
 
”Tuntui oudolta, koska tämä on uutta.” 
 
”Tuntui, että asiakkaat eivät saa selvää…” 
 
”Ihan jees.” 
 
”Tuntui ensin ihan normilta, mutta kun asiakas sanoi, 
ettei kuva toimi (oli jämähtänyt), niin oli turhautta-
vaa…” 
 
”Tuntu aluksi jännältä, mutta loppuun mennessä oli 
ihan normia jo.”

 
 
Kurssilla ohjanneen opettajan kommentti:

Oli mahtavaa nähdä, miten hyvin opiskelijat ottivat 
haasteen vastaan ja heittäytyivät ohjaukseen pieteetil-
lä. Osalta ohjaus etänä onnistui luonnikkaasti ja osa taas 
selkeästi joutui astumaan epämukavuusalueelleen. Etä-
ohjauksessa vaadittavien asioiden huomiointi ja nii-
den opettaminen opiskelijoille on tärkeää. Me opettajat 
olemme joutuneet itsekin opettelemaan erilaista peda-
gogiikkaa etätuntien opettamisen myötä. Ikäihmisten 
suopea suhtautuminen uusiin testattaviin menetelmiin 
ja laitteisiin oli upeaa! Arcticin etätuki toimi myös moit-
teetta.

 

 
2.3.4  ILOPISTE-PALVELULLA ELÄMYKSIÄ JA 
HYVINVOINTIA IKÄIHMISILLE

 
 
Ilopiste-toiminta on osa Etäpalvelu Helmi Oy:n tuotta-
maa palvelua ikäihmisille. Ilopiste on kehitetty virkis-
tämään ja helpottamaan omaishoitajien arkea sekä 
lisäämään heidän fyysistä hyvinvointiaan. Ilopiste tar-
joaa muun muassa virtuaalisia elämysmatkoja, virtu-

aalista jumppaa, musiikkielämyksiä sekä tarinoita, joita 
omaishoitajat voivat hyödyntää arjessaan kotoa käsin. 
Ilopiste aloitti myös virtuaalisen kahvilatoiminnan ke-
väällä 2021, jonne omaishoitajat voivat kokoontua yh-
dessä. Ilopiste-pilottiin emme saaneet omaishoitajia 
mukaan, joten mukana oli ikäihmisiä, jotka eivät toimi-
neet omaishoitajana, mutta olivat kiinnostuneita Ilopis-
teestä. Tämän vuoksi tässä raportissa puhutaan pelkäs-
tään ikäihmisistä, joita pilotointiin osallistui viisi.

WinNovan lähihoitajakoulutuksen ikääntyneiden 
kuntoutujien osaamisalaopiskelijoiden kanssa toteutim-
me helmi-toukokuussa 2021 Ilopiste-verkkomateriaa-
lin pilotoinnin ikäihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. 
Etäpalvelu Helmi Oy:n tuottamassa Ilopiste-palvelun 
pilotoinnissa oli tarkoituksena selvittää, miten etäyhte-
yksien avulla voidaan tukea ikäihmisten hyvinvointia vir-
tuaalisten elämyksien kautta. Mistä sisällöstä ikäihmiset 
pitäisivät sekä miten he kokevat Ilopisteen tuottamien 
sisältöjen omassa arjessaan?

Ilopisteen pilotointi alkoi helmikuun 2021 puolessa 
välissä pidetyllä infolla opiskelijoille. Silloin heille kerrot-
tiin Ilopisteen toiminnan tarkoituksesta ja siitä, mitä heil-
tä odotettiin. Opiskelijat jaettiin pieniin ryhmiin ja ryhmät 
pitivät viikoittain yhteyttä ikäihmisiin pääsääntöisesti 
maanantaisin tai perjantaisin. Ikäihmisten omat aika-
taulut huomioitiin ja opiskelijat olivat yhteydessä myös 
muina ajankohtina, jos ne sopivat ikäihmisille parem-
min. Opiskelijoiden ja ikäihmisten välisiä puheluita kertyi 
kaikkiaan seitsemän kertaa toukokuun alkuun 2021 asti.

Ikäihmisille luotiin tunnukset Ilopiste-verkkomate-
riaaliin pilotoinnin ajaksi. Opiskelijat ohjasivat pienis-
sä ryhmissä Ilopisteen sisällön käytössä ikäihmisiä vi-
deopuheluiden avulla. Koronan vuoksi lähitapaamiset 
opiskelijoiden ja ikäihmisten välillä eivät olleet mahdol-
lisia. Opiskelijat kartoittivat aluksi ikäihmisten tilanteen 
kotona (heidän toimintakykynsä tason sekä kiinnostuk-
sen kohteet). Näiden tietojen perusteella opiskelijat eh-
dottivat ikäihmisille viikoittain uusia toimintoja Ilopisteen 
materiaalista. Näitä toimintoja ikäihmiset toteuttivat yh-
dessä opiskelijoiden kanssa tai yksin, kun heillä oli siihen 
sopiva hetki.

Ensimmäisen puhelun aiheena opiskelijat kartoit-
tivat ikäihmisten toiveita toiminnasta. Minkälaisia elä-
myksiä ikäihmiset haluaisivat virtuaalisesti kokea? Opis-
kelijat kartoittivat myös sitä, minkälainen ikäihmisten 
toimintakyky on. Ikäihmisten toiveet sekä mahdollisuu-
det elämyksien kokemiseen otettiin myös huomioon. 
Toiveena oli esimerkiksi, että elämykset olisivat jotain 
sekä omaishoitajan että hoidettava yhdessä kokemia. 
Opiskelijat ottivat myös selvää, onko omaishoitajilla 
käytössä tabletti tai tietokone ja miten hyvin he osaavat 
niitä käyttää. Tärkeää oli, että ikäihmisillä oli oma säh-
köpostiosoite ja tabletti tai kannettava tietokone, jonka 
avulla he pääsisivät Ilopisteen sivuille hyödyntämään 
Ilopisteen sisältöä. Opiskelijat laativat ikäihmisten toivei-
den mukaisesti viikoittain ohjelmaa Ilopisteen tarjonnan 
mukaan. He kertoivat ikäihmisille aiheet puhelimessa ja 
ohjasivat Ilopisteen käytössä.

Ikäihmisiltä pyydettiin lopuksi palautetta Ilopisteen 

HANNA LEHTO  WINNOVA 
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käytöstä. He saivat kertoa kokemuksiaan Ilopisteen käy-
töstä, mistä pitivät ja mistä eivät. He kertoivat palaut-
teissaan, että Ilopisteen aineisto oli helppo löytää ja sitä 
oli mukava käyttää. Osa muistiin liittyvistä muistipeleistä 
koettiin liian helpoiksi (n=1). Ikäihmiset olivat kokeilleet 
kaikkia Ilopisteen tarjoamia elämyksiä (n=5). Elämykset 
liittyivät liikuntaan, musiikkiin, lauluun, luontoelämyksiin 
sekä muistiharjoituksiin. Ikäihmiset kokivat elämyksien 
tuovan iloa sekä omaan että hoidettavan arkeen varsin-
kin koronan aikana, jolloin sosiaalinen kanssakäyminen 
on ollut kovin vähäistä (=5).  Ilopiste-pilottiin osallistu-
minen oli maksutonta. Sen ikäihmiset kokivat mielek-
kääksi (n=5). Heiltä kysyttiin myös Ilopisteen hinnoitte-
lusta ja he kokivat sen oleva liian kallis, jos siitä pitäisi 
maksaa itse (n=5).

Kaiken kaikkiaan Ilopiste-pilotti koettiin merkityksel-
liseksi niin opiskelijoiden kuin ikäihmistenkin näkökul-
masta. Opiskelijat oppivat uuden keinon, millä tavoin 
asiakkaiden toimintakykyä voidaan ylläpitää ja saivat 
vuorovaikutustaitoihin lisää osaamista. Ikäihmiset koki-
vat myös opiskelijoiden puhelut mielekkäiksi ja he odot-
tivat viikoittaisia puheluita. Etäyhteyksien avulla pidetty 
yhteys kehitti opiskelijoiden vuorovaikutusosaamista 
etäyhteyksien avulla toimimisessa. Lisäksi opiskelijat 
kokivat, että heidän osaamisensa ikäihmisten toiminta-
kyvyn parantamisessa virtuaalisten sovellusten avulla 
laajeni ja he huomasivat, miten myös ikääntyvät ihmi-
set hallitsevat digitaalisten palveluiden hyödyntämisen. 
Ilopisteen kautta saimme tarjota ikäihmisille erilaisin ta-
voin mielekkäitä kokemuksia virtuaalisesti arjen keskellä.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.5  EXERIUM-PELITUOLISSA KEHO TOIMII 
PELIOHJAIMENA

 
 
Yhteistyö käynnistyi oppilaitoksessamme eXerium-pe-
lituolia valmistavan yrityksen kanssa oppilaitoksemme 
pelituolin päivittämisestä. Päivittämisen yhteydessä 
pohdimme, miten oppilaitoksen kautta olisi mahdollista 
lisätä eXerium-pelituolin tietoisuutta erityisesti erityis-
ryhmillä Satakunnan alueella.

Oppilaitosyhteistyö esimerkiksi eri kehitysvammais-
ten palveluja tuottaviin yksiköihin nähtiin yhtenä vaih-
toehtona. Suunnitelmissa oli kutsua kehitysvammai-
sia heille suunnattuihin toiminnallisiin tuokioihin, joissa 
pelituolia voisi kokeilla esimerkiksi opiskelijaohjauksen 
kautta. Pandemiatilanne on kuitenkin estänyt toiminnan 
kokeilemisen.

Pelituoli soveltuu henkilöille, jotka pystyvät pelituolis-
sa istumalla siirtämään painoaan eri suuntiin. Pelaami-
nen tapahtuu istuma-asennossa kehon hallinnan kaut-
ta. Hienomotoriikkaa pelaamisessa ei tarvitse pystyä 
käyttämään.

Pelituoli on oppilaitoksemme käytävällä kaikkien 
pelattavana. Tällä tavalla lisäämme oppilaitoksemme 
opiskelijoiden tietoisuutta eXerium-pelituolista.

– On hienoa, että eXerium-pelituoli mahdollistaa 
kehon liikkeen kautta pelaamisen ja samalla harjaan-
nuttaa kehon painopisteen siirtämistä ja tasapainon 
hallintaa. Pelituoli mahdollistaa pelaamisen myös niille, 
jotka eivät voi hienomotoriikkaa vaativia pelejä pelata, 
ajattelevat opiskelijat.

Kuva 46. Ilopistettä voi hyödyntää monilla laitteilla. Palvelu 
tarjoaa monipuolisesti kuntoutus- ja elämysmahdollisuuk-
sia ikääntyneille.

HARRIET HAAVISTO  WINNOVA 

Kuva 47. WinNovan lähihoitajaopiskelijat ST2D21 ryhmästä 
valitsemassa peliä.

2.3.6  GOOGLE HOME -YMPÄRISTÖ 
ÄLYTEKNOLOGIOIDEN MAHDOLLISUUKSIEN 
HAVAINNOLLISTAJANA

 
 
Google Home-sovelluksen käyttö perustuu Google As-
sistantiin, jonka avulla Google Home-kaiutinta voi ohjata 
puheohjauksella. Google Homen avulla voi ohjata muun 
muassa Chromecastia, robotti-imuria, älykkäitä valai-
simia, termostaatteja, pistorasioita, lukkoja yms. Goog-
le Home pystyy vaikkapa sytyttämään valoja, sam-
muttamaan radion tai kertomaan kellonajan. Mutta jos 
haluamme esimerkiksi, että oven avaaminen sytyttää 
eteisen valon tai suorittaa erilaisia automaatioita, niin 
tarvitsemme SmartThings-sovellusta.

Google Home on yleisesti ottaen hieno järjestelmä, 
koska se kokoaa kaikki älykodin laitteet yhden sovel-
luksen alle. Tähän meillä WinNovassa on lisätty Phillips 
Hueen, Xiaomi homeen ja SmartThingsiin paritetut ja lii-
tetyt laitteet. Tämän jälkeen kaikki nämä laitteet näky-
vät Google Homessa. Google avustajana ja kaiuttimena 
toimii Google Home Mini. Mobiililaitteeseen on asennettu 
näiden hallintaa varten Google Home -applikaatio. Tä-
män lisäksi mobiililaite ja Google Home -laitteet vaativat 
vain langattoman verkon.

Meillä WinNova Porin hyvinvointialan älykotitestiym-
päristössä toimintoina ovat mm. robotti-imurin ohjaus, 
pistorasian ohjaus, älyvalot sekä sensorit. Google Ho-
mella voi helposti määritellä huoneet ja valita niiden 
älylaitteet. Esimerkiksi valaistusta voi ohjata myös ää-
neen Google Assistantilla, tosin ei vieläkään suomeksi. 
Ilman puheohjaustakin Google Home toimii näppäränä 
keskuksena kaikille yhteensopiville laitteille. Tällä hetkel-
lä Google Homessa ohjauskielenä toimii englanti. Suo-
menkielinen versio olisi kätevä! Nyt koko Google Homea 
/ assistenttia vaivaa jonkinasteinen rajoittuneisuus, jos 
puhelimen käyttökieleksi ja alueeksi on asetettu Suomi. 
Toivottavasti saamme tulevaisuudessa nauttia tämän 
tyyppisistä innovaatioista myös suomenkielisinä! Goog-
le Home -ympäristö on mainio ja kaivattu lisä hyvinvoin-
titeknologiaa monipuolisesti esittelevään ja hyödyntä-
vään ympäristöömme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.7  NUORTEN HYVINVOINNIN VERKKO-
KURSSIN KEHITTÄMINEN YHDESSÄ SATA-
KUNNAN SYDÄNPIIRIN KANSSA

 
 
 
 
 
Alkuvuodesta 2021 aloitimme yhteistyön Satakunnan 
Sydänpiirin kanssa. Ensimmäisessä palaverissa poh-
dimme yhteistyön mahdollisuuksia Sydänpiirillä olevan 
Verkkopuntari-valmennustoiminnan osalta. Aikuisille 
suunnattua verkkovalmennusta Satakunnan Sydänpiiri 
on toteuttanut jo useamman vuoden ajan, ja vastaa-
vanlaisen verkkovalmennuksen kehittely nuorille oli aloi-
tettuna EU:n maaseuturahaston ja Leader Karhuseudun 
tuella Kiertävä Sydänneuvola -hankkeessa (2021-2022).

Palaverissa sovimme yhteistyöstä nuorille suun-
natun verkkovalmennuksen kehittämisessä. Nuorten 
valmennus keskittyisi laihduttamisen sijaan kokonais-
valtaiseen hyvinvoinnin tukemiseen, edistämiseen ja 
elämäntapaohjaukseen. Kun taas aikuisten valmennuk-
sessa ovat olleet painoon liittyvät asiat keskiössä. Aikui-
sille suunnatun valmennuksen osalta totesimme, että 
sen tietoisuutta olisi hyvä jakaa hyvinvointialan henki-
löstölle.

Yhteistyö jatkui niin, että saimme kaikille Satakun-
ta DigiHealth -tiimiläisille tunnukset aikuisten Verkko-
puntari-valmennukseen. Tutustuimme valmennuksen 
toteutustapaan ja sisältöihin. Yksi tiimistämme suoritti 
Verkkopuntari-kouluttajakoulutuksen, jotta tietoa val-
mennuksesta olisi mahdollista jakaa myös WinNovan 
hyvinvoinnin väelle.

Satakunnan Sydänpiirin saatua ensimmäisen ver-
sion nuorille suunnatusta, elämäntapaohjaukseen kes-
kittyvästä verkkokurssista valmiiksi (Verkkopuntari Word- 
press alusta), sitä esiteltiin hankkeen kautta yhdelle op-
pilaitoksemme opiskelijaryhmälle. Esittelyn tavoitteena 
oli saada ryhmätyöskentelyn kautta nuorilta konkreetti-
sia ajatuksia siitä, mitä heidän mielestään nuorille suun-
natun elämäntapaohjauksen pitäisi sisältää.

Sisällön lisäksi nuoret arvioivat myös verkkovalmen-
nuksen visuaalista ilmettä sekä itse ohjelman tekni-
seen käyttöön liittyviä asioita. Opiskelijoiden ryhmätöinä 
koostetut palauteet ja ideoinnit toimitettiin Satakunnan 
Sydänpiirille. Näiden palautteiden pohjalta Satakunnan 
Sydänpiiri muokkasi kesän 2021 aikana pilotoitavan ver-
sion nuorten verkkopohjaisesta elämäntapaohjaukses-
ta.

Syyskuussa 2021 aloitti kaksi ensimmäisen vuo-
den lähihoitajaopiskelijaryhmää nuorten elämänta-
paohjauksen verkkokurssin pilotoimisen. Satakunnan 
Sydänpiirin projektisuunnittelija Johanna Toivola kävi 
ennen aloittamista esittelemässä verkkokurssin käy-
tännön opiskelijaryhmille. Tavoitteena pilotoinnilla oli 
saada konkreettista palautetta verkkovalmennuksen 
toimivuudesta ja sisällöstä. Opiskelijoilla oli mahdolli-

VILLE LAITINEN  WINNOVA 

Kuva 48. Google Home ympäristön älykaiutin.
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suus osallistua 10 viikon valmennukseen konkreettisena 
osallistujana ja/tai henkilönä, joka arvioi valmennusta 
kohderyhmän edustajana. Toivola oli koko jakson ajan 
tavoitettavissa mahdollisissa teknisissä ongelmissa.

Opiskelijat suorittivat verkkokurssia itsenäisesti ja 
osin muihin opintoihin integroituna. Esimerkiksi apu-
välineitä ja teknologiaa aiheina sisältävässä opinnois-
sa opiskelijat laativat 1-3 valmennusviikoista kirjalliset 
palauteet Satakunnan Sydänpiirille. Muutoin palaute 
annettiin keskustellen Johanna Toivolan kanssa hänen 
käydessään tapaamassa opiskelijoita. Lisäksi 10 viikon 
verkkototeutuksen jälkeen opiskelijat täyttivät Satakun-
nan Sydänpiirin laatiman loppupalautekyselyn. Määrä-
aikaisen valmennuksen lisäksi opiskelijoilla on materiaali 
käytössä vuoden ajan.

Syksyllä 2021 aloitettiin myös tietoisuuden lisää-
minen WinNovan hyvinvoinnin väelle Verkkopunta-
ri-valmennuksesta. Heillä on mahdollisuus tutustua 
valmennukseen osallistujina, jolloin he ovat mukana val-
mennuksessa 10 viikkoa ja materiaalit ovat henkilökun-
nan käytössä vuoden. Osallistuminen valmennukseen 
oli alussa aktiivista, mutta hiipui viikkojen kuluessa.
 
 
SATAKUNNAN SYDÄNPIIRIN KOMMENTIT 
NUORTEN VERKKOPUNTARIN KEHITTÄMISESTÄ

Toisen opiskelijaryhmän viikoista 1–3 antama palaute oli 
pääasiallisesti positiivista. Materiaalit koettiin pääosin 
kiinnostavaksi. Tekstit koettiin pituudeltaan sopiviksi, 
joidenkin mielestä liian pitkiksi. Olemassa olevat vide-
ot koettiin ihan hyviksi ja lisää videoita toivottiin. Parin 
osallistujan mielestä mahdollisuus ohjauskeskusteluun 
oli hyvä. Teknisiä haasteita oli esimerkiksi kirjautumiseen 

liittyen ja jollain oli haasteita tehtävien löytämisessä.
Loppupalautekyselyn vastausten (n=17) mukaan 

kahdella kolmesta oma tietämys elintavoista (ravitse-
mus, liikkuminen ja lepo) ja/tai tietämys omista voima-
varoista vahvistui (jokseenkin tai täysin samaa mieltä) 
verkkovalmennukseen osallistumisen aikana. Kolman-
nes koki henkilökohtaisen ohjauskeskustelun hyödylli-
seksi. Ryhmäkeskustelua ei hyödynnetty. Viikoittaisen 
tietosisällön sekä tehtävät ja kyselyt koki hyödylliseksi 
reilu kaksi kolmasosaa vastaajista ja puolet vastaajista 
kokivat linkkivinkit hyödylliseksi.

Joulukuussa 2021 pidettiin yhteistyöpalaveri, jossa 
keskusteltiin nuorten Verkkopuntarin jatkon kehittämis-
tarpeista. Nuorilta saatu palaute huomioiden, Sata-
kunnan Sydänpiirin jatkaman sisällöllisen kehittämisen 
lisäksi, jatkossa voisi olla suositeltavaa sisällyttää lähi-
tukea verkko-osallistumisen tueksi. Olemassa olevaa 
materiaalia voisi jatkossa hyödyntää myös esimerkiksi 
terveydenhoitajan tai kuraattorin työssä. Materiaali voi 
toimia myös ohjaajan työkaluna ja apuna nuoren kans-
sa teemoja käsitellessä. Nuorten verkko-ohjauksen ke-
hittämistä on syytä jatkaa edelleen.

Yhteistyö sai hyvää näkyvyyttä myös ammattilais-
ten parissa. Satakunnan Sydänpiiri kertoi Satakunta 
DigiHealth -yhteistyöstä marraskuussa 2021 Satakun-
nan Hyvinvointiteknologiamessujen, Lihavuustutkijat 
ry:n syysseminaarin ja Digitaaliset ratkaisut lihavuuden 
hoidossa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin webi-
naarien puheenvuoroissa. Lisäksi nuorten elintapaoh-
jauksen materiaali herätti kiinnostusta valtakunnallisis-
sa Verkkopuntari-ohjaajien perehdytyksissä ja ohjaajien 
tapaamisissa nuorten kohderyhmän kanssa toimivien 
terveydenhuollon ammattilaisten parissa.

Kuva 49. WinNovan lähihoitajaopiskelijat osallistuivat nuorten hyvinvoinnin verkkovalmennuksen pilotointiin.

2.3.8  HYVINVOINTITEKNOLOGIA- 
VALMENNUS PORIN PERUSTURVAN TYÖN- 
TEKIJÖIDEN OSAAMISEN VAHVISTAJANA

 
 
WinNovan Satakunta DigiHealth -tiimi valmensi Porin 
perusturvan 400-vuotiskodin henkilöstöä neljän eri ilta-
päivän aikana keväällä 2020 ja syksyllä 2020. Valmen-
nettavia oli yhteensä seitsemän.

Valmennuksista oli sovittu Porin perusturvan johta-
jien kanssa ja valmennukset toteutettiin osittain hen-
kilöstöltä haastatteluin kerättyjen toiveiden ja tietojen 
pohjalta. Haastattelut oli toteutettu Virpi Hopeakankaan 
toimesta erillisinä haastattelukertoina kotihoidon henki-
lökunnalle (vierailu perusturvan Maantiekadun toimipis-
teessä).
 
 
HYVINVOINTITEKNOLOGIAN MONET 
MAHDOLLISUUDET KIINNOSTAVAT

Kotihoidon lähihoitajat ja sairaanhoitajat olivat tyytyväi-
siä siihen, että valmennus järjestettiin toiminnallisesti ja 
simulaatioympäristön mahdollisuuksia hyödyntäen. He 
olivat ajatelleet tulevansa auditorioon luennolle ja yllät-
tyivät positiivisesti.

Valmennukseen osallistuneilla oli lähtökohtaises-
ti myönteinen asenne hyvinvointiteknologiaa kohtaan, 
ja he olivat siitä kiinnostuneita. Tämä oli käynyt ilmi jo 
tehdyissä ennakkohaastatteluissa. Hoitajat olivat kiin-
nostuneita esiteltyjen laitteiden ja teknologioiden aihe-
uttamista kustannuksista; he kokivat haasteelliseksi sen, 
mistä kyseisiä laitteistoja saataisiin heidän asiakkailleen 
käyttöön (vrt. huoli perusturvan resursseista).

Valmennuksessa esitelty pienteknologia koettiin 
realistiseksi heidän asiakkailleen (vrt. maksut ja han-
kinta), kun taas esimerkiksi kiinnostusta muuten herät-
täneen Evondos-lääkeautomaatin ajateltiin olevan liian 
kallis asiakkaiden itse ostaa, ja toisaalta perusturvan ei 
nähty kovin nopeasti lähtevän ko. automaatteja hankki-
maan valmennuksessa esitellyn Euran kunnan rohkaise-
vasta esimerkistä huolimatta. Valmennuksessa hoitajat 
pitivät simulaatioharjoittelusta. He näkivät simulaatio-
harjoitteiden mahdollisuudet ja merkityksen myös lähi-
hoitajaopinnoissa.

Myös taikalattiasta ja -seinästä pidettiin, mutta 
ikäihmisten koteihin he eivät nähneet kovin äkkiä näi-
tä suhteellisen arvokkaita laitteita tulevan. Ehkä palve-
lukotien yhteistiloissa olisi näkymää näillekin. Viikkarin 
Valkama tyyppisissä päivätoimintakeskuksissa kyseiset 
laitteet voisivat puoltaa paikkaansa. Perusturvan van-
huspalveluiden henkilöstöllä on kokemusta Vivago-lait-
teiston (rannekkeiden) käytöstä. Valmennuksessa esi-
teltiin myös Everonin kamerayhteydenkin omaavaa 
laitteistoa. Keskustelua aiheutti esimerkiksi puheyhtey-
den tärkeys mahdollisissa kaatumistilanteissa (Vivagol-
la on tämä). Kamerayhteyden eettisyyttä pohdittiin, ja 

sitä ei ehdoitta koettu hyväksi.
Sekä haastatteluissa että valmennuksessa ilme-

ni, että hoitajat toivovat uusien teknologioiden rantau-
tuessa mm. seuraavia asioita: käyttöönottokoulutusta, 
perehdytystä ja mahdollisesti nimettävää, resursoitua 
yhteyshenkilöä, joka vastaa ylläpidosta, päivityksistä ja 
uusien henkilöiden koulutuksista.
 
 
HYVINVOINTITEKNOLOGIAN ONNISTUNUT 
HYÖDYNTÄMINEN EDELLYTTÄÄ HYVÄÄ 
ORGANISOINTIA

Systemaattisuus ja hyvä organisointi laitteistojen ja 
järjestelmien käyttöönotossa ja ylipäätään käytössä 
on ensiarvoisen tärkeää. Ilman päivityksiä ja huoltoja 
tekniikka vanhenee nopeasti. Kalliit laitteistot olisi hyvä 
saada mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Tämä 
vaatii selkeää työnkuvaan upottamista ja resursoin-
tia. Kaikissa organisaatioissa näiden vastuualueiden 
jako on tärkeää, jotta hyvinvointiteknologiasta saadaan 
mahdollisimman paljon iloa irti, eikä se aiheuttaisi ah-
distusta.

Valmennusten suhteen olisi hyvä, että valmennet-
tava porukka olisi suunnitelluilla kerroilla paikalla run-
saslukuisesti. Koko henkilöstö pyrittäisiin kouluttamaan 
kerran (esimerkiksi 2 x 4h iltapäivä). Tiimeistä olisi hyvä 
valita hyvinvointiteknologiavastaava, joka kävisi perus-
valmennusten jälkeen säännöllisesti valmennuksissa ja 
valuttaisi tuoreimmat tiedot tiimeihinsä.

Satakunta DigiHealth -hankkeen edetessä tämäkin 
idea lähti toteutukseen Satakati-hankkeen mahdollis-
tamin resurssein. Teknologiavastaavia on valittu ja asiat 
etenevät! Pilottimme oli siis paikassaan todella tarpeel-
linen ja sen tuloksista poiki toteutuksia käytäntöön asti.

VIRPI HOPEAKANGAS  WINNOVA 
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2.3.9  PEHMEÄ ROBOTIIKKA TAIPUU HYVIN-
VOINTIALALLA MONEEN - TERVETULOA 
WINNOVAAN ROBOTTIHYLJE PARO!

 

 
 
”Paro on hyljerobotti, jonka tehtävänä on herätellä ih-
mistä vuorovaikutukseen ja kontaktin ottamiseen. Se 
aktivoi ja antaa virikkeitä. Paro lisää elämän merkityk-
sellisyyden tunnetta, koska sitä saa hoivata ja siltä saa 
hoivaa. Paro voi myös rauhoittaa, rentouttaa tai lievittää 
ahdistuneisuuden tunnetta.” (Innohoiva 2022.)

Hankkeen viimeisellä neljänneksellä tilattiin robotiik-
kaa täydentämään hyvinvointiteknologiaympäristöäm-
me. Opettajien sydämen jo aiemmin vienyt Paro tilattiin 
muun muassa sillä perusteella, että Paro-hylkeelle on 
myönnetty vuonna 2021 lääkinnällisen laitteen status 
EU:ssa.

Tätä juttua kirjoitettaessa odottelemme innostu-
neesti Paron käyttöönottoa. Olemme suunnitelleet käyt-
tävämme Paroa monipuolisesti erityisesti hyvinvoin-
tialan koulutuksessa. Hyljettä pystyy hyödyntämään 
esimerkiksi ikäihmisten, lasten ja vammaisten kanssa 
toimittaessa. Toivomme saavamme Paron käyttökun-
toon sellaisessa aikataulussa, että pienimuotoinen pilot-
ti ehditään toteuttamaan ennen hankkeen päättymistä.

VIRPI HOPEAKANGAS, HARRIET HAAVISTO & 
ANNA-MARI JÄRVELÄ  WINNOVA

Kuva 50. Projektipäällikkö Virpi Hopeakangas pääsi kuvaan 
Paro-hylkeen kanssa.
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Satakunta DigiHealth vahvistaa tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa Satakunnassa

3

Kokeilujen ja testaustoiminnan ohella on keskeistä myös luoda täysin uutta 
markkinoilta vielä puuttuvaa teknologiaa erilaisten asiakastarpeiden täyttämiseksi. 
Toisaalta on myös tarvetta tuottaa tutkimuksen kautta syvällisempää ymmär-
rystä teknologian hyödyistä, haasteista ja mahdollisuuksista. Tästä syystä myös 
Satakunta DigiHealth -ekosysteemissä tehdään tutkimuksellista toimintaa ja 
rakennetaan uudenlaista teknologiaa tai muokataan olemassa olevaa uusil-
le alueille. Tämä kappale keskittyy näiden toimintojen kuvaamiseen Satakunta 
DigiHealth -hankkeessa toteutettujen esimerkkien kautta. Hankkeessa keskityttiin 
teknologianäkökulmasta erityisesti virtuaalitodellisuuteen, kuntoutusrobotiikkaan 
ja objektiiviseen terveyden ja hyvinvoinnin mittaamiseen.  Lähtökohtana on hyö-
dyntää alueen vahvaa teknologiaosaamista teollisuuden lisäksi sote-alalla. Alueen 
teknologiavahvuuksina tunnistettuja automaatiota & robotiikkaa sekä data- 
analytiikkaa ja pelialan osaamista sovelletaan tässä kappaleessa erityisesti hyvin-
voinnin ja terveyden mittaamisessa sekä kuntoutuksen tukena.

Kuvaaja: Petra O’Rourke, 
Satakunnan ammatti-
korkeakoulu.
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VIRTUAALITEKNOLOGIAT SOTE-ALALLA

Jo vuosien ajan on puhuttu uudenlaisesta tavasta 
palvella asiakkaita. Perinteisten palvelujen rinnal-
le on tullut erilaisia sähköisiä ja teknologiaa hyö-

dyntäviä palveluita. Kun opimme sähköisistä ja tekno-
logia-avusteisista palveluista jatkuvasti lisää, voidaan 
teknologiaa soveltaa yhä monipuolisemmin. Virtuaali-

todellisuus on yksi uusista teknologioista, jossa on tun-
nistettu runsaasti potentiaalia. Virtuaalitodellisuustek-
nologia on ottanut kehitysaskelia kohti edullisempaa ja 
käyttäjäystävällisempää suuntaa, mikä erityisesti lisää 
sen sovellusmahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla. 
Tässä kappaleessa kerrotaan kokemuksista virtuaalito-
dellisuusteknologian soveltamisesta sosiaali- ja terve-
ysalalla.

3.1  VIRTUAALITEKNOLOGIA 
KIINNOSTAA SOTE-ALALLA
 
 

V irtuaalitodellisuudessa (Virtual reality, VR) voi-
daan simuloidussa ympäristössä toimia vuoro-
vaikutteisesti välittäen käyttäjälle keinotekoisesti 

läsnäolon tunne. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi 
virtuaalilasien (VR-lasit) avulla. Virtuaaliteknologiaa on 
hyödynnetty viime vuosina enenevässä määrin myös 
sosiaali- ja terveysalalla. Käyttökohteiden mahdollisuu-
det ovat moninaiset, mutta käytännön työssä asiakas ei 
vielä juuri kohtaa virtuaalimaailmaa asioidessaan so-
te-sektorilla.

Virtuaalisia simulaatioita voidaan hyödyntää lääke-
tieteen ja hoitotyön koulutuksissa sekä ammattilaisten 
tapaamisissa (Takala 2017). Robotin avulla toteutettujen 
kirurgisten operaatioiden yhteydessä on myös mahdol-
lisuus hyödyntää virtuaalitodellisuutta (Virtual Reality 
Society). Asiakkaiden tai potilaiden kanssa virtuaalitek-
nologiaa on jo Suomessakin alkuun käytetty altistuste-
rapian ja pelkotilojen hallinnan harjoittelussa mielen-
terveystyössä (Aunila 2020, Kimmo 2019, Mehiläinen) ja 
mielenkiintoinen innovaatio on toteutettu myös nuorten 
ammatillisessa kuntoutuksessa, jossa on hyödynnet-

ty virtuaalista pakohuonepeli-ideaa (Kuuluvainen ym. 
2021). Suomessa vielä melko tuntematon, mutta paljon 
tutkittu ja tehokkaaksi todettu käyttökohde on kivun vä-
hentäminen yleisesti tai hoitotoimenpiteiden yhteydes-
sä (Mallari ym 2019). Maailmalla virtuaaliteknologiaa 
käytetään jo fyysisen kuntoutuksenkin osana esimerkiksi 
Alankomaissa (InMotion VR), mutta Suomessa käyttö on 
vielä alkutekijöissään. Aivoverenkiertohäiriöiden, ADHD:n 
ja kielellisten kehityshäiriöiden kuntoutuksessa virtuaali-
todellisuutta on hyödynnetty puheterapiassa, toiminta-
terapiassa ja neuropsykologiassa (Koho 2020). Seuraa-
vassa kappaleessa on nähtävissä yksityiskohtaisempaa 
kuvausta virtuaaliteknologiasta sekä katsausta sen hyö-
dyntämisestä kuntoutuksessa.

Tässä artikkelissa kuvataan myös, miten SAMKissa 
on viime vuosina tehty runsaasti kokeiluja ja yhteiske-
hittelyä virtuaaliteknologian hyödyntämisen helpotta-
miseksi ja työstetty uusia pelejä kuntoutujakeskeisesti. 
Kokeilujen avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tilaisten tietämys on lisääntynyt ja heidän antamansa 
palaute on ollut erityisen arvokasta tuotteiden kehittä-
misessä tarkoituksenmukaisiksi. Kokeilujen avulla myös 
asiakkaat / kuntoutujat ovat päässeet kokeilemaan 
uusia mahdollisuuksia. VR-laseilla hyödynnettävän pe-
likehityksen lisäksi SAMKilla on työstetty 3D-tulostuksen 
avulla lisäosia ohjaimiin, jotta huonommallakin käsiot-
teella on mahdollisuus toteuttaa terapiaa tavoitteelli-
sesti.

TAINA JYRÄKOSKI  SATAKUNNAN AMMATTIKORKEA-
KOULU

Kuvaaja: Petra O’Rourke, 
Satakunnan ammatti-
korkeakoulu.
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3.2  VIRTUAALITODELLISUUS - MITÄ 
SILLÄ TARKOITETAAN JA MISSÄ SIITÄ 
ON HYÖTYÄ KUNTOUTUKSEN NÄKÖ-
KULMASTA?

 

V irtuaalisuudella viitataan tietokonesimulaatioon 
perustuvaan sovellukseen tai tietoverkossa yl-
läpidettävään palveluun. Perinteinen mielikuva 

virtuaalitodellisuudesta VR-laseineen on siis vain osa 
laajempaa käsitettä, ja virtuaalisuus voi viitata monen-
laisiin teknisiin ratkaisuihin – yleistäen voidaan kuitenkin 
sanoa, että ne kaikki sisältävät vähintään jonkin digitaa-
lisen elementin, mitä ei ilman apuvälineitä voi havaita.

Virtuaalitodellisuudella taas tarkoitetaan immer-
siivistä tietokoneella luotua aististimulaatiota, joka voi 
joko simuloida todellisia ympäristöjä, tai pohjautua täy-
sin keinotekoiseen virtuaalimaailmaan. Toisin sanot-
tuna, virtuaalimaailma voidaan luoda joko pohjautuen 
360-asteisiin videotallenteisiin oikeasta maailmasta, tai 
vaihtoehtoisesti koko virtuaaliympäristö voidaan koo-
data tietokoneella alusta alkaen.

Virtuaaliteknologioiden käyttö on viimevuosina 
yleistynyt nopealla tahdilla niin Suomessa kuin maail-
mallakin. Vaikka näitä teknologioita on kokeiltu jo vuo-
sikymmenien ajan, vasta viime aikoina teknologinen 
kehitys on mahdollistanut kuluttajille suunnatut riittävän 
laadukkaat VR-lasit, mikä on tuonut virtuaalitodellisuu-
den sovelluksineen osaksi modernia viihdeteollisuutta. 
Samalla myös ammattikäyttöön suunnitellut VR-ratkai-
sut ovat yleistyneet.

Tavallisimmat virtuaaliteknologiat voidaan jakaa 
karkeasti kolmeen luokkaan. Ensimmäiseen luokkaan 
kuuluu HMD-teknologia (eng. Head-mounted display), 

mikä tarkoittaa päähän kiinnitettävää näyttöä. Perintei-
set VR-lasit ovat tyypillinen esimerkki tästä kategoriasta, 
mutta tähän kuuluu myös XR-lasit (eng. Extended Reali-
ty), joiden avulla voidaan yhdistää virtuaalisia element-
tejä todellisen maailman näkökenttään. HMD-teknologia 
mahdollistaa 360-asteisen immersiivisen näkökentän 
virtuaalimaailmaan, ja käyttäjä näkee VR-laseja käyt-
täessään itsestään ja oikeasta maailmasta useimmiten 
vain virtuaalisen presentaation käytettävistä ohjaimista, 
tai välttämättä ei mitään – koko näkökenttä pohjautuu 
tietokoneella luotuun simulaatioon.

Toinen tekninen mahdollisuus on luoda virtuaali-
maailma projektiopohjaisen ratkaisun avulla. Projektio 
ei sulje oikeaa maailmaa pois näkökentästä, vaan vir-
tuaalitodellisuus voidaan projisoida esimerkiksi ympä-
röivälle kaarevalle seinälle. Projektiopohjaisia ratkaisuja 
käytetään esimerkiksi erilaisissa digitaalisissa aistihuo-
neissa luomaan virtuaalisia luontoympäristöjä. Vapaus 
fyysisestä kosketuksesta teknologiaan parantaa liik-
kumismahdollisuuksia ja lisää käyttömukavuutta, mitä 
voidaan ajatella etuna verrattuna HMD-teknologiaan, 
mutta heikkoutena voidaan pitää alempaa immersion 
tasoa. Projektiopohjaiset VR-sovellukset ovat yleensä 
myös paikkaan sidottuja käytännön syistä, eivätkä ne 
siksi tarjoa VR-laseihin verrattavissa olevaa kustannus-
tehokkuutta.

Sekä HMD- että projektiopohjaisissa ratkaisuissa 
voidaan lisäksi käyttää erilaisia sensoreita käyttäjän liik-
keiden ja biometrisen datan analysointiin. Sensoriseen 
dataan liittyvää ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovai-
kutusta voidaan pitää kolmantena virtuaaliteknologian 
luokkana, sillä sensoripohjaisia ratkaisuja käytetään 
usein myös perinteisen näytön avulla. Yksi esimerkki tä-
mänlaisesta lähestymisestä on pelikonsolien erilaiset 
tanssipelit, missä interaktio tapahtuu käyttäjän liikkeiden 
perusteella. Tätä sensorista näkökulmaa hyödynnetään 
monissa virtuaalikuntoutukseen (eng. Virtual rehabilita-
tion) liittyvissä sovelluksissa (Howard 2017).
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Virtuaalimaailmojen käyttöön kuntoutuksessa liittyy 
sekä hyötyjä että haasteita. Merkittävimpiin hyötyihin 
voidaan laskea modernin teknologian ja audiovisuaali-
sen interaktiivisen viihteen motivoiva vaikutus – kuntou-
tusharjoituksia tekee mielellään, jos niiden tekeminen on 
hauskaa (Rose ym. 2020, Mantovani ym. 2020). Tähän 
liittyy olennaisesti myös kuntoutusharjoitusten pelillistä-
minen, mikä ei tarkoita perinteistä tietokonepelaamista, 
vaan harjoituksen ehdoilla toteutettua kuntoutukseen 
sitouttamista. Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoit-
taa suorituksen arviointia ja positiivisen palautteen 
antamista edistymisestä. Lisäksi, virtuaalikuntoutuk-
sen tasalaatuisuus ja muokattavuus ovat selkeitä etuja 
(Burdea 2003) – etukäteen luodut harjoitteet takaavat 
laadukkaan tasavertaisen hoidon kuntoutettaville, ja 
hyvin suunniteltu kuntoutusharjoite on muokattavissa 
kuntoutettavan tilanteen mukaisesti. Virtuaaliteknologia 
otetaan myös hyvin vastaan eri käyttäjäryhmissä (Rose 
ym. 2020, Specht ym. 2021).

Haasteitakin on. Sekä kuntoutettavat, mutta myös 
kuntouttajat, tarvitsevat koulutusta virtuaaliteknologian 
käyttöönottoon. Lisäksi ongelmatilanteita varten tar-
vitaan aktiivinen IT-tuki, jotta tekniset ongelmat eivät 
häiritse kuntoutusprosessia. Sovelluskehitys vaatii myös 
aitoa monialaista yhteistyötä lääketieteen ja vuorovai-
kutteisen teknologian saralla. Lisäksi potilasturvallisuu-
teen täytyy kiinnittää erityistä huomiota (Burdea 2003, 
Mantovani ym. 2020). VR-lasit vaativat turvallisen käyt-
töympäristön, sillä käyttäjä ei silloin havaitse aitoa ym-
päristöään. Laitevalmistajat eivät myöskään suosittele 
VR-laseja lapsille, suositusikärajan ollessa 12-13 vuoden 
tienoilla; tämä liittyy erityisesti tilanteisiin missä lapsi 
käyttäisi VR-laseja itsenäisesti. Myös käsite Simulator 
Sickness tulee ottaa huomioon, etenkin HMD-ratkaisu-
jen osalta: Virtuaalitodellisuus voi aiheuttaa matkapa-
hoinvoinnin kaltaisen olotilan (Burdea 2003, Mantovani 
ym. 2020). Tämän olotilan syntymekanismit ovat ole-

tettavasti samankaltaiset kuin matkapahoinvoinnillakin, 
ja siksi liikkuvan virtuaaliympäristön käyttö VR-laseilla 
toteutettavassa kuntoutuksessa ei ole lähtökohtaisesti 
suositeltavaa – ympäristön liikkeiden tulisi aina vastata 
käyttäjän liikkeitä mahdollisimman täydellisesti, ja hel-
poiten se onnistuu, kun ympäristö on vakaa. 

Virtuaalikuntoutuksen alkutaipaleella virtuaalito-
dellisuuteen pohjautuvia ratkaisuja käytettiin erityisesti 
altistusterapian yhteydessä, ja positiivia tuloksia saavu-
tettiin etenkin PTSD-oireyhtymästä kärsivien sotavete-
raanien kuntoutuksessa (Ready ym., 2006). Nykyään vir-
tuaalikuntoutusta on tutkittu laajasti läpi kuntoutuksen 
eri muotojen. Vahvoja positiivisia tuloksia on havaittu 
motorisen kuntoutuksen parissa, missä virtuaaliteknolo-
gialla on monessa tutkimuksessa saavutettu jopa perin-
teisiä kuntoutusmenetelmiä parempia tuloksia (Howard 
2017). Yksi esimerkki toimivaksi havaitusta virtuaalikun-
toutusmenetelmästä on aivohalvauksen jälkeinen mo-
torinen kuntoutus (Ghai ym. 2020). Selkeitä etuja vir-
tuaaliteknologian käytöstä on havaittu myös muissa 
kuntoutuksen muodoissa. Suurin hyöty virtuaalikuntou-
tussovelluksista saadaan, kun niitä käytetään perintei-
sen kuntoutusohjelman rinnalla, ja sovellukset pohjau-
tuvat olemassa oleviin kuntoutusharjoituksiin (Howard 
2017, Mantovani ym. 2020).

Virtuaalitodellisuuteen liittyviä teknologisia vaih-
toehtoja on kuntoutuksen saralla paljon, eikä mikään 
yksittäinen teknologia tai metodi ole ylivertainen suh-
teessa muihin – kuntoutuksen ja kuntoutettavan tarpeet 
määrittelevät parhaat metodit. Projektio- ja sensoripoh-
jaiset ratkaisut ovat usein parempia motoriseen kuntou-
tukseen, siinä missä HMD-pohjaiset ratkaisut ovat im-
mersiivisempiä. Olennaista on, mikä teknologia palvelee 
kyseistä kuntoutusharjoitusta parhaiten. Lisää tutkimus-
tietoa ja monialaista yhteistyötä kuitenkin tarvitaan, että 
virtuaalikuntoutuksen täysi potentiaali saadaan valjas-
tettua.

Kuva 51. VR-laseilla käytettävät sovellukset ovat tyypillisin virtuaalitodellisuuden muoto. 
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3.3  ERILAISIA ESIMERKKEJÄ 
VIRTUAALITEKNOLOGIAN KÄYTÖSTÄ 

V irtuaalitodellisuuden hyödyt ymmärretään koko 
ajan paremmin ja laitteet tulevat sekä edulli-
semmiksi että käyttäjäystävällisemmiksi. Myös 

Satakunnassa on ollut laajasti kiinnostusta ja innostusta 
erilaisten laitteiden ja sisältöjen kehittämiseen ja testaa-
miseen. Tässä kappaleessa kerrotaan satakuntalaisista 
VR-teknologian kokeiluista ja piloteista.

 
 
3.3.1  KOKEMUKSIA WHAC-A-PHYSIO 
VIRTUAALITODELLISUUSPELISTÄ 
KUNTOUTUKSESSA

 
 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulun ja FysioTähti Oy:n 
yhteistyönä kehitetyn virtuaalitodellisuutta hyödyntä-
vän ”Whac-a-physio” pelin jalkauttamisessa otetaan 
ensiaskelia. Peli perustuu whac-a-mole -klassikkopeliin. 
Virtuaalimaailmassa pelaajan eteen aukenee metsä. 
Metsässä pelaaja käyttää kädessään olevia pamppu-
ja (käsiohjainten liikkeitä) yrittäessään osua seinälle il-
mestyviin objekteihin (Kuva 52).

Terapeuttikaan ei jää passiiviseen rooliin, vaan hä-
nen ammattitaitoaan hyödynnetään kalibroitaessa peli 
pelaajan toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen mukaan. 
Objektien määrää, ilmestymispaikkaa ja ilmestymisti-
heyttä säätämällä saadaan peli palvelemaan erilaisten 
pelaajien tarpeita. Vaikka projekti on edennyt toiminnal-
lisen prototyypin tasolle, työ on vasta aluillaan. Hetero-
geeninen kohderyhmä asettaa kehittämistyölle aivan 
uusia suunnitteluhaasteita. Keskeisintä on esteettömyys 
ja yksilölliset säätömahdollisuudet. Nämä seikat ulottu-
vat myös pelin lisäksi laitteisiin, kuten peliohjaimiin. Jotta 
peli saataisiin vastaamaan aitoa ja moninaista tarvetta, 
osallistetaan kohderyhmä vahvasti mukaan kokeilujen 
avulla. Kokeiluissa FysioTähden ammattilaiset toimivat 
tarvetulkkina teknologian kehittäjien suuntaan. Kokeilu-
jen myötä on opittu paljon.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ JA SUDENKUOPPIA

FysioTähti Oy:n toimitusjohtaja Annika Mäkelä sekä pe-
liä työssään käyttävä fysioterapeutti Mari Heikkinen oli-
vat mukana pelin suunnittelussa heti alusta asti. Peliä 
alettiin suunnitella nimenomaan neurologisista ongel-
mista kärsiville asiakkaille, esimerkiksi CP-vammaisille 
lapsille tai aivoverenkiertohäiriöstä toipuville aikuisille, ja 
harjoittelun kohteena oli yläraajan käytön harjoittami-
nen. Jo suunnittelun alussa otettiin huomioon asiakas-
ryhmän erityispiirteitä. Pelistä pitäisi tulla visuaaliselta 
ilmeeltään mahdollisimman rauhallinen, jotta pelaava 
asiakas ei saa liikaa ärsykkeitä. Peliä tulee pystyä pe-
laamaan seisten tai pyörätuolissa istuen. Lisäksi pelin 
tavoite tulee olla yksinkertainen, jotta VR-pelaamiseen 
tottumattomat saavat onnistumisen kokemuksia. Kui-
tenkin jo heti ensimmäinen pelikerta nosti esiin paljon 
kehityskohteita, joita emme olleet tulleet ajatelleeksi.

– Luulimme, että olimme ajatelleet kaikkea, mutta 
heti kun sain varusteet ensimmäisen (lapsi)asiakkaan 
päälle, huomasin, miten vaikeaa ohjainta on pitää pie-
nessä (lapsen) kädessä. Asiakkaan, jolle luulin pelaami-
sen olevan helppoa, olikin hyvin vaikea löytää liipaisin 
ja painaa sitä. Tarkkojen valintojen tekeminen oli lähes 
mahdotonta! kertoo Heikkinen.

Suurimmat käytännön kehityskohteet liittyivätkin 
peliohjaimen käsittelyyn, sekä pelinäkymän saamiseen 
oikeanlaiseksi. Jotta peli hyödyttää juuri tietynlaista asi-
akasta, tulee ennen aloittamista tehdä peliin yksilöllisiä 
säätöjä (erillinen valikko). Koska peliä tarvitsevilla asiak-
kailla ei tyypillisesti ole kykyä tehdä näitä tarkkoja sää-
töjä käsiohjaimia käyttäen, tarkoittaa se säätöjen teon 
olevan terapeutin työtä. Käytännössä terapeutti pukee 
lasit itselleen, tekee tarvittavat säädöt, ja vaihtaa sitten 
lasit ja ohjaimet takaisin asiakkaalle. Tässä välissä peli-
näkymä on mahdollisesti siirtynyt hieman, liikkunut asi-
akkaan ulottumattomiin, tai asiakas painaa vahingossa 
nappulaa, joka muuttaa näkymää.

Heikkisen mukaan kehitystyö on ollut antoisaa ja tu-
lee jatkumaan edelleenkin.

– SAMK:n väki on ottanut avoimesti vastaan kaiken 
antamamme palautteen ja olemme jo saaneet seuraa-
van peliversion, jossa on lisätty meitä helpottavia omi-
naisuuksia.

Seuraava askel on keskittyä peliohjainten moni-
puolisempaan käyttöön. Tähän apua tuovat erilaiset 
3D-printatut suojat ja kahvat, joilla pyritään lisäämään 
erilaisten otteiden mahdollisuutta peliohjaimista, sekä 
estämään tahattomia nappien painamisia.

– Käytännön hankaluuksista huolimatta lapset ovat 
olleet aivan innoissaan VR-pelaamisesta. Se tuo kaivat-
tua vaihtelua terapiaan pitkän terapiasuhteen aikana. 
Lisäksi pelaaminen luo uusia kokemuksia ja pystyvyyden 
tunnetta lapsille. Olemme pelanneet myös kaupallisia 
pelejä. Eräskin lapsi oli aivan tohkeissaan siitä, että pys-
tyi pelaamaan samaa VR-peliä, kuin oli nähnyt jonkun 
tubettajan pelaavan, nauraa Heikkinen.

– ”Virtuaalikuntoutus” on osa fysioterapia-alan 
suurta digiloikkaa ja uskomme, että se on tullut jäädäk- 
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Kuva 52. Whac-a-physio -pelin näyttökaappaus. 
Kuva: Sanna Kallioinen

seen. Olemme iloisia, että pystymme olemaan mukana 
kehittämässä jotakin aivan uutta, niin alueellisella kuin 
ymmärtääksemme valtakunnallisella tasolla. Whack-
a-physio on ensimmäinen askel kohti VR-ympäristöjen 
ja pelien laajempaa käyttöä kuntoutuksessa. Meillä on 
mahdollisesti jo seuraavan pelin idea hautumassa, ker-
too toimitusjohtaja Annika Mäkelä.

Pelin kehittämisen lisäksi yhteistyö SAMK:n kanssa on 
jatkunut mm. opinnäytetöiden kautta. Lasten kokemuksia 
VR-pelaamisesta voi lukea aiheeseen liittyvästä opin-
näytetyöstä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020121428119. 
VR-peleihin ja ohjainten kehittämiseen haetaan ratkai-
suja myös opiskelijoiden kehitysprojekteina Life Techno-
logies -opintojaksolta.
 
 
YHTEISKEHITTÄMINEN VAATII AVOIMUUTTA

Ideointia ja idean validointia on toteutettu niin etäko-
kouksissa kuin ruohonjuuritasolla käsin kosketellen. Ko-
ronapandemia on osaltaan asettanut matkalle haastei-
ta, mutta toisaalta on opittu myös uusia toimintatapoja 
yhteistyölle!

– Korona tai ei, olemme tunnistaneet keskeisimmäk-
si välineeksi yhteisen tahtotilan ja avoimen ilmapiirin 
ideoinnille, Sanna Kallioinen, yksi peliä kehittävistä oh-
jelmoijista Satakunnan ammattikorkeakoulusta toteaa.

Avoimuus toimiikin kantavana teemana yhteiske-
hittämiselle. Usein teknologian kehittäjät eivät tarkasti 
tunne teknologiaa hyödyntävän toimialan (esim. hy-
vinvointiala) tarpeita. Soveltava osapuoli sen sijaan 
ei tunne teknologian mahdollisuuksia ja reunaehtoja. 
Tästä syystä ainoa tapa on tiivis yhteistyö, jossa tarve 
ja ratkaisu tunnistetaan yhteisenä vuoropuheluna ja ko-
keillen (ks. Kuva 53). Edellä mainitut käyttäjäkokemukset 
ovat keskeisin kehittämistoimintaa ohjaava tekijä myös 
Whack-a-physio pelin kehittämisessä.

Whac-a-physio kehittämisprosessin tavoin koko Sa-
takunta DigiHealth -hankkeessa tavoitteena on monilai-
sen osaamisen ja tietotaidon kanavoiminen tarpeiden 
täyttämiseen, olipa kyse sitten yksilön, organisaation tai 
yhteiskunnan tarpeesta. Toinen keskeinen päämäärä on 
kehittämistoiminnasta ja kokeiluista oppiminen. Jotta 
tulokset hyödyntäisivät mahdollisimman laajaa jouk-
koa, on hankkeessa pyritty löytämään keinoja toiminnan 
läpinäkyvyyden lisäämisen. Whac-a-physiossa sovel-
lettavien käsiohjainten lisäosien 3d-mallit ovat kaikille 
avoimesti saatavilla. Mahdollistamme myös tämänhet-
kisen peliversion avointa kehittämistä tarjoamalla sen 
kehittäjille avoimesti.

Kiinnostaako pelin jatkokehittäminen? Peli on saata-
villa kaikille sen kehittämisestä kiinnostuneille. Ole yhtey-
dessä: sari.merilampi@samk.fi ja jatketaan keskustelua.

Kuva 53. Kehitystiimi. Whac-a-physio peli syntyi monialaisena vuoropuheluna ja kokeillen. Kuvaaja: Sari Merilampi.
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3.3.2  ULVILAN INVALIDIT EXPERIENCING 
VIRTUAL REALITY

 
 
 
Due to the Covid-19 restrictions members of the Ulvilan 
Invalidit were not permitted to organize their monthly 
meetings. Even after easing the restrictions still, it was 
too hard for elderlies to get back to their normal lives. For 
example, lots of them missed the excitement of traveling 
and side seeing.

After discussing the matter with the representative 
of Ulvilan Invalidit, the idea of using VR for promoting el-
derly’s mental wellbeing was suggested. Since 360 vi- 
deos provide an immersive experience for the users, the 
theme of the sessions was VR tourism. The total number 
of 6 sessions were organized and the number of partici-
pants varied between 14-18 seniors.

The first two sessions were mostly introductory with 
the goal of making seniors familiar with the VR technolo-
gy, letting them discover various videos or playing some 
games. After those sessions we realized they preferred to 
watch some 360 videos of different destinations, rather 
playing games. Therefore, for the rest of the meeting we 
decided to introduce one destination and let the seniors 
explore it through 360 videos. Each session was starting 
with 10-15 minutes presentation of the destinations (e.g., 
London, Venezuela, Jordan). Then participants had the 
opportunity to use the VR glasses to watch the immer-
sive 3D videos. The contents were selected from different 
channels on YouTube.

At the end of the session, feedback was collected 
orally. The main concerns were their quality of experi-
ence and finding more about their personal preferences. 
Health concerns like pain (eye or headache), dizziness, 
nausea was asked. Observing balance from siting to 
standing and walking was considered for everyone.

The overall feedback was quite positive. Users were 
really interested in the experience, and they were exci- 
ted for the next sessions. Some of them mentioned how 
impressive it was to travel somewhere they have never 
been just through technology, and some were reminis- 
cing their memories of traveling to those destinations 
that they visited some years ago. After the session the 
video and the experience were a good topic of discus-
sion for the elderlies to talk with each other. Users did not 
have any headache, dizziness or nausea. The VR session 
did not have any adheres effect on their balance and 
they performed as usual.

On the other hand, there were some places for im-
provement. For example, language barrier was one of 
the issues that were making the videos less accessible 
for the elderly users. Unfortunately, there are not that 
many 360 video contents on YouTube in Finnish lan-
guage. The talk over on those videos were in English and 
they might have Finnish subtitles that was not enough 
for the users. Therefore, having a platform with the Fin- 
nish audio would make the experience nicer for the el-
derly users. Lastly at the last session some seniors (2-3 
people) complained about mild headaches some hours 
after using the VR glasses that made them skeptical to 
use the glasses.
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Figure 54. Virtual traveling with seniors. 

3.3.3  THINGLINK SISÄLTÖ TOIMINNAN- 
OHJAUKSESSA JA PAIKKOIHIN TUTUSTUMI-
SEN TUKENA

 
 
 
ThingLink on suomalais-amerikkalainen yritys, jonka luo-
mat palvelut tekevät kuvista interaktiivisia ja sosiaalisia. 
ThingLinkiin ladataan pohjakuva (netistä tai omasta tie-
dostosta) ja sen päälle lisätään linkkipisteitä (hotspot-
teja). Linkit voivat sisältää kuvaa, ääntä, videota, tekstiä 
tai nettiosoitteen. Pohjakuva voi olla sekä tavallinen että 
360-kuva tai -video. ThingLink-sisältöä voi rakentaa niin, 
että lisäämällä hotspotteja, käyttäjä pääse toiseen ku-
vaan tai videoon. Tällä tavalla voi yhdistää muutamaa 
kuvaa yhteen. Kuvan voi avata myös siten, että kuka ta-
hansa voi lisätä sisältöä linkkipisteiden avulla. ThingLink 
sopii hyvin virtuaalikierroksiin ja virtuaaliesittelyihin ja 
sitä voi käyttää apuna myös ohjauksessa, opetuksessa, 
ryhmätyössä, havainnollistamisessa, mainoskampan-
jassa jne. ThingLink-sisältöä voi katsoa VR-laseilla tai 
sitten sellaisenaan omalla puhelimella tai tietokoneella.

Neurokirjon henkilöllä voi olla toiminnanohjauksen 
vaikeuksia. Tämä näkyy mm. toiminnan suunnittelun ja 
aloittamisen vaikeutena, intensiivisen tekemisen ja läpi-
viennin vaikeutena. Myös työmuisti voi olla heikentynyt. 
Kirjalliset ja visuaaliset ohjeet tukevat toimintaa, niiden 
avulla voi edetä toiminnassa asteittain ja palata niihin 
tarpeen mukaan. Ohjeiden visuaalisuus tukee hahmot-
tamista niin ympäristössä kuin itse toiminnan tekemi-
sessä. ThingLinkin kuviin, videoihin ja virtuaalikierroksiin 
upotetut tekstikuvaukset aukeavat Microsoftin lukuoh-
jelmassa. Lukuohjelman hyödyt ovat moninaiset, sillä se 

lukee tekstin ääneen, tavuttaa sen ja kasvattaa kirjain- 
ja rivivälejä lukijan mieltymysten mukaisesti. Lukuohjel-
maan kuuluu lisäksi automaattinen käännös yli 60 kie-
lelle. ThingLinkin avulla voidaan tukea yksilön päivittäistä 
toimintaa monikanavaisesti. Yksi mahdollisuus on teh-
dä ohjeita toimintojen suorittamiseen esim. kotitöihin ja 
asioiden hoitamiseen.

ThingLink mahdollistaa uusiin ympäristöihin ja niissä 
toimimisen tutustumisen ennakkoon. Sosiaalisten tilan-
teiden tai uusien ympäristöjen haasteisiin ja pelkoihin 
voidaan vaikuttaa näin tutustumalla niihin ennakkoon ja 
vaiheittain. Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen tukee 
niin neurokirjon henkilöitä kuin ketä tahansa toimimaan 
uusissa tilanteissa ja ympäristössä. Esimerkkeinä ovat 
Porin Uimahallin 360 kierros (Porin Sininauhan yhteistyö 
Diginepsy -hankkeessa) ja Porin pääkirjaston 360 kierros 
(Porin Pääkirjaston yhteistyö BaltSe@nior 2.0 -hankkees-
sa).

Olemme keränneet DigiNepsy-hankkeen aikana ko-
kemustoimijoilta ja nepsyvalmentajilta vinkkejä arjen 
toimintojen sujuvoittamiseksi ja linkittäneet niitä Thing-
link-ympäristöihin. Vinkkien avulla olemme työstäneet 
myös ruokailuun, rentoutumiseen ja stressinhallintaan 
erilaisia keinoja Thinglink-ympäristöjä hyväksikäyttäen.
 
Pääset tutustumaan kodin toiminnanohjaukseen 
tämän linkin kautta: https://bit.ly/3q944Ro. 

Pääset tutustumaan Porin uimahallin tiloihin tämän 
linkin kautta: https://bit.ly/36fYIgz. 

Pääset tutustumaan Porin pääkirjaston tiloihin tämän 
linkin kautta: https://bit.ly/3p8UL0D.
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Kuva 55. Selkeät ohjeet astianpesukoneen käyttöön Thing-
Link 360 keittiöympäristössä.

Kuva 56. Vinkit ruokailuun keräsimme kokemustoimijoilta ja 
digitoimme ne ThingLinkin kautta.
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3.4  VR-TEKNOLOGIA IKÄÄNTYVIEN 
ILONA JA OSALLISUUDEN TUKENA 
 
 
 
 
 
 

3.4.1  VIRTUAALITODELLISUUDEN 
POTENTIAALI IKÄIHMISTEN OSALLISUUDEN 
TUKEMISESSA

Monilla ikääntyneillä elämä on paikkaan sidottua ja 
mahdollisuudet kodin ulkopuolisiin elämyksiin ovat vä-
häiset. Kodista kauemmas lähtemisen mahdollisuuksia 
voivat heikentää liikkumisen rajoitteet ja sairaudet. Toi-
saalta rajoitteet voivat olla kognitiivisia. Muistihaasteet 
tekevät liikkumisesta turvatonta tai matkustamiseen 
liittyvistä asioista, kuten aikatauluista tai matkalipuista, 
huolehtiminen saattaa tuntua ylivoimaiselta. Myös so-
siaaliset haasteet rajoittavat liikkumista. Matkaseuran 
saaminen voi olla vaikeaa tai talous voi rajoittaa mat-
kustamista.

Koska VR-teknologian avulla ihmisille avautuu uu-
sia mahdollisuuksia ”paikasta toiseen siirtymiseen”, sen 
avulla voidaan ratkaista useita fyysisiä, kognitiivisia, so-
siaalisia ja taloudellisia haasteita, jotka estävät elämyk-
siin osallistumisen kodin ulkopuolella (Parisi 2015). VR:n 
avulla ikääntyneille voidaan mahdollistaa erilaisten ym-
päristöjen saavutettavuus ja mahdollistaa kokemuksia, 
jotka eivät muutoin olisi enää mahdollisia ja siten lisätä 
ikääntyneiden yhdenvertaisuutta (Kauppinen et al. 2013, 
3-4; Syed-Abdul et al. 2019, 8; Parisi 2015).

Vaikka VR:n tuomat mahdollisuudet voivat lisätä 
ikääntyneiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta, liittyy 
niiden käyttöön myös haasteita. Ikääntyvien on todettu 
suhtautuvan myönteisesti teknologiaan (Kauppinen ym. 
2013, 3-4), mutta uuden teknologian käytön opettelu voi 
olla haasteellista. VR-lasien käytössä on aina myös huo-
lehdittava turvallisuudesta. Ikääntyneillä tämä on erityi-
sen tärkeää, sillä ikääntyneiden heikentynyt tasapaino 
lisää kaatumisriskiä ja useat lääkitykset voivat voimistaa 
VR-laseista aiheutuvaa pahoinvointia. VR-lasit pyrkivät 
luomaa immersion eli tunteen toiseen paikkaan siirtymi-
sestä (Sherman & Craig 2019, 6-18.) On tärkeää huomi-
oida, että muistisairaudet voivat voimistaa immersion 
vaikutusta heikentäen ikääntyneen orientaatiota. Lisäksi 
lasien painavuus ja tiukkuus voivat aiheuttaa epämuka-
vuutta (Kärkkäinen et al. 2019, 76-88).

 
 
3.4.2  PALVELUASUMISESSA ASUVIEN 
IKÄÄNTYNEIDEN KOKEMUKSET VIRTUAALI-
TODELLISUUDEN KÄYTÖSTÄ

Ovaskaisen tutkimuksessa (2019) tarkasteltiin tehoste-
tussa palveluasumisessa asuvien ikääntyneiden koke-

muksia virtuaalitodellisuuden käytöstä. Tutkimukseen 
osallistui kolme vapaaehtoista tehostetun palveluasu-
misen asukasta keski-iältään 78 vuotta. Vapaaehtoiset 
haastateltiin liittyen heidän elämäntarinaansa ja haas-
tatteluista analysoitiin tapahtumia ja paikkoja, jotka 
haastateltavat kokivat itselleen merkityksellisiksi. Tutkija 
kävi kuvaamassa jokaiselle osallistujalle yhden merki-
tyksellisen paikan 360 kameralla. Editoinnin jälkeen tut-
kimukseen osallistuvat ikääntyneet saivat katsoa videon 
itselleen merkityksellisestä paikasta Oculus Go VR-la-
seilla. Videot kestivät 1,52-6,48 minuuttia. Ikääntyneet 
haastateltiin videon katsomisen jälkeen. Haastattelulla 
kartoitettiin ikääntyneiden kokemusta VR-lasien käytös-
tä ja sisällön vaikutuksesta elämänlaatuun liittyviin te-
kijöihin.

Ikääntyneiden mielipiteet VR-laseista ja niiden 
käytöstä olivat pääosin positiivisia. VR-lasien kuvattiin 
tuntuvan jännittäviltä ja oudoilta, mutta kokemuksena 
mukavalta. Käyttömukavuudeltaan lasit tosin tuntuivat 
raskailta ja painoivat otsaa. Ikääntyneet käyttivät laseja 
istualtaan ja yksi heistä arvioikin, että sisällön katsomi-
nen voisi vaikuttaa tasapainoon. Pahoinvointia ei koke-
nut kukaan vapaaehtoisista.

Haastateltavat toivat erityisesti esille heille räätälöi-
tyjen VR-sisältöjen muistoja esiin nostavan vaikutuksen. 
Yksi osallistujista esimerkiksi vieraili hääkirkossaan lasi-
en avulla ja toinen kaupunginosassa, jossa oli viettänyt 
lapsuutensa. Kolmas osallistujista vieraili luontokohtees-
sa. Kokemukset olivat kaikilla positiivisia. Videot palautti-
vat mieleen lapsuuden muistoja, tärkeitä elämävaiheita 
tai paikkoja, joihin pääsy ei enää olisi mahdollista. Aikai-
sempien tutkimuksen mukaan merkitykselliset teemat 
voivat edistää hyvinvointia ja lisätä positiivia tunteita. 
Myös luontoympäristön kokemisella on todettu olevan 
vastaavia vaikutuksia (Kärkkäinen et al. 2019, 47-92; Bri-
melow et al. 2020, 168).

Kaksi kolmesta ikääntyneestä koki myös voimakasta 
immersiota. Heistä tuntui kuin olisivat palanneet aikai-
sempiin ympäristöihinsä oikeasti. Yksi haastateltavista 
ei kokenut immersiota, vaikka kokemus oli muutoin po-
sitiivinen. Kaikki haastateltavat olivat myös sitä mieltä, 
että voisivat katsoa sisältöjä VR-laseilla toistekin.

Haastateltavilta kysyttiin myös VR-lasien käytön vai-
kutusta heidän elämänlaatuunsa kysymällä mm. käytön 
vaikutusta mielialaan, stressiin, kipuihin, tyytyväisyyteen 
ja itsetuntoon. Haastateltavat arvioivat vaikutuksen vä-
häiseksi, joskin positiiviset muistot heidän mukaansa 
paransivat mielialaa.

 
 
3.4.3  VIRTUAALITODELLISUUDEN 
HYÖDYNTÄMINEN PALVELUKODIN ARJESSA

Elämän merkityksellisten tapahtumien kartoittaminen 
on osa palveluasumiseen liittyvää yksilöllistä hoitoa. Se 
mahdollistaa mm. merkkipäivien muistamisen ja asuk-
kaan menneen elämän positiivisten hetkien tuomisen 
osaksi ikääntyneiden arkea. Elämän merkityksellisiin ta-
pahtumiin voidaan liittää myös VR-sisältöä. Asukkaiden 

MERVI VÄHÄTALO  SATAKUNNAN AMMATTIKORKEA-
KOULU 
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elämänhistorian tunteminen auttaa palveluasumisen 
henkilöstöä ehdottamaan jo olemassa olevaa VR-si-
sältöä, vaikkapa luontosisältöä. Toisaalta myöskään 
VR-sisältöjen kuvaaminen 360 kameralla ei ole tekni-
sesti vaikeaa tai kallista, joten mahdollisuuksien mukaan 
asukkaita voidaan osallistaa oman videomateriaalinsa 
suunnitteluun. Joissain tapauksissa myös materiaalin 
kuvaaminen yhdessä voi onnistua. Materiaalin kuvaa-
misessa apuna voidaan käyttää myös opiskelijoita tai 
omaisia.

Kuvattua materiaalia voidaan hyödyntää myös 
asukkaisen keskinäisessä tutustumisessa ja osana yh-
dessäoloa. Materiaalia voidaan katsella VR-lasien si-
jasta myös seinälle heijastettuna, jolloin kaikki pääsevät 
osalliseksi uusista paikoista ja asukas voi samalla kertoa 
muille, miten paikat liittyvät juuri hänen elämäänsä.

Turvallisuus ja virtuaalitodellisuuden katsomiseen 
liittyvät fyysiset seikat pitää luonnollisesti huomioida. 
Lasit saattavat tuntua painavilta, eikä videoiden kanna-
ta olla liian pitkiä. Ovaskaisen (2019) tutkimuksessa yksi 
ikääntyneistä lopetti videon katsomisen kesken väsy-
myksen vuoksi. VR-laseja voi onneksi käyttää myös is-
tuen tai makuulla, jolloin vältetään tasapainon menet-
tämiseen liittyvät kaatumisriskit.

Teknologian mahdollisuuksia ratkaista ikääntymi-
seen liittyvien rajoitteiden aiheuttamaa syrjäytymistä on 
tärkeää tarkastella ennakkoluulottomasti. Erilaiset kette-
rät kokeilut, testaukset ja tutkimus auttavat löytämään 
tapoja, joilla olemassa olevaa teknologiaa voidaan hyö-
dyntää monipuolisemmin uusien käyttäjäryhmien iloksi.
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Kuva 57. Teknologia tuo uusia mahdollisuuksia osallisuuden tukemiseen myös hoivakodeissa.
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3.5  VIRTUAALITODELLISUUDEN  
OVELLUKSISTA SOTE-PALVELUIHIN

Kun teknologia toimii sote-palvelun raaka-ainee-
na, on sen ympärille hyödyllistä rakentaa sen 
käyttöä ja hyötyjä edistävää palvelua. Satakunta 

DigiHealth -hankkeessa tämä ajatus toimi lähtökohta-
na palvelumuotoiluprosesseissa, joita pohdittiin myös 
virtuaalitodellisuuden tapauksessa. Pohjana käytettiin 
myös artikkelissa [Vähätalo] esiteltyjä ajatuksia palve-
luiden sisällöistä.

Jotta erilaisten asiakkaiden tarpeeseen voidaan va-
lita juuri siihen sopiva tuotteen ja palvelun yhdistelmä, 
olisi ensin luotava valikoimaa. Tuotteiden ja sovellusten 
lisäksi tarvitaan erilaisia palveluita, kuten huolto-, ylläpi-
to- ja päivityspalveluita sekä käyttöönottokoulutukseen 
liittyviä palveluita. Tyypillisesti näistä vastaa laitteen/so-
velluksen toimittaja tai laitevalmistaja, mutta myös am-
mattilainen tai kokemusasiantuntija voivat antaa käyt-
tökoulusta saatuaan sellaista ensin itse. Organisaatiot 
ja kuluttajat voivat luoda laitetoimittajien ja -valmista-
jien kanssa hyvin monenlaisia hankintaan liittyviä sopi-
muksia aina pelkän tuotteen ostamisesta monipuolisiin 
huoltopalvelupaketteihin. Lisäksi laitteita voidaan myy-
dä, vuokrata tai käyttää leasing-sopimusta. Erilaiset so-
vellukset sen sijaan voivat olla esimerkiksi maksuttomia, 
lisenssiperustaisia tai sovelluskaupasta ostettavissa. 

Tällä hetkellä VR-tuotteet on suurelta osin suunnat-
tu kuluttajamarkkinoille. Tuotteita voitaisiin suunnitella 
myös käytettäväksi osana ammattilaisen ja asiakkaan 
välistä palveluprosessia. Lisäksi asiakkaat voisivat käyt-
tää tuotteita itsenäisesti, mutta ammattilaisten tuot-
tamat palvelut voisivat olla kiinteä osa laitteiden ja 
sovellusten muodostamaa palvelupakettia. Näitä am-
mattilaisten tuottamia palveluita voidaan kutsua lisä-
arvopalveluiksi. Lisäarvopalveluissa ammattilaisella voi 
olla erilaisia rooleja. Ammattilaisen tehtävä voi olla mm. 
tulkita laitteen tai sovelluksen tuottamaa dataa. Datan 
perusteella hän laatii asiakkaan kanssa yhdessä tavoit-
teiden mukaisen prosessin ja arvioi, miten ja mitä tekno-
logiaa kannattaa integroida osaksi prosessia ja millaisia 
palveluita siihen kannattaa liittää. Ammattilaiset voivat 
myös muodostaa datan perusteella kuvan lähtötilan-
teesta, auttaa asiakasta interventioiden valinnassa ja 
seurata interventioiden vaikuttavuutta laitteiden tuotta-
maa dataa hyödyntämällä.

Lisäarvoa tuottavia palveluita ovat myös erilaiset si-
sällöntuotannon palvelut. Sisällöntuotannon avulla am-
mattilaiset ja asiakkaat voivat yhdessä miettiä, mikä si-
sältö sopii asiakkaan tarpeeseen. Samaa välinettä, kuten 
VR-laseja, voidaan käyttää eri asiakkaille eri tarkoituksiin 
riippuen asiakkaan tarpeesta. Esimerkiksi rentoutus- ja 
altistusterapiaan voidaan valita ja tuottaa asiakkaalle 
parhaiten sopivat sisällöt. Joissain tapauksissa asiak-
kaan ja ammattilaisen yhteinen sisällöntuotanto voi olla 

myös osa hoitoprosessia. 360 videoiden kuvaaminen 
voidaan yhteisesti tehdä asiakkaan mielipaikassa luon-
nossa, jossa samalla haetaan keinoja vaikkapa rentou-
tumiseen. Tai vastaavasti voidaan harjoitella virastos-
sa asioimista terapeutin kanssa ja kuvataan samalla 
orientaatiovideoita myöhemmin katsottavaksi. Näin 
rentouttavaan ympäristöön ja hetkeen tai orientoivaan 
virastovierailuun voidaan palata myöhemmin vaikkapa 
kotisohvalta virtuaalilasien avulla. Nämä mahdollisuu-
det edistävät merkittävästi asiakkaan saaman hoidon 
yksilöllisyyttä. Vaikka sisällöntuotantoa voidaan myös 
ostaa (mm. erilaisia rentoutusvideoita, opetustilanne- 
ja orientoitumisvideoita), ammattilaisella on merkittävä 
rooli sisältöjen ja asiakastarpeen yhteensovittamisessa. 
Tämä mahdollistaa myös eri alojen palveluntuottaji-
en uudenlaisen yhteistyön. Erilaisten orientaatio-, ren-
toutus- ja mielikuvaharjoitteiden lisäksi VR-sovelluksia 
voisi myös ammattikäytössä hyödyntää erityisesti fyy-
sisessä harjoittelussa. Liikuntasovelluksia on saatavilla 
jo runsaasti kuluttajakäyttöön, mutta ammattikäyttöön 
niitä on vielä rajallisemmin. Tästä syystä on erityisen 
tärkeää saada eri alojen ammattilaiset yhteistyöhön, 
jolloin sisältöä voidaan tuottaa sote-alan erityistarpeet 
huomioiden. Tällöin keskiöön nousee sovelluksen muun-
neltavuus erilaisille asiakkaille, sekä toisaalta datan ker-
ryttäminen vaikutusten osoittamisen tueksi. Sovellukset 
voisivat hyötyä esimerkiksi erillisestä terapeutin käyttö-
liittymästä, josta säätöjä olisi mahdollista tehdä ja toi-
saalta kertynyttä dataa tarkastella. Kuva 58 esittää ku-
vitteellisen VR-terapiapalvelupolun, jonka keskiössä on 
muunneltava VR-sovellus tai 360-videot.

SARI MERILAMPI SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

LÄHTEET 
 
M. Vähätalo, S. Merilampi, Sidosryhmien rooli teknologiainno-
vaatioiden diffuusiossa palvelusektorille in Tutkimusfoorumi 
2021 - Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammat-
tikorkeakoulun näkökulmia digitalisaatioon, Sanna Joen-
suu-Salo et al. (edit), Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisu-
sarja B. Raportteja ja selvityksiä 163, 2021

Kuva 58. Virtuaalitodellisuutta hyödyntävän palveluprosessin kuvaus.
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OBJEKTIIVISET MITTARIT

Hyvinvointi- ja terveysteknologian vauhdikkaan 
kehittymisen myötä markkinoille on tullut mo-
nenlaista mittausteknologiaa niin oman hyvin-

voinnin seurannan tueksi kuin kliiniseen käyttöön. Pelkkä 
mittaaminen ei kuitenkaan ratkaise haasteita, vaan mi-
tattua tietoa on myös osattava tulkita ja hyödyntää. Mi-

tattua tietoa voidaan käyttää ennaltaehkäisystä hoidon 
tukemiseen, esimerkiksi kokonaisvaltaisen tilannekuvan 
saamiseksi sekä erilaisten muutosten vaikutusten ar-
vioimiseksi, riskien tunnistamiseksi ja muutokseen mo-
tivoimiseksi. Tässä kappaleessa esitetään erilaisia lait-
teita ja tapoja kerätä ja soveltaa objektiivisesti mitattua 
tietoa.

Kuvaaja: Petra O’Rourke, 
Satakunnan ammatti-
korkeakoulu.

3.6  VOINNIN OBJEKTIIVINEN 
MITTAAMINEN ANTAA UUTTA POTKUA 
PALVELUIHIN 
 
 
 
 

Oman terveyden ja hyvinvoinnin mittaaminen 
on yleistynyt nopeasti teknologian kehittymisen 
myötä. Toistaiseksi yleisesti käytettävät laitteet 

perustuvat mm. sykettä, liikettä, ihon sähkönjohtavuutta 
tai kudoksen optisia ominaisuuksia mittaaviin suureisiin. 
Näillä pyritään arvioimaan myös aivojen tilaa, esimer-
kiksi unen vaiheita ja laatua sekä stressitasoa. Viime-
aikoina on herännyt kiinnostus myös aivojen sähköisen 
toiminnan mittaamiseen arkiympäristössä, sillä mitat-
tua tietoa voitaisiin hyödyntää laajasti mielen ja aivojen 
hyvinvoinnin tukemisessa. Toisaalta terveysalan digitali-
saatio ja lisääntynyt uudenlaisten digitaalisten työkalu-
jen käyttö mahdollistavat hyvinvoinnista ja terveydestä 
kertovan tiedon keruun suoraan erilaisista digitaalisista 
sisällöistä ja sovelluksista, kuten peleistä. Nämä erilaiset 
mittarit mahdollistava uusia keinoja esimerkiksi tilanne-
kuvan arviointiin, toimenpiteiden ja muutosten vaikutus-
ten arviointiin sekä ihmisten motivointiin. Objektiiviset 
mittarit myös täydentävät kokemukseen perustuvaa 
arviointia ja lisäävät tarkasteluun objektiivisuutta. Täs-
sä osiossa tutustutaan muutamiin Satakunta DigiHealth 
-hankkeen kokeiluissa käytettyyn kaupalliseen työka-
luun sekä itse kehitettyihin sovelluksiin ja mittausjärjes-
telyihin.

 
 
3.6.1  ESIMERKKEJÄ ERILAISISTA 
OBJEKTIIVISISTA MITTAREISTA: 
VIVAGO-HYVINVOINTIKELLO

 
 
Vivago-hyvinvointikello mittaa käyttäjänsä liikkeitä. Vi-
vago Domi toimii tukiaseman avulla ja Vivago Move 
toimii älypuhelimen bluetooth-yhteyden avulla. Mitattu 
liikesignaali lähetetään tukiaseman välityksellä Vivago 
Vista -ohjelmistolle, joka tallettaa kunkin käyttäjän mit-
taustiedot.

Mitatuista liikkeistä Vista muodostaa liikeaktiviteet-
tia kuvaavan käyrän, jota voidaan katsoa ja analysoida 
ohjelman avulla. Käyrän yksi piste kuvaa yhden minuutin 
aktiviteettia, johon vaikuttaa sekä liikkeiden määrä että 
voimakkuus. Jos liikkeitä on paljon tai ne ovat voimak-
kaita, saa käyrä suuren arvon, jos kello ei ole rekisteröinyt 
lainkaan liikkeitä, on käyrän arvo nolla.

Vista analysoi automaattisesti käyttäjän aktiviteet-
tikäyrästä, mikä on todennäköistä unta ja valveilla oloa. 

Automaattinen unen tunnistus perustuu yleisesti käy-
tettyyn kynnysarvomenetelmään. Silloin kun aktiviteet-
tikäyrä on asetetun kynnysarvon alapuolella riittävän 
kauan, päätellään käyttäjän olevan unessa ja kun käyrä 
on vastaavasti saman kynnysarvon yläpuolella riittävän 
kauan, päätellään käyttäjän olevan valveilla.

Aktiviteettikäyrän avulla voidaan seurata käyttäjän 
uni-valverytmiä, vuorokausirytmiä. Vuorokausirytmi-in-
deksi saadaan jakamalla keskimääräinen yöaikainen 
(klo 23.00-5.00) aktiviteetti keskimääräisellä päivän (klo 
8.00-20.00) aikaisella aktiviteetilla. Vivago-kellolla käyt-
täjä voi tehdä aktiivisia hälytyksiä (palveluasuminen, 
kotihoito). Aktiivisuuden muutoksiin voidaan asettaa 
automaattisia hälytyksiä esimerkiksi lisäämään turval-
lisuutta yöaikaiseen hoitoon.

Vivagolla saadaan tietoa käyttäjän pitkän ja lyhyen 
aikavälin vuorokausirytmistä ja sen kehittymisestä ja 
muutoksista. Vivagolla voidaan seurata myös interven-
tioiden vaikutuksia uneen ja aktiivisuuteen.

Hankkeista tehdyistä piloteista on kirjoitettu työelä-
män ja Vivagon kanssa blogeja voit lukea lisää QR-koo-
dien takaa.

KRISTA TOIVONEN  SATAEDU
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Kuva 59. Reaaliaikainen hyvin-
vointitieto antaa tietoa asiak-
kaan hyvinvoinnin kehityksestä.

Kuva 60. Attendo Latokartanossa 
vanhusten hyvinvointia tuetaan 
teknologiaa hyödyntäen.

Kuva 61. Reaaliaikainen hyvin-
vointitieto antaa tärkeää tietoa 
ADHD-lapsen unesta aktiivisuu-
desta.
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3.6.2  ESIMERKKEJÄ ERILAISISTA OBJEKTIIVI-
SISTA MITTAREISTA: EMFIT-ANTURI
 
 

 
Emfit-liikeanturi on patjan alle asennettava liuska, jonka 
avulla voidaan sovelluksesta riippuen rekisteröidä mi-
tattavaan uneen ja palautumiseen liittyviä tietoja, ku-
ten uniaikaa, sykettä, hengitystiheyttä sekä liikehdintää 
vuoteessa. Patjan tuottamat muuttujat perustuvat elek- 
tromekaanisen kalvon avulla mitattuun ballistokardio- 
grafiaan, sydämen mekaaniseen toimintaan.

Anturia on helppo käyttää. Se asetetaan patjan alle, 
jonka jälkeen rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, kun 
sänkyyn asetutaan. Mitattavaan ei siis kiinnitetä mitään, 
tuotteen olemassaolon voi unohtaa eikä mittaaminen 
siten häiritse unta. Tiedot tallentuvat pilvipalveluun, jos-
ta tuloksia voi seurata henkilökohtaisen käyttöliittymän 
avulla. Käyttöliittymä mahdollistaa niin yksittäisen yön 
kuin pidemmän aikavälin tulosten tarkastelun.

Emifit-liikeanturia on hyödynnetty eri sovelluskoh-
teisiin. Kuluttajille suunnatuista tuotteista urheilijoiden 
tuotepaketti esimerkiksi tuottaa sykevariaatioon perus-
tuvaa tietoa unen vaiheista sekä päivän aktiviteeteista 
palautumisesta unen aikana. Ikääntyneille suunnatun 
tuotteen avulla omaiset voivat seurata läheisensä hy-
vinvointia päivittäin etäältäkin käsin. Yönaikaisen liikkeen 
tunnistamisen mahdollistava sovellus taas hälyttää, kun 
laite havaitsee epänormaalia liikehdintää vuoteessa. 
Asiakkaat ovat hyödyntäneet tätä ominaisuutta yöllis-
ten epilepsiakohtausten hälyttämiseen. Tutkimuskäy-
tössä Emfit-anturia on käytetty esimerkiksi uniapnean 
ja erityisesti lisääntyneen hengitystyön tunnistamiseen. 
Terveydenhuollon ammattilaisten versio on tarkoitet-
tu sängystä poistumisen tunnistamiseen. Tätä tuotetta 
voidaan hyödyntää esimerkiksi kaatumisen ehkäisemi-
sessä.

 

 
3.6.3  ESIMERKKEJÄ ERILAISISTA OBJEKTIIVI-
SISTA MITTAREISTA: ENOBIO
 
 

 
Aivosähkökäyrä eli elektroenkefalogram (EEG) mittaa 
hermosolujen toiminnan aiheuttaman sähkömagneet-
tikentän muutoksia aivokudoksessa. Mittaus tapahtuu 
pään iholle laitettavilla elektrodeilla. Teknologian otti 
ensimmäisenä ihmisillä käyttöön Hans Berger 1930-lu-
vulla, jolloin hän kuvasi myös mitattavan käyrän ominai-
suuksia kuten alfa- ja beeta-rytmejä. Samalla Berger oli 
yllättynyt siitä, etteivät tietyt sairaudet, kuten esimerkiksi 
skitsofrenia, näkyneet EEG-mittauksessa.

Aivosähkökäyrän mittausteknologia on kehittynyt 
Bergerin ajoista merkittävästi ja uudet digitaaliset lait-
teet mahdollistavat esimerkiksi kanavienvälisten muun-

nosten ja digitaalisten suodattimien reaaliaikaisen 
kohdentamisen. Sairaalaympäristössä käytettävissä 
laitteissa on usein mahdollisuus signaalin automaatti-
seen luokitteluun, spektrianalyysiin sekä esimerkiksi epi-
lepsiaan viittaavien signaalihahmojen tunnistamiseen. 
EEG:n yleisimmät kliiniset sovellukset liittyvät tilanteisiin, 
joissa tietoisuuden tasossa tapahtuu muutoksia. Sellai-
sia tilanteita ovat mm. uni, anestesia ja epilepsia. EEG 
onkin yleisin tutkimusmenetelmä, kun halutaan tarkas-
tella univaiheita hypnogrammin avulla, mitata aneste-
sian syvyyttä leikkauksen aikana tai diagnosoida epilep-
siaa. Aivosähkökäyrää on testattu myös useiden muiden 
tilanteiden, kuten esimerkiksi stressi, flow-tila, masennus, 
ADHD, muistihäiriöt ym. tunnistamiseen. Menestys näis-
sä on ollut kuitenkin vaihtelevaa ja laajempi EEG:n hyö-
dyntäminen kliinisissä sovelluksissa antaa vielä odottaa 
itseään.

Viimeisen vuosikymmenen aikana markkinoille on 
tullut useita aivosähkökäyrää hyödyntäviä kuluttajalait-
teita. Esimerkkeinä tällaisista laitteista voidaan mainita 
EMOTIV, NeuroSky, MUSE tai OpenBCI. Kuluttajalaiteiden 
kehittämisen on mahdollistanut yhtäältä elektronii-
kan kehitys, jolloin langatonta tiedonsiirtoa hyödyntävä 
EEG-vahvistin voidaan pakata yhä pienempään tilaan, 
ja toisaalta uudet elektrodien valmistusteknologiat, jol-
loin tavanomaisten hopea-hopeakloridi-elektrodien 
sijasta voidaan käyttää ns. kuivaelektrodeja tai jopa 
tekstiilielektrodeja. Aivosähkökäyrän mittaus voidaan 
näin ollen integroida esimerkiksi pääpantaan tai jopa 
kuulokkeisiin. Yleisimmin tällaisia kuluttajalaitteita mark-
kinoidaan käytettäviksi pelien yhteydessä, ohjaamaan 
keskittymistä (esim. meditaation yhteydessä), unen 
monitorointiin tmv.

Satakunta DigiHealth -hankkeessa testattiin aivo-
sähkökäyrän mittausta ja kehitettiin analyysimenetelmiä 
aivojen kuormittavuuden arviointiin. Pidempiaikaisena 
tavoitteena on kehittää mittaus- ja analysointimene-
telmiä, joilla voidaan tunnistaa kuormitustila ja ehkäistä 
uupumista. Testit toteutettiin ENOBIO-mittausjärjestel-
mällä käyttäen kuivaelektrodeja (Kuvat 61 ja 61).

ENOBIO on Neuroelectrics:in valmistama langaton 
fysiologisten signaalien mittausjärjestelmä, jota käy-
tetään myös kliinisissä sovelluksissa. Laitteesta on tar-
jolla 8-, 20- ja 32-kanavaiset versiot. Laite kommunikoi 
NIC2-ohjelmiston kanssa, jossa määritellään kanavien 
kytkentä ja jonka avulla voidaan monitoroida laitteen 
mittaamaa dataa reaaliaikaisesti. Data voidaan tal-
lentaa joko Neuroelectrics:in omaan .easy-päätteiseen 
tiedostoformaattiin tai yleiskäyttöiseen .edf (European 
Data Format) -formaattiin. Easy-formaatti on teksti-
muotoinen ja mahdollistaa signaalinäytteiden tallenta-
misen 32-bittisinä ilman esisuodatusta. Edf-formaattiin 
tallennettu data on esisuodatettu ylipäästösuotimella 
DC-tason poistamista varten. Lisäksi NIC2-ohjelmisto 
tallentaa jokaisesta rekisteröinnistä .info tiedoston me-
tadataa varten. Pilottien yhteydessä tehdyissä mittauk-
sissa käytössämme oli 20-kanavainen ENOBIO.

Aivojen kuormitusta ohjattiin pilottimittauksissa 
n-back-muistipelillä. Muistipeli toteutettiin Python-ym-
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päristössä. Pelisovellus esittää ruudulla numeroita välil-
tä 0...9 ja jos numero on sama kuin n askelta aiemmin, 
pelaajan kuuluu painaa hiiren vasenta nappia. Pelitaso-
jen välillä on lepojakso, jolloin pelaaja rentoutuu silmät 
kiinni. Pilottirekisteröinneissä pelitasojen vaikeusastetta 
kasvatettiin tasosta n = 1 tasoon n = 4. Tasot 3 ja 4 ovat 
jo kohtuullisen vaativia ja niiden suorittaminen virheet-
tömästi on ainakin ilman erityistä treenaamista miltei 
mahdotonta. 

Aivosähkökäyrästä laskettiin sekä signaalin spektriin 
että EEG-kanavien väliseen synkronisaatioon perustuvia 
mittareita. Kirjallisuudesta on tiedossa, että EEG:n thee-
ta- (4-8 Hz) ja alfa- (8-12 Hz) -taajuusalueiden tehojen 
suhde (jatkossa theeta-alfa-suhde) kasvaa kuormit-
tavuuden yhteydessä. Myös testituloksemme osoittivat, 
että vaikeammilla pelitasoilla theeta-alfa-suhde oli 
merkittävästi korkeampi verrattuna helpompiin pelita-
soihin. Erityisen selvä oli ero pelitasojen 1 ja 3 välillä EEG:n 
otsalohkokanavilla (kanavat Fp1 ja Fp2 10-20-järjestel-
män mukaan). EEG:n synkronisaatiota mitattiin pilotis-

samme Phase Locking Value -mittarin avulla. Mittari ker-
too signaalien vaihekomponenttien lukkiutumisasteen 
eri EEG-kanavien välillä. Tulokset osoittivat, että erityi-
sesti eri aivopuoliskoilla olevien kanavien välinen synkro-
nisaatio kasvaa pelitasojen muuttuessa vaikeammaksi. 
Tulokset on esitetty tarkemmin julkaisussa Ahonen ym. 
(doi: 10.1109/EMBC46164.2021.9629772). Aiemmin on osoi-
tettu, että aivopuoliskojen välinen asymmetria korreloi 
stressitason ja aivojen kuormittavuuden kanssa. Näitä 
tuloksia on syytä tarkastella yhdessä, kun jatkokehite-
tään aivojen kuormittavuuden biomarkkereita.

Alustavat pilottitutkimuksemme luovat hyvän poh-
jan aivojen kuormittavuuden biomarkkereiden jatko-
kehittämiselle. Tulevaisuudessa on tarkoitus selvittää 
myös kevyempien kuluttajalaitteiden (kuten MUSE tai 
OpenBCI) soveltuvuutta kuormittavuuden arviointiin 
sekä pohtia yhdessä yritysten kanssa EEG:n hyödyntä-
mismahdollisuuksista laajemmin eri sovelluksissa.

 

Kuva 62. ENOBIO-mittausjärjestelmä. Kuva 63. Kuivaelektrodit.
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3.6.4  ESIMERKKI LIIKETIEDON 
HYÖDYNTÄMISESTÄ SOVELLUKSISSA
 
 

 
Aktiivisuusmittareista on tullut monille jokapäiväinen 
apuväline ja seuralainen, joka kannustaa liikkumaan ja 
lisää hyvinvointiamme. Lisäksi voidaan päiväkohtaisen 
askelten määrän perusteella laskea kulutettu kalori-
määrä. Satakunta DigiHealth -hankkeen Norded Oy:n 
kanssa toteutetussa pilotissa selvityksen kohteena oli, 
voidaanko kiihtyvyysanturidatan pohjalta mitata aktii-
visuutta ja kulutettua energiamäärää myös hyötyliikun-
nan yhteydessä. Pilotti kohdistui erityisesti puutarhatöi-
hin ja ensisijaisena tavoitteena oli tunnistaa yksittäiset 
samantyylisinä toistuvat liikkeet liikeanturin datasta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markkinoilla on useita liikeantureita, joista monipuo-
lisimmat käsittävät kiihtyvyysanturin, gyroskoopin sekä 
magnetometrin - yhteensä 9 kanavaa, kun jokaisesta 
sensorista saadaan x-, y- ja z-suuntainen komponent-
ti. Pilottiin valittiin Mbientlab:in IMU-laite (Kuva 63), jol-
le löytyi myös kätevä ranneke. Laite kommunikoi blue-
tooth-yhteyttä käyttäen Android- tai iOS-mobiililaitteen 
kanssa.

Pilotin puitteissa kolme koehenkilöä teki toistuvaa 
puutarhatöihin liittyvää liikettä n. 15 minuutin ajan. Lii-
keanturin datan keruun lisäksi sessiot videoitiin ja vide-
oiden perusteella tunnistettiin visuaalisesti samanlaisi-
na toistuvien liikkeiden tarkat ajankohdat. Osoittautui, 
että liikkeiden määrittely on hankalampaa kuin aluk-
si oletettiin, koska koehenkilöiden liikkeet poikkesivat 
toisistaan ja selkeiden suuriviivaisten liikkeiden lisäksi 
joukossa oli ns. korjaavia osittaisia liikkeitä. Liikeanturin 
datasta oli kuitenkin mahdollista tunnistaa visuaalisesti 
merkityt liikkeet hyvällä prosentilla; kaikista videon poh-
jalta merkityistä liikkeistä algoritmi tunnisti keskimäärin 
98 % (koehenkilöiden tulokset: 100 %, 100 % ja 96 %) ja 
kaikista algoritmin tunnistamista tapahtumista mielen-
kiinnonkohteena olevia ”oikeita” liikkeitä oli keskimäärin 
94 % (koehenkilöiden tulokset: 96 %, 98 % ja 89 %).

Pilotin pohjalta voidaan todeta, että hyötyliikunnan 
energiankulutuksen seuraaminen liikeanturin datasta 
on mahdollista. Eri liikuntalajien tuottama data vaatii li-
sää algoritminkehitystä.

 

 
3.6.5  ESIMERKKI SOVELLUSTEN JA PELI- 
LAITTEIDEN DATAN HYÖTYKÄYTÖSTÄ 
 
 

 
Yksi tapa objektiivisen tiedon keruuseen on myös erilai-
siin sovelluksiin “upotetut” mittarit. Tällaisia voivat olla 
suoraan pelistä mitattavat asiat, tai laitteen käyttöön 
liittyvät mittarit. Kuvitellaan esimerkiksi, että virtuaali-
laseilla pelattavana on poimintapeli, jossa kerättäviä 
esineitä ilmestyy eri suunnilta. Virtuaalilaseista voitaisiin 
hyödyntää tällöin esimerkiksi ohjainten liikkeen seuran-
taa tai silmänliikedataa ja pelattavasta sovelluksesta 
voitaisiin tallentaa esimerkiksi, montako kertaa pelaaja 
on onnistunut eri suunnista tulevien kohteiden pyydys-
tämisessä ja paljonko tähän on kulloinkin kulunut aikaa. 
Jotta tällainen kerätty tieto hyödyntäisi sote-ammatti-
laista, olisi data lisäksi visualisoitava havainnollisesti ja 
tallennettava asiakasprofiileittain. Satakunta DigiHealth 
ja Verkostoyhteistyöllä vauhtia tekoälypohjaisten virtu-
aaliteknologioiden saavutettavuuteen kuntoutuksessa 
-hankkeiden yhteisenä ponnistuksena tuotettiin alusta-
va demo tällaisesta työkalusta. Työkalussa virtuaalilasit 
tallentavat ohjainten liikedataa, palvelin tallentaa datan 
ja toimii virtuaalilasien ja työpöytäsovelluksen sanan-
saattajana. Työpöytäsovellus esittää kerättyä dataa eri 
tavoin – graafisesti, käyttäen keskilukuja, tarjoten näky-

TARMO LIPPING  TAMPEREEN YLIOPISTO

Kuva 65 Esimerkki toistuvan liikkeen tuottamasta kiihty-
vyysanturidatasta. 

Kuva 64. Mbientlab:in IMU-laite. 

mää yksittäisiin suorituksiin sekä trendeihin ajanjaksojen 
aikana (esimerkiksi kuntoutuksen aikana). Kuvassa 66 
esitetään työpöytäsovellusprototyypin näyttökaappaus.

Sovelluksen kehitystyö on kesken ja jatkossa datan 
esittämisen lisäksi sovellukseen on tarkoitus rakentaa 
uusi ominaisuus, jolloin työpöytäsovelluksen kautta voi-
taisiin tehdä asiakaskohtaisia säätöjä esimerkiksi peliin, 
jonka dataa sovellus käsittelee. Kehitystyötä on tarkoitus 
jatkaa esittelemällä ideaa ammattilaisille ja jatkokehit-
tämällä työkalun ominaisuuksia palautteen perusteella.

 

 
3.6.6 AJATUKSIA UUSIEN OBJEKTIIVISIA 
MITTAREITA HYÖDYNTÄVIEN PALVELUIDEN 
TARJOAMISEEN
 
 

 
Kuten kuvassa 8 on esitetty, objektiivisia mittareita voi-
taisiin hyödyntää monissa palveluissa. Objektiivista mit-
taamista voitaisiin hyödyntää palveluntarpeen arvioin-
tiin tai hyvinvoinnin ”nykytilan” arviointiin. Teknologian 
kehittyessä ja tutkimustiedon karttuessa, objektiivisia 
mittareita voitaisiin hyödyntää myös seulontatyyppi-

sesti erilaisten terveysriskien havaitsemiseksi tai niihin 
puuttumiseksi.

Objektiiviset mittarit toimivat myös hyvin todenta-
maan muutosta. Jos asiakas tekee elämäntapamuu-
tosta, tai hänelle tehdään vaikkapa lääkemuutos, apu-
välinemuutos tai muu ”interventio”, voivat objektiiviset 
mittarit tuottaa tietoa siitä, miten muutos vaikuttaa. 
Tätä voidaan hyödyntää myös motivointiin esimerkiksi 
elämäntapamuutosten vaikutusten osoittamisessa. Toi-
sin sanoen, on erittäin paljon terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyviä palveluita, joiden tarvetta tai vaikutusta voitai-
siin osoittaa. Objektiiviset mittarit ovat parhaimmillaan 
miellyttäviä käyttää ja antavat lähes huomaamatto-
masti valtavat määrät tietoa. Tämän tiedon hyödyntä-
minen vaatii kuitenkin myös palveluiden uudelleenmuo-
toilua, jolloin mitattuun tietoon voidaan myös reagoida. 
Pelkkä mittaaminen ei vielä ratkaise mitään.

SARI MERILAMPI  SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU
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Kuva 66. Näyttökaappaus työpöytäsovellusprototyypistä. Kuvassa on virtuaalilasien ohjainten liikedataa.
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EXOSKELETON-ROBOTIIKKA

Robotisaatio tulee osaksi meidän jokaisen tule-
vaisuutta ja erilaisten robottien käyttö tulee yhä 
vahvemmin yleistymään myös terveys- ja hyvin-

vointialalla. Jo nyt olemme nähneet hyödynnettävän 
esimerkiksi erilaisia sosiaalisia robotteja, mobiilirobot-
teja ja kuntoutusrobotiikkaa. Robotiikan käyttöönotto 

edellyttää kuitenkin myös palveluiden ja toimintatapo-
jen muokkaamista, jotta robotiikan hyödyt saataisiin 
täysimittaisesti käyttöön ja vältyttäisiin negatiivisilta 
seurauksilta. Tässä kappaleessa keskitytään esimerkin-
omaisesti kävelykuntoutuksessa käytettävään robotiik-
kaan, erityisesti exoskeletoneihin. Kappaleessa kerro-
taan paitsi erilaisista laitteista, myös käyttökokemuksista 
ja exoskeletonia hyödyntävien palveluiden malleista.

Kuvaaja: Petra O’Rourke, 
Satakunnan ammatti-
korkeakoulu.

3.7  ROBOTTIAVUSTEINEN 
KÄVELYKUNTOUTUS 
 
 
 
 
 
3.7.1  JOHDANTO

 
Kuntoutusrobotiikan tavoitteena on tehostaa kuntou-
tusta robotisoituja laitteita hyödyntämällä. Ne voivat 
tarjota terapiaa henkilöille, jotka tarvitsevat kuntoutusta 
fyysisiin, sosiaalisiin, kommunikointiin liittyviin tai tiedolli-
siin toimiin. Kuntoutukseen soveltuvat robotit voivat toi-
saalta myös avustaa päivittäisissä toimissa henkilöitä, 
joiden toimintakyky on pysyvästi alentunut. (Wikipedia 
2022; Van der Loos 2016.) Kuntoutusrobotiikkaan voidaan 
lukea kuuluvaksi niin fyysiseen terapiaan kuin harjoitte-
luun soveltuvat robotit, robotisoidut apuvälineet, äly- 
proteesit, sosiaaliset robotit ja älykotiteknologia (Van 
der Loos 2016).

Robotiikan käytöstä kuntoutuksessa on tehty pal-
jon tutkimuksia, mutta suurelta osin nämä ovat pilotti-
tutkimuksia, eikä kontrolloituja vertailututkimuksia ole 
nähtävissä kuin pienillä osallistujamäärillä. Tutkimukset 
kohdistuvat pääosin kävelykuntoutukseen tai yläraa-
jojen kuntoutukseen – useimmiten aivohalvauskun-
toutukseen liittyen. Robotiikan käyttöön suhtaudutaan 
positiivisesti, joskin se vaatii aikaa ja resursseja laitteen 
käytön opettelemiseksi. Yleisesti robotisoitu harjoittelu 
mielletään motivoivaksi ja kuntoutujalle mielekkääksi. 
Suomessa vuonna 2019 käytössä on ollut sosiaalisia ro-
botteja, liikuntaan aktivoivia robotteja, kävelyn kuntou-
tumista tukevia robotteja, yläraajan kuntoutusrobotteja 
ja päivittäisiä toimintoja tukevia robotteja. (Kinnunen & 
Väisänen 2020.)

Vuoden 2015 tarkastelussa todettiin, että aivove-
renkiertohäiriöpotilaista pääsee Suomessa sairastumi-
sen jälkeisinä kuukausina moniammatilliseen kuntou-
tukseen vain noin 15 % ja erot sairaanhoitopiirien välillä 
on merkittävät (Koskinen 2016). Sosiaali- ja terveysala 
on ollut jo vuosia murroksessa ja sote-uudistuksella on 
pyritty parantamaan palveluja vastaamaan ihmisten 
tarpeisiin, jotta ongelmiin voidaan puuttua ajantasai-
sesti (Valtioneuvosto 2020). Teknologian ja robotiikan 
lisäämisellä terveydenhuollossa nähdään hyötyjä kun-
toutuksen parempaan saatavuuteen ja palvelujen pa-
rempaan tuottamiseen (Nordic Healthcare Group 2019).

Tässä artikkelissa keskitymme kävelykuntoutukses-
sa käytettävään robotiikkaan. Kuvailemme sen hyödyn-
tämistä nykyään ja käytössä olevia laitteita. Pohdimme 
myös kävelyrobotiikan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja 
käyttökohteita.

 

 
 
 

3.7.2  MAHDOLLISUUDET 
KÄVELYKUNTOUTUKSESSA

 
Kuntoutusrobotit ovat kävelykuntoutuksessa ulkoisia 
tukirankoja, joita kutsutaan exoskeletoneiksi. Alaraa-
jaexoskeleton on yleensä robotisoitu kävelyrobotti, joka 
mahdollistaa alaraajoistaan täysin tai osittain halvaan-
tuneen ihmisen pystyasennon ja kävelyn paikalla tai eri-
laisissa toimintaympäristöissä. Exoskeletoneja voidaan 
hyödyntää sekä kuntoutusvälineinä että henkilökohtai-
sina apuvälineinä. Kuntoutuksessa tärkeässä roolissa on 
toistomäärien suurempi mahdollisuus ja toistojen sekä 
vastuksen määrän lisääminen tai vähentäminen tar-
koituksenmukaisesti (Gassert & Dietz 2018). Käypähoito-
suosituksen mukaan hoidon tehokkuus voidaan nähdä 
myös lyhentyneenä hoitoaikana, vähäisempänä vam-
maisuutena sekä parempana elämänlaatuna (Aivoin-
farkti ja TIA 2020). Elämänlaadun parantamiseen tähtää 
myös ajatus exoskeletonien käytöstä apuvälineenä (Fy-
sioline), jolloin vammautunut henkilö voi laitteen avulla 
liikkua kävellen pyörätuolin sijaan.

Exoskeletonien käyttöä kuntoutuksessa on tutkittu 
yli 10 vuoden ajan. Tutkimustieto on kuitenkin vielä hyvin 
vähäistä ja osaltaan heikkolaatuista. Näiden harvojen 
tutkimusten valossa on kuitenkin pystytty osoittamaan 
exoskeletonien hyödyt erityisesti selkäydinvammojen 
ja aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutuksessa. (Rodrí-
guez-Fernández, Lobo-Prat & Font-Llagunes 2021) Kirjal-
lisuuskatsauksen perusteella elektromekaanisesti avus-
tetun kävelykuntoutuksen ja perinteisen fysioterapian 
yhdistelmällä lisätään aivohalvauskuntoutujan mah-
dollisuuksia saavuttaa itsenäinen kävelykyky uudelleen 
(Mehrholz ym. 2020). Edellä mainitun katsauksen laitteet 
ovat pääasiassa kiinteästi asennettuja laitteita, mutta 
myös vapaasti liikuteltavien exoskeletonien on todettu 
luovan parempia mahdollisuuksia aivoverenkiertohäi-
riöiden kuntoutuksessa kuin perinteisellä kävelyhar-
joittelulla (Calabrò ym. 2018) ja olevan lupaavia työ-
kaluja monipuoliseen selkäydinvammakuntoutukseen 
(Shackleton ym. 2019). Exoskeletoneilla on todettu kä-
velymuuttujien lisäksi hyötyä mahdollisesti myös mui-
hin terveydellisiin asioihin, kuten kipuun, spastisuuteen 
ja rakon toimintaan (Juszczak, Gallo & Bushnik 2018). 
Tutkimusten mukaan laitteilla on positiivista vaikutus-
ta myös psykologiseen hyvinvointiin (Shackleton ym. 
2019). Yleisesti laitteiden on sanottu hyödyttävän myös 
ammattilaista: parempi ergonomia ja fysioterapeuttien 
vähäisempi määrä yhtä kuntoutujaa kohden, erityisesti 
kävelyharjoittelun toteutuksessa haastavien kuntoutu-
jien kanssa (Mikolajczyk ym. 2018). Tästä ei kuitenkaan 
ole tutkittua näyttöä. Exoskeletonien avulla voidaan 
aloittaa kuntoutusta aikaisemmassa vaiheessa vam-
mautumisen jälkeen ja harjoittelu voi olla aktiivisempaa 
korkeammalla intensiteetillä. Tämän myötä toiminnalli-
suutta voidaan lisätä vähitellen ja tavoitteena usein säi-
lyy siirtyminen normaaliin arkeen. (Gassert & Dietz 2018)

TAINA JYRÄKOSKI & ANJA POBERZNIK   
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU
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3.7.3  ESIMERKKEJÄ ROBOTIIKASTA 
KUNTOUTUKSESSA
 
Kävelyrobottien laitetyypit ovat i) kiinteä exoskeleton, 
jossa raaja/kuntoutuja on kiinni laitteessa tai alustassa; 
ii) end-effector, jossa liike ohjataan raajan uloimmas-
ta osasta, sekä iii) puettava/mobiili exoskeleton, jossa 
kuntoutuja voi liikkua laitteen kanssa vapaasti (kuva 67). 
Kävelykuntoutuksessa käytettävät robotit on tarkoitettu 
neurologisille potilaille, ensisijaisesti selkäydinvammai-
sille, aivohalvaus- ja aivovamma -potilaille.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIINTEÄT, PAIKOILLAAN PYSYVÄT LAITTEET: 
LOKOMAT

Lokomat (Kuva 68) on laite, joka liikuttaa kuntoutujan 
jalkoja tämän seistessä juoksumatolla valjaiden kan-
nattelemana. Laitteessa voidaan säätää kävelyn no-
peutta, kuormitusta ja avustusta hoidon intensiteetin 
optimaaliseksi muokkaamiseksi. Lokomat käyttää Aug-
mented Performance Feedbackia, joka tarjoaa jännittä-
viä, pelimäisiä harjoituksia, jotka lisäävät potilaan moti-
vaatiota ja haastetta. Myös lasten malleja on olemassa. 
(Hocoma 2022).

 
 
END-EFFECTOR-LAITTEET: G-EO SYSTEM

G-EO System on melko samanlainen kuin Lokomat, mut-
ta se ohjaa liikettä jalkateristä (kuva 69). G-EO System 
tarjoaa passiivisen, avustetun-aktiivisen ja aktiivisen 
tilan, joten se voidaan säätää eritasoisille kuntoutujille. 
Poljinnopeutta, askelpituutta, nilkan kulmaa sekä dy-
naamista kehon painon tukea ja massakeskiön liikettä 
voidaan säätää. Myös lasten malleja on olemassa. (Re-
hatechnology 2022).

 

 
PUETTAVAT / LIIKKUVAT EXOSKELETONIT: 
INDEGO / EKSO NR / REWALK / REX

Liikkuvan exoskeletonin avulla henkilö voi seistä tai kä-
vellä paikasta toiseen heikentyneistä tai halvaantu-
neista alaraajoista huolimatta ja sitä voidaan käyttää 
kuntoutuksessa tai henkilökohtaisena apuvälineenä 
henkilöillä, joilla on neurologisen sairauden (esim. sel-
käydinvamma, aivoverenkiertohäiriö, aivovamma tai 
MS-tauti) vuoksi heikot alaraajat (Exoskeletonreport 
2022). Puettavia alaraajojen exoskeletoneja on maa-
ilmalla kuntoutuskäytössä yli 20 erilaista mallia, joista 
kuudella on Yhdysvaltojen FDA:n (Food and Drug Admi-
nistration, elintarvike- ja lääkevirasto) hyväksyntä ja/tai 
CE-merkintä ja ne ovat vapaasti markkinoilla saatavilla.
Indego, Ekso NR, ReWalk and REX ovat esimerkkejä liikku-
vista exoskeletoista, joita käytetään terapiassa tai apu-
välineenä (kuva 70). Niissä kaikissa on aktiiviset moot-
toroidut lonkka- ja polvinivelet, jotka auttavat käyttäjän 
siirroissa, sekä passiivinen ja liikkumaton nilkka-jalka-or-
toosi. Jalkalevy joko työnnetään käyttäjän kengän sisään 
tai koko kenkä asetetaan sen päälle. Hihnat jalkojen ja 
vyötärön ympärillä suojaavat käyttäjää laitteen käytön 
aikana. Ladattava akku sijaitsee lantio-osassa (Indego, 
ReWalk) tai repussa (EksoNR). Käyttäjä ohjaa exoskele-
tonia kehollisesti eteen- tai sivusuunnassa ja asetuksia 
voi säätää ulkoisesta laitteesta (iPod, kello, apulaitteen 
painikkeet tai joystick). Ne kaikki paitsi REX vaativat jon-
kin apulaitteen käyttöä tasapainottamiseen, mutta REX 
on kuitenkin itsenäinen exoskeleton. (Indego 2022; Ekso-
bionics 2022; ReWalk 2022; Rexbionics 2022)

Yksi FDA:n hyväksymistä malleista on Indego (kuva 
68) (Parker Hannifin, USA), joita Suomessa on tällä het-
kellä kuntoutuskäytössä viidessä kuntoutuslaitoksessa 
sekä yksi Samkilla tutkimuskäytössä (Fysioline).

Suomessa Indegoa käytetään kuntoutuksessa eni-
ten henkilöillä, joilla on selkäydinvamma, aivoveren-
kiertohäiriö, aivovamma tai MS (Jyräkoski, 2020). Sata-
kunta DigiHealth -hankkeessa laitetta on hyödynnetty 
kuntoutuslaitoksissa fysioterapeuttien työvälineenä Sa-
takunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) koulutettujen 
Indego asiantuntijoiden avulla. Hankkeessa toteutetun 
tutkimuksen avulla on saatu myös lisätietoa sen käytön 
mahdollisista hyödyistä ja haasteista kroonisilla aivo- 
verenkiertohäiriökuntoutujilla (Jyräkoski ym. 2021).

Kuva 67. Kiinteä exoskeleton – end-effector – liikkuva 
exoskeleton (Gassert & Dietz 2018). 

Kuva 68. Reaaliaikainen hyvin-
vointitiet Lokomat (Hocoma.com 
2022).

Kuva 69. G-EO System laite (Rehatechnology.com 2022).

Kuva 71. Puettavat alaraajaexos-
keletonit Indego, EksoNR, ReWalk 
ja REX.

Kuva 70. Indego exoskeleton (Indego.com 2022).
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3.7.4  TULEVAISUUDEN SKENAARIOITA?
 
SAMKissa toteutetuista kokeiluista, esittelyistä ja tutki-
muksista kerrotaan seuraavissa artikkeleissa lisää, kuten 
myös kokeilujen perusteella syntyneistä toteutusideois-
ta ja -malleista. Nykyisten kokeilujen innoittamina ta-
voitteena on jatkossa päästä selvittämään EEG:n avul-
la, mitä aivoissa tapahtuu kävelyharjoittelun aikana ja 
onko Indegon käytöstä hyötyä fysioterapeutin fyysiseen 
kuormitukseen.

Kuntoutusrobotiikan tavoitteena on muuttaa fysio-
terapiaa siten, että kuntoutuksen arviointi ja toimenpi-
teet ovat entistä tehokkaampia. Tähtäimessä on myös 
tiedon saaminen laitteilta terapeutin arvioinnin ja har-
joitteiden suunnittelun avuksi, jolloin kuntoutuminen 

voisi tapahtua kotioloissakin ja vapauttaisi terapeutin 
tapaamaan suuremman määrän kuntoutujia lyhyem-
mässä ajassa. (Physiopedia.)

Toistaiseksi kävelyrobotiikkaa ei voida hyödyntää 
juoksemiseen tai hyppäämiseen, mutta tulevaisuudes-
sa selkäydinvammasta kuntoutuvat urheilijat voisivat 
hyötyä sellaisista ominaisuuksista. Jatkossa laitteiden 
ja akkujen koko, paino, lataaminen ja helppous tulevat 
varmasti paranemaan ja robotiikan saatavuus helpot-
tuu. Robotiikan ja virtuaaliteknologian tai videopelien 
yhdistäminen kävelykuntoutuksessa lisäävät kuntoutu-
jan motivaatiota. (Physiopedia.) Näiden asioiden äärellä 
myös SAMKissa tullaan jatkossa toteuttamaan kokeiluja 
ja tutkimusta.

Rehatechnology. https://www.rehatechnology.com/ (14.3.2022). 

ReWalk. https://rewalk.com/ (14.3.2022). 

Rexbionics. https://www.rexbionics.com/ (14.3.2022). 
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3.8  KOKEMUKSIA INDEGO- 
EXOSKELETONISTA

 

Vuosina 2019-2022 Satakunnan ammattikorkea-
koulussa (SAMK) Indego-exoskeletonia testasi 
kaikkiaan lähes 100 henkilöä, sekä kuntoutujia 

että terveitä henkilöitä. Indegoa esiteltiin myös yritysten 
ja organisaatioiden edustajille tapahtumissa, messuilla 
tai SAMKissa paikan päällä tai etänä. Myös SAMKin opis-
kelijoilla oli mahdollisuus nähdä ja testata Indegoa.

SAMK teki syksyn 2019 ja kevään 2022 välisenä aika-
na yhteistyötä viiden sairaalan ja yksityisen fysiotera-
pialaitoksen kanssa. Laitosten fysioterapeutit pyysivät 
Indegon kokeilumahdollisuutta kuntoutujilleen, joilla oli 
pääsääntöisesti aivohalvaus tai MS-tauti. Indego exos-
keletonia kokeilevien asiakkaiden kokonaismäärä vuosi-
na 2019–2022 oli melkein 30.

Syksyllä 2019 toteutimme kaksiosaisen tutkimuksen 
Indego exoskeleton -kävelyrobotin käytöstä. Ensimmäi-
sen osan tarkoituksena oli tuottaa tietoa fysioterapeut-
tien käyttökokemuksista ja heidän kokemastaan laitteen 
käytettävyydestä kyselytutkimuksen avulla. Kysely lähe-
tettiin kahteen kuntoutuslaitokseen, joissa Indegoja on 
ollut käytössä Suomessa pisimpään. Tulosten perusteel-
la kävelyrobotin käytön opettelu ja käyttäminen eivät 
terapeuttien mielestä ole vaikeaa. He ovat tyytyväisiä 
laitteeseen monipuolisen terapian työvälineenä ja suo-
sittelevat sen käyttöä muillekin terapeuteille arvosanalla 
8,3/10. (Jyräkoski 2020.)

Toisessa tutkimusosiossa tarkoituksena oli selvit-
tää, kuinka neurologinen kuntoutuja oppii kävelemään 
Indegon avustuksella, mitä vaikutuksia 8 viikon har-
joittelulla on kävely- ja toimintakykyyn sekä millaisena 
kuntoutujat kokevat laitteen käytön. Viisi toispuoleisesti 
halvaantunutta kuntoutujaa oppi kahden harjoitteluker-
ran aikana kävelemään vähintään 10m laitteen ja 2 tai 
3 terapeutin avustamana. 8–16 harjoittelukerran jälkeen 
kolmen kuntoutujan kävelynopeus ilman laitetta lisään-
tyi 10m kävelytestin perusteella ja neljän kävelymatka 
piteni 6min kävelytestin perusteella. Kuntoutujat kokivat 
laitteen käytön ja sillä harjoittelun miellyttävänä sekä 
turvallisena. (Jyräkoski ym. 2020.)

Osa alueen fysioterapeuteista on keväällä 2020 
saanut valmennusta laitteen käytön hyödyistä sekä po-
tentiaalisten kuntoutujien soveltuvuuden arvioinnista 
ja heidän on sen jälkeen ollut mielekkäämpää ehdot-
taa uutta terapiamuotoa kuntoutujilleen (Kävelyrobotin 
käytön, 2020). Fysioterapeuteilla oli myös mahdollisuus 
itse kokeilla kävelyä Indego-exoskeletonin kanssa, mikä 
antoi heille ensikäden kokemuksen tästä teknologiasta. 
Kappaleessa 3.9 “Asiakaslähtöisen palvelumallin luo-
minen Indego exoskeletonin ympärille” kuvataan neu-
rologista fysioterapiaa toteuttavien terapeuttien kans-
sa toteutettua yhteistyötä, jonka avulla Indego on voitu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viedä osaksi kuntoutujien terapiaa. Onnistunut yhteis-
työ fysioterapeuttien ja exoskeleton-osaajien kesken on 
antanut lisämahdollisuuksia kuntoutujien harjoitteluun 
ja vahvistanut teknologian hyödyntämistä ja osaamista 
kyseisissä laitoksissa sekä kyseisillä fysioterapeuteilla.

Syksyn 2020 aikana kävelyrobottia ovat päässeet 
kokeilemaan toispuolihalvausoireista kärsiviä kuntou-
tujia sekä kuntoutujia, joilla kävelykyky on heikentynyt 
MS-taudin vuoksi. Yhteistyöllä on saatu aikaiseksi paljon 
onnistumisen elämyksiä, iloisia ilmeitä ja onnellisuutta 
paremman asennon saavuttamisesta tai ylipäätään 
uuden mielekkään harjoittelumuodon löytymisestä. (Yh-
teistyön avulla, 2020).

TAINA JYRÄKOSKI & ANJA POBERZNIK   
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

Kuva 72. Seija Raitala. Kuvaaja: Keijo Raitala.

Tiedon levitessä ja tyytyväisten kuntoutujien pyy-
täessä robottiavusteista kävelykuntoutusta lisää myös 
teknologian jalkauttaminen ruohonjuuritasolle on li-
sääntynyt. Indego-yhteistyön kysyntä on koko ajan kas-
vanut, joten SAMKin Indego-asiantuntijat valmensivat 
lisää Indego-asiantuntijoita vastatakseen tähän kysyn-
tään. Syksyllä 2021 saimme kolme uutta Indego-asian-
tuntijaa, jotka pian aloittivat Indego-yhteistyötä kuntou-
tusyksiköissä.

Kuntoutujat ovat antaneet positiivista palautetta In-
degon käytöstä. Seija Raitala, joka käveli Indegon avulla 
syksyllä 2020, olisi kiinnostunut käyttämään exoskeleto-
nia jatkossakin. Hän on kokenut, että robottiavusteinen 
kävely on antanut “virtaa”, kannustanut tehokkaasti toi-
mimaan omassa arjessaan. Kävelyharjoitus sujui tur-
vallisesti rauhallisten fysioterapeuttien ansiosta. Seijan 
mielestä heidän ammattitaitonsa on hämmästyttävää. 
Huonon kävelykykyni vuoksi kysyin kiinnostuneena fy-
sioterapeutiltani mahdollisuutta päästä mukaan kokei-
luun. Vointini on parempi nyt kuin ennen aloitusta, niin 

fyysisesti kuin psyykkisestikin. “Haluaisin jatkaa vielä tätä 
jaksoa normaalin fysioterapian rinnalla”, iloitsi Raitala. 
(Yhteistyön avulla, 2020).

Indegon asiantuntijat ovat keränneet arvokasta ko-
kemusta ja taitoja vuosien aikana. Vaikka Indegon käyt-
täjiä oli monenlaisia, ei kuntoutujana ole ollut henkilöitä, 
joilla on selkäydinvamma. Yksi haaste on ollut laitteen 
kuljetus. Yhteistyötä tehtiin useiden kuntoutusyksiköi-
den kanssa, ja jouduimme liikkumaan laitteen kanssa 
paikasta toiseen. Tätä varten tarvittiin sopiva ajoneuvo 
sekä vähintään kaksi henkilöä, jotta 40 kg painava ro-
bottilaatikko pystyttiin kuljettamaan. Toinen haaste oli 
harjoitussessioiden ajoittaminen, varsinkin kun kysyntä 
oli suuri.

Summa summarum, asiantuntijoiden kannalta on 
palkitsevaa nähdä kuntoutujien ja heidän fysioterapeut-
tiensa kiinnostus ottaa robottiavusteinen kävely osaksi 
terapiaa ja erityisesti kuntoutujien edistyminen Inde-
go-exoskeletonin avulla.
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3.9  ASIAKASLÄHTÖISEN 
PALVELUMALLIN LUOMINEN INDEGO- 
EXOSKELETONIN YMPÄRILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9.1  TIIVISTELMÄ

 
Artikkelissa kuvataan asiakaslähtöisen palveluliike-
toimintamallin suunnittelua ja tuotteistamista Indego 
exoskeletonin ympärille. Artikkeli on osa Satakunta Digi-
Health -hankkeen tuotteiden palvelumuotoilua, uuden 
asiakaslähtöisen palveluliiketoimintamallin luomista. 
Tarkoituksena on suunnitella ja luoda systemaattinen 
palveluliiketoimintamalli, nk. ”exoskeletonpalvelu”, Inde-
go exoskeletonin ympärille. Asiakasymmärrys ja asia-
kaslähtöisyys ovat uuden palveluliiketoimintamallin 
ytimessä. Palveluliiketoimintamallin suunnittelua ja tuot-
teistamista havainnollistetaan tässä artikkelissa kolmen 
erilaisen liiketoimintamallin sekä asiakascase-esimerkin 
avulla.

 

 
3.9.2  JOHDANTO

 
Satakunta DigiHealthin päämääränä on ollut luoda Sa-
takuntaan digitaalisten palveluiden ja hyvinvointitekno-
logian osaamiseen, kehittämiseen ja innovointiin liitty-
vä ekosysteemi. Ekosysteemin toiminnalla on tavoiteltu 
uusia digi- ja hyvinvointiteknologian innovaatioita sekä 
satakuntalaisen sote-sektorin merkittävää digiloikkaa. 
Satakunnan ammattikorkeakoululla (Samk) on ollut 
käytössään Indego-exoskeleton kävelyrobotti joulu-
kuusta 2018 alkaen ja Satakunta DigiHealth -hankkeen 
puitteissa laitetta on voitu hyödyntää alueen terapialai-
tosten kanssa yhteistyössä, kuntoutujia on ollut noin 30. 
Hankkeessa Samkin rooli on ollut keskittyä aikaisempaa 
enemmän palvelumuotoiluun, koska sen on tunnistettu 
olevan yksi teknologian hyötyjen jalkauttamisen pullon-
kauloista. Palvelumuotoilua on hankkeessa tehty entistä 
kokonaisvaltaisemmin ja eri näkökulmat huomioiden.

Kävelykuntoutukseen käytettävät exoskeletonit ovat 
markkinoilla suhteellisen uusia ja laitteiden hinta kohoaa 
vielä melko korkeaksi. Hinta muodostuukin usein esteeksi 
laitteen käytölle erityisesti pienemmissä yrityksissä, jois-
sa vain osa asiakkaista hyötyisi ylipäänsä laitteen käy-
töstä. Jotta uuden teknologian hyödyt saataisiin kun-
toutujien avuksi, olisi kuitenkin ensisijaisen tärkeää tukea 
ja vahvistaa teknologian jalkauttamista. Yksi mahdolli-
nen ratkaisu voisi olla kolmannen osapuolen tuottama 
”exoskeletonpalvelu”, jota tarjottaisiin eri yritysten kun-
toutusasiakkaiden hyödyksi. Tätä laitteen ja kolmannen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osapuolen tuottaman palvelun toimivuutta on kokeiltu, 
havainnoitu ja pilotoitu Satakunta DigiHealth -hank-
keessa syvällisen asiakastuntemuksen kautta (McKenzie 
2001) eteenpäin palvelukonseptiksi asti.

Palveluliiketoimintamallin luominen ja tuotteista-
minen edellyttävät tuotettavan palvelun määrittelyä, 
suunnittelua, kehitystyötä, prosessin kuvaamista ja 
tuottamista niin, että toteutuessaan palvelun asiakas-
hyöty maksimoituu ja palvelua tuottava osapuoli pää-
see tulostavoitteeseensa. Toimintamallilla tarkoitamme 
toimintatapaa, jonka kautta toimitaan kunkin asiakas-
segmentin kohdalla. Tärkeä osa toimintamallin luomista 
onkin asiakaspotentiaalin tunnistaminen. Palveluliiketoi-
mintamallin suunnittelussa on tässä hyödynnetty kuutta 
asiakaslähtöisen liiketoimintamallin osa-aluetta, jotka 
ovat markkina- ja asiakastuntemus, asiakasstrategia, 
toimintamallit, liiketoimintaprosessit, tiedonhankinta ja 
tietoteknologia sekä strategian seuranta ja ohjaus. (ks. 
Ala-Mutka & Talvela 2004).

Ennen asiakaslähtöisen palveluliiketoimintamallin 
hahmottelua kuvaamme ensin tämänhetkisen, jo ole-
massa olevan palvelumallin.

TAINA JYRÄKOSKI, JENNI HUHTASALO, 
SARI MERILAMPI, ANJA POBERZNIK 
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU & 
JENNI HEINI-LEHTINEN  SATASAIRAALA

Kuva 73. Kuntoutuja harjoittelemassa kävelyä exoskeletonin 
ja Indego-asiantuntijan avustuksella.

3.9.3  KÄYTÖSSÄ OLEVA PALVELUMALLI
 

Tällä hetkellä (Satakunta DigiHealth -hankkeessa käy-
tössä ollut malli) Indego exoskeleton palvelun käyttä-
minen alkaa, kun fysioterapeutti, jonka kuntoutuja voi-
si hyötyä Indego-harjoittelusta, ottaa yhteyttä SAMKin 
Indego-asiantuntijoihin. Kyseinen fysioterapeutti voi 
työskennellä julkisella tai yksityisellä sektorilla. Fysiotera-
peutti on saanut SAMKin asiantuntijoilta valmennuksen, 
minkä perusteella hän tietää, mitkä ovat laitteen käytön 
mahdollistavat tai poissulkevat kriteerit ja voi arvioida 
etukäteen, voisiko hänen kuntoutujansa hyötyä harjoit-
telusta. SAMKin koulutetut Indego-asiantuntijat arvioi-
vat vielä kuntoutujan soveltuvuuden laitteen käyttäjäksi. 
Tämän jälkeen fysioterapeutti ja SAMKin asiantuntijat 
sopivat kuntoutujan tavoitteiden mukaisesti aikataulun 
harjoittelujaksolle – kuinka usein harjoittelua tehdään, 
minkälaisella aikavälillä, mikä on kuntoutumisen koko-
naiskesto, yhden harjoittelukerran kesto, jne.

Samkin asiantuntijoiden ohjeiden perusteella fy-
sioterapeutti informoi kuntoutujalle etukäteen huo-
mioitavat asiat pukeutumiseen, jalkineisiin ja kävelyn 
apuvälineen käyttöön liittyen. Fysioterapeutti toteuttaa 
kävelyterapian Samkin asiantuntijoiden ja Indego-lait-
teen avustamana kuntoutusyksikössä osana kuntoutu-
jan fysioterapiaa. Samkin asiantuntijat eivät toimi vas-
tuullisina terapeutteina. He saapuvat paikalle Indegon 
kanssa ja huolehtivat sen käytöstä, valmistelusta, la-
taamisesta, puhdistamisesta ja kuljettamisesta. Laite-
vastuu on Samkilla ja terapiavastuu on puolestaan fy-
sioterapeutilla/kuntoutusyksiköllä. Terapiaa toteutetaan 
kuntoutujan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, mitkä 
fysioterapeutti arvioi ja määrittelee yhdessä kuntoutu-

jan kanssa. Indego avusteista kävelyn toteutusta ja sen 
jatkamista arvioidaan jatkuvasti. Yhteistyötä rajoittavat 
tällä hetkellä ne resurssit, joissa Indegoa on mahdollista 
käyttää Samkin muiden projektien ohella. Mikäli laitetta 
ei tarvita muualla samanaikaisesti, on laite voitu jättää 
kuntoutusyksikköön väliaikaisesti säilytykseen, mikäli 
näin on kuntouttavan yksikön kanssa sovittu..

 
 

3.9.4  YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN 
KOKEMUKSIA KÄYTÖSSÄ OLEVASTA 
PALVELUMALLISTA

 
Elokuussa 2021 toteutettiin sähköinen kysely Microsoft 
Forms -ohjelman avulla. Siinä kysyttiin yhteistyöstä ja 
kokemuksista Indego-kävelyrobotin käytössä niiltä fy-
sioterapeuteilla, joiden asiakkaat ovat saaneet käve-
lykuntoutusta käytössä olevan palvelumallin kautta. 
Yhteistyökumppaneita oli siihen mennessä viisi fysiote-
rapiayksikköä, joista neljä terapeuttia vastasi kyselyyn. 
Kyselyt lähetettiin yhteistyöstä vastanneille terapeuteille 
ja he saivat jakaa kyselyä myös eteenpäin. Vastaukset 
sai antaa nimettöminä, joskaan anonymiteettiä ei voida 
taata vähäisen vastaajamäärän vuoksi.

Kyselyyn vastanneet terapeutit ovat kokeneet mah-
dollisuuden hyödyntää Indego-kävelyrobottia kuntou-
tuksessa erittäin positiivisesti. Puolet heistä (N=2) koki, 
että sopiminen Indego-kävelyrobotilla toteutettavasta 
kuntoutuksesta yhteistyössä SAMKin kanssa oli sujuvaa, 
puolet koki sen olevan osittain sujuvaa / osittain haas-
teellista. Laitteen käytön nykyisessä toimintamallissa on 
arvostettu sitä, että Indegon käytön hallitsevat asian-
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Kuva 74. Prosessikuvaus kuntoutujan vaiheista robottiavusteisen kävelyterapian toteuttamiseksi osana Satakunta Digi-
Health -hanketta.
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tuntijat ovat olleet mukana. Aikataulujen sopiminen on 
ajoittain ollut haasteellista ja Indegon saatavuuteen on 
vaikuttanut sen käyttö tai lainaaminen muualle.

Kaikki neljä terapeuttia ovat kokeneet työssään hyö-
tyä Indegon käytöstä yhteistyössä SAMKin kanssa. Uu-
denlaisen teknologian kokeilu ja erilaisen mahdollisuu-
den tarjoaminen kuntoutujille on koettu ammatillisesti 
mielekkäänä. Työn kannalta oleellista on myös ollut asi-
akkaiden / potilaiden motivaation lisääntyminen har-
joittelussa.

Terapeutit ovat hyödyntäneet kävelyrobottia kun-
toutujilla, joilla on ollut aivoverenkiertohäiriö, MS, ai-
vovamma, aivokasvain tai harvinainen neurologinen 
sairaus. Kaikki terapeutit ovat havainneet robottiavus-
teisesta kävelyharjoittelusta hyötyä kuntoutujille. Kaikil-
la terapeuteilla kuntoutujien kävelymatka ja -laatu on 
parantunut, kolme neljästä terapeuttia ovat havain-
neet positiivisia vaikutuksia myös kävelynopeuteen ja 
tasapainoon. Puolet terapeuteista raportoivat hyötyjä 
lisäksi väsyvyyteen ja mielialaan. Yksittäisiä mainintoja 
hyödyistä on havaittu suolen toimintaan, kipuun, spas-
tisuuteen ja ryhtiin. Erityisesti terapeutit olivat havain-
neet hyötyjä sellaisilla kuntoutujilla, joiden molemmat 
yläraajat toimivat hyvin. Terapeutit kaipasivat kävely-
harjoittelun myötä parempia mittareita / arviointimene-
telmiä kohonneeseen motivaatioon, kävelyn laatuun ja 
luottamukseen / kuntoutujien varmuuteen omaa teke-
mistään kohtaan.

Kolme kyselyyn vastannutta terapeuttia raportoi, 
ettei ollut havainnut robottiavusteisella kävelyharjoit-
telulla olevan negatiivisia vaikutuksia. Kenelläkään te-
rapeuteista ei ollut raportoitavana haittatapahtumia 
harjoittelun yhteydessä. Osa terapeuteista mainitsi hei-
kosti toimivan halvaantuneen yläraajan tai kuntoutujan 
oman motivaation heikkouden vaikuttaneen siihen, jos 
Indego-terapiasta ei ollut ollut hyötyä.

Fysioterapeutit olivat mielestään saaneet riittävästi 
tietoa robottiavusteisesta kävelykuntoutuksesta Inde-
go-laitteen avulla SAMKin Indego-asiantuntijoilta. He 
haluaisivat hyödyntää robottia jatkossakin kuntoutu-
jiensa kanssa, mutta eivät osanneet kommentoida, oli-
siko heidän yksikkönsä valmiita jatkamaan yhteistyötä 
maksullisena. Toimintamallin muuttuminen maksulli-
seksi, vaatisi heidän mielestään mahdollisuutta kokeilla 
laitetta asiakkaalla ennen vuokrakauden aloittamista ja 
käytön säännöllisyys tulisi taata asiakkaan tavoitteiden 
mukaisesti. Laitteen käytön osaava henkilö edellyte-
tään myös terapiatilanteisiin mukaan ja logistiikan tu-
lisi toimia laitteen omistajan taholta. Jotta kuntoutusta 
tarjoava yksikkö voi markkinoida laitteen käyttöä kun-
toutujilleen, tulee heillä olla varmuus siitä, että laite on 
käytettävissä luvatulla tavalla tarpeen mukaan. Maksu-
sitoumusasiakkailla on kiinteät hinnat, joita ei yleensä 
ole varaa nostaa, mikä rajoittaa yksikön mahdollisuuk-
sia kattaa robotin käytön kuluja.

Seuraavaksi uutta palveluliiketoimintamallia hah-
motellaan kolmen erilaisen konseptin kautta sekä käyt-
tämällä esimerkkiä asiakkaan palvelupolusta.

 

3.9.5  PALVELULIIKETOIMINTAMALLI  1. 
INDEGO JA INDEGO-ASIANTUNTIJAN 
VUOKRAUS

 
Uudenlainen palveluliiketoimintamalli muodostuu kol-
mannen osapuolen, esimerkiksi yrityksen myymäs-
tä palvelusta, johon kuuluu Indego-laite sekä yrityksen 
oma asiantuntijafysioterapeutti. Tässä mallissa Inde-
goa tarvitseva fysioterapialaitos/yksittäinen fysiotera-
peutti ottaa yhteyttä palvelua tarjoavaan osapuoleen 
ja esittää ehdotuksen tarpeestaan hyödyntää Indegoa 
kuntoutujan tavoitteellisessa terapiassa. Prosessi alkaa 
palvelua ostavan yrityksen/yksittäisen fysioterapeu-
tin osalta kuntoutujan soveltuvuuden selvittämisestä 
Indegoa hyödyntävään kuntoutukseen. Tämä sisältää 
lääkärin lausunnon ja kuntoutujan ominaisuuksien tar-
kistamisen / mittaamisen. Kun nämä ovat kunnossa, fy-
sioterapiayksikkö tekee sopimuksen laitteen sekä yrityk-
sen Indego-asiantuntijan vuokraamisesta käyttöönsä 
tarpeelliseksi katsotulle ajanjaksolle.

Palvelua myyvän osapuolen asiantuntijat kuljetta-
vat Indego-laitteen sovitusti fysioterapiayksikköön ja 
vastaavat laitteen asianmukaisesta käytöstä. Palvelun 
ostanut fysioterapeutti vastaa yhteydenpidosta ja ai-
kataulujen sovittamisesta kuntoutujan kanssa sekä on 
päävastuussa kuntoutujan terapiasta. Fysioterapeutin 
arvioinnin ja Indego-asiantuntijoiden näkemyksen pe-
rusteella arvioidaan terapian kesto.

Palveluliiketoimintamalli 1 vastaa SAMKin Satasai-
raalle tarjoamaa palvelumallia. Tämä malli on koettu 
Satasairaalan kuntoutusosastolla helpoksi tavaksi uu-
den teknologian käyttöön ottamiseksi, koska laitteen 
käytöstä vastaa SAMKin edustajat. Vaikka jokaisella 
osaston käyttökoulutuksen käyneellä fysioterapeutilla ei 
ole jatkuvasti ollut laiteharjoitteluun soveltuvaa potilas-
ta, on kynnys laiteharjoittelun aloittamiseen pysynyt täs-
täkin syystä matalana. Haasteena voisi tässä mallissa 
olla palvelun myyjän ja ostajan aikataulujen yhteenso-
vittaminen. SAMKin kanssa yhteistyö on toiminut kuiten-
kin joustavasti.

 

 
3.9.6  PALVELULIIKETOIMINTAMALLI  2. 
INDEGO-LAITTEEN VUOKRAUS 

 
Toisessa palveluliiketoimintamallissa ainoastaan In-
dego-laite vuokrataan käyttöön palvelua tuottavalta 
kolmannelta osapuolelta, esimerkiksi yritykseltä. Tällöin 
vuokraavalla taholla, joka voi olla fysioterapialaitos tai 
yksittäinen fysioterapeutti, tulee olla Indego-laitteen 
käyttökoulutus (spesialisti-sertifikaatti) hankittuna lai-
tevalmistajalta, eli Parker Hannifinilta[1]. Tässä toiminta-
mallissa fysioterapiayksikön ei tarvitse maksaa yrityksen 
asiantuntijan läsnäolosta, jolloin varsinainen vuokrahin-
ta jää edullisemmaksi.

Edellä mainitut huomioon otettavat asiat toiminta-
mallissa 1 koskevat myös tätä toimintamallia. Tässä pal-
veluliiketoimintamallissa tulee lisäksi ottaa huomioon 

laitteen kuljetus, valmistelu, lataaminen ja puhdistus,  
jonka palvelua myyvä osapuoli hoitaa.

Tämän palveluliiketoimintamallin mukaisessa vuok-
raustoiminnassa käytännön toimijoiden mielestä haas-
teeksi saattaisi ainakin harvassa käytössä muodostua 
mittausten/sovittamisen aikaa vievyys sekä käyttäjän 
epävarmuus omasta osaamisesta. Rutiinien sujuvoit-
tamiseksi laitetta tulisi ainakin ensi vaiheessa käyttää 
paljon/tiiviisti. Mikäli käyttöä/tarvetta mallin 1 mukaisesti 
tulisi paljon, olisi varmasti helpompi siirtyä mallin 2 mu-
kaisen vuokraustoiminnan käyttöön.

 

 
3.9.7  PALVELULIIKETOIMINTAMALLI  3.  
“YKSILÖLÄHTÖINEN INDEGO-KUNTOUTUS”

 
Robottiavusteisen kuntoutuksen ollessa vielä suhteelli-
sen nuori toiminnanmuoto, ei harjoittelun vaikutuksista 
ja vaikuttavuudesta ole vielä saatavilla laajamittaista 
aineistoa erilaisilla potilasryhmillä. Lisäksi jokainen poti-
las on yksilö, joten sama kuntoutus voi aikaansaada yk-
silöissä erilaisia tuloksia. Yksi askel kohti yksilölähtöistä 
palvelua olisi kuntoutuksen vaikutusten kokonaisvaltai-
sempi mittaaminen ja arviointi läpi kuntoutusproses-
sin. Tämän arvioinnin tavoitteena olisi paitsi todentaa 
harjoittelun vaikuttavuutta, myös toimia kuntoutuksen 
jatkoa ohjaavana säätimenä. Mitattujen tulosten mu-
kaisesti voitaisiin mm. säätää harjoitteluprotokollaa. 
Mittaaminen voisi ulottua myös kuntoutuspaikan ulko-
puolelle. Näin voitaisiin seurata harjoittelun vaikutusta 
holistisemmin ja säätää esimerkiksi harjoittelua niin, että 
varmistetaan riittävä kuormitus sekä palautuminen. Yh-
tenä konkreettisena esimerkkinä: huonosti nukutun yön 
jälkeen voisi harjoittelua keventää tai vastaavasti seu-
rata harjoittelun vaikutusta yöuniin, mielialaan ja palau-
tumiseen, sekä säätää harjoittelun kestoa ja frekvenssiä 
optimaalisten tulosten mukaisesti.

Mittausteknologiaa on olemassa jo runsaasti ja pal-
velumalli 3 ajatuksena on, että Indego-palvelun tuottaja 

tuottaisi myös mittaus- ja arviointipalvelun. Palvelumalli 
3:ssa (Kuva 75) potilaalla olisi aktiivinen rooli oman hoi-
tonsa suunnittelussa ja terapeutilla puolestaan valmen-
tajan rooli. Tavoitteiden asettaminen, arviointi- ja har-
joittelusuunnitelman laatiminen, mittareiden valinta ja 
seuranta suunniteltaisiin yhdessä. Kerätty data toimisi 
valmentajan tukena ja valmentajan tehtävänä olisi mi-
tatun datan tulkinta, vaihtoehtojen esittäminen, harjoit-
telu- ja arviointisuunnitelman iteratiivinen kehittäminen 
ja potilaan sitouttaminen yhteiseen harjoittelusuunnitel-
maan. Suunnitelmaa muutettaisiin, mikäli tulokset jäisi-
vät saavuttamatta. Myös tavoitteita voitaisiin muuttaa 
perustellusti mitattuun tietoon pohjautuen. Tällä tavalla 
annetun palvelun potentiaali olisi iso kertyvä tietovaran-
to, jonka mukaisesti voitaisiin laatia yleisempiä harjoit-
teluprotokollia (kenelle toimii mikäkin harjoittelu).

Palvelumalli 3 on kuvitteellinen ja se edustaa ti-
lannetta, jossa nykyisiä reunaehtoja ei olisi. Nykyises-
sä palvelujärjestelmässä harvoin on mahdollista näin 
joustavaan palveluun, sillä usein kuntoutus toteutuu 
maksusitoumuksissa määriteltyjen toimenpiteiden mu-
kaisesti. Palvelun pilotoinnin voisi aloittaa itsemaksa-
vista asiakkaista yksityisen palveluntuottajan toimesta. 
Tällöin palvelun tuottamiseen voisi soveltaa palvelu-
mallia 1, lisäämällä siihen kuitenkin myös mittalaitteet ja 
jatkuvan arvioinnin. Huomioitavaa on, että tällainen pal-
velu voitaisiin antaa myös potilaan kotona, koska sekä 
mittalaitteet että Indego-robotti ovat mahdollista siirtää 
eri harjoittelupaikkoihin.

Käytännön toimijoiden näkökulmasta malli 3 vaikut-
taa mittauksin ja yksilöllisin tavoittein mallilta, jota nyt ja 
tulevaisuudessa halutaan lisätä. Tätä vaaditaankin niin 
toteuttaja- kuin maksajapuolelta jatkuvasti ja sikälikin 
olisi tärkeä osa palvelua pelkän teknisen toteutuksen li-
säksi.

Kuva 75. Kuvitteellinen palvelumalli tulevaisuuden exoskeleton-kuntoutukseen.
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3.9.8  UUDEN PALVELULIIKETOIMINTAMALLIN 
KUVAUS ASIAKASCASE-ESIMERKIN AVULLA

 
Uutta tai uudenlaista palveluliiketoimintamallia suunni-
teltaessa asiakassegmentointi eli asiakkaiden ryhmit-
tely auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelun 
suunnittelua ja tuottamista kohdennetusti erilaisten 
asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin. Asiakaslähtöisyys 
tarkoittaa myös asiakkaiden erilaisuuden ymmärtämis-
tä ja tämän huomioimista (Ala-Mutka & Talvela, 2004). 
Tämän mahdollistaa yksilöllinen suunnitelma terapian 
toteutumiseksi fysioterapeutin toimesta huomioiden 
ICF-luokitus.

Kuntoutujan diagnoosi ja oireiden vaikeusaste sekä 
tavoiteltavat muutokset toimintakyvyssä määrittelevät 
pitkälle terapian keinot, sillä terapialle asetetut tavoitteet 
muodostavat raamit terapian kokonaisuudelle (Aivoin-
farkti ja TIA: Käypä hoito -suositus, 2020; MS-tauti: Käypä 
hoito -suositus, 2020; Aivovammat: Käypä hoito -suosi-
tus, 2021). Mikäli kuntoutujan ja terapeutin näkemyksen 
mukaisesti robottiavusteinen kävelykuntoutus tukee ta-
voitteiden saavuttamista, pitää huomioida myös muut 
tarpeet ja keinot terapiassa, minkä perusteella voidaan 
määritellä Indego-kuntoutuksen tavoitteet ja määrät. 
Mallia voidaan myös soveltaa yksilöllisesti kunkin kun-
toutujan tarpeiden mukaisesti, jolloin terapiakertojen 
kesto, käyntien määrä ja tiheys voidaan neuvotella ta-
pauskohtaisesti.

Esitämme seuraavassa kaksi esimerkkitapausta, 
joissa tarve ja toteutus ovat selkeästi erilaiset.

Esimerkki 1. Kuntoutuja on saanut aivoverenkierto-
häiriön (AVH) seurauksena toispuoleisen halvausoireis-
ton ja siirtynyt akuutilta neurologian osastolta kuntou-
tusosastolle. Aivotapahtumasta on aikaa noin viikko ja 
pystyasennon harjoittelun jatkoksi voidaan aloittaa ro-
bottiavustettu kävelyharjoittelu, kunhan vartalon hallinta 
ja kyky käyttää yläraajoja ovat riittävällä tasolla. Tässä 
vaiheessa kuntoutusta harjoiteltavien toimintojen tois-
tomäärät tulisi olla mahdollisimman suuria aivojen uu-
delleen muovautumisen toteutumiseksi ja Indego-har-
joittelulla pyritään vaikuttamaan tähän. Kuntoutuja voi 
muun terapian ohella saada Indego-terapiaa esimer-
kiksi 3-5x/vk tunnin ajan kerrallaan. Harjoittelun myötä 
kuntoutujan vartalon hallinta, tasapaino ja kävelykyky 
odotetaan paranevan, minkä myötä vaurion tasosta 
riippuen kuntoutujalla saattaa olla mahdollisuus selviy-
tyä arjestaan omatoimisesti. Kuntoutusosastolla viete-
tyn ajan - esim. 1kk – 6vk – jälkeen kuntoutujan terapia 
siirtyy terveyskeskuksen ja sen jälkeen mahdollisesti 
Kelan palveluntuottajan vastuulle. Robotisoidun kävely-
harjoittelun olisi hyvä jatkua terapian tuottajan vaihtu-
misesta huolimatta ja uuden palveluliiketoimintamallin 
vuokrausmenettelyn avulla tämä onnistuisi.

Esimerkki 2. Kuntoutuja on sairastanut MS-tautia 
parin vuosikymmenen ajan ja vähitellen heikentyneen 
toimintakyvyn vuoksi harjoittelu on haasteellista. Raa-
jojen kankeuden tai vartalon hallinnan heikentymisen 
vuoksi kävely on haastavaa ja keinot sen harjoitteluun 
rajalliset. Diagnoosille ominainen väsymys rajoittaa 
myös harjoittelun tehoa ja vaikutusta. Robotisoidulla 

kävelyharjoittelulla pyritään helpottamaan harjoittelun 
toteutusta ja siten saamaan harjoitteluun enemmän 
toistoja ja kävelymatkoja pidemmiksi. Robotin avulla 
pystyasennon ylläpitäminen on helpompaa ja kuntou-
tuja voi harjoittaa askellusta paremmalla tavalla ilman 
virheellisen asennon tai kankeuden tuomaa haastetta. 
Kuntoutuja voi saada fysioterapiaa yksityisellä palve-
luntuottajalla Kelan tai perusturvan maksusitoumuksella 
ja tähän voidaan yhdistää Indego-harjoittelujakso esi-
merkiksi kerran tai kahdesti viikossa kahden kuukauden 
ajan, muuta terapiaa laiminlyömättä. Tällaisia harjoitte-
lujaksoja kuntoutujalla voisi olla 1-2 vuodessa.

 

 
3.9.9  HAASTEET

 
Uudenlaisen palveluliiketoimintamallin suunnittelu In-
dego-exoskeletonin ympärille nostaa esiin myös mo-
nenlaisia haasteita. Jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää 
löytää palvelumallien heikkoudet ja vahvuudet (Kuro-
kawa 2015). Seuraavaksi nostamme keskusteluun asioi-
ta, joita toimintamallin käytäntöön vieminen edellyttää 
ja jotka tulee ottaa huomioon. Tavoitteen toteutuminen 
edellyttää teknologiamahdollisuuksien esiintuomista, 
tarpeiden kartoitusta, tiedon levittämistä sekä hyötyjä 
havainnollistavia käytännön kokeiluja sosiaali- ja ter-
veysalan organisaatioissa. Tutkitun tiedon lisäksi koke-
musperäinen tieto digi- ja teknologiapalveluista hel-
pottaa hankintojen suunnittelua sekä sote-palveluiden 
kehittämistä tarve- ja asiakaslähtöisiksi. Digi- ja hyvin-
vointiteknologiapalveluiden hyödyntäminen mm. lisää 
palveluiden sujuvuutta, tiedonkulun tehostamista ja uu-
sien toimintatapojen ja palveluiden kehittämistä sekä 
taloudellisten säästöjen saavuttamista (emt. 2015).

Käytännön haasteita tällä hetkellä luo kävelyrobo-
tin käytön koulutuksen luomat reunaehdot – kuka voi 
toteuttaa terapiaa ja missä, jolloin laitteen itsenäinen 
vuokraaminen ei ole toistaiseksi mahdollista. Myös lait-
teen vuokraaminen osaavan käyttäjän kanssa tuo omat 
haasteet mahdollisen palvelun hinnassa ja vastuukysy-
myksissä.

 

 
3.9.10  YHTEENVETO

 
Yhteistyökumppaneiden kokemusten ja käytännön toi-
mijoiden kommenttien perusteella havaitaan selkeäs-
ti, että robotiikan käyttöön kuntoutuksessa olisi tilausta 
selkeällä liiketoimintamallilla. Tämän tulisi kuitenkin olla 
kokonaispaketti, jossa tietotaito ja osaaminen laitteen 
käytössä tulee laitteen mukana ja aikataulutusten so-
piminen tulisi olla helppoa ja joustavaa. Tällaiseen toi-
mintaan ollaan valmiita ottamaan lisäksi toimintakyvyn 
mittauksen ja arjessa selviytymisen seurannan laitteita. 
Positiivinen suhtautuminen kentällä mahdollistaa tek-
nologian lisäämisen, mutta resurssien vähyys vaikeut-
taa laitteiden käyttöönottoon vaadittavaa ajankäyttöä.
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päivää. Koulutuksesta sopimisen voi saada vireille maahantuojan, Fysiolinen kautta.

Kuva 76. Voidaanko EEG-signaalien mittaamisella saada tietoa kuntoutuksen vaikuttavuudesta?
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3.10  UUDENLAISET MITTARIT AVUKSI 
EXOSKELETON-KUNTOUTUKSEN 
VAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN

 

Exoskeletoneilla on kuntoutuksessa yhä kasvava 
rooli. Teknologia on kuitenkin vasta vähän aikaa 
ollut saatavilla ja sen tehokkuudesta tai optimaa-

lisesta hyödyntämisestä on vielä vähän tietoa. Aihepiiri 
on aktiivisena tutkimuskohteena. Haku PubMed-julkai-
sutietokannasta hakusanoilla rehabilitation & exoske-
leton osoittaa, että ensimmäisiä tutkimuksia aiheesta 
ilmestyi vuonna 2009, jonka jälkeen tutkimusten määrä 
on kasvanut eksponentiaalisesti. Tampereen yliopiston 
ja SAMK:in yhteispilotissa kiinnostuksen kohteena oli eri-
tyisesti aivojen ja lihasten yhteistyö kävelyrobotin eri toi-
mintamoodeissa.

Liikettä ohjaa motorinen aivokuori, joka sijaitsee vyö-
hykemaisesti aivokuoren keskialueella (aivosähkökäyrän 
mittauksen 10-20 järjestelmän mukaisesti C-kanavat) 
niin, että vasemman jalan lihaksia ohjaa oikea aivopuo-
lisko ja päinvastoin. Ennen liikettä voidaan motoriselta 
aivokuorelta rekisteröidä valmiuspotentiaali (readiness 
potential), joka kuvaa liikettä ohjaavien aivoalueiden 
aktivoitumista. Aivojen antama käsky kulkee hermora-
toja pitkin jalkalihaksiin, joilta voidaan niin ikään elekt-
rodien avulla mitata lihasaktiviteettia (elekromyogram, 
EMG). Aivojen ja lihasten ‘yhteistyötä’ kävelyn yhteydessä 
voidaan tarkastella mm. valmiuspotentiaalin voimak-
kuuden, valmiuspotentiaalin ja lihasten aktivoitumisen 
välisen viiveen tai EEG- ja EMG-signaalien koherenssin 
avulla. Biosignaalien mittaamisen lisäksi tutkimusasetel-
ma edellyttää myös liikkeen tunnistamista mieluummin 
niin, että kävelystä voidaan erottaa askeleen eri vaiheet 
- kaksoistukivaihe, yksöistukivaihe ja heilahdusvaihe.

Tutkimuksessa on useita haasteita. Mittausteknolo-
giaan liittyviä haasteita ovat mm. aivosähkökäyrän mit-
tauksen häiriöherkkyys (sähköjohtojen keräämät häiriöt, 
liikkeestä aiheutuvat häiriöt, ulkoiset ärsykkeet) sekä eri 
laitteiden (liikeanturi, EEG, EMG) keskinäinen synkroni-
saatio langattoman mittauksen yhteydessä. Tutkimus-
asetelmaan liittyviä haasteita ovat mm. kuntoutuksen 
edistymisen objektiivinen arviointi sekä kuntoutuspoti-
laiden oireiden yksilöllisyys. Käytännön kuntoutuksessa 
tärkeimmän kohderyhmän muodostavat aivohalvaus-
potilaat.

Suuri osa tutkimuksista, joissa mitataan ja analysoi-
daan aivosähkökäyrää exoskeletonin käytön yhteydes-
sä, keskittyy exoskeletonin ohjaukseen aivokuorelta mi-
tattavan signaalin avulla (ns. aivo-kone rajapinta, Brain 
Computer Interface, BCI). Kirjallisuudesta löytyy kuiten-
kin myös tutkimuksia, joissa arvioidaan exoskeletonin 
hyödyllisyyttä kuntoutuksen näkökulmasta. Esimerkiksi 
Calabro ym (doi:10.1186/S12984-018-0377-8) vertasivat 
kuntoutuksen tulosta, kun aivohalvauspotilaat toteuttivat 
tavanomaisten kuntoutus-sessioiden lisäksi myös exos-

keleton-avusteisia sessioita. Tutkimus osoitti, että exos-
keleton-avusteiset sessiot edistivät kuntoutusta merkit-
tävästi useiden indikaattorien osalta (10 min kävelytesti, 
yleinen kävelyn laatu (gait quality), lihasaktivaatio jne). 
Toisessa tutkimuksessa (Gaxiola-Tirado ym., doi:10.1109/
EMBC.2019.8857232) osoitettiin, että exoskeletonin hyö-
dyntäminen kuntoutuksessa muuttaa eri aivoalueiden 
välistä kommunikaatiota ja kehittää näin ollen aivojen 
kykyä muovautua.

Satakunta DigiHealth -hankkeen puitteissa toteu-
tetuissa piloteissa aivosähkökäyrän, sydänkäyrän ja li-
hasaktiviteetin mittaukseen käytettiin ENOBIO-mittaus-
järjestelmää. Tarkempi kuvaus järjestelmästä löytyy 
kappaleesta 3.6.3. EEG-mittauksessa käytettiin 15 kana-
vaa, jotka kattoivat koko aivoalueen. ENOBIO:n vahvistin 
kytkettiin tietokoneeseen johdon avulla, koska langatto-
man yhteyden tapauksessa EEG:n monitorointi tietoko-
neen näytöllä oli epäjatkuvaa. Jotta mitatut biosignaalit 
voidaan kohdistaa liikkeiden (askeleet) kanssa, exoske-
letoniin kiinnitettiin liikeanturi. Liikeanturina käytettiin Wit-
Motion-anturia (Kuva 78), joka sisältää kiihtyvyysanturin, 
gyroskoopin ja magnetometrin. Liikkeestä saatiin näin 
ollen 9 käyrää (kunkin anturin x-, y- ja z-komponentit). 
Liikeanturi lähetti bluetooth-yhteyden avulla reaaliaikai-
sesti dataa PC-koneelle, jossa pyörivät sekä liikeanturin 
että ENOBIO:n ohjelmistot. Liikedata ja mitatut biosig-
naalit kohdistettiin toisiinsa mittaustiedostoissa olleiden 
aikaleimojen perusteella. Datasta laskettiin kanavakoh-
taisesti EEG:n vasteet kohdistettuna askeleen alkuhet-
keen. Vasteet summattiin yli kaikkien askelten erikseen 
vasemmalle ja oikealle jalalle sekä eksoskeletonin eri toi-
mintamoodeille. Lisäksi toteutettiin alustavia analyysejä 
EEG:n ja EMG:n välisestä synkronisaatiosta käyttäen Par-
tial Directed Coherence (PDC) ja Directed Tranfer Func-
tion (DTF) -menetelmiä.

Mittaus- ja analyysitulosten tarkempi tarkastelu 
osoitti, että mittausasetelma vaatii jatkokehittelyä joh-
tuen ongelmista liikedatan ja biosignaalien kohdistami-
sessa sekä häiriöistä ENOBIO-mittauksissa. Osoittautui, 
että WitMotion-anturin aikaleimat olivat epätarkkoja ja 
useilla datapisteillä saattoi olla sama aikaleima. Tämä 
johtui bluetooth-yhteyden viiveistä ja niiden epätark-
kuudesta. Jotta tulokset olisivat luotettavia, kohdistuk-
sen tarkkuuden pitäisi olla vähintään 100 ms. Osoittautui 
myös, että pitkät johdot ENOBIO-vahvistimen ja tietoko-
neen sekä elektrodien ja vahvistimen välillä aiheuttivat 
häiriöitä, jotka myös esiintyivät exoskeletonin liikkeen 
tietyissä vaiheessa sekoittuen näin ollen valmiuspo-
tentiaalin kanssa. Hankkeen loppuvaiheessa kehitettiin 
mittausjärjestelmää niin, että häiriötekijät minimoitiin ja 
liikeanturina käytettiin Shimmer3-laitetta, joka voidaan 
synkronoida tietokoneen kanssa ennen rekisteröintiä ja 
joka rekisteröinnin aikana kerää dataa muistikortille il-
man bluetooth-yhteyttä. Shimmer3 mahdollistaa myös 
EMG-datan keruun.

Pilottien aikana opittiin paljon uutta mittausjärjestel-
mälle asetettavista vaatimuksista. Lisäksi kehitettiin ana-
lysointityökaluja, jotka ovat käytettävissä myös tulevien 
mittausten yhteydessä.

TARMO LIPPING  TAMPEREEN YLIOPISTO

Kuva 77. Mittausasetelma EEG:n valmiuspotentiaalin, 
lihasaktiviteetin sekä liikkeen mittaukseen exoskeletonin 
yhteydessä.

Kuva 78. Lliikkeen mittauksessa käytetty WitMotion-anturi.
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Hyvinvointiteknologiaa meillä ja maailmalla: 
uusin tieto ja taito käyttöön yhteistyön ja 
simulaatio-oppimisen avulla

4

Uusien hyvinvointi- ja terveysteknologioiden kehittäminen vaikuttaa merkittäväs-
ti myös sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen opetukseen. Opetuksessa hyödyn-
nettävän simulaatiopedagogiikan tavoitteena on uusien taitojen oppiminen ja jo 
opittujen kertaaminen sekä niissä harjaantuminen ja kehittyminen. Simulaatio- 
pedagogiikassa korostuvat menetelmän autenttisuus ja työelämälähtöisyys. 
Simulaation ydintä ovat näyttöön perustuva toiminta, turvallisuus sekä tietojen ja 
taitojen integraatio. Tässä osassa tutustutaan simulaatiopedagogiikan kansain-
välisiin tuuliin WinNovan matkakertomuksien kautta. Artikkeleissa perehdytään 
myös Sataedun monialaiseen toimintaan ja kuullaan esimerkiksi verkkosimulaati-
on toteuttamisesta saaduista mielenkiintoisista kokemuksista. 

MAIJA PELTOMÄKI WINNOVA

4.1 INTERNATIONAL CONFERENCE
FOR MULTI-AREA SIMULATION 
-KONFERENSSISTA UUSIA TUULIA 
SIMULAATIOPEDAGOGIIKKAAN 

W inNovan Satakunta DigiHealth -tiiminä 
aloitimme matkan kohti Ranskan Angersia, 
ICMAsim2019 simulaatiokonferenssiin maa-

nantaina 7.10.2019. ICMASim järjestettiin 8.-10.10.2019. 
Mielenkiinnolla odotimme uutta kansainvälistä konfe-
renssia ja simulaatioon liittyviä uusia tuulia. Kyseinen 
ICMASim konferenssi järjestettiin ensimmäistä kertaa. 
Ajatuksenamme oli saada konferenssista uusia eväitä 
simulaation käyttöön hyvinvointiteknologiavalmennuk-
sen yhteydessä Satakunta DigiHealth -hankkeen toteu-
tuksen aikana.

Konferenssissa korostui alusta alkaen simulaati-
opedagogiikan vankka osaaminen ja hyödyntäminen. 
Pedagogiikka perustuu aina kolmivaiheiseen toimin-
tatapaan, esimerkiksi 1h teoriaa, 2h simulaatiota ja 3h 
debrifing-keskusteluja. Simulaatioiden toteutusten yh-
teydessä on tutkittu myös simulaation vaikutusta osaa-
miseen; lähtötasotestit teetetään aina ennen simulaa-
tioiden käyttöönottoa ja simulaatioiden käytön jälkeen 
tehdään testien uusinta. Näin pystytään mittamaan, 
millainen vaikutus simulaation käytöstä oli oppimisen 
kannalta. Simulaatiopedagogiikan oleellinen osa on tur-
vallisen oppimisympäristön luominen koulutustilanteis-
sa. Muualla maailmassa käytetään mm. ammattinäyt-
telijöitä simulaatioiden järjestämisessä. Näin jokainen 
henkilöstön jäsen saan kokemuksen harjoitteista omas-
sa työroolissaan.

Konferenssissa korostui simulaatiopedagogiikan 
hyötyjen esilletuominen. Simulaation käyttö on turvalli-

sempi tapa oppia sekä valmennettaville että ohjaajalle. 
Pitkällä tähtäimellä simulaatiopedagogiikan avulla tulee 
säästöä, vaikka ympäristöt itsessään ovat hintavia.

Simulaatio on myös keino testata ideoita, ja se on 
innovaatioiden sekä päätöksenteon pohjaksi hyvä 
tapa työskennellä. Simulaatiopedagogiikka pohjautuu 
moniammatilliseen vahvaan tiimityöskentelyyn. Sisäl-
löllisesti simulaatiot olivat konferenssissa esiintuotui-
na erittäin laajoja ja mittavasti eri aloihin liittyviä mm. 
teknologia, energia, rakentaminen, robotiikka sekä mo-
nipuolisesti hyvinvointialaan liittyviä kokonaisuuksia. 
Teknologiaan on Euroopan tasolla, erityisesti Ranskas-
sa panostettu hyvin paljon. Simulaatiopedagogiikkaan 
liittyen Ranskan alueella on mittava simulaatioverkos-
to, jota kehitetään jatkuvasti. Simulaatio mahdollistaa 
myös huippuosaajien esimerkiksi kirurgin toiminnan 
etänä sota-alueella.

Puheenvuoroissa korostui voimakkaasti eettinen 
näkökulma esimerkiksi potilaskuolemien suhteen simu-
laatiotilanteissa. Simulaatiotavoitteista riippuen simu-
laatio-ohjaajan ammattitaitoon kuuluu tilanteen tasalla 
oleminen ja hallitusti ohjata siihen liittyviä elementtejä.

Konferenssissa oli esillä monipuolisesti myös erilai-
set VR-ympäristöt. Huomasimme, että olemme mones-
sa asiassa WinNovan hyvinvointialalla jo asian ytimessä 
ja ajan tasalla. Mahdollisuus näiden oppimisympäristö-
jen tehostamiseen ja monipuolistamiseen on kiehtovaa 
ja tärkeää, jotta voimme hyödyntää jo olemassa olevia 
ympäristöjä entistä monipuolisemmin.  

Kuva 79. Konferenssissa päästiin myös seuramaan värikkäi-
tä paneelikeskusteluja.

Kuva 80. Konferenssissa päästiin myös kokeilemaan erilaisia 
simulaatioympäristöjä käytännössä.
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Simulaatiokonferenssi mahdollisti monipuolisen 
kansainvälisen verkostoitumisen eri yritysten ja toimijoi-
den kanssa. Samalla saimme tuoda esille Satakunta Di-
giHealth ja Tase -hankkeen yhteistyössä järjestämiä Hy-
vinvointiteknologiamessuja marraskuussa 27.-28.11.2019 
Porissa sekä Raumalla. Muutamalla yrityksellä oli ha-
lukkuutta mahdollisesti osallistua myös näihin tapahtu-

miin. Muutaman yhteistyökuvion kautta (Ranskaan sekä 
Ruotsiin) sovimme alustavasti Skype-palaverit liittyen 
VR-ympäristöihin opetuksessa sekä simulaation käyt-
töön koulutus- ja valmennusympäristöissä.

Kokonaisuudessaan Ranskan konferenssimatka oli 
erittäin antoisa. Uusia tuulia sekä yhteistyökuvioita tule-
vaisuuteen!

Kuva 81. Konferenssissa päästiin myös kokeilemaan erilaisia simulaatioympäristöjä käytännössä.

MAIJA PELTOMÄKI WINNOVA

Kuva 82. Kevään 2020 hanketiimi Lontoon BETT-messuilla. 
Vasemmalta: Hanna Lehto, Virpi Hopeakangas, Maija Pelto-
mäki ja Johanna Aappola.

Robotiikan ja ohjelmoinnin tarjonta oli mittavaa 
ja laatu oli selkeästi kehittynyt aiemmasta. Etäope-
tuksen toteutukseen oli rakennettu paljon erilaisia 
ratkaisuja, myös robotiikan välityksellä. Oppimisym-
päristöratkaisuilla pyrittiin luomaan monipuoliset mah-
dollisuudet opiskeluun ajasta ja paikasta riippumatta. 
Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioiminen tiiviinä 
osana opiskelua tuli vahvasti esille useamman näyt-
teilleasettajan toimesta. Samoin ajatus kestävästä ke-
hityksestä ja kiertotaloudesta nostettiin esille teknolo-
gialaitteiden ja ICT-ympäristöjen yhteydessä laajasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppimisen ympäristöjä oli laajalla skaalalla automa-
tisoitu ja viety uudelle tasolle. Myös oppimiseen raken-
nettuja pelillisiä elementtejä oli esillä mittavasti. Messuilla 
tuli esille aiempaa vahvemmin digitaalisuuden näyttäy-
tyminen varhaiskasvatuksessa esimerkiksi matemaat-
tiset sekä äidinkielelliset ratkaisut. Vaikka messuilla oli 
nähtävillä laaja joukko monenlaisia oppimisympäristö-
jä, jäi laadukkaan suomenkielisen sisällön tuottamiseen 
suhteen odotuksia. Tämän asian suhteen on ”käärittävä 
hihat”, jotta tulevaisuudessa tarjonta kohtaa kysynnän. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meidän hyvinvointialan tasolla voimme hyödyn-
tää jo nyt monipuolisesti erilaisia opetusteknologisia 
ratkaisuja, joita oli esillä myös messuilla, kuten erilaiset 
VR-ympäristöt. Havaitsimme messuilla monia erilaisia 
valmennukseen sovellettavia digi-pedagogisia ratkai-
suja, joita olemme itse käyttäneet osana valmennus-
mallin suunnittelun monipuolista toteutusta.

Vaikka opetusteknologia kehittyy valtavaa vauhtia 
ja erilaiset ratkaisut tukevat uudenlaista, monipuolista 
oppimista, opetusta ja valmennustoimintaa, eivät min-
käänlaiset uudet innovaatiot tule hyödyksi, ellei pohjalla 
ole vahva visio siitä, mitä ollaan tekemässä ja miksi sekä 
minne ollaan menossa. Messuilla vahvistui näkökulma 
tasa-arvoisen moniammatillisen asiantuntijayhteistyön 
merkityksestä. On myös johtajuuskysymys, miten tekno-
logia- ja digiosaaminen otetaan haltuun.

Kantavana ajatuksena voisi todeta, että asenne rat-
kaisee kaiken teknologian ja digitaitojen haltuunotossa. 
Digitalisaatio ei ole vain yhden tulokulman asia, vaan 
digitalisaatio integroituu kaikille elämänalueille - sekä 
työssä että vapaa-ajalla.

Kuva 83. Lontoon BETT-messuilla oli todella runsas määrä 
näytteilleasettajia sekä monipuolisesti erilaista
teknologiaa.

Kuva 84. Anatomian opetus saa lisää ulottuvuutta teknolo-
gisilla ratkaisuilla. Kuvassa on sovellus, jolla vaatteen päältä 
voi skannata lisää informaatiota sisäelimistä.

4.2 BETT-MESSUILTA RATKAISU- 
MALLEJA HYVINVOINTITEKNOLOGIA- 
VALMENNUKSIIN

Lontoon BETT-messut ovat mittava opetustekno- 
logia-tapahtuma, jossa on vuosittain esillä opetus-
teknologian, digipedagogiikan, robotiikan sekä eri-

laisten monipuolisten oppimisympäristöjen uusimmat 
tuulet. Pääsimme yhdessä WinNovan Satakunta Digi-
Health -tiimin kanssa tutustumaan 21.-25.1.2020 opetus-
teknologian uutuuksiin. Tarkoituksenamme oli kartoittaa, 
millaisia erilaisia ratkaisumalleja voisimme hyödyntää 
myös osana Satakunta DigiHealth -hankkeessa toteu-
tettavia hyvinvointiteknologiavalmennuksia.

Messualue oli laajentunut huomattavasti aiemmas-
ta ja alue oli lohkottu kahteen puoleen ja molemmat 
alueet vielä viiteen eri lohkoon. Avainteemoina näyttäy-
tyivät innovaatiot, hyvinvointi, ekologisuus, tulevaisuu-
den tekniikka ja trendit.
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PAULA HAANPÄÄ, SINI-CHARLOTTA KAMBERG 
& KRISTA TOIVONEN SATAEDU

4.3 MEWET-KOTI MONIALAISTEN 
UNELMIEN KOHTAUSPAIKKA 

Sataedu osallistui ITK2021-päiville tuottamalla 
posterin ”MeWet-koti monialaisen oppimisen 
unelmien kohtauspaikka”. Posteriin tuotettiin 

videomateriaali sekä kirjoitettiin monialaisesta kehittä-
misestä, oppimisesta ja tulevaisuuden suunnitelmista – 
unelmista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 VERKKOSIMULAATIO - 
DIGITAALISUUDEN MAHDOLLISUUDET 
OSANA HOITOTYÖTÄ

Sataedu oli mukana järjestämässä Satakunta 
DigiHealth -hankkeen Hyvinvointiteknologiames-
suja 9.-10.11.2021. Hankekumppanit Satakunta Di-

giHealth ja Satakati toteuttivat verkkosimulaation, jonka 
tavoitteena oli oppia digitaalisuuden mahdollisuuksista 
osana kotihoitoa. Avoin kansallinen verkkosimulaatio to-
teutui nimellä ”Digitaalisuuden mahdollisuudet osana 
hoitotyötä”. Verkkosimulaation toiminta- ja oppimisym-
päristönä oli MeWet-älykoti Sataedun Ulvilan yksikössä, 
jossa on käytettävissä monipuolisesti erilaista hyvin-
vointiteknologiaa.

Hoitotyön opetus on viimeisen vuoden aikana 
koronakriisin seurauksena kokenut suuren muutok-
sen. Hoitotyö mielletään perinteisesi ammatiksi, jossa 
kädentaidot ovat keskiössä. Toki näin on edelleen ja 
hoitotyössä tarvitaan juuri niitä osaavia käsiä takaa-
maan näyttöön perustuvan potilasturvallisen hoidon. 
Niin hoitotyön kuin hoitotyön opetuksen tueksi ja työka-
luksi ovat viime aikoina nousseet erilaiset digitaalisuu-
teen pohjautuvat käytänteet, laitteet sekä sovellukset. 
Näistä lähtökodista suunniteltiin messuille avoin kansal-
linen verkkosimulaatio.

Kuva 85. Posterin QR-koodeista pääse tutustumaan 
monialaiseen toimintaan ja unelmiin.

PAULA HAANPÄÄ, SINI-CHARLOTTA KAMBERG, 
HEIDI LAITOMAA & KRISTA TOIVONEN SATAEDU

Kuva 86. Heidi Laitomaa ja Sini-Charlotta Kamberg 
fasilitoimassa verkkosimulaation oppimiskeskustelua.

Kuva 87. Simulaatiopedagogiikan mukainen kaari Kuva 88. Simulaation case: Ritva

Simulaation toteutuksessa hyödynnettiin Nordic 
Simulators Oyj:n Nordic RecMobile langattomia ja 
liikuteltavia tallennus- ja debriefingjärjestelmiä. Nordi-
cin aluemyyntipäällikkö Ari-Petteri Ilonen kertoi järjes-
telmien hyödyntämisestä opetuksessa. Toteutuksessa 
oli myös mukana Elisa Digihoivan osuus, jossa Solution 
Consultant Jana Pullinen esitteli Elisa Digihoivan mah-
dollisuuksia. 

Yleisö, joka seurasi case-simulaatiota ohjattiin kiin-
nittämään simulaatiossa huomiota seuraaviin asioihin;

• Mitä hyvinvointiteknologisia sovelluksia 
simulaatiossa esiintyy?

• Hyvinvointiteknologia-asentajan, hoitajan ja  
asiakkaan välinen vuorovaikutus verkon- 
välityksellä

Simulaation toimintaosuus toteutettiin monialai-
sessa yhteistyössä Sataedun opettajien ja opiskelijoi-
den kanssa. Hyvinvointiteknologia-asentajaopiskelija 
Rosa kävi kotihoidon asiakkaan Ritvan luona tarkista-
massa Elisa videopuheluyhteyttä, jossa oli havaittu vika. 
Asentajan käynnin jälkeen lähihoitajaopiskelija Piia otti 
yhteyttä Ritva-asiakkaaseen videopuheluyhteydellä. 
Lähihoitajaopiskelija oli havainnut etäyhteydellä Ritvan 
verenpaineen olevan koholla ja halusi tarkistaa Ritvan 
vointia.

Tilanteen arviointi etäyhteydellä sujui hyvin. Hoitaja-
opiskelija Piia haastatteli ja havainnoi Ritvan tilannetta 
videopuheluyhteyden välityksellä. Verkkosimulaatio ca-
sen Ritva-asiakkaalla on muistin alenemaa sekä tyypin 
2 diabetes. Ritva ei ollut varma, oliko hän ottanut lääk-
keitään. Lähihoitajaopiskelija ja Ritva päätyivät yhdessä 
sopimaan hoitajan käynnin, jolloin case asiakkaalle esi-
tellään lääkemuistutin.  Asiakkaan säännöllinen lääkkei-
den ottaminen mahdollistuu lääkemuistuttimen tuella.

Verkkosimulaation oppimiskeskustelu käytiin Team-
sin keskustelualustan välityksellä. Verkkosimulaation 
seuraajat kirjasivat keskustelualustalle havaintojaan 
simulaatiossa esiintyneestä hyvinvointiteknologiasta ja 

vuorovaikutuksesta. Oppimiskeskustelua ohjaavat opet-
tajat käsittelivät keskustelualustalle tulleita asioita.

Verkkosimulaatio-oppiminen mahdollistaa usei-
den erilaisten casejen simuloinnin ja niiden tavoittei-
den peilaamisen eri teemoihin. Kaikki teemat linkittyvät 
hoitotyön kautta yhteiskuntaan ja sen yksilöihin, joiden 
terveyttä yritetään turvata sekä edistää. Verkkosimulaa-
tiossa voidaan harjoitella sellaisia tilanteita, jotka ovat 
erityisen vaativia tai arvokkaita niin euroissa tarkastel-
tuna kuin henkilömäärissä mitattuna yhteiskunnallises-
ti. Verkkosimulaatioissa on mahdollista käyttöönottaa 
uusinta teknologiaa, kuten lääkeannostelijoita, älypat-
joja, älyjääkaappeja, turvarannekkeita sekä modernia 
robotiikkaa, kuten leikkausrobotit ja Paro-hylkeet. Kun 
hyvinvointiteknologia tulee koulutuksen aikana tutuksi, 
oppijoiden työelämään siirtyminen sujuvoituu ja uusin 
tieto tavoittaa jo pitkään työskennelleet hoitajat. Yhteis-
kunnassamme tarvitaan kipeästi hyvinvointiteknologisia 
välineitä helpottamaan ihmisten arjen lisäksi perinteistä 
kädentaidon ammattia, kuten hoitotyötä. Taitavia kä-
siä tarvitaan edelleen, mutta niiden työskentelyn tueksi 
tulee rakentaa yhteiskunnallisesti kestäviä teknologisia 
sovelluksia ja ratkaisuja.

Nykyään merkityksellistä on palveluiden saavutetta-
vuus ajasta ja paikasta riippumatta ja nopea informaa-
tion kulku, josta esimerkkinä toimivat etähoivapalvelut. 
Jokaisella kansalaisella tulee olla tasa-arvoiset mah-
dollisuudet saada hoitoa ja apua vaivoihin, ovat ne sit-
ten psyykkisiä, fyysisiä tai sosiaalisia ja usein niitä kaikkia 
yhtäaikaisesti. Kaikkien ei ole mahdollista käyttää ikänsä 
tai sairautensa vuoksi teknologiaa sujuvasti tai ollen-
kaan. Näissä tilanteissa palvelut tulee tarjota perintei-
sesti tai tuetusti. Kuitenkin valtaosa väestöstä kykenee 
hyödyntämään teknologiaa ja kommunikoimaan inter-
netissä terveysbottien kanssa, samalla vapautuu hoita-
jaresurssia perinteistä apua tarvitseville.

Avoin kansallinen verkkosimulaatio toteutettiin en-
simmäistä kertaa. Osallistujilta kysyttiin palautetta 
Forms-kyselylomakkeella. Kyselyn tarkoituksena oli kar-
toittaa verkkosimulaation mahdollisuuksia. Vastaami-
nen oli vapaaehtoista. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyn-
tää tutkimusaineistona ja sote-alan julkaisuissa sekä 
opetuksen kehittämisessä nyt ja tulevaisuudessa.
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Kysely sisälsi seitsemän vastausvaihtoedollista 
yksinkertaistettua kysymystä sekä yhden kysymyk-
sen, johon saattoi kirjoittaa itse vastauksen. Avoimes-
sa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajilta vielä, mitä 
muuta he haluaisivat sanoa verkkosimulaatioon liit-
tyen. Vastauksia kerääntyi verraten niukalti osallis-
tujamäärää kohden. Kokonaisuudessaan vastauksia 
kertyi 26 kpl. Osallistujia verkkosimulaatioon oli noin 
sata, lisäksi mukana oli ryhmiä opettajien kanssa. 
 

 
4.4.1  YHTEENVETO KOKEMUKSISTA 

Suurin osa avoimen verkkosimulaation osallistujista oli 
sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, heitä oli vastaajista 
61,5 %. 19,2% vastaajista oli puolestaan sote-alan opetta-
jia. 11,5% vastaajista ei edustanut mitään vastausvaihto-
ehtojen toimijoista. 7.7% vastaajista oli sote-alan opiske-
lijoita. (Kuva 89.)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lähes puolelle verkkosimulaatioon osallistuneista kyse-
lyyn vastanneista verkkosimulaatio-oppimismenetelmä 
oli uutta; 53,8%.  Vastaajista 46,2% oli ollut ennenkin mu-
kana simulaatioissa. (Kuva 90.)

Kyselyyn vastaajista vain 11,5% oli osallistunut verkkovä-
litteiseen simulaatioon ja näin ollen 88,5% oli ei ollut ai-
kaisemmin osallistunut verkkovälitteiseen simulaatioon. 
(Kuva 91.) Näin ollen voidaan todeta, että verkkovälittei-
sille simulaatioille olisi tarvetta profiloitua yhtenä vah-
vempana oppimisen työkaluna.

1.Sosiaali- ja terveysalan
opiskelija
2. Sosiaali- ja terveysalan
työntekijä
3. Sosiaali- ja terveysalan
esimies
4. Sosiaali- ja terveysalan
opettaja
5.Sosiaali- ja terveysalan yritt…
6. Jokin muu kuin edellä main…

7,7%

11,5%

19,2%

61,5%

1.Sosiaali- ja terveysalan
opiskelija
2. Sosiaali- ja terveysalan
työntekijä
3. Sosiaali- ja terveysalan
esimies
4. Sosiaali- ja terveysalan
opettaja
5.Sosiaali- ja terveysalan yritt…
6. Jokin muu kuin edellä main…

7,7%

11,5%

19,2%

61,5%

Kuva 89. Kysymys 1. Mitä sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimijaa edustat?

OLEN
26 vastausta

1. Kyllä on
2. Ei ole46,2%

53,8%

1. Kyllä on
2. Ei ole46,2%

53,8%

Kuva 90. Kysymys 2. Simulaatio-oppimismenetelmän 
tunteminen.

ONKO SIMULAATIO-OPPIMISMENETELMÄ SINULLE 
TUTTU ENTUUDESTAAN?
26 vastausta

1. Kyllä olen
2. En ole

11,5%

88,5%

1. Kyllä olen
2. En ole

11,5%

88,5%

Kuva 91. Kysymys 3. Verkkovälitteiseen simulaatioon 
osallistuminen.

OLETKO AIKAISEMMIN OSALLISTUNUT VERKKO- 
VÄLITTEISEEN SIMULAATIOON?
26 vastausta

Vastaajista 92,3% koki verkkovälitteisen simulaation toi-
mivaksi oppimistavaksi. 7,7% ei osannut sanoa. (Kuva 
92.) Tämä antaa vahvistusta verkkosimulaatio-opetus-  
ja -oppimisarvosta. Lisäksi mielekäs huomio on se, että 
kukaan vastaajista ei vastannut kysymykseen ei ole.

Viidennessä kysymyksessä (kuva 93.) avattiin verkko-
simulaation oppimistarpeiden juostavaa toteutumista. 
Vastaajista 84,6 % koki, että verkkosimulaatio palve-
lee oppimistarpeita. 7,7% ei osannut kertoa, palveleeko 
verkkosimulaatio oppimistarpeita. Tämä voi johtua vielä 
oppimismenetelmän tuntemattomuudesta vastaajalle. 
6,8 % vastaajista ei kokenut verkkosimulaatiota osaa-
mistarpeita joustavasti palvelevaksi menetelmäksi. Toki 
verkkovälitteisyys ja siellä tapahtuva toiminta on vasta 
ajamassa asemaansa vahvemmin läpi ja tämä mene-
telmä sisältää vahvan uutuusarvon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kysymyksessä 6. tarkastellaan hyvinvointiteknologisia 
innovaatioita ja niiden tutuksi tulemista vastaajille verk-
kosimulaation keinoin. 96,2% vastaajista koki, verkkosi-
mulaation edistävän innovaatioiden tutuksi tulemista 
hyvin. Loput 3,8 % kyselyyn vastaajista totesi, että hyvin-
vointiteknologiset innovaatiot eivät tulleet tutuiksi verk-
kosimulaation avulla. (Kuva 94.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyselyyn vastaajat kokivat, että verkkosimulaatio ku-
vastaa hyvin todellista tilannetta 92,3 %. Vain 7,7 % ei 
osannut sanoa tai ei kokenut tilannetta ollenkaan au-
tenttiseksi. (Kuva 95.) Verkkosimulaation voidaan todeta 
onnistuneet välittämään hyvin haluttuja asioita, joihin 
vastaajien oli helppo kuvitella myös oikean eli realistisen 
toiminnan sijoittuvan.

Kuva 92. Kysymys 4. Verkkovälitteinen simulaatio oppimis- 
tapana.

1. Kyllä on
2. Ei ole
3. En osaa sanoa

7,7%

92,3%

1. Kyllä on
2. Ei ole
3. En osaa sanoa

7,7%

92,3%

VERKKOVÄLITTEINEN SIMULAATIO ON TOIMIVA 
TAPA OPPIA?
26 vastausta

Kuva 93. Kysymys 5. Oppimistarpeiden palveleminen.

1. Kyllä
2. Ei
3. En osaa sanoa

7,7%

84,6%

1. Kyllä
2. Ei
3. En osaa sanoa

7,7%

84,6%

KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE AVOIN VERKKOSIMULAATIO 
PALVELIOPPIMISTARPEITA JOUSTAVASTI?
26 vastausta

Kuva 94. Kysymys 6. Hyvinvointiteknologiset innovaatiot.

1. Kyllä
2. Ei
3. En osaa sanoa

96,2%

1. Kyllä
2. Ei
3. En osaa sanoa

96,2%

HYVINVOINTITEKNOLOGISET INNOVAATIOT TULIVAT 
TUTUIKSIVERKKOSIMULAATION AVULLA
26 vastausta

Kuva 95. kysymys 7. Verkkosimulaation ja todellisen tilan-
teen yhteys.

1. Kyllä
2. Ei
3. En osaa sanoa

92,3%

1. Kyllä
2. Ei
3. En osaa sanoa

92,3%

VERKKOSIMULAATIO KUVASTI HYVIN TODELLISTA 
TILANNETTA
26 vastausta
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Avoimeen kysymykseen, jossa kerättiin vastauksia 
siihen, mitä muuta osallistujat haluavat sanoa verkko-
simulaatioon liittyen, kertyi vastauksia kaikkiaan 12 kap-
paletta. Vastaukset olivat positiivisia sekä innostuneita. 
Vastaajat totesivat, että verkkosimulaatiossa on paljon 
mahdollisuuksia. Sillä voidaan tavoittaa etäopiskelijoita 
ja osallistaa monialaisesti osallistujia. Toimintaosuuden 
toteuttaminen verkkosimulaation yhteydessä livenä 
koettiin myös tärkeäksi, jotta osallistujat voivat nähdä 
tilanteen mahdollisimman todellisena ja toimijat saavat 
mahdollisuuden toimia niillä tiedoilla ja taidoilla, mitä 
heillä siinä hetkessä on. 

Yhteenvetona kyselyn tuloksista voidaan todeta, että 
verkkosimulaatiot toimivat oivana alustana innovaati-
oille niiden todellisuuden autenttisuuden vuoksi. Verk-
kosimulaatiolla voidaan saavuttaa monia osallistujia, 
jonka avulla varmistetaan opetukseen tasalaatuisuutta. 
Verkkosimulaatiot opetuksen menetelmänä mahdollis-
tavat uudenlaisen oppimisympäristöajattelun kestävän 
kehityksen tematiikkaa mukaillen. Kyselyn tulosten mu-
kaan oppimisen työkaluna verkkovälitteinen simulaatio 
on vaikuttavaa jo ensi silmäyksellä tarkasteltuna. Vai-
kuttavuuden avulla voidaan taata uudenlaista muisti-
jälkeä ja hyvinvointiteknologian juurruttamista hoitotyön 
arkeen. Niin asiakkaiden kuin hoitajien tueksi. 

Hyvinvointiteknologian tuntemus ja sen käyttöönot-
to tulee jalkauttaa osaksi opetusta. Lisäksi sen pilotoi-
minen moniammatillisesti yhteiskunnallisia tavoitteita 
silmällä pitäen on merkityksellistä niin opettajan kuin 
oppijoidenkin näkökulmasta sekä eri yhteistyökumppa-
neiden aspektista käsin.

Koulutuksen tulee vastata työelämän muuttuviin 
osaamistarpeisiin. Tämä vaatii myös koulutuksessa jat-
kuvaa ja kehittyvää muutosvalmiutta. Muutospainei-
ta on varmasti työelämässä, työnjaon muuttumisessa, 
muutoksissa terveydenhuollossa, yhteiskunnan muu-
toksissa ja kansainvälistymisessä. Osaamisvaatimuksia 
niin työelämässä kuin koulutuksessa on varmasti monia; 
terveyden edistäminen, päätöksenteko, eettinen toimin-
ta, ohjaus ja opetus sekä tutkimustyö. Puhumattakaan 
robotiikasta ja terveysteknologiasta. (Dulfa 2017.)

Laadukkuutta ja paljon puhuttua potilasturvallisuut-
ta voidaan taata hoitotyössä verkkosimulaatio-oppi-
misperusteisuuden lisäksi innovaatioiden avulla. Inno-
vaatioiden keinoin on mahdollista lisätä työhyvinvointia 
ja -turvallisuutta. Jotta hoitotyö saavuttaisi tarvittavan 
veto- ja pitovoiman tulee turvallisuustekijöiden olla 
kunnossa ergonomiasta, väkivaltatilanteiden torjun-
taan sekä potilastietojärjestelmiin, jotka takaavat muun 
muassa henkilösuojan, lääkitysturvallisuuden sekä hoi-
don oikea-aikaisuuden. Turvallisuus rakentuu moniam-
matillisten tiimien yhteistyössä, merkityksellistä on siis 
yhteistyö yli ammattirajojen. Jotta työelämän laatu ja 
turvallisuus kasvaa, tarvitaan moniammatillisuuden li-
säksi joustavia ja dynaamisia kehittymis- ja oppimis- ja 
vaikutusmahdollisuuksia sekä työelämän sosiaalisen 
toimivuuden lisääntymistä, jotka kaikki ovat sidoksissa 
hyvinvointi- ja terveysteknologiaan. (Alasoini, 2011.)

Lisäksi voidaan tiivistää verkkosimulaatio-oppimisen 

laajentavan pedagogista ajattelumallia luoden samalla 
mainion alustan erilaisten teknologiainnovaatioiden pi-
lotoimiselle, kehittämiselle sekä hyvinvointiteknologian 
arkipäiväistämiselle. Verkkosimulaatio-oppimisen ja 
-opetuksen tavoitteisiin lukeutuu muun muassa laajem-
masta yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna 
pyrkimys lisätä teknologiaosaamista ja hyvinvointitek-
nologian hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla sekä 
parantaa sote-palveluiden saavutettavuutta, laatua ja 
asiakaskokemusta.

Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja 
hyvinvointiteknologissa ovat näin ollen tulevaisuuden 
avainkysymyksiä varsinkin edelleen ikääntyvissä län-
simaissa. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän 
hoitajia, jotka pystyvät valmistuttuaan toimimaan eri-
laisissa hoitotyön ympäristöissä käyttäen digitaalisia 
hyvinvointiteknologian sovelluksena tuotettuja työkaluja 
ammatillisen päätöksenteon tukena joustavasti.
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Kuva 96. Posteriesitys verkkosimulaatiosta RENE-symposiumissa 2022. 

SINI-CHARLOTTA KAMBERG, HEIDI LAITOMAA 
& JELENA LÖYTÖLÄ-SILVENNOINEN SATAEDU

4.5 RENE-SYMPOSIUM 2022

RENE2022-Symposiumin tavoitteena on edistää 
terveysalan koulutustutkimusta ja koulutustutki-
joiden verkostoitumista ja yhteistyötä Suomessa. 

Symposium keskittyy alan tutkimukseen ja sen kansal-
liseen nykytilaan kansainvälisyyttä unohtamatta. Sym-
posiumin kohderyhmänä ovat alan tutkijat, opettajat ja 
opiskelijat. Sataedun opettajat Sini-Charlotta Kamberg, 
Heidi Laitomaa ja Jelena Silvennoinen-Löytölä esittelivät 
Symposiumissa Vuorovaikutuksellinen verkkosimulaatio 
oppimisympäristönä -posterin.

Terveysalan koulutuksen tavoitteet mukailevat työ-
elämän muuttuvia tarpeita. Tulevilta osaajilta odote-
taan ammattitaitoa hoitaa asiakkaita ja potilaita yksi-
löllisesti sekä turvallisesti. Terveysalan oppijoiden tulee 
hallita oma-aloitteinen työote sekä kyky soveltaa teo-
riassa opittuja asioita käytännön työhön. Näin ollen kou-
lutuksen tulee sisäistää osaamislähtöinen ajattelutapa, 
missä tuetaan oppijoita rakentamaan itsenäisesti ja 
tavoitteellisesti osaamista, mikä on siis laajempaa kuin 
tietäminen. Näyttöön perustuvuus on vahvaa tutkittuun 
tietoon nojaavaa osaamista, jota hyödynnetään päivit-
täisissä työtehtävissä sote-alalla. Näin asiakkaat sekä 
potilaat saavat ajantasaista, luotettavaa ja laadukasta 
hoitoa oikea-aikaisesti kohdennettuna.
 
 

4.5.1  MONIAMMATILLISUUS 

Monialaisuus ja moniammatillisuus sekä monitieteisyys 
ovat tulevaisuuden vahvoja trendejä, jotka asettavat 
suuntaviivoja koulutukselle. Monissa tieteellisissä yhtei-
söissä on havahduttu siihen todellisuuteen, ettei ”pyö-
rää kannata keksiä uudelleen”. Kriittisesti tarkasteltuna 
tämä asettaa haasteita eri tieteenalojen välille, sillä 
toiminta on ollut perinteisesti kovin hierarkkisesti raken-
tunutta. Jo opettajien ja oppijoiden väliset suhteet ovat 
pitkään olleet auktoritaarisia sulkien samalla valtavan 
luovuuden potentiaalin odottamaan vasta työelämää 
ja valmistumista. Onneksi näistä malleista on hiljalleen 
uskallettu irrottaa, opettajat ovat saaneet uudenlaista 
roolia ohjauksen ja valmennuksen näkökulmasta. Näin 
oppijoita kyetään aktivoimaan itsenäiseen oppimiseen 
sekä ajattelun vapauteen sekä kriittisyyteen. Tärkeää 
on herättää oppijoiden sisäinen motivaatio, joka takaa 
oppimistulokset ja ammatillisen kasvun. Oppiminen on 
oppijalähtöinen prosessi, jossa opettaja toimii mahdol-
listajana. Työnantajat kiittelevät myös oppilaitoksia roh-
keudesta tuottaa aktiivisia oppimiseen motivoituneita 
oppijoita työelämän vaihtuviin tarpeisiin.

Tieteiden välinen yhteistyö on merkityksellistä 
useasta näkökulmasta. Esimerkiksi näiden tiimien taidot 
ovat laaja-alaisia, kommunikointi on projekti- ja tavoi-
telähtöistä ja yhteistyöverkostot ovat kattavia. Tieteiden 
välisessä työskentelyssä jokaisella on mahdollisuus op-
pia uutta ja näin ollen kykyä kehittyä myös ammatilli-
sesti tarkasteluna huippuosaajaksi.
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Moniammatillinen ja monitieteinen sekä tieteiden 
välinen yhteistyö kokee sen ihanteista huolimatta haas-
teita, jotka voivat olla niin fyysisiä, mentaalisia kuin so-
siaalisiakin. Fyysisiä haasteita voi olla esimerkiksi toi-
minta eri tiloissa tai jopa eri kaupungeissa tai maissa. 
Toki tähän haasteeseen on nykyään helppo vastata di-
gitaalisuuden ja verkkovälitteisyyden keinoin. Mentaali-
siin esteisiin lukeutuu muun muassa toimintakulttuurien 
ja tieteenalojen erilaisuus. Tiimin jäsenillä voi olla vai-
keuksia ymmärtää toisen ammattialan terminologiaa, 
ajatuksia ja käsitteitä, tämä pätee myös maallikoiden 
ja ammattilaisten väliseen vuorovaikutukseen ammat-
tialasta riippumatta. Sosiaalisia haasteita voivat olla to-
tutut yksintyöskentelytavat ja perinteet; on aina koettu ja 
jopa vaadittu, että pitää selviytyä itsenäisesti.

Monitieteisyys ja poikkitieteisyys on ennen kaikkea 
rikkautta. Siihen on suhtauduttava avoimella kiinnos-
tuksella sekä kunnioituksella toisia ihmisiä kuin toisia 
tieteenaloja kohtaan. Yksikään tieteenala ei ole enem-
män kuin toinen, mutta yhdessä tieteenalat voivat olla 
enemmän, jopa globaalisti tuottaen yhteistyönä uutta 
tutkittua tietoa, johon voidaan nojata työelämässä teh-
täessä eritasoista päätöksentekoa. Tiedon syntymisen 
kannalta merkityksellistä on integraatio tieteenalojen 
välillä sekä tiedon välittäminen työelämän tarpeisiin ja 
erityisesti myös työelämän kuuleminen, tässä koulutuk-
sella on keskeinen rooli. Vuoropuhelu tieteenalojen kuin 
työelämän kanssa on siis tieteen kehittymisen kannalta 
välttämätöntä tulevaisuuden turvaamiseksi, jo yhteis-
kunnallisesta näkökulmasta katsottuna. Digitaalisuus on 
joka paikassa ja sen avulla voidaan valjastaa monipuo-
lista teknologiaa erityisesti terveystieteen humaaniin 
sekä holistiseen käyttöön.

Lähihoitajakoulutuksessa on koulutuksen kautta 
saatu näkyväksi moniammatillinen näkökulma. Opet-
tajat omaavat monialaiset taustat pystyen samalla 
hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia tunnistaen eri 
ammattilaisten osaamista ja yhteisiä rajapintoja. Kou-
lutus rakentuu yhteisopettajuuden tematiikan ympäril-
le, jolloin moniammatillinen esimerkki välittyy opintoja 
suoritettaessa oppijoille ja sitä kautta heidän mukanaan 
uudenlaisena kulttuurina työkentille eri työyhteisöihin. 
 

 
4.5.2  DIGITAALISUUS 

Digitaalisuus on ilmiönä laaja-alainen ja kokonaisval-
tainen sekä monisäikeinen. Digitaalisuus sekä siitä joh-
detut variaatiot kiinnostavat niin opiskelijoita, opettajia, 
tutkijoita kuin käyttäjiäkin, käyttäjäkunta on siis laaja. 
Digitaalisuus tiivistyy mainiosti viiden adjektiivin sisään; 
innostava, osallistava, mielekäs, vuorovaikutteinen sekä 
saavutettava. Nämä ovat sellaisia teemoja, jotka vahvis-
tavat myös ihmisen holistista toimintakykyä, näin ollen 
digitaalisuus luo aktiivisen pohjan monitieteiselle toimin-
nalle ja sen käsittelylle juuri ihmistieteiden sekä terve-
ysalan näkökulmasta. Digitaalisuus tuo vaihtelevuutta 
opetusmenetelmiin. Pelit sekä opetusvideot ja simulaa-

tiotilanteet koetaan hyödyllisiksi erityisesti kokeisiin ja 
työelämäjaksoille valmistautumisessa. Digitaalisuus on 
tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia lisäten samal-
la oppijoiden tietoa terveysalan eri osa-alueista sekä 
mahdollistanut myös käytännöntaitojen oppimista uu-
sista näkökulmista. Digitaalisuuden avulla voidaan tu-
kea myös itseohjautuvaa oppimista, jolloin se tuo tar-
vitun lisäarvon ja itse live-opetukseen jää enemmän 
aikaa digitaalisuuden sekä virtuaalisuuden avulla. Digi-
taalisuus tukee myös ekologista näkökulmaa, sillä digi-
taalisin menetelmin toteutettava opetus mahdollistaa 
paikasta riippumattomuuden. Aiemmin liikuttiin tavalla 
tai toisella tilaan, jossa opetusta järjestettiin, mutta di-
gin keinoin toteutus on mahdollinen vaikka kotoa käsin 
– ainakin osittain. Lisäksi digitaalisuus nostaa fyysisten 
oppimisympäristöjen käyttöastetta erityisesti autenttis-
ten oppimisympäristöjen osalta, jolloin maksimoidaan 
tilojen käyttö ja taataan ekonominen vaikuttavuus. 
 

 
4.5.3  OPPIMISYMPÄRISTÖ & 
VUOROVAIKUTUKSELLINEN OPETTAJUUS 

Nykyajan opetuksen tavoitteisiin päästään monimuo-
toisten oppimisympäristöjen avulla, missä oppija voi kä-
sitellä saamaansa tietoa sekä laajentaa tietämystään. 
Oppimisympäristöiltä vaaditaan esimerkiksi, että ne 
ovat todenmukaisia, muuttuvia ja riittävän haasteellisia. 
Oppimisympäristöjen tulee mahdollistaa toiminta vuo-
rovaikutuksessa toisten osaajien kanssa myös moniam-
matillisesti jo koulutuksen aikana.

Opettajalle uudet opetusmetodit ja oppimisympä-
ristöt voivat tuoda myös haasteita. Näihin opetuksellisiin 
haasteisiin voidaan vastata opettajien jatkokoulutuk-
silla, jotta opettajat kykenevät jatkamaan myös omaa 
ammatillista kasvuaan opetustehtävissä. Tämä vah-
vistaa myös opettajien ammatti-identiteettiä. Opetta-
jan tehtävänä onkin muokata oppimisympäristöjä niin, 
että oppimis-ajattelu- ja opetusstrategiat sisällytetään 
opetettaviin asioihin. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, 
että vastuu oppimisesta on aina opiskelijalla itsellään ja 
opettaja toimii mahdollistajan roolissa sitoen opetuksen 
osaksi näyttöön perustuvia menetelmiä. Opettajien ja 
oppijoiden suhde on muuttunut viime vuosina merkittä-
västi. Roolit opetustilanteessa uudistuvat oppijoita ak-
tivoiviksi sekä osallistaviksi, joka mahdollistaa asioiden 
syvällisen ajattelun, oppimisen sekä opitun integraation 
käytäntöön. Oppimaan oppiminen on sote-sektorilla yksi 
elinikäisen oppimisen kulmakivistä. Koulutus on avain 
yhteiskunnan muuttuvissa tilanteissa selviytymiseen 
myös koronakriisin aikana. Koulutuksen sekä ajantasai-
sen pedagogiikan ja didaktiikan avulla taataan tulevai-
suus myös kriisitilanteiden ravistellessa yhteiskuntaa. 
Koulutus takaa oppijoille arjen ja turvan luoden samal-
la toiveikkuutta tulevaisuuteen. Koulutuksen keskiössä 
työskentelevät opettajat toteuttavat yhteiskunnalli-
sia tehtäviä yhdessä oppijoiden kanssa. Yhteiskunnan 
murrokset ovat tuoneet opettajuudelle uusia haastei-

ta, opettajien tulisi kyetä pohtimaan tiedon luonnetta, 
arvomaailman rakentumista sekä omaa asemaansa 
muuttuvassa maailmassa samalla edistäen oppijoiden, 
itsensä kuin kollegoiden elinikäistä oppimista.

Koulutuksen yksi keskeisistä tehtävis-
tä (konstruktivismin mukaan) on ohjata oppi-
ja kriittiseksi tiedon käsittelijäksi. Toimijaa tarkas-
tellaan tilanteen ja kontekstin muokkaamana ja 
muokkaajana. Aktiivinen henkilö rakentaa omaa sosi-
aalista maailmaansa jatkuvasti uudelleen edellyttäen 
motivaation. Oppiminen on siis vuorovaikutusta. Nämä 
lainalaisuudet koskevat niin oppijaa kuin opettajaakin. 
 

 
4.5.4  TYÖELÄMÄ 

Ammatillisen koulutuksen rooli korostuu työelämän ke-
hityssuuntien tarkkailijana ja ennakoijana. Koulutuksen 
avulla työelämään siirtyy oppijoita, joiden osaaminen 
vastaa työelämän muuttuvia tarpeita. Työelämäyh-

teistyö koulutuksen edustajien kanssa on ikään kuin eli-
nehto dynaamiselle ja muutoskyvykkäälle yhteiskunnal-
le. Erityisesti sote-sektorilla on havaittavissa runsasta 
työvoiman tarvetta osittain haasteellisen ikäpyramidin 
ansiosta, joka on kääntynyt päälaelleen. Myös tuotta-
vuuteen liittyvät haasteet kohdistuvat sote-alalle, johon 
voidaan löytää apua digiosaamisesta. Digitaalisuus 
virittää puolestaan nykypäivän diginatiivit sote-alan 
kompetensseihin sitouttaen heitä samalla työtehtäviin. 
Tämä saattaa olla myös ratkaisu sote-alan veto- ja pi-
tovoiman haasteisiin. Laadukkaan ja tavoitteellisen kou-
lutuksen avulla taataan osaavia ammattilaisia työelä-
män kentille. Ammatillisella koulutuksella on keskeinen 
rooli yhteiskunnan toimivuuden edistäjänä.

Kuva 97. Simulaatiopedagogiikka mahdollistaa moniammatillisen opettamisen ja yhteistyön.
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Yhteistyökumppanuudella, verkostoilla ja 
tutkimuksella uusia teknologiainnovaatioita

5

Tässä osassa lukuisat Satakunta DigiHealth -hankkeen yhteistyökumppanit 
kertovat pilotointikokemuksistaan ja näkemyksistään teknologioiden yhteiskehit-
tämisestä sosiaali- ja terveysalalla. Artikkeleissa kuullaan myös teknologioiden 
tutkimukseen liittyvien yhteistyöhankkeiden tuloksista ja innovaatioista. Ääneen 
pääsevät sekä suomalaiset että kansainväliset kumppanit. Artikkeleissa käsitel-
lään mm. teknologioiden käyttöönottoa, osallisuutta, aistiesteettömyyttä, virtu-
aalikuntoutusta, älyvaatteita, robotiikkaa ja älyhuonekaluja sekä yli 75-vuotiaiden 
hyvinvointia Suomessa. Kansainvälisten kumppaneiden artikkeleissa perehdytään 
potilaiden asiakaspolkujen mallintamiseen ja sähköisiin terveystietoihin.

Kuvaaja: Pauli Valo, 
Satakunnan ammatti-
korkeakoulu.

5.1 HYVINVOINTITEKNOLOGIAN 
KÄYTTÖÖNOTTO SOTE-KENTÄLLÄ - 
MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON?

Hyvinvointiteknologian, kuten minkä tahansa tek-
nologian, käyttöönotto sosiaali- ja terveyspalve-
luiden kentällä alkaa hankinnasta. Hankinnassa 

on otettava huomioon monta asiaa: tarpeen määrittely, 
tiedon hankinta, lakien ja säädösten huomiointi, ostota-
pahtuman hoitaminen, teknisen tuen ja takuun selvittä-
minen, käyttöohjeiden toimivuus sekä perehdyttäminen 
(Hennala ym. 2021). Ensimmäiseksi isoksi kysymykseksi 
näistä nousee tarpeen määrittely.

Mistä hyvinvointiteknologian hankinnan tarve yli-
päänsä syntyy? Syntyykö tarve siitä, että on tietoa ole-
massa olevista ratkaisuista vai jostakin tietystä esiin 
nousseesta ongelmasta esimerkiksi vaikkapa ergono-
mian suhteen. Kuka tarpeen määrittelee ja kenen tarve 
saa isoimman prioriteetin? Tehdäänkö hankinta siis asi-
akasta, työntekijää, esihenkilöä tai organisaation johtoa 
ajatellen? Mikä on rahoittajan osuus tarpeen määritte-
lyssä? Rahoittaako hankinnan asiakas, hoitava taho vai 
omainen? Kuka huolehtii kilpailutuksista ja lainsäädän-
nön noudattamisesta, jos kyseessä on hoitavan tahon 
hankinta? Mitä eettisiä pohdintoja tulee ottaa huomioon 
tarpeen määrittelyssä? Kuka on oikeutettu hyvinvointi-
teknologiaan – kenelle hankinta kustannetaan ja kenelle 
ei? Miten ja mistä näkökulmasta hyödyt määritellään? 
(Hennala ym. 2020, Hennala ym. 2021, Melkas ym. 2020, 
Melkas ym. 2020b.)
 
 
 
5.1.1  PEREHDYTYS ON ANTOISAA JA 
HAASTAVAA – HUOMIOI ERI TULOKULMAT 

Alla on kerrottu teknologiatyöpajoista ja hoitohenkilös-
tön haastatteluista esiin nousseita hyvinvointiteknolo-
gian käyttöönottoon ja perehdytykseen liittyviä toiveita 
ja huomioita eri tulokulmista. 

 
LOPPUKÄYTTÄJÄT

Loppukäyttäjät toivovat, että heitä kuunnellaan ja hei-
dän näkökulmansa otetaan huomioon. He toivovat yh-
teisymmärrystä perehdytykseen, ja sitä että heille jää 
aidosti tunne, että hallitsevat laitteen/palvelun käytön 
perehdytyksen jälkeen. Lisäksi he toivovat, että pereh-
dyttämisessä ei käytettäisi teknistä sanastoa, vaan se 
olisi selkeästi arkikielistetty. Näin vältettäisiin epäselvien 
sanojen ja termien tuoma lisätiedontarve loppukäyttä-
jiltä. Loppukäyttäjät toivoivat, että perehdytyksessä he 
saavat itse käyttää ja testata laitetta/palvelua. Näin he 
saavat tuntuman laitteen käyttöön itse heti alusta pi-

täen. Toiveena oli myös tukihenkilö perehdytyksen jäl-
keen, eli henkilö, johon ottaa yhteyttä, mikäli ongelmia 
ilmenee. Osa loppukäyttäjistä kertoi lapsenlapsia hyö-
dyntävän tässä roolissa. (Saurio 2020.) 

 
HOITOHENKILÖSTÖ

Hoitohenkilöstö näkee hyvinvointiteknologian käyttöön-
oton haasteina ja sudenkuoppina ajankäytön, innostuk-
sen ja motivaation. Asiakkaiden kohdalla sudenkuop-
pana hoitohenkilöstö näki sen, että asiakkaalle valitaan 
vääränlaisia laitteita/palveluita tiedonpuutteesta johtu-
en, ja se että asiakas jätetään käyttämään laitetta/pal-
velua liian aikaisin yksin. (Saurio 2020.)

Hoitohenkilöstö toivoo perehdytykseen henkilökoh-
taista opastusta käyttäjälle, ei pelkkää käyttöohjeen 
lukemista. Tässäkin toki nähtiin asia laiteriippuvaisena, 
hyvin helppokäyttöiseen laitteeseen/palveluun voisi 
riittää käyttöohjeen lukeminen. Kuitenkin kaikki näkivät 
tärkeänä sen, että perehdytystä saadaan, ja kerrotaan 
miksi laite/palvelu otetaan käyttöön. Eli perehdytetään 
ja perustellaan hyödyt. Erityisen moni nosti esille sitä, 
että omaan asenteeseen pitää kiinnittää huomiota. Mi-
käli oma asenne on innostunut, saa se myös asiakkaat 
ja työkaverit innostumaan. Epäileväisyyden kanssa on 
sama asia, jos on kovin epäileväinen, muutkin tulevat 
epäileväisiksi. Yhtenä käyttöönottoa edistävänä tekijänä 
nähtiin työhyvinvoinnin huomioiminen ja esiin tuominen. 
Eli mitä hyötyjä esim. työhyvinvoinnin näkökulmasta on 
laitteen/palvelun käyttöönotosta. Johdon tuki on myös 
tärkeä elementti hyvinvointiteknologian käyttöönotos-
sa, koska rahoitukset ja resurssit kaikkineen ovat johdon 
päätettävissä. Toivottiin myös mahdollisuuksia hoitaja-
lähtöisille kokeiluille. Yksi esiin nostettu asia oli myös se, 
että käyttöönotto on koko henkilöstön vastuulla. Eli että 
ei kävisi niin, että laitteen/palvelun käyttö jää muuta-
mien innostuneiden harteille, vaan että siitä tulisi osa 
koko henkilöstön toimintaa. (Saurio 2020.) 

 
ESIHENKILÖT

Esihenkilöt kokevat haastavana käyttäjien sitouttamisen 
uuden teknologian käyttöön. Heidän pitäisi mahdollistaa 
oman henkilökohtaisen hyödyn löytäminen työntekijän 
näkökulmasta. Esihenkilöt toivat myös esiin, että jokai-
sen laitteen/palvelun käytölle pitäisi olla selkeä ajatus 
siitä, miksi sitä käytetään. Tavoite, mitä haetaan käytöllä 
ja mitä hyötyä siitä on. Säilytykselle ja huollolle pitää olla 
yhteneväiset linjat, jotta turvallinen käyttö mahdollistuu. 
Turvallisen käytön edellytyksenä nähtiin myös se, että 
oikeat välineet kohdistuvat oikeille henkilöille. Teknolo-
gian hyväksymisen prosessiin pitäisi heidän mielestään 
myös kiinnittää huomiota. Pääpainon he näkivät konk-
reettisten hyötyjen esiin tuomiselle laajasti, huomioiden 
muun muassa työturvallisuus ja työhyvinvointi näkökul-
mat. (Saurio 2020.)

RIIKA SAURIO LUT-YLIOPISTO
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Hyvinvointiteknologian käyttöönotto ei siis ole vält-
tämättä helpoin homma. Muistettavaa on paljon ja eri 
näkö- ja tulokulmat pitää muistaa. Tässä tiivistettynä 
muutama huomioitava pääasia:

• Hankinnan monet muistettavat asiat (tiedon 
saanti, lait ja säädökset, takuut ja huollot, jne.) 
 » Tarpeen määrittelyn tärkeys – Kuka hyötyy 
  ja miten?

• Selkeä tavoite käytölle » Hyödyt esiin siitä, miksi 
otetaan käyttöön (turvallisuus, hyvinvointi, jne.)

• Riittävät resurssit (aika, koulutus)

• Koko organisaation osallistaminen (esimiehet, 
hoitohenkilöstö, loppukäyttäjät) » Teknologiaan 
kasvaminen

 
 
 
Allekirjoittanut on päässyt seuraamaan Satakunta Digi-
Health -hanketta webinaarin puhujana ja kuuntelijana 
sekä eksoskeletonien testauspäivän osallistujana. Han-
ke on eri toimiensa kautta tuonut lisää arvokasta tietoa 
niin sote-kentän toimijoille kuin muullekin hyvinvointi-
teknologiasta kiinnostuneelle väelle.
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Kuva 98. Aino Sutinen (2020) / Hyvinvointiteknologian 
hyödyntäminen: keskustelukortit

5.2 YHTEISKEHITTÄMISELLÄ 
PROTYYPISTÄ PALVELUKSI – CASE: 
PREDICELL OY:N DATA-ALUSTAN 
PILOTTIPROJEKTI

Hyvinvointi- ja terveysdatan käsittelyyn ja ana-
lyysiin erikoistuneen Predicell Oy:n data-alus-
taa pilotoitiin Satakunta DigiHealth -projektissa 

Keski-Satakunnan alueella. Predicell kehittää ja tukee 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja dataohjautu-
viksi tarjoten palvelualustan, integraatiokyvykkyydet ja 
verkostotoiminnan hyödyt ammattilaisten tueksi. Pilotti-
projekti alkoi kotikuntoutuksen prosessissa syksyllä 2019 
ja laajentui liikuntaneuvonnan toiminnan tueksi syksyllä 
2021.

Satakunta DigiHealth -projekti mahdollisti Predicell 
Oy:lle palvelun testaamisen, pilotoinnin ja yhteiskehittä-
misen hyvin varhaisesta vaiheesta alkaen. Käytännössä 
yritys perustettiin tässä yhteydessä.

Hyvin varhaisen vaiheen, mutta toimintaan käyt-
töönotettavaksi olevan ratkaisun, pilotin käynnistämi-
sessä on hyvä avoimesti tunnistaa yhteiskehittämisen 
tarve. Osapuolten tulee olla motivoituneita ja sitoutunei-
ta yhteiskehittämiseen ja paikoin vaativaankin etene-
mistapaan, kun kenelläkään ei välttämättä ole tarkkaa 
kuvaa, mikä tai millainen lopputulos kehitysprosessista 
ulos puristuu. Yhteistyömme Satakunta DigiHealth -pro-
jektissa on nojautunut vahvasti yhteiskehittämiseen ja 

olemmekin saaneet erinomaisesti palautetta, tarpeita 
ja kehitystoiveita terveydenhuollon ammattilaisilta täs-
sä prosessissa.

Projektin aikana Predicell Oy on kehittänyt lukui-
sia toiminnallisuuksia palvelualustaan mm. uniapnean 
varhaisen tunnistamisen työkalun. Projektin edetessä 
kehitimme ja julkaisimme käytännössä katsottuna täy-
sin uuden alustaversion. Uusi alustaversio mahdollistaa 
nykyaikaisen käyttökokemuksen etäseurantaan terve-
ydenhuollon ammattilaisille osastotoiminnasta ennal-
taehkäisevän hyvinvointineuvonnan ja -valmennuksen 
palveluihin aina yksilöllisesti, asiakkaan ja/tai potilaan 
omadatan tullessa palvelusuunnittelun, -seurannan ja 
vaikutusten arvioinnin keskiöön.

Predicell Oy:n kehittymisen ja kehittämisen kannalta 
Satakunta DigiHealth -projekti on ollut erittäin onnistu-
nut. Aloittaville tai nuorille yrityksille aina tärkeät refe-
renssit ja ensimmäiset liikevaihdon purot ovat elintär-
keitä.

Yrityksille on tärkeää päästä mahdollisimman lähel-
le loppukäyttäjää, tässä tapauksessa sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasta. Ainoastaan näin edeten kriittinen 
asiakasymmärrys voi lisääntyä, ja silloin sitä voidaan 
hyödyntää tuote- tai palvelukehityksessä. Satakunta 
DigiHealth -projektin myötä olemme laajentaneet ver-
kostoamme, esitelleet palveluamme valtakunnallisesti 
osana Satakunta DigiHealthin järjestämiä Hyvinvoin-
titeknologiamessuja. Nähdäänhän taas toukokuussa 
hankkeen loppuseminaarissa?

Kiitos Satakunta DigiHealth -tiimi, verkostotoimijat, 
asiakkaamme ja asiakkaidemme asiakkaat. Ilman teitä 
ei olisi Predicell Oy:tä.

AKI KUIVALAINEN  PREDICELL OY

Kuva 99. Predicell Oy:n toimitusjohtaja Aki Kuivalainen arvioi piloteissa tapahtuvan yhteiskehittämisen loppukäyttäjien 
kanssa tuovan kriittistä asiakasymmärrystä teknologian kehitykseen.
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5.3 SUOMALAINEN PUHEENTUNNISTUS 
MATKALLA MAAILMALLE

Inscripta toteutti vuosien 2020-2021 aikana puheen-
tunnistuksen pilottijakson Satasairaalassa. Lähtöti-
lanne oli testata vastavalmistuneen sovelluksen, In-

scripta Directin, käyttöä sairaalaympäristössä. Inscripta 
Directin avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat 
kirjata saneluitaan puheella suoraan potilastietojärjes-
telmään reaaliajassa.

Pilottijakson aikana saimme loppukäyttäjiltä konk-
reettista ja tärkeää palautetta paljon. Kaiken tuon ja 
myöhemmässä vaiheessa asiakkailtamme tulleen pa-
lautteen ja toiveiden pohjalta sovellusta on kehitetty 
vauhdilla edelleen.

Pian pilottijakson päättymisen jälkeen sovellus saa-
tettiin ensimmäiselle asiakkaalle tuotantokäyttöön ja 
tänään käyttäjiä on kaikkiaan jo tuhansia, kaikki tämä 
alle vuodessa. En voi riittävän paljon kiittää Satasairaa-
lan henkilöstöä ja muita asiakkaitamme korvaamatto-
masta avustanne. Pieni suomalainen yhtiö kaipaa alku-
vaiheellaan juuri tällaista tukea.

Nyt reilu vuosi pilottijakson päättymisen jälkeen so-
vellusta voi olla vaikea uskoa samaksi, niin isoja harp-
pauksia sen kehityksessä on otettu tässä ajassa. Yhtenä 
suurimmista vahvistuksista onnistumisellemme pidäm-
me, kun Tampereen kaupunki valitsi Inscriptan kump-
panikseen alkuvuodesta 2022. Tarjoamme puheentun-
nistuksen jokaiselle Tampereen kaupungin sosiaali- ja 
terveydenhuollon työntekijälle

Varhaisen vaiheen pilotointi mahdollistaa nopean 
ja oikeasuuntaisen tuotekehityksen, näitä hedelmiä kor-
jataan myöhemmin laajemmassa mittakaavassa. Jo 
nyt Inscripta ottaa ensimmäisiä askeleitaan kohti kan-
sainvälisiä markkinoita. Suomi on ja pysyy meille mer-
kittävänä alueena ja muistamme ja kunnioitamme aina 
kaikkea sitä tukea, jota olemme täältä eri tahoilta saa-
neet.

Jokaisesta tuotteesta tai palvelusta ei tule tieten-
kään hittiä, mutta aktiivisen pilotoinnin avulla voimme 
yhdessä nopeuttaa kehitystä ja rakentaa uusia suoma-
laisia menestystarinoita.

Inscripta on suomalainen kieliteknologiayhtiö, jon-
ka kotipaikka on Helsingissä. Yhtiön työntekijät asuvat 
eri puolilla Suomea ja yhtiölle on myönnetty Avainlip-
pumerkki. Pääset kokeilemaan sovellusta maksutta: in-
scripta.io/kokeile.

TOMI VÄÄTÄINEN  INSCRIPTA OY

Kuva 100. Inscripta Oy:n asiakkuusjohtaja Tomi Väätäinen 
pitää varhaisen vaiheen pilotointia tärkeänä, sillä se ohjaa 
tuotekehitystä oikeaan suuntaan.

5.4 EXOSKELETONIT TUOVAT 
AVUN HOITAJILLE KOTIIN JA PALVELU-
TALOONKIN

 

Satakunta DigiHealth -hankkeen kanssa toteutettiin 
exoskeleton demoja ja pilotteja sosiaali- ja terve-
ysalan organisaatioissa sekä oppilaitosympäris-

töissä. Hanke mahdollisti Meditas Oy:lle teknologiarat-
kaisujen esittelyn myös monissa erilaissa tilaisuuksissa 
ja tapahtumissa laajalle kohderyhmälle. Yhteistyö Sa-
takunta DigiHealth -hankkeen kanssa oli monimuotois-
ta ja antoisaa. Hanke oli oven avaaja toimintoihin, joilla 
kehitettiin uusia toimintatapoja ja innovaatioita sekä 
mahdollistettiin uuden tiedon saamista ja välittämistä 
sosiaali- ja terveysalalle.

Astuimme yhdessä keskelle uusia haasteita, kää-
rimme hihat ja ryhdyimme miettimään ratkaisuja työn 
kuormittavuuden ongelmiin. Emme antaneet pienten 
hidasteiden, kuten kiireisten aikataulujen tai pande-
mian murtaa kokeilujamme. Etsimme yhdessä toimivat 
tavat ja saimme sosiaali- ja terveysalan organisaatioi-
den johdon sitoutettua Auxivo-exoskeletonin kokeiluihin, 
mikä on kokeilujen onnistumisen kannalta merkittävää.

Jotta uusia kokeiltavia asioita voidaan tarkastel-
la objektiivisesti, tarvitaan ns. ”ulkopuolinen” taho, joka 
pystyy ohjaamaan projekteja oikeaan suuntaan, pitäen 
tavoitteet kuitenkin kirkkaasti mielessä. Kun yhdessä 
pienin askelin edetään, saadaan lopputulokseksi hyvä 
maaperä, josta jatkaa. Konsultointi puolin ja toisin oli vii-
koittaista ja tärkeää. Yrityksen liiketoiminnalliset tarpeet 
ja tavoitteet ymmärtävä kumppani, kuten Prizztech Oy, 
tarjoaa yrityksille loistavan yhteismatkan uudelle toi-
minnalle, joka muotoutuu ja kehittyy ajan kuluessa.

Yhteistyössä näimme, että meillä on jotain uutta 
annattavaa – jotakin, jolla voidaan muuttaa maailmaa. 
Sellaiset hankkeet, jotka tuottavat tulevaisuudessa hyö-
tyä, eivät jää pelkkään kokeiluun ihan vaan ”kokeilun” 
vuoksi. Uuden tiedon ja osaamisen kehittäminen oli yri-
tyksellemme merkittävää. 

Hankkeessa Auxivo-voimaliivin testauksista saadut 
kokemukset ja palautteet analysoitiin ja ne toimitettiin 
myös Sveitsiin valmistajayritykselle. Lisäksi kokeiluista 
laaditut artikkelit levisivät globaalisti. Tehdyt kokeilut oli-
vat kansainvälisesti merkittäviä ja innostivat muuallakin 
Euroopassa kokeilemaan voimaliiviä sosiaali- ja terve-
ysalalla.

Hanketyössä on tärkeää, että kaikki osapuolet pu-
haltavat yhteen hiileen. Tarvitaan yhteinen tahtotila, ta-
voitteet ja raamit, joissa toimia sekä toimivaa yhteistyö-
tä henkilöiden välillä. Yhteinen arvomaailma, jonka alla 
toimintaa toteutetaan, löytyi hyvinkin nopeasti. Se tar-
josi turvallisen ja luovan ympäristön kehittää toimintaa. 
On hienoa, että hankkeen osaava henkilökunta yhdessä 
miettii myös yrityksen kannalta liiketoiminnan mahdolli-
suudet, eikä kokeilu jää vain kokeiluksi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanke on silloin onnistunut, kun yhteistyötaho koor- 
dinoi ja kokoaa, kulkee hyvin rinnalla ja uskaltaa haastaa 
sekä yritystä että myös asiakasta kokeilemaan uutta ja 
uusia keinoja. Tällöin yritys pystyy tavoittelemaan vielä 
parempaa palvelumallia sekä hiomaan omaa toimin-
taa vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeisiin.

Tänä päivänä Meditas Oy:n jalansija exoskeleto-
neiden jälleenmyynnissä ja kouluttamisessa on vahva, 
sillä yritykselle on kertynyt erinomaista exoskeletoneihin 
liittyvää osaamista useista tuotteista jo monen vuoden 
ajalta. Exoskeletoneiden käytön kouluttamista tehdään 
sosiaali- ja terveysalan lisäksi laajasti monella muullakin 
toimialalla. Nykyiset kokeilut tukevat exoskeletoneiden 
käyttöönottoja ja hyödyntämistä Suomessa. Meditas 
Oy:llä on Suomessa exoskeletoneiden käytön koulutta-
jana ja kentälle jalkauttamisessa vahva osaamispohja, 
johon asiakkaat voivat luottaa.

MINNA LAINE  MEDITAS OY

Kuva 101. Meditas Oy:n toimitusjohtaja Minna Laine pitää tär-
keänä, että yhteisissä kokeiluissa haastetaan sekä yrityksiä 
että asiakkaita kokeilemaan uutta.
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5.5 YHTEISTYÖSSÄ VOIMAA – 
SOTE-AMMATTILAISTEN HYVINVOIN-
TITEKNOLOGIATIEDON LISÄÄMINEN

Hyvinvointiteknologiaa otetaan monipuolisesti 
käyttöön Satakati-hankkeessa koko Satakunnan 
alueella. Hankkeen tavoitteena on, että kotona 

asuva ikäihminen pärjää paremmin itsenäisesti tekno-
logian tukemana. Lisäksi läheisten osallistumista ja tie-
donsaantia halutaan parantaa teknologian avulla. Myös 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten aikaa voidaan 
käyttää entistä paremmin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kotihoidon asiakkaat 
koko Satakunnan alueella, heitä edustavat järjestöt sekä 
ammattilaiset. Hankkeen rahoittajana toimii sosiaali- ja 
terveysministeriö, ja hanke on osa kansallista KATI-oh-
jelmaa (THL). Hanketta hallinnoi Euran kunta ja siinä on 
mukana kaikki Satakunnan kunnat. Teknologian käyt-
töönottoa hankkeessa tukee Sataedu.

Hankkeessa otetaan teknologiaa käyttöön moni-
puolisesti. Esimerkkejä hankkeessa käyttöönotettavista 
teknologioista ovat etämittaukset, videotabletit, liikettä 
havainnoivat sensorit, paikantava turvapuhelin ja lää-
kemuistuttaja sekä älylukko. Hankkeessa käyttöönotet-
tavaa teknologiaa on asennettu Sataedun MeWeT-äly-
kotiin. Tämä mahdollistaa tiedon ja kokemusten 
keräämisen laitteista sekä ammattilaisten tutustumisen 
niihin käytännössä.

Teknologian käyttöönotoissa on tärkeää tiedon ja 
tietoisuuden lisääminen niin ammattilaisille, ikäihmisille 
kuin heidän läheisilleen. Tiedon avulla saadaan ammat-
tilaisia innostumaan teknologiasta ja näkemään sen 
tuomia mahdollisuuksia omassa työssään ja asiakkai-
den kanssa työskentelyssä. Koulutukset ja erilaiset tilai-
suudet ovat yksi tapa tavoittaa ammattilaisia.

Sekä Satakati-hanke että Satakunta DigiHealth 
-hanke toimivat hyvinvointiteknologian parissa. Teemat 
ovat samoja, vaikka kohderyhmät eroavat. Toisessa toi-
minnot kohdentuvat pääasiallisesti ikääntyneiden pal-
veluihin ja kotihoitoon ja toisessa taas laajemmin tek-
nologiayrityksille. Satakati-hankkeen alkaessa löydettiin 
nopeasti yhteinen näkemys yhteistyölle ja synergiaetu-
jen saavuttamiselle. Yhteistyötä toteutettiin konkreet-
tisesti järjestämällä erilaisia tilaisuuksia. Tilaisuuksissa 
tuotiin eri alojen ja sektoreiden ammattilaisia yhteen 
hyvinvointiteknologian tiimoilta.

 
 
Esimerkkejä yhteisistä tilaisuuksista:

• Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille 
Satakunnassa -webinaari 16.9.2021 

• Digi-HTA tutuksi - Mistä on kyse? 19.10.2021 

• Teknologia työhyvinvointia luomassa 1.3.2022 

Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä lähes 350 kuu-
lijaa. Edustettuina olivat niin yritykset, sote -organisaati-
ot kuin oppilaitokset. Tilasuuksiin osallistuneiden palaute 
on ollut pääasiallisesti erittäin positiivista.

Ensimmäinen yhteinen tilaisuus pidettiin 16.9.2021. 
Tilaisuuden punaisena lankana oli tuoda esille hyvin-
vointiteknologiaa monipuolisesti eri näkökulmista. Ti-
laisuudessa yhdistettiin tulevaisuuden visioita Christina 
Anderssonin puheenvuorolla ”Robotteja ja kvantteja – 
terveydenhoidon loistava tulevaisuus”, kansallisen ke-
hityksen näkökulmaa KATI-ohjelman ohjelmajohtajan 
Heidi Anttilan toimesta sekä käytännön esimerkkejä tek-
nologian käytöstä ikäihmisten arjessa Foibe-kartanos-
sa, Vanhustyön keskusliiton toimesta ja kotihoidon ken-
tältä Kymsotesta.
 
 
Osallistujien palautteita:

 
”Tilaisuus oli rento ja kaikki esiintyjät ja vetäjät loivat 
mukavan ja rennon tunnelman. Ohjelma oli hyvin 
koostettu. Hyvä kokonaisuus.” 

”Moni asia eri näkökulmia hyödyntäen oli todella hie-
nosti hyödynnetty webinaarin antiin” 

”Webinaari antoi hyvän kokonaiskuvan hyvinvointi-
teknologian nykytilanteesta ja ennen kaikkea tulevista 
mahdollisuuksista”  
 
”Sain uutta tietoa ja näkemystä teknologian ke-
hittymisestä ja tulevaisuudesta, myös käytännön 
toteutuksesta sote-alalle, mikä luo uskoa, että asiat 
etenevät ja teknologia todella vapauttaa aikaa inhi-
milliseen asiakastyöhön. Innostavat esitykset - kiitos 
todella hyvästä päivästä ja esityksistä!” 
 

Toisen yhteisen tilaisuuden (19.10.2021) teemana oli 
Digi-HTA. Asian ollessa uusi niin yrityksille kuin julkisille 
toimijoille, oli ajatuksena lisätä tietoa sekä työstää asiaa 
yhdessä työpajassa. Alustuksen tilaisuudessa piti Jari 
Haverinen (FINCCHTA). Alustuksen jälkeen työpajassa 
pohdittiin, mitä hyötyjä ja haasteita menetelmä aiheut-
taa yritysten ja hankinnan näkökulmasta. Lisäksi koottiin 
yhteen ajatuksia arvioinnin eri teemoista, kuten turvalli-
suudesta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista.
 
 
Osallistujien palautteita:

 
”On erittäin hyödyllistä, että tietoa tästä vielä var-
sin uudesta asiasta levitetään. Arvokasta oli myös 
se, että ohjelmassa oli tilaa keskustelulle erilaisista 
näkökulmista ja haasteista. Digi-HTA:n soveltamiseen 
liittyy haasteitakin.” 
 
 
 

MINNA KOIVUNIEMI  EURAN KUNTA

”Sain riittävän tiedon siitä mikä on Digi-HTA ja mitä se 
tekee. Lisäksi sain ideoita ja uutta tietoa tulevaisuu-
den varalle, jota voin käyttää työssäni.”
 
”Tälle voisi hyvin olla jatko-osa, jossa pureudutaan 
niihin kysymyksiin, joita yleisöltä tuli.” 
 

Kolmannen yhteisen webinaarin (1.3.2022) teemana 
oli työhyvinvointi ja miten teknologiaa voidaan hyödyn-
tää ammattilaisten työhyvinvoinnin tukemisessa. Webi-
naarissa kuulimme käytännön esimerkkejä siitä, miten 
teknologiaa on hyödynnetty henkilöstön palautumisen 
ja unen mittauksessa sekä miten teknologia on paran-
tanut osatyökykyisten työssäjaksamista. Keynote Ilona 
Rauhala piti myös puheenvuoron ”Onnistu muutokses-
sa!”.
 
 
Osallistujien palautteita:

 
”Hyvin oli koostettu sisältö tilaisuuteen, jossa tuli esiin, 
miten olisi mahdollista organisaatioissa myös pie-
nellä panostuksella panostaa ennalta ehkäisevästi 
työhyvinvoinnin edistämiseen, sekä työn uudelleen 
järjestäminen ilman sitä painetta, että pitäisi alaa 
vaihtaa ja Ilonan keynote oli jälleen kerran erittäin 
hyvä tilaisuuden lopuksi.” 

”Työhyvinvoinnin kannalta kaikki esitykset olivat erit-
täin tärkeitä. Toivottavasti näitä kaikkia hyödynnetään 
jatkossa laajemmin koko henkilöstön hyvinvoinnin 
tueksi.” 

”Hyvin järjestetty ja monipuolinen sisältö.” 

Edellisten tilaisuuksien lisäksi Satakati-hanke osal-
listui Hyvinvointiteknologiamessuille 9.11.2021 omalla 
työpajalla, jossa otettiin ensimmäisiä askelia kohti Sata-
kunnan yhteistä KATI-mallia. Tarkoituksena oli yhdessä 
miettiä, miten hyvinvointiteknologiaa voidaan hyödyn-
tää parhaalla mahdollisella tavalla kotihoidossa. Mes-
sujen yhteydessä pidetty työpaja mahdollisti laajan ja 
kattavan toteutuksen. Osallistujia oli muualtakin kuin 
Satakunnasta ja edustettuina oli kotihoidon toimijoiden 
lisäsi myös yrityksiä ja oppilaitoksia.

Teknologia koskettaa yli sektorirajojen ja yhdessä 
hankkeet saavuttivat laajan kuulijakunnan ja mahdollis-
tivat erilaisten näkökulmien esille tuomisen ja yhteisen 
keskustelun.
 
 
Osallistujien palautteita:

 
”Verkostoituminen on ihan ehdottoman tärkeää ja 
entistä ajankohtaisempaa ja nykyajan teknologia 
mahdollistaa tämän hyvin ketterästi toteutettavaksi. 
Olen vain erittäin iloinen kaikesta tämän tapaisesta 
toteutustavasta, kiitos teille, kun järjestätte!” 

”Kiitos kutsusta, Itä-Suomeen, vaikka olettekin alueel-
linen toimija. Yhteistyö on rikkautta.”

 
Suuret kiitokset Satakunta DigiHealth -hankkeelle antoi-
sasta yhteistyöstä! 

Lisätietoja Satakati-hankkeesta: www.satakati.fi 

Lisätietoja KATI-ohjelmasta: https://thl.fi/fi/tutki-
mus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/koto-
na-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-ohjelma-kati- 

Kuva 102. Elisa Digihoivan pääkäyttäjän ja mobiilikäyttäjän tilannekuvat. 
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5.6 ÄLYKKÄÄT VAATTEET JA 
ROBOTIT APUNA TERVEYDENHUOLLON 
YMPÄRISTÖISSÄ 

 
 
 
 
 

Koronapandemia ajoi koko yhteiskuntamme kauan 
puhuttuun digiloikkaan ja sitä kautta lähdimme 
ketterästi pohtimaan ja kokeilemaan uudenlaisia 

tapoja toimia sosiaali- ja terveysalalla. Kriisi toi tiellem-
me monia haasteita, joihin ei etukäteen oltu varauduttu. 
Teknologian rooli näiden haasteiden ratkaisussa on ollut 
keskeinen. RoboRFID-projektiryhmä on toteuttanut so-
te-ammattilaisten keskuudessa tarvekartoitusta pan-
demian toisen vuoden aikana ja vastauksia kyselyyn on 
saatu tosi erilaisissa tehtävissä toimivilta.

Onneksi teknologian hyödyntämismahdollisuudet 
eivät rajoitu vain kriisiaikaan. Ikääntyvä väestö ja jat-
kuva palvelutarpeiden kasvu ajaa yhteiskuntaa väistä-
mättä kehittämään uusia keinoja laadukkaan elämän 
ja palveluiden toteutumiseksi. Sote-palvelujärjestelmän 
rakenteelliset muutokset tekevät tilaa uudelle ajatte-
lulle ja luovat mahdollisuuksia. Muutos vaatii kuitenkin 
konkreettisia toimenpiteitä erityisesti totuttuihin toimin-
tatapoihin ja välineisiin. Teknologian sekä eri lähteistä 
kertyvän tiedon (asiakastieto, laitteiden ja sovellusten 
tuottama tieto, avoin data) hyödyntäminen nähdään 
tässä yhtenä keskeisenä välineenä. Teknologia ei mis-
sään nimessä ratkaise ongelmia yksin, vaan tarvitaan 
sote-ammattilaisia, jotka ohjaavat teknologian oikeas-
sa muodossa oikeaan paikkaan ja muovaavat teknolo-
gian tuomia hyötyjä osaksi uudenlaisia asiakaslähtöisiä 
palveluita. Mahdollisuuksia on paljon, mutta ilman ak-
tiivisia sote-ammattilaisia teknologian hyötyjä ei kye-
tä valjastamaan, eivätkä ne sulaudu osaksi käytännön 
työelämää.

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen 
yliopiston yhteisessä, Suomen Akatemian rahoittamas-
sa, RoboRFID-projektissa kehitetään robotiikkaa ja äly-
vaateteknologiaa kriisinaikaisen toimintavarmuuden 
tueksi sote-kentälle. Tutkimuksessa etsitään erityisesti 
puettavalle radiotaajuiselle tunnistusteknologialle sekä 
mobiiliroboteille uudenlaisia sovellusalueita terveyden-
huoltoympäristöjen avuksi. Tavoitteena on ollut osal-
listaa palveluntuottajia aktiivisiksi osapuoliksi tekno-
logiakehitykseen. Projektin kantavana ajatuksena on, 
että teknologia tulee räätälöidä ja paketoida sopivaksi 
palveluksi. Tekniikan alan asiantuntijat tarjoavat ratkai-
suja, mutta ratkaisujen sulauttaminen osaksi toimivaa 
sote-palvelua vaatii sote-alan asiantuntijat mukaan 
kehittämistyöhön.
 
 
 

5.6.1  ROBOTIIKAN JA ÄLYVAATTEIDEN 
SYNERGIA AVUKSI TERVEYDENHUOLTO- 
YMPÄRISTÖIHIN 

Robotiikka tekee juuri nyt laajaa läpimurtoa kaikille muil-
lekin elämän osa-alueille kuin vain teollisuuteen. Robo-
tiikan saralla otetaan joka päivä uusia askeleita, jotka 
työntävät meitä väistämättä kohti tulevaisuutta, jossa 
kaikki tylsät, monotoniset ja vaarallisetkin työt tehdään 
robottien toimesta ja me ihmiset voimme keskittyä 
mielenkiintoisiin ja ihmisen “näppituntumaa” vaati-
viin työtehtäviin sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen ja 
viestimiseen. Vai kuka on kouluttautunut hoitotyöhön 
siirtääkseen tietoja järjestelmästä toiseen tai kuljettaak-
seen liinavaatteita, hoitotarvikkeita tai lääkkeitä osaston, 
potilashuoneen ja varastojen välillä?

Pandemia-aika on herättänyt meidät miettimään, 
miten töitä voisi tehdä vaarantamatta itseämme, työ-
kavereitamme, potilaitamme tai asiakkaitamme, mutta 
samalla niin, että kaikki tärkeät asiat tulevat tehdyiksi 
ajallaan. Robotiikka voisi ratkaista monia edellä maini-
tuista haasteista. Tulevaisuudessa itsenäisesti toimiva 
robotti voi olla kenen tahansa meistä työkaverina ja se 
voidaan esimerkiksi lähettää hakemaan puhtaita liina-
vaatteita varastosta, mittamaan potilaan lämpöä, sy-
kettä tai muita peruselintoimintoja, kuljettamaan näyt-
teitä laboratorioon tai vaikka desinfioimaan kokonaisen 
leikkaussalin.

Robottien tehtäviä terveydenhuollon ympäristöissä 
suunnitellaan koko ajan. Jo nyt on selvää, että robotit 
voivat esimerkiksi desinfioida hoitovälineitä, lajitella niitä 
oikeisiin kohteisiin ja pakata ne täysin steriileissä olosuh-
teissa. Robotit voivat myös antaa levottomalle ihmiselle 
vaikka rauhoittavan hieronnan ja soittaa samalla lem-
peää musiikkia. Tai robotti voi auttaa kirurgia suoritta-
maan ääretöntä tarkkuutta ja huomiokykyä vaativan 
leikkauksen. Robotti voi myös kuljettaa ruokaa ja lääk-
keitä (kuva 104) ja samalla välittää etäviestejä huonei-
siin, joissa on karanteenissa tai eristyksessä olevia ihmi-
siä. Nyt, kun koronapandemian aiheuttaman kriisiajan 
erityistarpeet ovat karulla tavalla realisoituneet meidän 
kaikkien arjessa, olemme varmasti valmiimpia mietti-
mään ja suunnittelemaan robottien hyödyntämistä työ-
elämässä muun muassa tartuntariskin ja aikaa vievien 
rutiinitehtävien vähentämiseksi.

Älyvaatteita on kehitetty kymmeniä vuosia, ja viime 
aikoina olemme alkaneet nähdä kaupallisia sovelluksia 
terveydenhuollon ja hyvinvoinnin alueilla. Älyvaatteiden 
avulla on mahdollista seurata kehon toimintoja kuten 
sykettä, lämpötilaa, liikkumisen määrää tai unen laatua, 
varoittaa lääkkeiden tai syömisen unohtamisesta sekä 
hälyttää apua kaatumisen tai muun avuntarpeen vuok-
si. Tieto on saatavilla henkilölle itselleen ja tarvittaville 
asiantuntijoille. Työntekijöiden työasentoja ja oikeiden 
suojavarusteiden pukemista (kuva 103) puolestaan pys-
tytään tarkkailemaan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden 
varmistamiseksi. Näin tieto saadaan vaaratilanteessa 
nopeasti paitsi työntekijälle itselleen myös kaikille tarvit-
taville henkilöille, kun älyvaatteet toimivat yhdistettynä 
organisaation tieto- ja turvajärjestelmiin. Kun älyvaat-

MIRKA LEINO, SARI MERILAMPI, TAINA JYRÄKOSKI & 
KRISTA TOIVONEN  SATAKUNNAN AMMATTIKORKEA-
KOULU
TIINA IHALAINEN & JOHANNA VIRKKI  TAMPEREEN 
YLIOPISTO 

teista saatu tieto yhdistetään robottien mahdollisuuk-
siin, pystytään muuttuviin tilanteisiin reagoimaan no-
peasti ja tehokkaasti.

Ennen kuin tähän päästään, meillä on kuitenkin pal-
jon tehtävää. Sen lisäksi, että meidän pitää miettiä, mitä 
kaikkea haluamme robottien tekevän ja miten robo-
tit suunnitellaan ja ohjelmoidaan suoriutumaan niistä 
tehtävistä, meidän pitää myös selvittää, mikä on meille 
ihmisille tärkeää työtä ja mihin tehtäviin voimme ottaa 
robotit avuksi. On myös tärkeää, että älyvaatemittauksia 
ei tehdä mittaamisen ilosta, vain koska teknologia mah-
dollistaa sen, vaan oleellista on löytää ne sovellukset, joi-
den avulla terveydenhuollon asiakkaita ja henkilökuntaa 
voidaan aidosti auttaa jokapäiväisessä toiminnassaan 
ja joiden avulla toiminnan jatkuvuus mahdollistetaan 
myös kriisitilanteessa. Kun huomioitavana ovat vielä tie-
toturvaan liittyvät säädökset sekä eettisten näkökulmien 
huomiointi kehitystyön jokaisessa vaiheessa, on selvää, 
että tämä uudenlainen teknologia vaatii moniammatil-
lista osaamista taakseen.

Kuva 104. Hoitaja noutamassa mobiilirobotin tuomia tarvik-
keita. Kuvaaja: Pauli Valo, Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Kuva 103. Hoitaja pukeutumassa RFID-tägein varustettuihin 
suojavarusteisiin. Kuvaaja: Pauli Valo, Satakunnan ammat-
tikorkeakoulu.



128 129

5.6.2  MITEN SOTE-AMMATTILAINEN VOI 
VAIKUTTAA TULEVAISUUDEN TYÖNSÄ 
SISÄLTÖÖN? 

RoboRFID-projektissa pidetään hyvin tärkeänä, että 
edellä mainittua teknologiaa kehitetään käyttäjät edellä. 
Keskeisenä toimena on aitojen, käytännön työelämäs-
sä esiintyvien haasteiden ratkaiseminen. Tämä vaatii 
kentällä toimimisen asiantuntemusta. Projektiryhmäs-
sä on mukana sote-ammattilaisia, jotka ovat haasta-
neet kentällä erilaisissa toimintaympäristöissä toimivia 
kollegoitaan mukaan kehittämistyöhön. Ensimmäinen 
konkreettinen toimenpide oli kyselyn avulla tehty tar-
vekartoitus. Kyselyyn vastasi 46 todella erilaisissa so-
te-alan tehtävissä toimivaa ammattilaista lähihoitajista 
lääkäreihin sekä fysioterapeuteista ja sairaanhoitajista 
alan ammattiopettajiin. Kyselyn vastausten laadullisen 
analyysin kautta projektiryhmän tarkoituksena on tun-
nistaa kehitettäviä kohteita sekä aihioita prototyyppien 
kehittämiseksi. Kyselyn toinen tavoite on tietysti ollut in-
nostaa sote-toimijoita mukaan erilaisiin ja eri aiheisiin 
keskittyviin yhteiskehittämisen työpajoihin.

Jatkoa on siis luvassa, ja innostuneita sote-toimi-
joita toivotaan runsaasti mukaan kehittämistoimintaan. 
Yhdessä kehittäminen on mainio keino vaikuttaa tule-
vaisuuden työn sisältöön. Vain olemalla osa kehitystä 
voi varmistaa teknologian olevan hyvä renki, ei isäntä.
 
 
 
5.6.3  MIKÄ ROBORFID-HANKE?

Suomen akatemian rahoittamassa Satakunnan am-
mattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston toteutta-
massa RoboRFID-hankkeessa kehitetään hyvinvointia 
ja terveyttä edistävää robotiikka ja älyvaateteknologiaa 
sekä yksilön, organisaation että yhteiskunnan tarpeisiin. 
Hankkeen keskeisenä näkökulmana on varmistaa, että 
teknologiat toimivat yhteen, sillä juuri teknologiayhdis-
telmillä pystytään vastaamaan kriisien aikaisiin haas-
teisiin.

Hankkeessa kehitettävä vaatteisiin ja ympäristöön 
integroitu sensoriteknologia tuottaa tietoa esimerkiksi 
ihmisen terveydentilasta, sijainnista, suojaimien käytös-
tä ja havaituista riskeistä. Teknologian tuottama tieto on 
kaiken keskiössä. Erilaisia tietolähteitä yhdistämällä voi-
daan reagoida oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. Tek-
nologia voidaan uudenlaisten valmistusmenetelmien 
myötä tehdä huomaamattomaksi, jolloin se ei häiritse 
eikä sitä myöskään tarvitse muistaa ottaa mukaan.

 
Lisätietoja: https://www.roboai.fi/roborfid/

5.7 OSALLISUUTTA VOIDAAN TUKEA 
MONILLA TEKNOLOGIOILLA 
 
 

 
 
 
5.7.1  YLEISTÄ OSALLISUUDESTA JA 
TEKNOLOGIAN ROOLISTA

Itseilmaisun, kommunikoinnin ja osallisuuden mahdolli-
suudet ovat tärkeitä meille kaikille ja ne kattavat kaik-
ki elämämme osa-alueet. Osallisuuden toteutuminen 
on tärkeää sosiaalisten suhteiden, elämänlaadun sekä 
kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksien kannal-
ta. Yksilön tasolla osallisuus kertoo kokemuksesta, joka 
syntyy ihmiselle, kun hän tuntee kuuluvansa hänelle 
merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Korkeammal-
la, yhteiskunnan tasolla osallisuus ilmenee arvostukse-
na ja luottamuksensa sekä mahdollisuutena vaikuttaa 
yhteisössään. Osallisuuden edistäminen henkilöiden 
elämässä on osa hallituksen ja EU:n tavoitteita ja se on 
myös keskeinen keino torjua köyhyyttä, estää ostrakis-
mia ja vähentää eriarvoisuutta. Osallisuus on merkittävä 
terveyttä edistävä tekijä sekä terveyden ja tasa-arvon 
edellytys. (THL 2022).

Osallisuus ja sen mahdollistaminen erityisesti eri-
tyisryhmien kohdalla on tärkeää. (Mt., 2022). Osalli-
suuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi on kehitetty 
erilaisia ratkaisuja. Yksi näistä on hyvinvointi- ja terve-
ysteknologian tuomat mahdollisuudet.  Osallisuuden ja 
esteettömän viestinnän tukeminen onkin yksi nouseva 
ala, johon uutta teknologiaa on valjastettu enenevässä 
määrin. Teknologian roolin lisääminen osallisuuden tu-
kemisessa ja mahdollistamisessa edellyttää kuitenkin 
moniammatillista yhteistyötä osallisuuden asiantunti-
joiden ja teknologiakehittäjien välillä sekä jatkuvaa di-
alogia työelämän ja käyttäjäryhmien kanssa. On myös 
hyvin tärkeää huomioida digitalisaation ja teknologian 
henkilöitä syrjäyttävä vaikutus, joten kaikessa suunnitte-
lussa on tärkeää miettiä digitaalisen syrjäytymisen ris-
kiä. Helppokäyttöinen ja saavutettava teknologia tukee 
osallisuutta ja mahdollistaa palveluiden moniulottei-
suuden, mutta erityisten taitojen ja suurien investointien 
tarve teknologian käyttöönotossa puolestaan lisää mer-
kittävästi syrjäytymisen mahdollisuutta. (Kaasalainen & 
Neittaanmäki 2018.)
 
 

SARI MERILAMPI, JENNI HUHTASALO, MIRKA LEINO, 
KRISTA TOIVONEN, ANJA POBERZNIK  SATAKUNNAN 
AMMATTIKORKEAKOULU
JOHANNA VIRKKI  TAMPEREEN YLIOPISTO 

5.7.2  ESIMERKKEJÄ TEKNOLOGIAN MAHDOL-
LISUUKSISTA OSALLISUUDEN TUKEMISESSA

VIRTUAALITODELLISUUS JA PELIT TASAVERTAI-
SENA YMPÄRISTÖNÄ

Vaikka pelit ja virtuaalitodellisuus mielletäänkin pää-
sääntöisesti viihteellisiksi, on niillä lukuisia mahdollisia 
käyttötapoja, joilla voitaisiin edistää erilaisten toimijoi-
den osallisuutta. On huomionarvoista, että virtuaali- ja 
pelimaailmassa erilaiset käyttäjät ovat lähtökohtaisesti 
tasavertaisia ja käyttäjien avattarilla voi olla monen-
laisia kykyjä ja ulkonäköjä (Kuva 105b). Lisäksi sisäl-
töä voidaan tuottaa esimerkiksi erilaisissa tilanteissa 
käyttäytymisen opetteluun ja harjoitteisiin tai vaikkapa 
rentoutumiseen. Pelit ja virtuaalimaailma voivat myös 
sellaisenaan tarjota paljon merkityksellisiä kokemuk-
sia mm. toimintakykyrajoitteiselle. Esimerkiksi erilaiset 
fyysiset haasteet eivät ”näy” muille pelaajille, vaan pe-
lissä jaksetaan ja pystytään samoihin asioihin omaan 
fyysiseen suorituskykyyn katsomatta. Lisäksi pelissä eri 
toimijat voivat olinpaikastaan riippumatta olla vuoro-
vaikutuksessa tai leikkiä yhdessä. Hyvän esimerkin pe-
lien ja virtuaalimaailman osallisuusnäkökulmasta saa, 
kun miettii syöpäsairaan lapsen osallisuutta. Eristyksen 
ja hoitojen aikaisen väsymyksen vuoksi perinteinen leikki 
voi estyä, mutta pelimaailmassa ei ole vastaavia rajoit-
teita. Virtuaalimaailmassa voidaan juosta, leikkiä ja ra-
kentaa yhdessä, vaikka toinen olisi sairaalan osastolla ja 
toinen kotisohvallaan.

Osallisuus edellyttää myös laitteiden saatavuutta. 
VR-teknologia on ottanut viime vuosina valtavia harp-
pauksia. Sekä laitteiden käyttö että hinta ovat kehitty-
neet käyttäjäystävällisempään suuntaan. Virtuaalilasit 
voi nykyisin hankkia pelikonsolin hinnalla ja sovelluskau-
pasta löytää jo monenlaista sisältöä. Saatavilla on niin 

sanottuja mobiilivirtuaalilaseja, jotka nimensä mukai-
sesti viittaavat langattomaan pääkojeeseen (”VR-lasit) 
ja käsiohjaimiin. Lisäksi markkinoille on tullut laitteita, 
jotka käytön aikana myös keräävät dataa pelaajasta, 
esimerkiksi silmänliike- ja syketietoa. Nämä tarjoavat jo 
monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuden tukemiseen.

Hyvällä pelisuunnittelulla mahdollistetaan pelikoke-
mus toimintakykyrajoitteesta huolimatta. Kaupallisissa 
sovelluksissa haasteena on tyypillisesti nopea tempo 
sekä niiden puutteellinen räätälöitävyys esimerkiksi asi-
akkaan kykyjen tai harjoitustarpeen mukaisesti. Pelejä 
voidaan kuitenkin suunnitella räätälöitävyys huomioi-
den. Esimerkiksi Satakunta DigiHealth -hankkeessa tuo-
tettiin fysioterapian tueksi sovellus, jota oli mahdollista 
räätälöidä terapeutin toimesta. Siitä kerrotaan lisää 
kappaleessa 3.3.1. Myös ohjainten käyttöön on syytä 
kiinnittää huomiota. VR-sovelluksen kanssa vuorovai-
kutus tapahtuu tyypillisesti ohjainten nappien painele-
misen lisäksi VR-lasien (pään) ja ohjainten (käsien/koko 
vartalon) liikkeillä. Kaupalliset ohjaimet eivät kuitenkaan 
aina mahdollista erilaisten käyttäjien pelaamista. Sa-
takunta DigiHealth -hankkeessa on onnistuneesti kehi-
tetty erilaisia apuvälineitä ohjainten käytön tueksi (Kuva 
105c). Myös 3D-tulostamalla voidaan tuottaa ohjainten 
lisäosia, joiden tarkoituksena voi olla vaikkapa näppäin-
ten peittäminen turhien painallusten välttämiseksi, näp-
päinten painamisen avustaminen tai ohjaimen kädessä 
pysymisen tukeminen (Kuva 106b).

On huomioitava, että VR-maailmaan voidaan lisäk-
si luoda todentuntuisia skenaarioita 360-kuvauksella, 
jossa 360-kameralla otettu pallomainen kuva tai video 
voidaan suoraan siirtää virtuaalilaseilla katseltavaksi 
(Kuva 105a). Saatavilla on lisäksi kevyiden interaktioiden 
luomiseen videokuvan ”päälle” (esim. lisätieto tai siirty-
minen). Koska 360-kuvaus on käyttäjän näkökulmasta 
vastaavanlaista kuin perinteinen kuvaaminen, ei 360-si-

Kuva 105. Virtuaalilaseilla katseltavat a) 360-videot sekä b) käyttäjän toiveiden mukaan rakennetut ympäristöt ja pelihah-
mot mahdollistavat kokemuksia, joita reaalimaailmassa ei välttämättä ole mahdollista saada. VR-teknologian esteettö-
myyttä voidaan parantaa c) yksilöllisillä ohjainapuvälineillä.
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sällön tuotantoon tarvita teknisesti koulutettua henkilöä. 
Näin ollen esimerkiksi käyttäjä, terapeutti tai vaikkapa 
omainen voisi itse luoda harjoitteissa käytettävän si-
sällön. Sen, tuotetaanko VR-sisältö videona vai raken-
netaanko se pelimoottorilla, ratkaisee tarve sovelluksen 
interaktiivisuudesta.
 

3D-TULOSTUKSELLA YKSILÖLLISTÄ APUA 
ARKEEN

Vielä muutama vuosi sitten scifiltä kuulostanut esinei-
den tulostaminen tekstin tapaan on yleistynyt valtavasti. 
Viimeisten vuosien aikana 3D-tulostusmenetelmien ke-
hitys on kuitenkin edennyt vauhdikkaasti. Markkinoilta 
löytyy paljon erilaisiin tekniikoihin perustuvia tulostimia 
sekä erilaatuisia tulostimia. 3D-tulostaminen sovel-
tuu monenlaiseen digitaalisten mallien tulostamiseen 
hyötykäyttöön, mutta myös monenlaisten yksilöllisten 
ominaisuuksien tuomiseen kaikenlaisiin tuotteisiin ja 
kappaleisiin. 3D-tulostuksella voidaan tulostaa sellaisia 
todella monimutkaisiakin muotoja, joita ei esimerkik-
si valamiseen perustuvilla valmistustekniikoilla pystytä 
tekemään. Samalla 3D-tulostusprosessi on suoravii-
vaisempi kuin perinteiset valmistustekniikat, koska mi-
tään muotteja tai muita sarjatuotannon apuvälineitä 
ei tarvita. Toisaalta yksittäisten tuotteiden tai esineiden 
3D-tulostaminen on vielä hitaampaa eikä aina laadul-
taan yhtä tarkkaa kuin esim. perinteiset valamis- tai jyr-
sintämenetelmät. 3D-tulostaminen tuokin tällä hetkellä 
eniten etuja nopeiden kokeilujen, testikappaleiden sekä 
täysin yksilöllisten tuotteiden valmistukseen.

3D-tulostus mahdollistaa joustavien ja personoi-
tujen kappaleiden valmistamisen ilman huomattavia 
aloituskustannuksia. Personointi voi tarkoittaa sitä, että 
käyttäjä suunnittelee oman tuotteensa tai tuotteen osan 

ja tulostuttaa sen sopivassa tulostuspalvelussa, mutta 
toisaalta hän voi antaa/myydä suunnitelmansa muiden 
käyttäjien muokattavaksi ja hyödynnettäväksi.

Yksilöllisyys onkin osallisuuden näkökulmas-
ta 3D-suunnittelun ja -tulostuksen keskeinen lisäarvo. 
3D-tulostus mahdollistaa täysin yksilöllisten aputyö-
kalujen tekemisen kustannustehokkaasti. Esimerkkejä 
3D-tulostuksen mahdollisuuksista voidaan löytää verk-
kosivustoilta, joissa 3D-malleja ja ideoita on jaossa run-
saasti.

Itselle tärkeiden ja merkityksellisten asioiden toteut-
taminen ja tekeminen vahvistaa osallisuutta ja toimi-
juutta omassa arjessa. Yksilöllisiä ratkaistuja ja menetel-
miä tarvitaan, kun esim. omien käsien hienomotoriikka 
ei mahdollista merkityksellisten asioiden toteuttamista. 
Toimintaterapeuttien käyttämänä tehtäväkeskeinen lä-
hestymistapa (Task-Oriented Approach) perustuu toi-
mintaan, jossa ytimessä on yksilön ja ympäristön vuo-
rovaikutus. Yhdessä toimintaterapeutin ja asiakkaan 
kanssa suunniteltu apuväline oman merkityksellisen 
toiminnan toteuttamiseen tukee hänen omatoimisuutta 
kuin osallisuutta. 3D-suunnittelu ja 3D-tulostus on tuo-
nut uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia yksilölliseen, 
tarvelähtöiseen arjen työkalujen toteuttamiseen. Kuvas-
sa 104 nähdään peleihin suunniteltuja yksilöllisiä ohjain-
ratkaisuja. Kuvassa 105a esitellään Yeti-tabletin pelaa-
miseen suunniteltuja apuvälineitä käsille, joiden kanssa 
perinteinen ruudun kosketus on haastavaa tai mahdo-
tonta. Kuvassa 105b on liikeanturiin liitettäviä ohjainji-
gejä. Ohjaimeen voidaan asentaa erilaisia aisoja riip-
puen käyttäjän tarpeesta. Yksi ohjainjigi on mahdollista 
kiinnittää myös päähän tai vaikkapa jalkaan, jos käsillä 
ohjaaminen ei onnistu. Kuvassa 105c on kuvattuna virtu-
aalilasien käsiohjainten lisäosia, joiden avulla pystytään 
helpottamaan VR-pelien pelaamista.

Vaikka edellä mainitut esimerkit liittyivät pelaami-

Kuva 106. 3D-tulostettuja peliohjaimia a)Yeti-tabletin käyttöön, b) liikeanturilla ohjattavaan peliin sekä c) virtuaalilasien 
ohjaimille.

seen, voidaan 3D-tulostusta hyödyntää arjessa muu-
toinkin laajasti. Erilaisia aputyökaluja kuten napittamista, 
tarttumista tai tölkin avaamista helpottavia ratkaisuja 
on lukuisia. Kuvassa 107 esitellään yksilöllisiin tarpeisiin 
suunniteltu vedin. Vetimiä voidaan suunnitella esimer-
kiksi korkeammiksi tai kaapin alareunan ylittäviksi, mikäli 
perinteiseen vetimeen tarttuminen on haastavaa. Näin 
ollen itsenäinen toimiminen voi helpottua.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3D-SKANNAUS JA 3D-TULOSTUS TAIDE- 
ELÄMYKSEN MAHDOLLISTAJANA

Hyvä esimerkki teknologian keinoin tuotetusta osalli-
suuden kokemuksesta on myös Satakunnan ammatti-
korkeakoulun Robotiikka Akatemian yhdessä Porin tai-
demuseon ja Satakunnan Näkövammaiset ry:n kanssa 
toteuttama projekti, jossa Robotiikka Akatemian opiske-
lijat hyödynsivät 3D-skannausta ja 3D-tulostusta erittäin 
tarkkaa lopputulosta vaatineen taideprojektin tarpeisiin. 
Projektin taideteoksena oli iso, lähes metrin halkaisijal-
taan oleva pronssiveistos (Carl-Gustaf Liliuksen pronssi-
teos Linnunsiipinen nainen, 1966). Pronssiveistosta ei ole 
hyvä kosketella käsin, mutta toisaalta käsin koskettele-
malla sen muodoista voisi saada erilaisen kulttuurikoke-
muksen. Projektin tavoitteena olikin tuottaa veistoksesta 
3D-tulostettu pienoismalli, jota esimerkiksi näkövam-
maiset tai vaikka lapset voisivat konkreettisesti kosketel-
la ja sitä kautta saada käsityksen aidon teoksen muo-
doista ja yksityiskohdista.

Veistoksen sopivan tarkan skannaamisen mahdol-
listi eri 3D-skannausmenetelmien testaaminen ja par-
haan menetelmän valinta. Skannaamalla tuotetuista 
3D-malleista (Kuva 108) tulostettiin ensin erilaisia koeve-
doksia, joita näkövammaiset projektin konsultit pääsivät 
tunnustelemaan ja vertaamaan kokemuksia hanskat 
kädessä tehtyyn alkuperäisen veistoksen tunnusteluun. 
Vertailun perusteella valittiin parhaalla mahdollisella ta-
valla alkuperäisen veistoksen tuntumaa, pintastruktuuria 
ja muotoja toistava koevedos, jonka mukaisesti veistok-
sen muovinen kopio tulostettiin. 3D-tulosteen sisälle kaa-

dettiin hiekkaan sopivassa kohdassa tulostusprosessia, 
jotta hiekka asettui täysin suljettuun tilaan. Näin veistok-
sen kopiolle saatiin painoa ja se pysyy paremmin paikal-
laan sitä tunnusteltaessa. 3D-tulostettu veistoksen kopio 
kestää hyvin koskettelua ja mahdollistaa osallistavan, 
moniaistillisen taidekokemuksen. Veistoksen tulostami-
seen saatiin lupa Kuvastolta ja taiteilijan perikunnalta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIOTAAJUINEN TUNNISTUSTEKNOLOGIA 
KOMMUNIKOINNIN TUKENA

Radiotaajuinen tunnistusteknologia voi kuulostaa ko-
vin tekniseltä, mutta tätä automaattista tunnistustek-
nologiaa on käytössä monessa arkipäiväisessä sovel-
luksessa. Erilaiset kulkukortit ja lähimaksaminen ovat 
tunnetuimpia sovelluksia, joissa hyödynnetään lukue-
täisyydeltään lyhyitä järjestelmiä. Erityisen mielenkiin-
toinen teknologia on NFC-tekniikka (near field commu-
nication), sillä NFC-lukijalaite löytyy matkapuhelimesta. 
Se tarkoittaa, että kehittää voidaan NFC-lukijalaitetta 
hyödyntäviä monenlaisia kännykkäapplikaatioita. Käy-
tännössä NFC-tunniste on tarra, jolla on tunnistekoodi. 
Koodi voidaan siis lukea kännykällä ja tieto linkittää eri-
laisiin tietokantoihin ja käyttää monenlaisiin tarkoituk-
siin. Yksinkertaisimmillaan se voi antaa lisätietoa tuot-
teesta, johon tarra on kiinnitetty. Yksi osallisuutta tukeva 
sovellus tuotettiin osana BaltSe@nioR 2.0 hanketta, jos-
sa ravintolapöytäliinaan lisättiin älytarroja eri maiden 
päälle. Älytarrojen tunnistekoodi linkitettiin eri kielisiin 
ruokalistatietoihin ja kehitetty sovellus hyödynsi mat-
kapuhelimen ominaisuuksia lukiessaan ruokalistatiedot 
sillä kielellä, johon tarra oli pöytäliinalla liimattu (Kuva 
116).  Näin ollen käyttäjä sai tiedot omalla kielellään. Li-
säksi ruokalistan tiedot näytettiin suurella fontilla kän-
nykän ruudulla. Vaikka esimerkkisovelluksessa kyseessä 
oli ruokalistan lukeminen, voidaan teknologiaa soveltaa 
hyvin monipuolisista erilaisiin sovelluskohteisiin. Lisää 
prototyypistä voi lukea kohdasta: 5.10. Smart furniture 
prototypes for seniors in public spaces.

Kuva 107. 3D-tulosettu vedin voidaan suunnitella erilaisille 
käsille soveltuvaksi.

Kuva 108. 3D-malli 3D-skannatusta ja -tulostetusta taide-
teoksen jäljennöksestä, joka mahdollistaa näkövammaisille 
uusia taide-elämyksiä (Carl-Gustaf Liliuksen pronssi teos 
Linnunsiipinen nainen, 1966).
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Toinen mielenkiintoinen radiotaajuinen tunnistus-
teknologia on UHF-taajuudella (ultra high frequency) 
toimiva passiivinen (eli patteriton) teknologia, jonka 
lukija voidaan sijoittaa muutaman metrin etäisyydel-
le ympäristöön tai lähellä olevaan matkapuhelimeen. 
Tekstiililappuihin integroituja tunnisteita (Kuva 109) voi-
daan hyödyntää pyörätuolin pöytään tai ympäristöön 
sijoitettuina “kommunikaatiolappuina”. Kun henkilö kos-
kettaa lappua kädellään, voi tunnistekoodilla varustettu 
lappu lähettää sovelluksen kautta esimerkiksi viestin tai 
lukea ääneen halutun tekstin. Kyseinen sovellus luotiin 
osana RoboRFID-projektia.
 
 
 
5.7.3  MONIALAINEN TEKOS-VERKOSTO 
OSALLISUUTTA TUKEVAN TEKNOLOGIAN 
YHTEISÖLLISEN KEHITTÄMISEN ASIALLA
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuoden 2021 alusta alkaneessa TEKOS-hankkeessa 
luomme osallisuutta edistävän älyvaate- ja älyhuone-
kaluteknologian ympärille monialaisen verkoston, jonka 
tavoitteena on osallisuuden edistäminen jatkuvasti ke-
hittyvän monialaisen koulutuksen ja tutkimuksen kautta. 

Itsessään verkosto-käsitettä on kuvattu monin erilaisin 
tavoin. Verkosto voi olla toimintaympäristö, yksilöiden 
muodostama joukko tai sitä voidaan kuvata metaforal-
la toisiinsa kytkeytyvistä, verkottuvista “olioista” (Miet-
tinen, Toikka, Tuunainen, Lehenkari & Freeman 2006). 
Verkostossa on tärkeää, että eri toimijoiden osaaminen 
ja tarpeet huomioidaan ja saadaan hyötykäyttöön. TE-
KOS-hanketta toteuttava tiimi on itsessään hyvin mo-
nialainen, sisältäen teknologian, yhteiskuntatieteen, 
logopedian, erityispedagogiikan sekä toimintatera-
pia-alan tutkijoita.

Tutkimusten mukaan eri alojen ammattilaisten yh-
dessä oppiminen sekä työskentely ovat tärkeä osa mo-
nialaisen kentän kehittämistä (mm.  Hammick, Olckers & 
Campion-Smith 2009; Reeves ym., 2016). Onnistunees-
ti toteutettu monialainen yhdessä oppiminen tuottaa 
tietoja, taitoja ja luottamusta toisia ammattilaisia koh-
taan ja rohkaisee toimimaan monilaisessa yhteistyös-
sä myös tulevaisuudessa (Hean, Craddock, Hammick & 
Hammick 2012). Monialaisuudessa piilee kuitenkin myös 
TEKOS-hankkeessa sekä haaste että mahdollisuus. Ver-
kosto voi muodostua liian isoksi, pirstaleiseksi ja laajaksi. 
Lisäksi eri alojen ammattilaisten tavat tarkastella ilmiötä 
sekä käytetty kieli ja käsitteet voivat olla hyvin erilaisia. 
TEKOS-hankkeen alkaessa yhteistä ajattelua ja kieltä ra-
kennettiin monialaisen hanketta toteuttavan TEKOS-tii-
min workshopissa. Erityistä huomiota kiinnitettiin kaik-
kien tiimin jäsenten osallisuuteen ja vahvuuksiin. Tätä 
kautta rakennettiin myös yhteistä luottamusta ja avoi-
muutta tiimin vuorovaikutukseen.

TEKOS-hankkeessa on toteutettu verkoston laa-
jentamiseksi monialaisia työpajoja, joissa osallisuutta 

Kuva 109. Passiivisella UHF RFID-teknologialla varustetut kommunikaatiolaput voidaan ohjelmoida käyttäjän tarpeiden 
mukaan esimerkiksi lähettämään viesti tai lukemaan ääneen haluttu teksti. Näitä lappuja on mahdollista sijoittaa esimer-
kiksi a) pyörätuolin pöytään tai b) kotiympäristöön tukemaan vuorovaikutusta. Kuvaaja: Pauli Valo, Satakunnan ammatti-
korkeakoulu.

JENNI HUHTASALO  SATAKUNNAN AMMATTIKORKEA-
KOULU & TURUN YLIOPISTO, SOTE-AKATEMIA
JAANET SALMINEN  TURUN YLIOPISTO, SOTE AKATEMIA 
MARJAANA RAUKOLA-LINDBLOM  TURUN YLIOPISTO, 
SOTE-AKATEMIA 
SARI MERILAMPI  SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

edistäviä teknologisia ratkaisuja on kehitelty edelleen. 
Työpajoissa osallistujien osallisuuteen sekä monialai-
suuteen on kiinnitetty erityistä huomioita. Työpajojen 
vetäjät osallistuvat TEKOS-hankkeessa tutkimukseen, 
jossa he arvioivat omaa osaamistaan osallisuuden ja 
monialaisuuden edistämisessä. Osallistujina työpa-
joissa on ollut esimerkiksi sosiaali-, terveys-, kuntoutus, 
kasvatus- ja opetusalojen asiantuntijoita, työelämän 
ammattilaisia, opiskelijoita ja teknologian käyttäjiä. Näin 
on saatu mukaan laaja-alaista näkökulmaa erilaisten 
teknologioiden soveltuvuuteen, käytettävyyteen ja jat-
kokehittämiseen. 

 
MIKSI VERKOSTOTYÖSKENTELY?

Miksi sitten verkostotyöskentely osallisuutta tukevan 
teknologian kehittämiseksi on niin tärkeää? Verkosto 
mahdollistaa esimerkiksi siinä olevien toimijoiden ta-
sa-arvoisemman toimimisen kuin esimerkiksi ihmisten 
muodostamissa yhteisöissä, jotka ovat hierarkkisia. Ver-
kostossa toimijat liittyvät siihen yleensä omasta tah-
dostaan ja verkoston suhteet toimijoiden välillä perus-
tuvat luottamukseen ja sitoutumiseen. Verkoston sisällä 
toimijoiden suhteiden vahvuus ja kesto vaihtelevat ja 
ovat yleensä sidoksissa verkoston tavoitteisiin. Verkos-
tomaista työskentelyä kuvaa usein ketteryys, joustavuus 
ja innovatiivisuus. Tällaisessa ympäristössä moniam-
matillisen toimintatavan edistäminen, asiantuntijuuden 

ja osaamisen jakaminen toteutuvat hyvin. Kuitenkaan 
verkosto ei ole ainoa oikea työskentelymuoto jokaiseen 
tarpeeseen. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden 
peruspalveluiden tuottamisessa verkostomainen työs-
kentelytapa ei ole riittävän tiukka, tehokas ja järjestel-
mällinen vaan tällöin esimerkiksi hierarkinen järjestelmä 
palvelee tarkoitustaan paremmin (ks. esim. Järvensivu 
2010.). Sen sijaan teknologian kehittämistyöhön ver-
kostomainen työskentely soveltuu hyvin. Teknologiaa 
käyttävät hyvin erilaiset ihmiset tarpeineen, kykyineen 
ja kokemuksineen. Lisäksi monien teknologiaratkaisui-
den kehittäminen vaatii monenlaisia teknisiä osaamisia. 
Jotta teknologia saadaan oikeassa muodossa oikeaan 
paikkaan, on teknologian kehittäjällä oltava erinomai-
nen asiakasymmärrys ja kumppaneita, joiden osaa-
minen täydentää omaa ydinosaamista. Tästä syystä 
käyttäjälähtöinen suunnittelu ja yhteisöllinen kehittämi-
nen ovat nostaneet päätään, erityisesti, kun puhutaan 
hyvinvointi- ja terveysteknologiasta. Verkostomaisessa 
työskentelyssä nähdään win/win tilanteita, joissa ver-
koston jäsenet jakavat osaamistaan, muodostavat dia-
logissa kokonaisvaltaisemman ymmärryksen ja saavut-
tavat enemmän - yhdessä.

TEKOS-hankkeen monilainen verkosto kasvaa jatku-
vasti hankkeen Facebook-tilin kautta, jossa kirjoittamis-
hetkellä on 108 jäsentä. Lisäksi hanke on verkostoitunut 
LinkedIn-palvelun kautta muihin toimijoihin ja verkostoi-
hin.
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5.8 HYVINVOINTIA TUKEVA AISTI- 
ESTEETÖN TILA
 

Työpaikalla, päiväkodissa tai koulussa vietetty päi-
vä on usein hyvin ärsykerikas ja tarjoaa aisteille 
paljon työstettävää. Vastapainoksi aivomme kai-

paavat kuitenkin myös muuta - palautumista.  
Tutkimukset osoittavat, että aivomme väsyvät liial-

lisesta aistimustulvasta, mikä voi näkyä esimerkiksi är-
tyisyytenä, keskittymisvaikeuksina tai hankaluutena 
ratkaista pulmatilanteita ja toimia rakentavasti vuoro-
vaikutustilanteissa. On selvää, että aivomme tarvitsevat 
aikaa ja rauhaa päivän aikana opittujen asioiden sisäis-
tämiseen. Tilat, jotka mahdollistavat tällaisen palautu-
misen, ovat ensiarvoisen tärkeitä hyvinvoinnillemme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8.1  AISTIESTEETTÖMYYS HYVINVOINTIA 
TUKEMASSA

Aistiesteettömyydessä ollaan kiinnostuneita siitä, mil-
lainen tila auttaa aivojamme palautumaan aistikuor-
mituksesta mahdollisimman tehokkaasti. On arvioitu, 
että 15–20 %:a väestöstä on erityisherkkiä ja kuormittuu 
voimakkaasti ympäristön aistiärsykkeistä. Sekavat poh-
jaratkaisut, meluisat ja kaikuisat tilat, häikäisevät valot 
ja keskenään riitelevät värit ovat harvan mieleen, mutta 
osalle henkilöistä ne muodostavat esteen täysipainoi-
selle osallistumiselle.

Aistiesteettömät ratkaisut sen sijaan auttavat kaik-
kia. On toki selvää, että terve aikuinen sietää aistikuor-
mitusta huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi lap-
si, ikäihminen tai erityistä tukea tarvitseva. Aikuisilla on 
yleensä aistien osalta ”paksumpi nahka” ja he kykene-
vät tehokkaammin poissulkemaan mielestään epätar-
koituksenmukaisia aistiärsykkeitä. Toki on muistettava, 
että moni aikuinenkin on melko turtunut jatkuvaan ais-

tikuormitukseen, eikä ehkä enää itsekään tunnista kuor-
mituksensa pohjimmaisia syitä. Lasten, vanhusten ja 
erityisryhmien kohdalla tilanne on kuitenkin erilainen ja 
aistiystävälliset ympäristöt ovat heille ensiarvoisen tär-
keitä. Meillä ei esimerkiksi ole kovin selkeää näyttöä siitä, 
mitä jatkuva stressi tekee lapsen kehittyville aivoille. Ai-
nakin ylivilkkauden ja keskittymisen pulmista puhutaan 
nyt paljon. Mikäli lapsella on keskittymisen pulmaa, rau-
hoittava ja selkeä ympäristö sekä tietoinen rentoutumi-
sen opettelu nousevat tärkeään rooliin sen sijaan, että 
syyllistämme liikaa vain yksittäistä lasta hänen kuormit-
tumisestaan.
 
 
 
5.8.2  MILLAINEN ON HYVINVOINTIA 
EDISTÄVÄ AISTIESTEETÖN TILA?

Aistiesteettömälle tilalle on ominaista harmonisuus ja 
selkeys. Käytännössä tämä tarkoittaa kovin rajujen vä-
rien/väriyhdistelmien, hyvin voimakkaiden kuviointien 
sekä kiiltävien materiaalien välttämistä. Toisaalta myös 
kokovalkoinen sisustus usein hankaloittaa tilojen hah-
motettavuutta. Näiden ääripäiden sijaan aistiesteettö-
mässä tilassa suositaan maanläheisiä ja murrettuja sä-
vyjä, ylöspäin vaalenevaa värimaailmaa, epäsuoraa ja 
säädettävää valaistusta sekä miellyttävää akustiikkaa. 
Samoin luonnollista silmän liikettä mukailevat pyöreät 
ja ovaalit muodot istuvat sopivassa määrin käytettyinä 
aistiesteettömyyteen ja pehmentävät tilan ilmettä.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANNA HANNUKAINEN 
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

Kuva 110. Rauhallinen ja seesteinen tila auttaa aivojamme 
palautumaan aistikuormituksesta. Kuvaaja: Pia Taimi.

Kuva 111. Epäsuoraa valoa seinän kautta antava valaisin 
istuu hyvin aistiesteettömään tilaan. Samoin sopivassa 
määrin käytetyt pyöreät muodot pehmentävät tilan ilmettä. 
Kuvaaja: Pia Taimi.

Aistiesteettömissä tiloissa suositaan kovien ja kyl-
mien materiaalien sijaan luonnonmateriaaleja kuten 
puuta, sillä tutkimusten mukaan puupinnat koetaan 
rauhoittavina. Samoin puiset kalusteet ovat iholle huo-
mattavasti miellyttävämpi kuin kylmä ja kova metalli. On 
myös hyvä muistaa, että tutkimusten mukaan jo pelkän 
maisemakuvan katseleminen laskee ihmisen sykettä ja 
stressihormoneja. Luonnollisten materiaalien rinnalla vi-
herkasveilla ja vihersisustamisella onkin tärkeä rooli ais-
tiesteettömässä tilassa.

Aistiesteettömyydessä olennaista on lisäksi toimin-
nallisuus. Hyvin suunniteltu tila palvelee käyttötarkoi-
tustaan ja tavaroilla on omat selkeät paikkansa.  Vas-
taavasti eri ikäisille tilojen käyttäjille on oikean kokoiset 
kalusteet ja esimerkiksi lasten kohdalla sopivalle käyt-
tökorkeudelle laitetut tavarat ja naulakot auttavat heitä 
toimimaan mahdollisimman omatoimisesti.

Toiminnallisuutta on myös miettiä, miten tila ohjaa 
käyttäjäänsä. Eräässä päiväkodissa lasten aamupiirit 
pidettiin tilassa, jossa oli suuri hyllykkö täynnä leluja ja 
pelejä. Ymmärrettävästi monia lapsia tuo leluhylly veti 
kovasti puoleensa ja keskittyminen yhteiseen aamupii-
riin oli toisinaan koetuksella. Yksinkertaisena ratkaisuna 
kokeiltiin leluhyllyn eteen vedettävää verhoa, joka viesti, 
etteivät hyllyn tavarat olleet sillä hetkellä käytettävissä. 
Vastaavasti näköärsykkeitä vähentämällä autettiin lap-
sia keskittymään sen hetkiseen toimintaan eli aamutuo-
kioon.

Aistiesteettömyys ei siis tarkoita vain uusia hankinto-
ja tai isoja investointeja. Ennemminkin kyse on osaami-
sesta; ymmärryksestä, että saatamme kokea samat tilat 
hyvin eri tavoin. Kuten edellinen esimerkki osoitti, joskus 
melko pienilläkin ratkaisuilla saadaan iso vaikutus toi-
mintaan, jolloin myös vuorovaikutus tilassa voi kääntyä 
myönteisemmäksi. On myös muistettava, että aistikuor-
mituksen keventyessä voimavaroja vapautuu johonkin 
muuhun, esimerkiksi rakentavaan vuorovaikutukseen, 
mielihyvää tuottavaan yhdessä oloon, oppimiseen sekä 
rentoutumiseen. Vastaavasti taas kuormittuneena ai-
vomme eivät pysty työskentelemään tehokkaasti ja yk-
sinkertaisempiinkin kognitiivisiin toimintoihin alkaa tuh-
raantua tavallista enemmän aikaa. Tällaisten asioiden 
hintalapun laskeminen on ymmärrettävästi vaikeam-
paa, mutta inhimillisestä näkökulmasta asian tärkeys 
lienee selkeä.
 
 
 
5.8.3  MITKÄ ASIAT TILOISSA TUOTTAVAT 
AISTIKUORMITUSTA?

Tilojen aistikuormituksen tunnistaminen ei aina ole on-
gelmatonta. Haasteena on, että aistiherkät henkilöt ovat 
aina eläneet omien herkkien aistiensa kanssa, jolloin 
voi olla vaikeaa mieltää, miten muut kokevat vaikkapa 
kirkkaat valot tai taustalla kuuluvan ilmastointilaitteen 
hurinan. Vastaavasti taas henkilöiden, joilla ei ole aisti-
säätelyn haasteita, voi olla vaikeaa oivaltaa, mitkä asiat 
tiloissa tuottavat häiritsevää aistimusta. Kokemusten 
erilaisuus synnyttääkin tietynlaisen kuilun, joka saattaa 

hankaloittaa keskustelua tilojen aistikuormituksesta.
Satakunnan ammattikorkeakoulun DigiNepsy-hank-

keessa ollaan parhaillaan työstämässä web-sovellusta, 
joka auttaa tilojen aistikuormituksen kartoittamisessa. 
Ajatuksena on, että tilojen aistikuormitusta arvioidaan 
yhdessä aistiherkän henkilön kanssa. Helppokäyttöinen 
sovellus ohjaa käyttäjiään kiinnittämään huomiota kes-
keisimpiin aistikuormituksen lähteisiin ja kokoaa vas-
tausten pohjalta yhteenvetoa tilojen merkittävimmistä 
aistikuormituksen tuottajista. Sovelluksen käyttäjällä ei 
siis tarvitse olla juurikaan tietoa aistiesteettömyydestä, 
sillä sovellus ohjaa pohtimaan aistikuormitusta tuotta-
via tekijöitä eri näkökulmista.

Kehitettävä sovellus pohjaa Satakunnan ammatti-
korkeakoulun, Autismiliiton, Suomen erityisherkkien yh-
distyksen ja muiden yhteistyötahojen väliseen yhteis-
työhön, joka alkoi jo vuonna 2014. Nyt kartoitustyökalua 
on päivitetty ja muokattu kevyemmäksi web-sovelluk-
seksi, joka olisi tarkoitus saada internetin kautta kenen 
tahansa asiasta kiinnostuneen saataville. Hyvinvointia 
tukevien tilojen kehittäminen on toivottavasti työkalun 
myötä helpompaa.
 
 
 
5.8.4  AISTIKUORMITUKSEN TURRUTTAMAT 
EIVÄT AINA ITSEKÄÄN TUNNISTA MUUTOK-
SEN TARVETTA

Viime vuosien trendinä on ollut siirtyminen isompiin 
yksiköihin esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, avo-
konttoreissa ja asuntoloissa. Tällainen kehityssuunta 
edellyttää, että kiinnitämme tietoisesti huomiota tilojen 
aistiesteettömyyteen. Pulmana kuitenkin on, että olem-
me melko turtuneita aistikuormitukseen: Se vie meiltä 
voimavaroja, mutta emme monesti itsekään tunnista 
ilmiötä. Tunnistamme kuitenkin kireyden, joka nostaa 
päätään melko pienenkin asian tähden.

Aistiesteettömyydestä ja hyvinvointia tukevista ti-
loista on siis tärkeää puhua. On tärkeää tiedostaa, mi-
ten kokonaisvaltaisesti ihminen on ja elää aisteillaan ja 
miten paljon aistimaailma vaikuttaa hyvinvointiimme 
myös rakennetuissa ympäristöissä.

 
 

Kuva 112. Vihersisustaminen on tärkeä osa aistiesteettö-
myyttä. Kuvaaja: Pia Taimi.
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5.9 VIRTUAALIKUNTOUTUSVERKOSTO 
YHDISTÄÄ AMMATTILAISET VIRTUAALI- 
TEKNOLOGIAOSAAJISTA TERAPEUT-
TEIHIN

 

 
 
 

5.9.1  JOHDANTO

SOTE-uudistus ja COVID-19-pandemia vauhdittavat etä- 
ja virtuaaliteknologioiden käyttöönottoa kuntoutukses-
sa. Näiden on osoitettu olevan ainakin yhtä vaikuttavia 
kuin kasvokkain tapahtuva kuntoutus. Kuntoutus lähtee 
yksilön elämäntilanteen ja kokonaisvaltaisen toiminta-
kyvyn ymmärtämisestä. Lähtökohtana on kuntoutujan 
arjen, tarpeiden, voimavarojen sekä toimintaympäris-
töjen tunnistaminen. Teknologioita on kehitettävä kun-
toutuksen ammattilaisten käyttöön mahdollistamaan 
yhdenvertaista, oikea-aikaista ja saavutettavaa opis-
kelu-, työ- ja toimintakykyä edistävää kuntoutumista. 
Tulevaisuudessa uusia teknologioita on tuotava saavu-
tettavaksi kuntoutujille ja kuntoutuksen ammattilaisille.
Kuntoutuksen osaamiskeskittymä muodosti hankkees-
saan kuntoutuksen tiekartan 2030. Kuntoutuksen tule-
vaisuutta 2030 kuvaavassa tiekartassa yhtenä osaa-
misena nousi teknologian hyödyntäminen.  Tuloksissa 
todettiin, että etäkuntoutuksen, digiosaamisen ja ver-
kossa tapahtuvan ohjaamisen osaamista tarvitaan ja 
siten oppimisympäristöjen ja sisältöjen tulee olla nyky-
aikaisia ja huomioida kuntoutusprosessiin ja kuntoutuk-
seen liittyvät teknologiaosaamiset. Teknologian moni-
muotoinen käyttö osana kuntoutusta edellyttää vahvaa 
teknologiaosaamista. (Holvikivi ym. 2020.)

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittä-
misfoorumin raportissa (Pekkonen ym. 2022) todetaan, 
että teknologian asema kuntoutuksessa vahvistuu en-
tisestään. Kannettavat lääkintälaitteet ja erilaiset ter-
veyssensorit mahdollistavat diagnosoinnin ja hoidon 
myös sairaalan ulkopuolella, koska niiden avulla ter-
veyttä voidaan tarkastella jatkuvaluonteisesti, ympäri 
vuorokauden. Lääkintälaitteita käytetään yhä enemmän 
netin välityksellä (IoT, Internet things in Healthcare de-
vices) ja myös tekoälyä hyödyntäen (AI, artificial intelli-
gence). Kuntoutujan on jo nyt mahdollista valita etäkun-
toutuspalvelu, ja virtuaalitodellisuusteknologia seuraa 
nopeasti etäkuntoutusta ja sitä voidaan myös yhdistää 
etäkuntoutukseen.

Virtuaalikuntoutuksessa hyödynnetään erilaisia 
virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä teknologioita, kuten 
virtuaalilaseja. Virtuaalista kuntoutusta voidaan hyö-
dyntää sekä kasvokkaisessa kuntoutuksessa että etä-
kuntoutuksessa. Pekkonen ym. (2022) toteavat, että 
terapeutit ja muut kuntoutuksen ammattilaiset tarvit-

sevat lisää ymmärrystä ja osaamista etäkuntoutuksen 
eri vaihtoehdoista ja siitä, miten etäteknologiaa voi hyö-
dyntää asiakkaiden erilaisiin kuntoutustarpeisiin. Jotta 
etäkuntoutus on tuloksellista, on kuntoutuksen ammatti-
laisella oltava vahva osaaminen digitaalisten laitteiden 
käyttöön sekä sisällöltään laadukkaan etäkuntoutuksen 
toteuttamiseen. Robotiikan, virtuaalitodellisuuden ja li-
sätyn todellisuuden käyttöä kuntoutuksessa kehitetään 
yhä enemmän ja tavoitteellisesti. Kehittyvä teknologia 
haastaa siten kuntoutuksen ammattilaisia ja ammat-
tikorkeakoulujen, yliopistokoulutusten sekä täydennys-
koulutusten suunnittelijoita ja toteuttajia.

VR lähti lentoon etenkin Oculus-yrityksen toimesta 
vuonna 2016, jolloin he ottivat teknologialoikan VR-lasien 
näyttöjen tarkkuudessa. Sittemmin ala on ollut tasaises-
ti nousujohteista ja on tuonut esiin mielenkiintoisia so-
vellusmahdollisuuksia teollisuuden ja terveydenhuollon 
haasteisiin. DaVinci-leikkausrobotti on yksi esimerkki, 
jossa VR-teknologia on tuotu leikkaussaliin asti. Kyseinen 
järjestelmä yhdistää leikkausrobotin ja etäyksikön, jon-
ka kautta leikkaava kirurgi voi olla vaikka toisella puolen 
maailmaa suorittamassa operaation VR-teknologian 
syvyysnäön avulla. Tulevaisuudessa juuri tämä aspekti 
tulee korostumaan, jossa huippuammattilainen konsul-
toi livenä VR- tai AR-teknologian kautta toista ammatti-
laista esimerkiksi leikkauksen aikana.

Leikkaussalien ja syvien terveysteknologiaratkaisu-
jen lisäksi on kuitenkin tarve myös kuntouttavalle toi-
minnalle. Etenkin korona-aika on korostanut fyysisen 
kuntoutuksen sekä neurologisen kuntoutuksen etärat-
kaisujen tarpeen. VR-/AR-/MR-teknologiat voisivat olla 
tähän luonnollinen ratkaisu, koska molempia kuntou-
tusteemoja voidaan helposti toteuttaa. Kuntoutujan nä-
kökenttään voidaan tuoda ”reaaliajassa” virtuaalinen 
fysioterapeutti, joka näyttää harjoitteet ja liikkeet kuin 
hän olisi paikalla. Parantuvien tietoliikenneyhteyksien 
tullessa laajempaan käyttöön kaikki vastaavat toteutuk-
set voidaan toteuttaa aidosti livenä yhteisessä virtuaali-
maailmassa. Tämä avaa uusia huimia mahdollisuuksia 
etenkin saavutettavuuden ja osallistamisen kannalta.

 

5.9.2  VERKOSTOYHTEISTYÖN 
RAKENTAMINEN

Verkostoyhteistyöllä vauhtia tekoälypohjaisten virtu-
aaliteknologioiden saavutettavuuteen kuntoutuksessa 
-hanke (lyh. Virtuaalikuntoutusverkosto-hanke) kokoaa 
asiantuntijoita, alan verkostoja ja tutkimus- ja kehittä-
misinfrastruktuureja yhteen. Tavoitteena on kuntoutus-
ta tukevien teknologioiden kehittämiseen ja tutkimi-
seen tarvittavan monialaisen yhteistyön kokoaminen ja 
kuntoutuksen ammattilaisten osaamisen kehittäminen 
kuntoutujan parhaaksi. Kuntoutuksen ammattilaiset 
tarvitsevat etä- ja virtuaaliteknologioiden mahdollista-
mia uusia tapoja palvella kuntoutuja-asiakkaitaan. Tä-
mänhetkinen verkostoyhteistyö kuntoutuksen ammat-
tilaisten, kehittäjien, teknologiayritysten, tutkijoiden ja 

LEA SAARNI  TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 
TAINA JYRÄKOSKI  SATAKUNNAN AMMATTIKORKEA-
KOULU 
JUKKA-PEKKA PIRHONEN  TAMPEREEN AMMATTI- 
KORKEAKOULU

innovoijien välillä on hajanaista. Teknologisia ratkaisuja 
ja niiden saavutettavuutta pitää kehittää tiiviissä yh-
teistyössä kuntoutujien, kuntoutuksen ammattilaisten ja 
teknologiayritysten kanssa. Yhteiskehittämiseen pitäisi 
integroida enemmän myös korkeakoulujen opiskelijoita 
ja opettajia.

Kattavan verkoston koostamiseksi hankkeeseen on 
tavoiteltu edustajia kuntoutuksen palveluntuottajista 
(ammattilaiset), koulutusorganisaatioista (alan opet-
tajat ja opiskelijat), virtuaaliteknologioita tuottavista yri-
tyksistä sekä kolmannen sektorin yhdistyksistä ja liitoista. 
Tietosuoja-asetusten vuoksi kuntoutujia ei suoraan ole 
voitu lähestyä verkoston muodostamisessa, mutta hei-
dät voidaan huomioida välillisesti terapeuttiensa kautta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkostotoimintaa on herätelty erilaisten interaktii-
visten online-webinaarien ja -työpajojen myötä. Niissä 
osallistujat ovat voineet tutustua ja ryhmäytyä tavoit-
teidensa mukaisesti sekä saada yhteistyökumppanei-
ta. Vapaamuotoiset keskustelut laaja-alaisesti eri am-
mattiryhmien ja eri alojen edustajien välillä ovat olleet 
hedelmällisiä ja mielenkiintoisia. Verkoston toiminnan 
edetessä on havaittu entistä tärkeämmäksi kaikkien 
toimijoiden tärkeä rooli – vain toinen toistemme aloja 
ymmärtäen voimme kehittää yhdessä tarkoituksenmu-
kaisia teknologioita ja niiden sisältöjä tavoitteelliseen 
kuntoutukseen.

 

5.9.3  HANKKEEN TOIMENPITEISTÄ

Virtuaalikuntoutusverkosto-hankkeessa uusia verkoston 
jäseniä on pyydetty sähköisessä kyselyssä kuvaamaan 
nykyistä kuntoutukseen liittyvää osaamistaan, eri tekno-
logiaosaamisiaan ja näihin liittyviä osaamisen kehittä-

misen toiveitaan ja tarpeitaan. Tällä hetkellä kyselyyn on 
vastannut 47 henkilöä, jotka ovat pääasiassa terveys-, 
hyvinvointi-, liikunta- tai sosiaali-/sosiaalitieteiden aloil-
ta ja työskentelevät yksityisellä sektorilla, kolmannella 
sektorilla, julkisella sektorilla, pk-yrittäjänä tai opettajana 
ammattikorkeakoulussa. He kertovat työskentelevänsä 
mm. kuntoutuksen, digitaalisten tai sähköisten palvelu-
jen, virtuaaliteknologioiden, saavutettavuuden, fysiote-
rapian, terveysteknologioiden tai lääkintälaitteiden ja lii-
ketoiminnan parissa. Suurimmalla osalla vastaajista on 
jo käytännön kokemusta kuntoutukseen liittyvästä vir-
tuaaliteknologiasta, saavutettavuudesta tai tekoälyrat-
kaisuista. Käyttökokemuksia kuvataan mm. seuraavasti: 

 
”Olemme saaneet testikäyttöön virtuaalilasit...... Näi-
den laitteiden toimivuus motivaation nostattajana on 
ollut hyvä. Käyttö on ollut melko helppoa ja vaivaton-
ta.” 

“Älyvaateratkaisuja, VR-lasien käyttö harjoitellessa 
liikkumista”

“Psykologiset virtuaalitodellisuusohjelmistot” 
 

Vastaajat kertovat tarvitsevansa lisää osaamista 
mm. tekoälyyn, virtuaaliteknologiaan, kuntoutukseen ja 
saavutettavuuteen liittyen. Virtuaalikuntoutusverkoston 
toiminnalta odotetaan mm. yhteistyötä ja verkostoitu-
mista sekä tulevaisuuteen katsomista ja ymmärryksen 
sekä osaamisen lisäämistä verkoston teemoihin liittyen.

Teknologian hyödyntämisen lisäämiseksi tervey-
denhuollossa ja käyttöönoton kynnyksen madaltami-
seksi on yleisesti nähty tarve uusille ekosysteemeille ja 
erilaisille kokeiluille Satakunta DigiHealth -hankkeessa. 
Saman ajatuksen äärellä myös Virtuaalikuntoutusver-
kosto-hanke on pyrkinyt jalkauttamaan virtuaalitek-
nologian kokeiluja kuntoutuksen palveluntuottajille ja 
lisäämään keskustelua ja kokemusten jakamista eri-
laisten työpajojen sekä monialaisten webinaarien muo-
dossa. Kuntoutuksen ammattilaisten saadessa mah-
dollisuuksia kokeilla toimimista virtuaalitodellisuudessa 
syntyy uusia ideoita käyttömahdollisuuksista ja toteu-
tuksista, mikä lisää yhteiskehittelyn kautta uusia ja tar-
koituksenmukaisia työkaluja käytännön työhön. Tällaisia 
kokeiluun ja ideointiin perustuvia työpajoja on toteutettu 
mm. SAMKissa syksyllä 2021 (Lahti & Jyräkoski 2022).

Syksyllä 2021 verkostohankkeen järjestämissä webi-
naareissa kuultiin tuoreeltaan tutkimustietoa virtuaali-
teknologian hyödyistä kuntoutuksessa sekä näkemyksiä 
tulevaisuuden metaversumeista. ROVA-hankkeessa to-
teutetun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen esittelyn 
myötä saimme paljon lisätietoa virtuaaliteknologioi-
den käyttökelpoisuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta, 
merkityksellisyydestä ja vaikuttavuudesta kuntoutuk-
sessa – joskin tutkimustieto vaikuttavuudesta eri kun-
toutujaryhmissä on vielä heikkoa tai kohtalaista. (Ylli 
2022) Marraskuun webinaareissa pureuduttiin myös 

Kuva 113. Verkosto.
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saavutettavuuteen. Kaikkeen kuntoutukseen, myös vir-
tuaaliteknologialla toteutettavaan, liittyy oleellisena 
osana esteettömyys ja saavutettavuus. Kuntoutuksen 
laaja-alaisuus ja kuntoutujien yksilöllinen huomioimi-
nen vaatii saavutettavia toimintatapoja ja työvälineitä - 
kuntoutus voi parhaimmillaan olla yhdenvertaisen osal-
lisuuden mahdollistamista (Avellan & Paalasmaa 2021).

Erittäin hyvä kokemus verkostotoiminnasta saatiin 
helmikuussa 2022 järjestetystä teknologiatoritapah-
tumasta, joka innosti osallistujia mukaan kuulemaan 
markkinoilla olevia mahdollisuuksia virtuaalisen kun-
toutuksen saralla. Teknologiatorilla toimintaansa esitteli 
seitsemän suomalaista yritystä, jotka tuottavat virtu-
aalikuntoutukseen soveltuvaa teknologiaa tai sovelluk-
sia. Toive järjestää tapahtuma livenä kariutui korona-
rajoitteisiin, mutta oli positiivinen yllätys, kuinka antoisa 
tapahtuma oli virtuaalisestikin. Kuutisenkymmentä vir-
tuaaliteknologian tarjoajaa ja osaajaa, kuntoutuksen 
ammattilaista ja opiskelijaa keskusteli aktiivisesti tek-
nologian tarjoamista mahdollisuuksista kuntoutuksessa 
online-teknologiatorilla. Myös yritysten välillä virisi kiin-
nostusta mahdollisesta yhteistyöstä.

Hankkeessa mukana olevia korkeakoulun kuntou-
tuksen opettajia ja tutkijoita tullaan kouluttamaan hank-
keen aikana lisätyn todellisuuden teknologioihin (AR) ja 
muihin virtuaaliteknologioihin siten, että he osaavat jat-
kossa käyttää virtuaaliteknologioita, mutta myös tuot-
taa itse niihin toiminnallisia sisältöjä omiin kuntoutuk-
sen tarpeisiinsa. Jokainen hankkeessa mukana oleva 
korkeakoulu jakaa koulutuksen jälkeen tätä osaamista 
kuntoutuksen alan opettajille ja muille toimijoille omas-
sa organisaatiossaan sekä yhteistyöverkostoissaan ja 
laajemminkin kuntoutuksen toimijoille.

 
 

 

5.9.4  VERKOSTOYHTEISTYÖ VAATII 
TOIMIAKSEEN INNOSTUNEITA KUNTOUTUS-
ALAN TOIMIJOITA DIGITAALISEN ALUSTAN 
LISÄKSI

Verkoston koostaminen tähtää yhteistyön jatkuvuuteen 
tulevaisuudessakin, vaikka hankerahoituskausi päättyy 
aikanaan. Tämä on tunnettu haaste yleisestikin verkos-
tohankkeissa, sillä yhteistyön toimimiseen vaaditaan 
kuitenkin organisointia, fasilitointia ja innostamista. Tä-
mäkään ei ole ilmaista, ellei joku harrastuksenaan halua 
ylläpitää tällaista toimintaa. Mikä siis avuksi? Seuraa-
van hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen hyödyntäen 
aiemmasta hankkeesta opittuja asioita on yksi mah-
dollisuus. Useampien hankkeiden välinen yhteistyö luo 
omansa laisia mahdollisuuksia toimintojen jatkumisek-
si. Tässä hankkeessa olemme lähteneet ratkaisemaan 
haastetta yhteiskehittelyyn sopivan digitaalisen alus-
tan avulla, jonne kootaan hankkeessa tuotetut mate-
riaalit ja demot, ja jonka kautta verkosto voi jatkaa yh-
teiskeskustelua ja esimerkiksi etätapaamisia hankkeen 
päätyttyäkin. Keskitymme luomaan alustasta aktiivisen 
työvälineen tukemaan kuntoutuksen ammattilaisten ar-
kea, tarjoamaan uusinta tietoa virtuaaliteknologioiden 
saralta ja helpottamaan yrityskontaktien ja -yhteistyön 
sujuvuutta.

Lisätietoja hankkeen toiminnasta https://projects.tuni.fi/
virtuaalikuntoutusverkosto/ tai lea.saarni@tuni.fi 
 
Ota yhteyttä ja tule mukaan verkostoon!
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5.10  SMART FURNITURE PROTOTYPES 
FOR SENIORS IN PUBLIC SPACES

5.10.1  INTRODUCTION

With the constantly increasing number of seniors in the 
EU, both public and private entities are facing a huge 
challenge today: how to prepare to operate in a soci-
ety with a completely different demographic structure 
than it was a few years ago. Authorities have determined 
that keeping older adults physically active and socially 
involved could be a solution to this challenge. One ap-
proach to encourage seniors to go out from their homes 
is to put efforts on making public spaces accessible 
and enjoyable for them (EU-Healthcare.Fi, 2020; Tilas-
tokeskus, 2021; Weaver, 2016.) Participation, functioning 
and independence of seniors in public spaces can be 
increased also through the means of technology-inte-
grated furniture (smart furniture).

 

5.10.2  TECHNOLOGY-INTEGRATED 
FURNITURE FOR INCREASING PARTICIPATION

Furniture with integrated technology is also termed 
smart furniture. Three prototypes, namely Magic mirror, 
Smart cushion and Smart tablecloth, developed within 
Interreg Baltic Sea Region funded BaltSe@nioR 2.0 pro-
ject aimed to support participation and independence 
of seniors in public spaces.

 

 
 
 
 

5.10.3  MAGIC MIRROR

Magic mirror is a mirror enriched with a computer, a dis-
play and a microphone. Apart from the primary function 
of a mirror, it serves as an informative display. The soft-
ware has customizable modules (date, time, calendar, 
weather, website content etc.) that are shown on the 
mirror screen. The user interacts with the mirror through 
simple voice commands (next, show more, show less, 
up, down) that allow the mirror to display more or less 
of the content. The text can be zoomed in and out. The 
Magic mirror requires electric power, and it can be used 
in any indoor public space (libraries, theatres, museums, 
elderly homes, hospitals etc.), preferably away from the 
direct light to maximise the display contrast.

Magic mirror aims to increase participation through 
independent interaction when personnel in a public 
space is not available for the user or visitor. Depending 
on where in public space the Magic mirror is used, the 
content could be programmed to display a floor map (e. 
g. in a hospital) where the user would interact with the 
map to show certain areas more precisely by zooming in 
or showing the way to reach the desired location. Voice 
control appears to be a good feature of the Magic mirror. 
The value that the Magic mirror offers to older users co-
mes from its simplicity and intuitive use. The technology 
is seamlessly integrated into something familiar to most 
of us which is a mirror. This allows a non-intimidating 
encounter between the technology and any first-time 
users. The voice commands feature makes this techno-
logy intuitive to use. Voice user interfaces are favourab-
le for senior users, as they are more intuitive than touch 
screens because hand dexterity is lesser among older 
people (Frischer et al., 2020). In future, voice interaction 
could be developed further by adding more commands 
to control the content. Adding eye interaction feature 
was also proposed to allow people who cannot use their 
voice to also interact with the mirror. The biggest disad-
vantage with the Magic mirror seems to be inadequate 
readability due to the reflection of the light projected on 
the mirror and thus limited options with the most opti-
mal location.

ANJA POBERZNIK & RYANN DELOSO 
SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Figure 114. A senior interacting with the Magic mirror.
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5.10.4  SMART CUSHION

Smart cushion is a cushion with integrated pressure 
sensors aiming at promoting physical activity by play-
ing simple exergames. The four integrated pressure 
sensors detect body’s movements and are connected to 
a tablet with games via Bluetooth. The three exergames 
(ski jumping, snowboarding, “hit the target”) provide 
a low-level physical activity such as sit-to-stand, lat- 
eral body weight shifts and hand-eye coordination while 
sitting. The cushion is portable and uses a small power 
bank for charging. It can be used on various seating 
furniture or on a wheelchair. Its preceding version was 
a chair with integrated sensors inside the upholstery 
but due to the chair’s dimensions’ unsuitability for 
some users, it was changed to a version that can 
accommodate a wider range of users. Ski jumping 
game requires the player to stand up from the chair 
and thus targets leg muscle strength; the snowboarding 
requires the player to shift their bodyweight from side to 
side to control the snowboarder and it thus targets core 
stability; and in “hit the target” game the player must tap 
targets that appear in the tablet screen, thus targeting 
hand-eye coordination and reaction speed. The smart 
cushion can be used in libraries, waiting rooms, shopping 
centres, elderly care homes and other public spaces to 
pass time or engage in a light physical activity.

Apart from the low intensity physical activity, Smart 
cushion offers also psychological and social benefits. 
Playing the exergames can bring joy to the one who 
plays as well as to those who are just standing by and  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

observing. New games can be developed for the same 
user interface (sensors) where especially a multi-player 
game would address the social interaction even 
more. Having enjoyable activities such as games and 
low threshold exercises attract seniors to use public 
spaces. Such public spaces could be breeding grounds 
for meaningful community for seniors where they could 
start new relationships and contacts. When seniors 
get together and interact with other members of the 
community, an atmosphere of social participation is 
being fostered which is critical to seniors’ well-being 
(Levasseur, 2018).

 

5.10.5  SMART TABLECLOTH

Smart tablecloth utilizes Radio Frequency Identification 
(RFID) technology via Near Field Communication (NFC) 
tags which when scanned display textual content on a 
smart phone and speak it aloud in several languages. 
Each tag corresponds to its own language (English, 
Polish, German, Latvian, Lithuanian, Estonian, Finnish, 
Swedish, Danish, and Russian).

This prototype is a tablecloth with a printed world 
map. Each language tag is hidden under a correspon-
ding country map. The location of the tag is marked 
with a round sticker on the visible part of the tablecloth 
to guide the user to the most accurate location of the 
tag. In this prototype, the content is a restaurant menu 
in different languages. It works with a smartphone with 
enabled NFC function and the tablecloth app. Upon 
starting the app, the user hovers their smartphone over 
the desired tag. The app displays the menu text in the 
language of the country that the phone is placed on and 
speaks the text aloud.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 115. The user sitting on the Smart cushion placed on 
an office chair and playing snowboarding exergame.

Figure 116. A smartphone placed on the English language 
tag displaying the restaurant menu in English.

The primary purpose of the existing prototype 
is to offer an easy-to-read restaurant menu in the 
user’s mother tongue when traveling abroad. The font 
displayed on the smartphone is large enough for people 
with poor vision and the accompanied text-to-speech 
feature increases accessibility even more. With easily 
changeable textual content, the content can be always 
updated. Apart from restaurants, RFID technology can 
be used in museums, galleries, libraries, and various 
organizations to provide specific information.

The Smart tablecloth with its RFID technology has 
seen a lot of potential. RFID tags can be seamlessly 
integrated into different surfaces of furniture and its 
accessories. These tags can be as simple as stickers 
or more complex such as buttons that are washab-
le at high degrees and thus suitable for textile. As the 
app displays the content in large font this technology 
can reach more end users, especially those with poor 
eyesight. It is not always possible to write the text with 
font big enough on a limited space, so digitalisation 
plays a big role in this aspect. One limitation of the table-

cloth is that it requires a device that supports NFC and 
not all users have this possibility. This could be solved 
with a device for public use with a pre-installed app and 
connected to the tablecloth that everybody could use. 
The same app could also be programmed to read tags 
in other locations and thus form a system.

 

5.10.6  CONCLUSION

Smart furniture has the potential to increase participa-
tion of seniors in public spaces by providing an exercise 
possibility with regards to social inclusion (Smart cush-
ion), independent information seeking and wayfinding 
(Magic mirror), as well as localisation of services and 
improving accessibility for those with poor eyesight 
(Smart tablecloth). Even though the prototypes were 
primarily developed for seniors, other user groups can 
benefit from them. New and broader applications could 
be ideated in future workshops.
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5.11 DATA ANALYTICS IN HEALTHCARE 
AS A BASIS FOR DECISION MAKING - 
CASE: ELDERLY PEOPLE IN HOMECARE 
IN FINLAND
 
 
 

Data analysis and welfare analytics will play a 
remarkable role in the future as a basis of 
decision making in healthcare and social welfare 

sector and an increased number of welfare analysts are 
required in the labor markets of welfare technology field.

The social and healthcare reform in Finland aims to 
enforce primary level services and to shift efforts towards 
preventive work. According to the new Act on Organi- 
sing Social welfare and Healthcare, the management of 
welfare areas should be knowledge-oriented. The Act on 
the Secondary Use of Health and Social Data, laid down 
in 2019, states how data created during health and so-
cial service sector activities can be used for knowledge 
management by service providers. In addition, it defines 
data access rights of The National Institute for Health 
and Welfare (THL) and the legislative basis for the na-
tional registers that the institute is responsible for.

THL assesses annually organization, equal availabi- 
lity, and cost-effectiveness of implementation of publicly 
organized health and social services at welfare areas. 

THL also provides open access to data produced and 
collated at the institute. Some of the data concerning 
cost-effectiveness of service implementation is pre-
sented through the service called Data Window (Tietoik-
kuna (thl.fi)).

The new level of requirements for healthcare know- 
ledge management raises the need to train healthcare 
professionals in the proper use of information and ma- 
king interpretations of information. Thus, at Samk, 
healthcare data analytics is part of the master studies 
of welfare technology. After the theory sessions in 
autumn 2021, a workshop in using Data Window provided 
by THL was held for students to gain experience in 
conducting their individual assignments about the 
subject. Rest of the article utilises the individual work 
assignment that was based on interpreting public data 
available on the Data Windows -service. The writing is 
a collaboration which took place during spring 2022 
between one of the students that conducted the 
individual assignment and Medical Physicist, Adjunct 
professor at Satakunta University of Applied Sciences 
(SAMK).

The objective of the article is to bring awareness of 
the state of the elderly people in Finland – especially 
now when the country is under the process of its social 
welfare and health care reform. It is also an example 
how data may be triggered for the basis of decision ma- 
king during large reforms and changing society. It gives 
a large understanding of the state of elderly people in 
Finland.

PIA MIELONEN & ANU HOLM  SATAKUNTA UNIVERSITY OF 
APPLIED SCIENCES, DATA LAKE PROJECT

Figure 117. More helping hands are required for elderly care in Finland.
Figure 118. Living at home 
among those aged 75 and 
over, as % of total population 
of same age (y. 2019).

5.11.1  ELDERLY LIVING AT HOME

Finland suffers from a tremendous shortage of nurses 
and practical nurses. The country also likes to support 
elderly people living at their homes as long as possible. 
Having said that, the government must make continuous 
cost-effective improvements to find working and safe 
balance between offered services, resources, and costs. 
Living alone is most common in the age group of per-
sons aged over 75, in which nearly every second person 
lives alone. (2) Prior to having a look at the data, the goal 
of this data analyzing practice is to open the situation of 
people over 75 living at home.

According to the data table provided by THL there 
have been 91,7 % of people 75 years and over in their 

age group living at home in year 2019.  This figure has 
gone up from 91,1 % in two years. The baby boom after 
the war may explain this. If we look at the geographical 
distribution the difference in this age group relative to 
the total population is very small; 90,2 % in the lowest 
region (Northern Ostrobothnia) and 94,8 in the highest 
region (Vantaa-Kerava). The update frequency of the 
data is one year. However, the latest data that THL 
provided for this dimension was the year 2019.

People 75 years old and over living at home is a huge 
number of people. If we calculate that in year 2019 
there were 5,532,156 people in Finland (3), according to 
THL’s table (see below) one can say that the amount of 
people at 75 and over in year 2019 were 525, 555. Let’s call 
this a half a million group in the following paragraphs.

Figure 119. Living at home 
among those aged 75 and 
over, as % of total population 
of same age (y. 2019).
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5.11.2  LONELINESS

Let’s study a bit who these people falling within age 
group of 75 and above age group are and how they feel 
and cope in the society. If we are looking into a data ta- 
ble that shows how many of them are living alone, as % 
of total dwelling population of same age, we can see the 
percentage in year 2019 in the whole country has been 
46,7 %.  Thus, roughly we may conclude that every se-
cond elderly person in that age group lives alone as the 
other half has a spouse living with them. As we decided 
to roughly call the whole age group examined a half a 
million group, with the same rough way of thinking we 
can say that approximately 250 000 people in Finland in 
this age group live alone – easy to remember for further 
analyzing.

Now that we have narrowed our studies to this group 
of 250 000 people living home alone it is exactly the tar-
get audience that I work with every now and then and 
get to talk to them in my weekly work. As many of them 
tell me they suffer of loneliness, that was chosen as one 
of the dimensions to further investigate the data win-
dows. Thus, let’s look at data window called ‘Persons who 
feel themselves lonely (%), age 75 and over (y. 2020)’.

Now, this is a data window that is being updated 
only every second year, thus, year 2019 data is missing, 
so instead I chose to look at the year 2020. However, we 
must bear in mind that we cannot make direct accurate 
quantitative summary out of this dimension as other as-
pects in this study until now have looked into the year 
2019.

As to my surprise, only 13,2 % of this whole half a mil-
lion-age group felt lonely. Now, it would be interesting 
to know what the percentage is within the ones that live 
alone in this age group – the 250 000 population that 
narrowed down earlier. This the data windows did not 
indicate.

We noticed that there were geographical differences 
in loneliness. People in Helsinki metropolitan area tend to 
be quite lonely, although one would expect that living in 
large cities would avoid loneliness. Helsinki was the third 
largest in figures showing loneliness of this age group. 
However, the loneliest elderly people in this age group 
were found in Lapland with loneliness percentage being 
as high as 19,2 % as in the least secluded area of Middle 
Finland the percentage was only 11 %. The difference, to 
my opinion, is pretty high.

Figure 120. Feeling lonely.

5.11.3  POOR MEMORY

Age is the single most significant factor for developing 
Alzheimer’s. The likelihood of developing Alzheimer’s 
disease doubles every 5 years after you reach 65. 4)

In the above figure we can see the memory of over 
75-year-old people in Finland have become better since 
year 2019. The improvement is remarkable. Could this be 
an effect of the consequence of introducing new and 
better functioning medicines? Maybe the society has 
been able to bring new stimulating daily activities for the 
elderly to activate the brain functioning? These are just 
assumptions as this study do not cover those aspects.

 

5.11.4  ALCOHOL ABUSE

The data window that deals with alcohol abuse is avai- 
lable for persons aged 65 and over who probably use 
alcohol to excess. Thus, this is close to the age when 
elderly people at average retire in Finland. The average 
retire age in Finland in year 2020 was approximately 62 
years. 5)

After looking at the figures in the list view of the 
data table which shows the numbers for persons who 
drink too much alcohol (%) at age 65 and over in year 
2020 I decided to expand figures from percentages to 
numbers by looking into the total population amounts 
between 2016 and 2020. 6) Then I added these to an 
Excel file and made a formula to calculate the exact 
amount of population of 65 and over. Finally, I made a 
comparison in amounts between alcohol abusers and 
population of that age group. With a pie chart these 
sad figures can be shown easiest.

Figure 121. Poor memory.

Figure 122. Alcohol abuse among persons aged 65 and over 
compared to the population of that age group.

Figure 123. Alcohol abuse among persons aged 65 and over in figures.
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5.11.5  SERVICE NEED BASE OF ELDERLY

Next, let’s study and evaluate what type of service needs 
are for the elderly and how well they merge in Finland 
with age group of 75 and above. It is interesting to know 
whether there are regional differences in the service 
experiences.

If we step a bit back to think what the health effects 
of e.g., isolation causes. Research conducted by John 
and Stephanie Cacioppo show that social isolation and 
loneliness lead to higher risks physical and mental con-
ditions such as high blood pressure, heart disease, obe-
sity, a weakened immune system, anxiety, depression, 
cognitive decline, Alzheimer’s disease, and even death. 
7)

Thus, one could argue that if the society does not 
take pre-corrective actions already in the stage when 
a widow is being left behind at his/her home after the 
death of his/her spouse, it is reflected in later increased 
treatment costs. In the next chapter we are studying this 
aspect further.

From the data windows we can see that regular 
home care clients aged 75 and over as % of total popu-
lation of same age in year 2020 in the whole country was 
15,9 % as when the person is at 85 and over the percent-
age is already 32,8 %.

The geographical dispersion of home care clients 
aged 75 and over as % of same age in 2020 shows that 
the amount is higher the more we travel up towards 
north in Finland and in the province of South Savo.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The home care figures make us more curious to know how 
many of the rest of the population of the above-men-
tioned age groups are institutionalised and how many 
are out of home care.

Figure 125. Home care clients as % of total population of 
same age.

Figure 126. Home care clients as % of total population of 
same age, geographical dispersion.

Figure 127. Service housing with 24-hour assistance for older 
people.

Figure 124. Elderly people need social and rehabilitative activity.

We may roughly conclude that these figures shown 
by the data tables state that approximately half of the 
people in above mentioned age groups either are within 
home care or live at service housing with 24-hour assis-
tance. We still miss the information of how many live at 
nursing homes and how many are without any of these 
services mentioned in this chapter. As I did not find this 
information in these data tables I would like to narrow 
my studies from now on to look at seniors at 75 and older 
who still live at their homes and receive regular home 
care.

 

5.11.6  USE OF HOME CARE SERVICES IN 
FINLAND
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Finland 20,9 % of all population aged 75 and over, use 
regular home care between 60 – 89 visits a month as 
even 19,1 % of them require 90 or more visits.

Figure 128. Regular home care clients.

Figure 129. Outdoor activities are important for the elderly to 
support their well-being and resilience.
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Figure 131. Regular home care clients (90 and more visits a month).

Figure 130. Regular home care clients (60-89 visits a month).

When looking at the geographical dispersion one 
can conclude that rural areas lead these statistics.

The two above data windows are being update one 
a year and the last figures were from year 2020 so I chose 
to look the latest figures. However, as we have many 

figures from year 2019, I chose to look whether there were 
huge differences in the history of both of these figures 
and below are the results in graphics.

Figure 132. Comparison over the past few years of home care client visits in Finland.

5.11.7  COSTS 

In Finland 20,9 % of all population aged 75 and over, use 
regular home care between 60 – 89 visits a month as 
even 19,1 % of them require 90 or more visits.

Figure 133. Net expenditure on 
housing and home care services 
for the elderly (euro per capita in 
2020).

Figure 134. Comparison of years of net expenditure on home care and around-the-clock housing services.

The data tables of net expenditures of both home 
care services and around-the-clock housing service for 

the elderly are updated once a year. We can clearly see 
that both have risen over the past few years.
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5.11.8  SUMMARY OF THE RESULTS

The age group of 75 and over in Finland is approximately 
half million people. Out of those 250 000 live alone.

Approximately half of people of 75 and over live with 
their spouse and the rest are living alone. Challenges 
such as isolation, loneliness, alcohol abuse and memo-
ry disorders are common issues among the elderly. For 
example, every third elderly person of 65 and over suffer 
of alcohol abuse.

The need for home care has risen steadily over the 
past years and it seems to continue growing. In Finland 
there also exist many people of 75 and older who still live 
at their homes without home care.

Regular home care clients aged 75 and over, with 
60-89 visits a month have decreased tremendous-
ly from year 2019 to 2020 as at the same time regular 
home care clients aged 75 and over, 90 and over visits a 
month have increased.

Rural areas lead the statistics in home care usage 
when it comes to regular home care visits of 90 or more 
a month. Surprisingly in densely populated capital re-
gion elderly people feel quite lonely compared to rural 
areas.

The memory loss of elderly people has decreased 
tremendously when comparing years 2019 and 2020. 
Before that it was rising steadily every year (2016 was the 
first comparison year).

Home care is much less expensive than around-the-
clock service housing care.

 

5.11.9  CONCLUSIONS

Elderly people of 75 and over are a huge age group in 
Finland and not least because our aging population 
was born after the war. We have had plenty of time 
to prepare ourselves for this time, however, have we 
really succeeded as we can see so many elderly people 
suffering of loneliness, alcohol abuse, depression, and 
memory disorders.

The data windows show that regular home care 
clients aged 75 and over, with 60-89 visits a month have 
decreased tremendously from year 2019 to 2020. It looks 
like elderly people have started cope longer with less 
home care service. Is it because of society have impro-
ved the physical livelihood by artificial joints and impro-
ved physical therapies or is it because of smart welfare 
technology solutions have begun to be used as an aid 
for home care clients or a combination of both.

Although it’s still unknown what all factors trigger 
Alzheimer’s disease, one of the main reasons may be 
that health science seeks to repair the physical injuries 
of the elderly so that they can live longer. However, so-
metimes cognitive functions and memory cannot be 
healed anymore. Thus, we end up having elderly people 
living at their homes by themselves with a very weak 
cognitive capability and very bad memory. This is a risk 

factor in all this cost saving society. The big question for 
all of us is to consider when the right time is the senior 
home care client should move to a nursing facility where 
he/she can receive 24/7 care and security.

Ministry of social affairs and health is responsible for 
the running of services for older people in Finland. It de-
termines the course of service development, draws up 
legislation and oversees the implementation of reforms. 
The ministry also monitors service standards through 
the National Supervisory Authority for Welfare and Health 
and the Regional State Administrative Agencies. 8)

Ministry of social affairs and health have published 
quality recommendations to guarantee a good quality 
of life and improved services for older. It states that mu-
nicipalities are responsible for arranging the social and 
health services for older people. 9) For making this dif-
ficult decision in moving to a nursing facility that many 
times turn to be the last home for the elderly is a decision 
made by a large multidisciplinary team of professionals, 
relative and the elderly him/herself that is based on 
combination of continuous treatment relationships and 
service needs assessments. 10)
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5.12 COMPARISON OF PATIENT 
PATHWAY MODELS OF FRENCH AND 
FINNISH HEALTH DATA: THE FUTURE 
HOSPITAL INNOVATION PLATFORM 
AND THE SATAKUNTA DIGIHEALTH  
COLLABORATION WITH MINES 
SAINT-ETIENNE
 

 
 
 
 
POSITIONING OF THE SCIENTIFIC PARTNER

Research has made great strides in Artificial Intelligence 
processing methods. But what do we really know about 
the information they use?

I am a researcher in health data science in the Bio- 
medical and Healthcare Engineering Center at Mines 
Saint-Étienne. The core business or my research team is 
to understand health data from its creation to its usage. 
What does it consist of? It includes the time of arrival 
and discharge of the patient, the examinations carried 
out, the practitioners consulted, etc. But most of these 
data are usually used for administrative and financial 
purposes. Our work consists in identifying and resto- 
ring relevant information in a simple way that meets the 
concrete needs of public and private health care stake-
holders. How to optimize the management of beds in a 
hospital department? Is it possible to predict the flow of 
emergency room patients? These are all different prob-
lems that use the same answer base: the medico-ad-
ministrative data produced every day by hospitals to 
track their patients’ progress.

However, depending on how it is considered, the 
same data can provide different information. It is the key 
witness of several investigations. The challenge is to find 
the right way to approach it to get answers.

Behind the study of data are questions of volume 
and representativeness that depend on the user’s re-
quest. However, retrieving public health data is an obs- 
tacle. On the one hand, you have to follow highly regu-
lated protocols with ethics and law committees to justify 
the volumes requested. On the other hand, a demand 
for operational tools must be able to adapt to the reality 
in the field for practitioners. This means working with li- 
mited amounts of information. It’s a question of balance.

In the best case scenario, researchers create a de-
cision support tool that is accessible online. But is it al-
ways adopted by the key stakeholders? There are very 
few studies on the ergonomics of the tools delivered to 
users and therefore on their real impact and use. This is 
an essential question, with a view to improving Artificial 
Intelligence research in an application field as concrete 
as healthcare.

In this sense, an adapted solution often rhymes with 
simplicity. First, through good readability: color schemes, 
shapes, arrows, etc. The visualization and interpretation 
of data must be intuitive. Secondly, by promoting the 
explicability of the results. One of the drawbacks of Ar-
tificial Intelligence methods is that the information pro-
vided appears to come from a black box. Research ef-
forts must now focus on the restitution of information by 
reinforcing interactions between researchers and users.

That is exactly where the Satakunta DigiHealth pro-
ject can have an impact.
 
 
BRIDGE FOR HEALTH DATA AND PROCESSING 
BEST PRACTICES

From the professionals’ point of view, there are two obs-
tacles in using healthcare data and adopting the arti-
ficial intelligence tools able to efficiently process them.

Firstly, the cost. Mainly because the techniques de-
veloped today are still very expensive. Secondly, the re- 
lative efficiency of the methods. I’m thinking about com-
mercial tools whose implementation in various hospitals 
has raised some concerns about the effectiveness of 
this technology.

Actually, when we develop AI, we generally focus 
on one institution. That is, we have a data set to work 
on, and we try to address a particular problem. This can 
work very well, but only in this context. When we aim at 
generalizing an Artificial Intelligence tool in institutions 
that do not have the same patients, dynamics, context 
or environment, it is immediately less effective.

This is the reason why most of the papers published 
on the subject do not go to implementation.

As a French partner, the Satakunta DigiHealth and 
the Future Hospital Innovation Platform projects provided 
perfect occasions for my team to build on previous 
use cases developed in both countries, France and 
Finland, to identify common gaps, stakes and innovation 
perspectives.

Innovating in Healthcare, in producing more data, 
with a better quality, in developing digital technologies 
to process them and provide the professionals with bet-
ter insight to take better decisions: all that takes a very 
long time. The objective is simple: if one of the partners 
has met these obstacles before, it is, from a scientific 
point of view, a nonsense to let the other struggles the 
same way.

In that perspective, my research team has worked a 
lot on these matters, and developed some years ago a 
set of tools and methodologies to extract and process 
health data in order to visualize maps of patient path-
ways.

These process maps had the objective to give the 
practitioners a better idea of what is happening in their 
services, hospitals, or territories.

As Western Finland was developing a healthcare 
data lake collecting health data from the region’s 
major hospitals, it was clear that aiming at deploy-
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ing these tools and methodologies on Finnish data 
was a first step to detect common areas. The ques-
tion was simple: are Finnish data at the same level as 
French’s in terms of quality, information relevance and 
usability to provide practitioners with useful insight? 
 
 
THE STUDY: DEFIBRILLATOR IMPLANT PATIENT 
PATHWAY MODELING

Heart failures account for around 10 000 deaths per year 
in Finland. One of the solutions to prevent heart attacks 
is to implant a pacemaker or an implantable cardiover-
ter-defibrillator sending electric impulsions to the heart. 
As I mentioned above, using hospital databases to ana-
lyze patient pathways is a very promising application 
to better understand care management and systems. 
The contribution of this study is twofold: in a first step, it 
aims at mining Finnish healthcare data to model patient 
pathways for defibrillator implant. A second step aims at 
identifying its dissimilarities with an existing French mo-
del generated for the same diagnosis, since the events 
have specific codes extracted from the famous Interna-
tional Classification of Diseases (ICD).

Today, multitudes of events are being recorded by 
healthcare systems, especially on hospital stays. If ac-
curately valued, these data can be used for many pro- 
mising purposes, including the identification of main 
patterns within patient pathways for a specific diagno-
sis.

Process mining, as a subclass of Artificial Intelli-
gence areas, represents a quite promising discipline to 
model healthcare processes, especially patient path-

ways. This approach aims at extracting information and 
process knowledge from “event-logs” containing infor-
mation about events that already occurred for every 
patient (Van der Aalst et al., 2018). Also, process mi- 
ning approaches seem to overcome the specificities of 
healthcare processes, including their dynamics, comp- 
lexity, ad-hoc behavior, multidisciplinarity or, still, rapid 
process changes.

However, healthcare process models face some 
limitations. The quality of the database used is a real 
concern in terms of modelling patient pathways. In ad-
dition, once a relevant model is obtained, the complex-
ity and medical specificities of clinical events make it 
difficult to compare two different pathway models built 
considering the same inclusion criteria by using existing 
similarity measures. Fortunately, many clinical concepts 
are coded using tree-based hierarchical classifications, 
such as the ICD classification. Therefore, since this 
specific structure implies ontological relationships 
between concepts, it can be used to assess the similarity 
between two ICD-coded patient-pathway models.

Since the project is conducted as part of the Future 
Hospital Innovation Platform project, the Finnish 
partners provided us access to an anonymized 
clinical dataset extracted from the Central 
Hospital in Pori. This database includes the follow- 
up of 2964 patients implanted with a cardiac 
defibrillator, with additional information about their 
clinical background. Diagnoses and medical operations 
are coded using the 10th International Classification of 
Diseases (ICD-10) and a specific Finnish classification 
code.

The ultimate objective of the study is to compare 

Figure 135. Comparison of French (left) and Finnish (right) models of patient pathways related to defibrillator implantation. 
Developing a framework for analytical model comparison is still in progress.

Finnish and French patient pathways for defibrillator 
implant. The first part of the study focuses on modelling 
patient pathways for defibrillator implant using clinical 
event-logs from the Central Hospital of Pori, Finland. 
Then, the modelled Finnish patient pathways are used 
as a baseline of comparison with a previous study of 
French patient pathways for defibrillator implant, which 
has been conducted in 2015 by mining French health-
care data. This perspective could bring new knowledge 
about care management of the two countries.

The results of applying the tools and methodolo-
gies on Finnish data are promising. As depicted in the 
Figure 135, we manage pro generate a patient pathway 
that could serve as a base (i) for discussion with health 
experts and decision takers, and (ii) for comparison with 
the French pathway generated in the previous study. 
Currently, an automatic algorithmic method is being 
developed to numerically assess the similarity of both 
models. In a future work, we aim at proposing a qualita-
tive comparison framework to assess and interpret and 
justify the variations in the pathways, by discussing with 
experts.

 
 

5.13 PATIENT ACCESSIBLE ELECTRONIC 
HEALTH RECORDS (EHR) – EVOLVING 
RESEARCH TOPIC
 

 
 
 
POSITIONING OF THE SCIENTIFIC PARTNER

Estonia has provided residents with access to the na-
tion-wide Health Information System (EHIS) since 2008, 
being at the forefront in developing secure e-health 
services for healthcare professionals and persons in-
terested in their health condition. In the EHIS, a person 
has access to health data in electronic health records 
(EHR), prescriptions, vaccinations, and manage access 
to health data, invoices submitted to the Estonian Health 
Insurance Fund, see logbook, and receive notifications 
download certificates, etc. A similar approach has been 
implemented in Scandinavian countries, in some regions 
of Spain, Italy, Australia, and other countries. Also, in April 
2021 federal rule in the USA went into effect that requires 
healthcare providers to give patients electronic access 
to their health information upon request. Despite relati-
vely long healthcare data sharing experience between 
healthcare professionals and individuals, most countries 
have not started this service. Reasons for struggling with 
a person’s online access are diverse and not universal, 
ranging from legal restrictions to low digital health lite-
racy and data security issues. Therefore, research on dif-
ferent factors influencing the provision of e-health ser-

vices for individuals and developing a sustainable online 
environment for secure access to healthcare data is ra-
pidly increasing. This chapter discusses various options 
to access healthcare data and opens some dimensions 
of patient accessible electronic health records research.

To understand different options to share health, 
healthcare, and medical data with an individual, we 
have to look at the different sources of this informati-
on. The problem is that the applications used to access 
this data are defined in many ways depending on the 
country or institution. Definitions like Patient Portal, Pa-
tient-accessible electronic health records (PAEHRs), Pa-
tient Journal, Open notes, Electronic Health Record(s), 
and Personal Health Record (PHR) are often used incon-
sistently and messed up with each other.

In our institution research looks at the sharing of 
healthcare data from 2 perspectives: 1) What data and 
from which databases are shared? 2) How is the data 
shared with an individual?

A patient’s or individual person’s online access to 
their health and medical data depends remarkably on 
the ownership of data repositories. To apply appropria-
te legal, organizational, security, and privacy regulations 
and achieve semantic interoperability, we must distin-
guish between the following database terms.

Based on the WHO/ITU materials, the database sys-
tem that consists of the vast majority of data could be 
called in different ways: Nation/Region-wide eHealth 
System, Health Information System, or Digital Health 
Platform (DHP). The last term – DHP – is used in WHO 
most recent handbook. It is a common digital health 
information infrastructure (’infostructure’) that digital 
health applications and systems are built upon in order 
to deliver digital health services for supporting health- 
care delivery in a consistent and integrated manner. 
(Digital Health Platform: Building a Digital Information 
Infrastructure (Infostructure) for Health. WHO, ITU 2020)

Electronic medical records (EMR) contain clinical 
data on a patient from one facility. EMR is a digital ver-
sion of the paper charts in clinician offices, clinics, and 
hospitals containing notes, data, and information col- 
lected by and for the clinicians in that office, clinic, or 
hospital and are used mainly by providers for diagnosis 
and treatment. Formerly term Electronic Patient Record 
(EPR) has been used to describe similar content and 
functionality.

Electronic Health Records (EHR) are shared pa-
tient records containing historical data about a patient 
compiled from all local EMRs. EHRs are housed in a DHP 
central repository, enabling access by multiple facilities 
across the health sector domains, including insurers and 
government agencies.

Personal Health Records (PHR) are health records 
that the patient controls and maintains to track their 
health. PHRs are external applications that can be linked 
with EHRs, EMRs, or other third-party information systems 
to enable sharing.

From the perspective of ”how the data is shared,” 
we can define two different functionalities. The most 
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used method is to provide the person with access 
through a dedicated portal. This is the solution where 
the EMR or EHR is equipped with secure access to the 
data stored in the database. The data flow is mostly 
one-directional – the person can view his or her medical 
data stored by the healthcare institution(s), and the 
option to enter the data or send requests is 
relatively limited. Usually, these solutions are defined 
as Patient Portal or Patient-accessible Electronic 
Health/Medical Records. The second option is the 
application that is independent of the healthcare 
providers and owned by the person. This enables the 
individual to manage his or her health and medical 
data, decide what databases are integrated into the 
application, give consent to the third party to use 
personal data, and have other services selected by the 
person. We define this as a Personal Health Application 
(PHA).

Interdependencies between data storage and a 
person’s online access options are illustrated in Figure 
136.

Approaching individuals’ online access from two 
different perspectives – databases and functionalities 
– as described above, gives good structure for 
researching different aspects of data sharing.

From the database perspective, the data content, 
interoperability and integrity could be investigated. This 
approach allows looking at the person’s preferences 
regarding which data and from where they would like 
to view it. Accordingly, we can recommend different 
data models for information presentation, data security 
and privacy rules, identification, and access rights.

Researching different online health and medical 
data access functionalities gives directions to the 
need-based development of the next-generation 
personal health applications.

The research on the Estonian patient portal 
functional since 2008 has shown different user 
behaviors and preferences over the years. Initially, af-
ter the deployment of the portal, the main concerns of 

the patients were the portal usability and understanding 
of the content and available services of the portal. Also, 
the usage of the portal was relatively low. However, 
implementing new services to the portal and developing 
a new user interface has increased its use remarkably. 
The boost in the use of the portal coincided with the 
outbreak of COVID-19 pandemics (Figure 137).

After several years of developing the Estonian 
patient portal, by the outbreak of pandemics, the 
portal consisted of viewing health data and functions like 
online application of work incapacity certificate, 
access to COVID-19 vaccination certificate, and online 
consultation and referrals. These services supported 
easy access to healthcare services and different 
certificates, leading to a rapid increase in the use of the 
patient portal. The high acceptance of users increased 
patient portal usage by individual persons six times.

The survey conducted by Tallinn University of 
Technology at the beginning of 2022 shows that the 
acceptance of online access of health and medical 
data in Estonia is very high. Among 2073 interviewees, 
78% were satisfied or very satisfied with the patient 
portal. Regarding data security, 95% of respondents 
didn’t see problems with data access and storage 
safety. Respondents were most interested in contacting 
their healthcare provider online through the patient 
portal and asking questions about their health 
information, the opportunity to apply for a medical 
certificate, and the opportunity to add their health 
information and information before admission.

To conclude, research of the person’s online access 
to his or her health and medical data is an emerging field 
and brings a lot of light to the habits and preferences 
of users. This is important for designers, developers, and 
policy decision-makers when planning the deployment 
of such digital services or improving existing ones. 
However, quickly developing research demands 
agreement of common terminology and structuring of 
the research domain.

Figure 136. CInterdependencies between data storage and a person’s online access options. EMR – Electronic Medical Re-
cord; EHR – Electronic Health Record; PHR – personal health record.

Figure 137. The number of queries from the Nation-wide Health Information System per month. Dark blue represents queries 
made by patients through the Patient Portal.
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Hyvinvointiteknologia mahdollistaa uusia uria 
ja rajat ylittävää opetusyhteistyötä

6

Hyvinvointiteknologian kehittäminen ja implementointi edellyttävät monialaista 
yhteistyötä ja erilaisten osaamisten yhteensovittelua. Jotta eri alojen osaajat löy-
tävät roolinsa ja törmäytyvät, on yhteistyötä aloitettava jo opintojen aikana. Tämä 
tarkoittaa väistämättä myös eri koulutusalojen ja koulutusasteiden välistä yhteis-
työtä. Tässä kappaleessa esitellään muutamia esimerkkejä rajat ylittävästä hyvin-
vointiteknologian opiskelusta sekä nähdään esimerkkejä hyvinvointi- ja terveys-
teknologian täyteisistä työurista. 

6.1  MONIALAISUUTTA OPITAAN LÄPI 
KOULUTUSASTEIDEN

Satakunnassa eri koulutusasteet ja koulutusalat 
tekevät yhteistyötä ja hyvinvointiteknologia tar-
joaa yhteistyölle hyvän maaperän ollessaan eri 

alojen sulatusuuni. Tässä artikkelissa kuvataan esimer-
kinomaisesti erilaisia tapoja oppilaitosten yhteistyöstä 
liittyen erityisesti monialaisiin opintoihin ja hyvinvointi-
teknologiaan. Käytännön työelämässä terveys- ja hy-
vinvointialoilla moniammatillista yhteistyötä tehdään 
palveluiden sujuvuuden ja asiakkaiden, kuntoutujien ja 
potilaiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Eri 
alojen tai ammattien rajojen ylittäminen korkeakoulu-
tuksen opetuksessa ei kuitenkaan ole vielä riittävää, ja 
paikoin hyvinkin vähäistä. Satakunnassa kuitenkin laa-
jat, eri aloja ja eri koulutusorganisaatioita yhdistävät 
verkosto- ja kehittämishankkeet ovat yksi esimerkki sii-
tä, miten monialaisuutta on voitu tuoda osaksi korkea-
koulujen arkea ja täydentämään opetuksen virallista 
opetussuunnitelmaa.

Monialaisella koulutuksella tai oppimistilanteella 
tarkoitetaan tapahtumaa, jossa vähintään kaksi eri am-
mattialaa kohtaavat ja muodostuu tilanne, jossa voi-
daan oppia toisilta ja toisista (CAIPE 2002; WHO 2010). 
Moniammatillisiin opintoihin osallistuneita opiskelijoita 
tutkittaessa käy ilmi, että näillä opiskelijoilla on syvälli-
sempi ja hienovaraisempi ymmärrys alan keskeisistä 
kysymyksistä ja heillä on paremmat valmiudet työelä-
män moniammatilliseen tiimityöskentelyyn (Pollard, 
Rickaby & Miers, 2008; Parsell & Bligh 1998).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1  NUORTEN TEKNOLOGIATAIDOT YHTENÄ 
MONIALAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA 

Monialaisuus edellyttää taitoa keskustella, muokata 
tuotteita ja palveluita sekä suunnitella tulevia toimia 
muidenkin kuin oman alan ammattilaisten kanssa. Jo 
nyt tarve näille taidoille on helposti tunnistettavissa, 
mutta jatkossa taitoja tullaan varmasti tarvitsemaan 
vielä enemmän. Yksi tapa monialaisuuden edellyttä-
mien taitojen kartuttamiseen on tarjota lapsille ja nuo-
rille mahdollisuus innostua teknologiasta, joka yhdistää 
eri alojen osaamisvaatimuksia toisiinsa. Satakunnan 
ammattikorkeakoulu tuo oman kortensa tähän laajaan 
taitojen kartuttamisen kekoon edistämällä STEM (Scien-
ce, Technology, Engineering, Mathematics) -aineiden 
osaamista ja opettamista aina varhaiskasvatuksesta 
toiselle asteelle.

Kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmiin on tuo-
tu viime vuosina paljon lisää ohjelmointia sekä yleisesti 
tiede- ja teknologiaosaamista. Tästäkin syystä on to-
della tärkeää, että Satakunnassa kaikkien nuorten on 
mahdollista innostua ja kiinnostua teknologiasta. Jo 
monialaisuudenkin vuoksi teknologiataidot ovat tärkeää 
osaamista varmasti lähes kaikissa tulevaisuuden am-
mateissa, mutta teknologiaosaaminen ei välttämättä 
ole automaattisesti joka pojan ja tytön perusosaamis-
ta. STEM-toiminnalla tavoitellaan kiinnostuksen herät-
tämistä monin eri tavoin mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa.

Viimeisten vuosien aikana Satakunnan ammattikor-
keakoulun ja Porin kaupungin STEM-aineiden opetukses-
ta vastaavat asiantuntijat ovat tehneet suunnitelmallis-
ta yhteistyötä rakentaessaan nuorille satakuntalaisen 
mallin mukaista polkua tieteen ja teknologian maail-
maan. Toiminta on pitänyt sisällään monenlaisia ta-
pahtumia ja oppimismahdollisuuksia, kuten koululaisten 
robottikilpailuja ja erilaisia tutustumisvierailuja SAMKin 
teknologialaboratorioihin. Samalla SAMKissa perehdy-
tetään koulujen opettajia ohjelmoinnin ja opetusrobot-
tien saloihin sekä tehdään koulujen käyttöön erilaisia 
oppimateriaaleja ja tehtäviä, joita opettajat voivat käyt-
tää oppilaidensa kanssa. Kouluille on tarjolla mm. pe-
ruskoulun teknologiavalinnaisaineen 3D-mallinnuksen 
ja -tulostuksen, ohjelmoinnin ja robotiikan opetusma-
teriaaleja sekä toisen asteen opiskelijoille järjestettäviä 
ammattikorkeakoulun kurkistusopintoja. Toisen asteen 
opiskelijat voivat tutustua korkeakouluopiskeluun esi-
merkiksi hyvinvointiteknologian perusteita opiskellen..

STEM-toiminnasta hyötyy lasten ja nuorten lisäksi 
varmasti koko maakunta, kun työelämään tulee entis-
tä monialaisempaan toimintaan sopeutuneita osaajia. 
Kun oman alan ammattiosaamiseen on yhdistetty vah-
vaa teknologiaosaamista, aukeavat ovet tulevaisuu-
dessa varmasti ihan uusille monialaisille innovaatioille.
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6.1.2  PROJEKTIOPINNOT JA KEHITTÄMIS-
HANKKEET YHTEISTYÖN VAUHDITTAJINA

STEM-toiminnan lisäksi monialaista yhteistyötä on in-
tegroitu opetukseen monen kehittämishankkeen kaut-
ta. Vaikka useasti yhteistyö on käynnistynyt hankkei-
den tukemana, on se pääsääntöisesti jatkunut osana 
yhteistyökumppaneiden toimintaa sen ansiosta, että 
yhteistyöstä on aidosti hyödytty. Satakunta DigiHealth 
-hankkeessa hyötypelikehityksen asiantuntijat ovat esi-
merkiksi arvioineet ja antaneet palautetta Ruosniemen 
koulun oppilaitten hyötypeli-ideoista. Yhteistyö koetaan 
tärkeänä, jotta jo varhaisella iällä avattaisiin teknologian 
mahdollisuuksia ja lisättäisiin innostusta niiden hyödyn-
tämiseksi. Peruskoulujen hyvinvointiteknologiaosaamis-
ta on myös edistetty omakohtaisten kokemusten kautta.

Rentoutumista tukevia teknologioita ja välineitä 
on myös kokeiltu peruskoulun arjessa. Ulvilassa, Friita-
lan alakoululla testattiin helppokäyttöistä aistituntuma 
HUMU-tyynyä rauhoittumisen ja aistikuorman vähen-
tämisen tueksi koulupäivän aikana. Koulunkäynninoh-
jaajan kanssa oppilaat saivat testata pienryhmässä 
Humu-tyynyä. Lasten ja koulunkäynninohjaajan koke-
mukset olivat enimmäkseen positiivisia. Lapset kokivat 
tyynyn erilaiseksi, mielenkiintoiseksi ja omaa tilaa rau-
hoittavaksi. Koulunkäynninohjaaja oli puolestaan tyyty-
väinen uuteen yhteistyön välineeseen, jota sai yhdessä 
oppilaiden kanssa kokeilla ja ihmetellä. Tämän avauk-
sen jälkeen hedelmällinen yhteistyö Friitalan koulun 
kanssa on jatkunut.

Toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyöstä esi-
merkkinä mainittakoon useat opetuksen kehittämis-
hankkeet ja opiskelijaprojektit, joista esimerkinomaisesti 
on seuraavissa kappaleissa matematiikan opiskelun 
pelillistämiseen liittyvästä hankkeesta sekä MeWeT-äly-
kotiympäristön kehittämiseen liittyvästä opiskelijapro-
jektista.
 
 
 
 
 
 

6.1.3  KORKEAKOULUT JA TOISEN ASTEEN 
OPPILAITOKSET PELILLISTÄMÄSSÄ MATE-
MATIIKAN OPETUSTA KANSAINVÄLISESSÄ 
YHTEISTYÖSSÄ

Matematiikan opetus toisella asteella on vielä melko 
konservatiivista. Opetuksessa hyödynnetään digitaalisia 
välineitä sekä pelillistämistä, mutta teknologian käyt-
tö voisi olla paljon monipuolisempaakin. Kansainväli-
sessä, Erasmus+ -rahoitteisessa GAMMA-hankkeessa 
(GAMe-based learning in MAthematics) innovoidaan 
ja suunnitellaan pelipohjaisia GBL-menetelmään (ga-
me-based learning) perustuvia matematiikkapelejä 
yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun asian-
tuntijoiden ja Porin lukion opettajien ja oppilaiden sekä 
Kroatiassa, Kreikassa ja Alankomaissa sijaitsevien vas-
taavien korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten 
kanssa.

GAMMA-hankkeessa pureudutaan STEM-aineiden 
opetuksen kehittämiseen ja Euroopan komission aset-
tamiin digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman 
painopisteisiin. Samalla innovoidaan uusia luovia ja 
moderneja menetelmiä opettaa nuorille matematiikkaa. 
Yksi ihanteellisista tavoista motivoida opiskelijoita valit-
semaan korkeakouluopinnoissa STEM-aineita on luoda 
oppimisympäristö, jossa yhdistyvät visuaaliset, audi-
tiiviset ja kinesteettiset ominaisuudet sekä sanallinen 
ja sanaton tieto. Yksi hyvä tapa lisätä näitä, on käyttää 
opetukseen tarkoitettuja pelejä sitouttamaan ja raken-
tamaan ymmärrystä matematiikasta. GAMMA-hank-
keen kansainvälisessä yhteistyössä matematiikan opis-
kelua muokataan mielekkäämmäksi tuomalla tehtävät 
nykynuorille luontaiseen oppimisympäristöön, jossa he 
osaavat jo toimia ja edetä.

SARI MERILAMPI & JENNI HUHTASALO SATAKUNNAN 
AMMATTIKORKEAKOULU 
KRISTA TOIVONEN SATAEDU MIRKA LEINO & JANIKA TOMMISKA SATAKUNNAN 

AMMATTIKORKEAKOULU

Kuva 138. GAMMA-projektissa porilaistiimin suunnittelemassa ja toteuttamassa kännykkäpelissä Geometriavelho yrittää 
selvitä läpi erilaisten sokkelojen ratkaisemalla geometrian tehtäviä.

MOTIVAATIOTA ERI TASOISILLE OPISKELIJOILLE

GAMMA-hankkeessa eri maiden korkeakoulujen ja toisen 
asteen oppilaitosten asiantuntijat ja opettajat jakavat ja 
jalostavat GBL-menetelmän toimintatapoja matematii-
kan opetuksen näkökulmasta. Kaikki hankkeeseen osal-
listuvat korkeakoulut luovat ja tuottavat matematiikan 
oppimiseen tarkoitettuja GBL-ideologian mukaisia pe-
lejä.

Porissa SAMKin ja lukion asiantuntijat ja opettajat 
ovat yhdessä suunnitelleet monitasoisen pelin geomet-
rian opiskelun tueksi. Lukion opettajilla on vastuu pelin eri 
tasoisten tehtävien tuottamisesta ja mobiililaitteilla toi-
miva digitaalinen peli on tuotettu SAMKissa. Pelin ensim-
mäisen version valmistuttua lukion opiskelijat toimivat 
pelin testaajina. Opiskelijoiden kokemusten perusteella 
peliä kehitetään eteenpäin.

Yhteistyössä suunniteltu geometriaan suuntautuva 
mobiilipeli on rakennettu niin, että se huomioi osaami-
sen eri tasot. Opiskelijat saavat mahdollisuuden rat-
kaista matemaattisia ongelmia omaan tahtiinsa ja aina 
vaan uudelleen niin halutessaan. Näiden ”positiivisten 
epäonnistumisten” myötä opiskelija voi motivoitua yrit-
tämään aina vain vaikeampia tehtäviä. Joidenkin tutki-
musten mukaan onkin todettu, että pelipohjainen oppi-
minen säilyttää opitut taidot ja tiedot pidempään kuin 
muilla opetusmenetelmillä.

Game Based Learningin kautta saavutettavasta op-
pimisen laadusta ei ole vielä riittävästi tutkimustuloksia, 
mutta se on selvästi useille opiskelijoille motivoivampi 
ja innostavampi tapa opiskella verrattuna perinteiseen. 
Tavoitteena on saada pelin avulla mukaan ne opiskeli-
jat, jotka eivät tunneilla jaksa seurata tai pysty ottamaan 
vastaan opettajan ohjeistusta.
 
 
 
6.1.4  MEWET-OPPIMISYMPÄRISTÖN 
KEHITTÄMISTÄ KORKEAKOULUOPISKELIJOI-
DEN OHJELMISTOPROJEKTISSA

Satakunta DigiHealth -hankkeessa Tampereen yliopisto 
ja Sataedu kehittivät yhdessä MeWet-kotia ohjelmisto-
projektin puitteissa. MeWet-kodissa on useita antureita, 
joiden avulla tulevaisuudessa halutaan tehdä havainto-
ja ja päätelmiä asukkaan hyvinvoinnista ja toimintaky-
vystä.

Ohjelmistoprojektin tavoitteena oli saada tuotettua 
hyvinvointipalveluita edustavalle käyttäjälle näkymiä 
ja herätteitä, joiden avulla käyttäjä voi tehdä johto-
päätöksiä hoitotyön tai avun tarjoamisesta asukkaalle. 
Tavoitteena on myös tukea asukkaan toimintakykyä ja 
itsenäistä asumista. Esimerkiksi mikäli kerätyn tiedon 
perusteella havaitaan, että talossa ei ole käytetty vettä, 
jääkaapin ovea ei ole avattu, tai liiketunnistimet eivät ole 

tunnistaneet liikettä huoneistossa tiettyyn aikaan, voi-
daan päätellä, että on syytä varmistaa asukkaan tilanne 
henkilökohtaisesti. Tampereen yliopiston ohjelmistopro-
jektiin osallistui neljä diplomi-insinööri opiskelijaa: Riitta 
Pernu, Tommi Kaivola, Riku Törmä ja Terhi Vaanila.

Projektissa tuotettiin MeWet-kodille ns. Proof-of-
Concept -periaatteella ratkaisu, jolla visualisoitiin käyt-
täjälle anturin tuottamaa dataa. Projekti toteutti yhden 
anturin tuottaman datan visualisoinnin käyttäjälle. Tä-
män jälkeen voitiin visualisointi toteuttaa muille auto-
maatiojärjestelmässä kiinni oleville antureille. Projektis-
sa tehtiin tiivisti yhteistyötä toisen asteen hyvinvoinnin 
ja teknologian toimijoiden sekä yliopiston toimijoiden 
kanssa. Ohjelmistoprojekti oli onnistunut ja konkreetti-
nen esimerkki koulutusasteiden ja organisaatioiden ra-
jat ylittävästä osaamisen hyödyntämisestä.
 
 
 
6.1.5  HYVINVOINTITEKNOLOGIA KILPAILU-
LAJINA ENSIMMÄISTÄ KERTAA AMMATILLI-
SIIN PERUSTUTKINTOIHIN POHJAUTUVASSA 
TAITAJA2022-KILPAILUSSA  

Valtakunnallista ammatillisiin perustutkintoihin poh-
jautuvaa Taitaja-kilpailua on järjestetty vuodesta 1988 
lähtien. Siinä ammattiin opiskelevat nuoret kilpailevat 
SM-mitaleista ammatillisiin perustutkintoihin perustu-
vissa lajeissa. Vuosittain järjestettävän tapahtuman kil-
pailulajeihin voivat osallistua kilpailuvuonna 21 vuotta 
täyttävät tai sitä nuoremmat opiskelijat, jotka opiskele-
vat ammatillisissa oppilaitoksista. Taitaja-kilpailu sisäl-
tää myös erityistä tukea tarvitseville osaajille tarkoitet-
tuja TaitajaPLUS-lajeja. Joissain lajeissa kansainväliset 
kilpailijat sekä lukio- ja ammattikorkeakouluopiskelijat 
pääsevät näyttämään ammattitaitoaan. Lisäksi tapah-
tumassa toteutetaan yläkoululaisten teknisiä- sekä 
kädentaitoja testaava Taitaja9-kilpailu. Tapahtuma 
sisältää myös ikärajattomia lajeja, kuten hyvinvointi-
teknologia, automaalaus, CAD-suunnittelu, floristiikka, 
puhdistuspalvelu, huonekalupuuseppä ja viherrakenta-
minen. (Taitaja2022.)

Vuonna 2022 SM-kilpailun finaalitapahtuma järjes-
tetään 16.-19.5.2022 Porissa. Tapahtumapaikkana toimii 
Porin urheilukeskus, Isomäki ja Länsi-Suomen Pelastus-
harjoitusalue. Taitajien finaalitapahtumassa kussakin 
lajissa mittelee kahdeksan kilpailijaa, jotka ovat valikoi-
tuneet jatkoon semifinaalien kautta (Taitaja2022).

Hyvinvointiteknologia on kilpailussa ensimmäistä 
kertaa kilpailulajina. Kilpailijoina siinä toimivat lähihoi-
tajaopiskelijat. Satakunta DigiHealth -hankkeen aikana 
solmitut yhteistyökumppanuudet auttavat uuden lajin 
lanseerauksessa. WinNovan Satakunta DigiHealth -tii-
min asiantuntijaopettaja Hanna Lehto toimii hyvinvoin-
titeknologialajin lajivastaavana.

KRISTA TOIVONEN SATAEDU & TARMO LIPPING 
TAMPEREEN YLIOPISTO

HANNA LEHTO & VIRPI HOPEAKANGAS WINNOVA
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Taitaja-kisat ovat upea mahdollisuus tuoda lisänäky-
vyyttä ja lisätä arvostusta hyvinvointiteknologian käy-
töstä hoitotyössä. Hyvinvointiteknologia on tärkeä osa 
hoitotyötä jo nyt, mutta tulevaisuudessa sen merkitys on 
vielä suurempi.

– Tämän vuoksi on tärkeää saada tällekin 
osa-alueelle näkyvyyttä valtakunnallisesti. Innovatiivi-
nen tulevaisuuteen suuntaava ajattelutapa toistuu sekä 
Taitaja-kisojen ideologiassa että hankkeessamme. Sa-
takunta DigiHealth -hankkeen loppuseminaari saatiin 

hienosti sopimaan tähän yhteyteen, kertovat hyvinvoin-
titeknologialajin lajivastaava ja asiantuntijaopettaja 
Hanna Lehto sekä projektipäällikkö Virpi Hopeakangas 
WinNovasta.

Taitaja2022-kilpailun päävastuullinen toteuttaja on 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Yhteistyökumppa-
nina toimii Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu 
sekä monet muut yhteistyökumppanit. Suomessa am-
mattitaitokilpailutoiminnan koordinaattorina toimii Skills 
Finland ry.

Kuva 139. WinNovan lähihoitajaopiskelija Mari Tyykilä Taitaja2021-kilpailussa Oulussa. Kuvaaja: Jaani Föhr / Skills Finland.
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6.2  KORKEAKOULUYHTEISTYÖSSÄ 
TOTEUTETTUJA MONIALAISIA 
KOULUTUKSIA

6.2.1  LIFE TECHNOLOGIES PROJECTS - 
OPINTOJAKSOLLA HARJOITELLAAN MONI- 
ALAISTEN PROJEKTIN TOTEUTUSTA JA 
TUOTETAAN RATKAISUJA TYÖELÄMÄN 
TARPEISIIN

 
 
 

Life Technologies projects -opintojakso sai alkunsa 
vuonna 2017, ja se on järjestetty oppilaitosten yhteistyö-
nä alusta lähtien. Ensimmäisenä vuotena mukana olivat 
Satakunnan ammattikorkeakoulun eri alojen opiskelijat, 
Tampereen yliopiston ohjelmistotekniikan vaihto-opis-
kelijat sekä Sataedun lähihoitajaopiskelijat. Koko opin-
tojakson keskeisenä ideana on toteuttaa ohjauksessa 
monialainen projekti, jonka toimeksiannot saadaan elin-
keinoelämän kumppaneilta. Mukana koulutuksessa ovat 
siis eri koulutusasteet, eri toimialat, eri kansallisuudet ja 
vahva elinkeinoelämäyhteistyö ja integraatio tutkimus- 
ja kehitystyöhön. Osallistuva opiskelijapooli vaihtelee 
vuosittain, joten projektien tuotoksetkin ovat eri vuosina 
erilaisia. Jokin ryhmä työstää pitkälle teknistä toteutusta, 
toiset hiovat liiketoimintamallia kolmannen ryhmän kes-
kittyessä sote-toimijoiden tarvekartoitukseen. Keskeistä 
on kuitenkin saada projektista konkreettinen lopputulos, 
jonkinasteinen prototyyppi, jota myös testataan.

Opintojakson keskeinen oppimistavoite onkin mo-
nialaisen kehittämistoiminnan osaamisen kehittyminen. 
Opettajina toimivat eri alojen opettajat sekä tutkimus- ja 
kehittämisprojekteissa toimivat asiantuntijat. Opintojak-
son aiheet saadaan työelämäyhteistyökumppaneiden 
aidoista tarpeista sekä tutkimus- ja kehittämishankkeis-
ta. Projektien aiheet muuttuvat vuosittain ja aiheet ovat 
vaihdelleet erilaisista hyötypeleistä ja sovelluksista so-
siaalisten robottien uusiin käyttökohteisiin sekä kotona 
asumista tukeviin huonekaluprototyyppeihin ja älyvaat-
teisiin. Opintojaksolla keskeistä on oppia toisiltaan ja 
rohkaistua hyppäämään eri alojen rajapinnoille. Tämä 
on keskeinen työelämätaito erityisesti tulevaisuudessa.

 
TAVOITTEENA YMMÄRTÄÄ, ETTÄ ERI OSAPUO-
LET HYÖTYVÄT MONIALAISESTA TYÖOTTEESTA

Vaikka opintojakson vetäminen vaatii opettajalta mo-
nenlaista joustoa, toimii vuodesta toiseen motivaatto-
rina perinteisten toimialojen ylittäminen ja uudenlainen 
yhdessä tekeminen. Joka vuosi näemme kahden en-
simmäisen viikon aikana verta, hikeä ja kyyneliä, mut-
ta vähitellen tiimiytymistä, paljon oppimista erilaisista 
toimintatavoista ja kulttuureista ja lopussa kiitos seisoo. 

Vuosittain nähdään ”out of the box” lopputuotoksia ja 
useammat projekteista jatkavat elämistään erilaisissa 
kehittämishankkeissa niin työelämässä kuin korkea-
kouluissa.

– Haluamme olla edelläkävijöitä ja mahdollistaa eri 
alojen vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä sekä pitää 
huolen siitä, että opiskelijammekin ovat kehittäjähen-
kisiä monialaisuuden hyötyjä ymmärtäviä tulevaisuu-
den osaajia. Asennekasvatusta tämä on myös suuressa 
määrin, kertoo koulutuksessa opettava SAMKin hyvin-
vointi- ja terveysosaamisalueen lehtori Anu Elo.
 
 
 
6.2.2  HYVINVOINTITEKNOLOGIAN MONI- 
ALAINEN YAMK-KOULUTUS TUOTTAA ALAN 
TARVITSEMIA PIONEEREJA  

Satakunnan ammattikorkeakoulu on järjestänyt Hyvin-
vointiteknologian YAMK-koulutusta Satakunnassa jo 20 
vuoden ajan. Opintojen sisällöt ja menetelmät ovat ajan 
saatossa vaihtuneet, mutta koko ajan on oltu teknologi-
sen kehityksen aallon harjalla ja monialaisen yhteistyön 
äärellä. Hyvinvointiteknologian YAMK-tutkintokoulutuk-
seen voivat hakea eri AMK-tutkinnon suorittaneet. Tämä 
monialaisuus ja -ammatillisuus erilaisten osaajien tör-
mäyttäjänä ja asioiden käsittely eri näkökulmista on ol-
lutkin koulutuksen keskeinen rikkaus.

Pakollisten syventävien ammattiopintojaksojen li-
säksi koulutuksessa voi valita kahdesta suuntautu-
misvaihtoehdosta: Hyvinvointianalyytikko digitaalisen 
tiedon asiantuntijana ja Asiakaslähtöinen hyvinvointi-
teknologian ja -palveluiden kehittäminen. Lisäksi edel-
lisistä voi koostaa myös mieleisensä yhdistelmän oman 
mielenkiintonsa, taustansa ja toivotun urapolkunsa mu-
kaisesti. Koulutuksen osana voi halutessaan suorittaa 
myös hyvinvointianalyytikon pätevyyden, mikä edellyt-
tää tiettyjen opintojaksojen suorittamista. Asiakaslähtöi-
nen hyvinvointiteknologian ja -palveluiden kehittäminen 
keskittyy enemmän terveysturvallisiin ja älykkäisiin kehi-
tettäviin teknologioihin.

Vaikka vuodesta 2022 lähtien Hyvinvointiteknologia 
YAMK-tutkinto-ohjelman opetuskieli on suomi, sisältää 
opiskelu kansainvälisen osaamisen kehittämistä, esi-
merkiksi englanninkielisten opetusmateriaalien kautta, 
vahvistamalla kansainvälisiä verkostoja ja toteuttamal-
la kansainvälisiä opiskelijaprojekteja. Työelämäyhteistyö 
näissä opinnoissa on merkittävää, sillä pääosin opinnot 
tehdään työelämäyhteistyönä joko omassa työyhtei-
sössä, muussa yritys- tai yhteisöorganisaatiossa, kou-
lutusorganisaatiossa tai osana ammattikorkeakoulun 
projekteja, kuten Satakunta DigiHealthissakin on toimit-
tu. Myös opinnäytetyö tehdään työelämäyhteistyönä.

SARI MERILAMPI SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU 
ANU ELO SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU & 
TARMO LIPPING  TAMPEREEN YLIOPISTO

ANU ELO & SARI MERILAMPI SATAKUNNAN 
AMMATTIKORKEAKOULU
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Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista 
(Opintosuunnitelma 2022). 

 
KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSOSAAMINEN

• Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologia 
• Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
• Työelämälähtöinen teknologiaprojekti 
 
HYVINVOINTIANALYYTIKKO DIGITAALISEN TIEDON 
ASIANTUNTIJANA

• Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla
• Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa
• Digitaaliset toiminnot hyvinvointialalla
• Data asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen 
  kehittämisessä
• Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla

ASIAKASLÄHTÖINEN HYVINVOINTITEKNOLOGIAN JA 
-PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

• Innovaatio- ja muutosjohtaminen 
• Terveysturvallinen sisäympäristö hyvinvoinnin 
  tukena
• Älykkäiden teknologioiden ja palveluiden tuote- 
  kehitys hyvinvointialalla 
• Robotiikka hyvinvointialalla 
• Kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä elin- 
  ympäristö 
 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 
 
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE 

Lisää aiheesta voi lukea: https://www.samk.fi/opiskelu/
hae-opiskelijaksi/ylempi-amk-tutkinto-master/hyvin-
vointiteknologia/
 
 
 
6.2.3  AKATEEMISTA TUTKIMUSTA MONI- 
ALAISUUDESTA - ESIMERKKINÄ TURUN YLI-
OPISTON MONITIETEINEN SOTE-AKATEMIA  

Monitieteisyys, monialaisuus, poikkitieteisyys ja tietei-
denvälisyys ovat tällä hetkellä termejä, joita näkee ja 
kuulee nykyään lähes kaikkialla. Yhtenä monitieteisyy-
den konkreettisena esimerkkinä tuomme tässä esiin 
monialaisen Sote-akatemian, joka on Turun yliopiston 
kaikkien tiedekuntien yhteinen yhteistyöalusta. Alustalla 
toimii yliopiston toimijoiden lisäksi myös yliopiston ul-

kopuolisia yhteistyökumppaneita, kuten toisia korkea-
kouluja ja työelämätoimijoita. Sote-akatemian toiminta 
keskittyy sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen 
(soteko) tutkimukseen ja osaamisen kehittämiseen las-
ten, nuorten ja perheiden, työikäisten ja ikääntyneiden, 
johtamisen ja juridiikan sekä ympäristöjen ja kulttuurin 
näkökulmista. Toiminnan läpileikkaavina teemoina ovat 
monialainen osaaminen, palveluiden kehittäminen ja 
muutos, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä 
kestävä kehitys. Sote-akatemian tehtäviä ovat koulutus 
ja sen kehittäminen, tutkimus ja sen edistäminen sekä 
aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Oman tut-
kimustoiminnan lisäksi Sote-akatemia edistää ja koor-
dinoi eri tieteenalojen jatko-opiskelijoiden monialaista 
tutkimustyötä sekä eri alojen tutkijoiden yhteistyötä so-
teko-palvelujärjestelmän kehittämiseksi.

Sote-akatemian monitieteinen tutkimus luo perus-
taa asiakaslähtöisten palveluiden näyttöön perustuvalle 
kehittämiselle. Monitieteisen tutkimuksen avulla luodaan 
uutta näkemystä, ymmärrystä ja tietoa. Usein asiat ja 
ilmiöt ovat moniulotteisia eikä tiettyjä ongelmia tulisi-
kaan yrittää ratkaista yhden tieteenalan sisällä. Päin 
vastoin, ilmiöiden monimuotoisuus ja monimutkaisuus 
edellyttävät usein monitieteistä lähestymistapaa. Mo-
nialaisuuden tärkeys saatetaan tutkimuksissa yleisesti 
tunnistaa ja tunnustaa, mutta sen juurtuminen käytän-
nöksi on astetta haastavampi asia. Sote-akatemiassa 
tutkimuksen tulokset pyritään jalkauttamaan käytännön 
tasolle esimerkiksi suosituksina, työelämäyhteistyönä tai 
teemoista kumpuavina opintomateriaaleina ja -jaksoi-
na. Sote-akatemian useita tieteenaloja edustavien tut-
kijoiden kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa:

• sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetus- 
  alan välinen yhteistyö korkeakoulutuksessa   
• lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tarvitta- 
  van monialaisen osaamisen kehittyminen korkea- 
  koulutuksessa 
• monialainen oppiminen, opettaminen ja ohjaus 
• monialainen yhteistyö korkeakoulujen hanketoi- 
  minnassa ja työelämäyhteistyössä 

Monitieteisestä tutkimuksesta ja julkaisemisesta pu-
hutaan paljon, se on hyödyllistä, merkityksellistä ja täs-
sä ajanhetkessä lähes muodikasta. Edelleen kuitenkin 
esimerkiksi tieteelliset julkaisut ovat hyvin tieteenalas-
pesifejä eikä monialainen tieteellinen julkaisutoiminta 
olekaan itsestäänselvyys. Tämä on asia, jota tulisi ene-
nevässä määrin nostaa monitieteisestä tutkimuksesta 
puhuttaessa esiin ja keskustelun kohteeksi.

JENNI HUHTASALO SATAKUNNAN AMMATTIKORKEA-
KOULU & TURUN YLIOPISTO, SOTE-AKATEMIA 
MARJAANA RAUKOLA-LINDBLOM TURUN YLIOPISTO, 
SOTE-AKATEMIA 
JAANET SALMINEN TURUN YLIOPISTO, SOTE-AKATEMIA

LÄHTEET 
 
Sote-akatemia, (2022). Monialaista koulutusta, tutkimusta ja 
yhteistyötä sosiaali-, terveys- ja sivistysalan tarpeisiin. 
https://sites.utu.fi/sote/

6.3  HYVINVOINTI- JA TERVEYS- 
TEKNOLOGIA JOHDATTAA UUSILLE 
URILLE

6.3.1  URAPOLKU PERUSHOITAJASTA 
SUOMEN ENSIMMÄISEKSI HYVINVOINTI- 
ANALYYTIKOKSI 

 

– Klassisesti voisin todeta, että jokainen päivä töissä on 
erilainen ja edelleen mielenkiintoinen ja välillä tietysti 
haastavakin.

Satasairaalassa hyvinvointianalyytikkona työsken-
televän Ampion työuraa ei ehkä voi kutsua tavanomai-
seksi. Ensimmäiseen ammattiinsa perushoitajaksi hän 
valmistui 1990 ja työskenteli sen jälkeen vanhusten pit-
käaikaishoidossa ja terveyskeskuksessa ajanvaraus-
vastaanotoilla sekä päivystyksessä.  

Ruuhkavuosinaan, kahden pienen lapsen äitinä, 
hän opiskeli sairaanhoitajaksi ja päätyi tekemään yh-
den päivän sairauslomasijaisuutta Satakunnan keskus-
sairaalaan (nyk. Satasairaala). Siellä hän työskentelee 
edelleen, lähes 25 vuotta myöhemmin.

 Ensimmäiset kymmenen vuotta hän työskenteli si-
sätautien poliklinikalla, johon kuului myös neurologian 
poliklinikka ja endoskopiayksikkö.

– Tämä poliklinikka-ajanjakso oli tärkeä jakso mi-
nulle nuorena hoitajana. Siellä opin tietysti paljon erilai-
sista sairauksista, mutta myös siitä, miten potilaat koke-
vat kroonisia sairauksiaan ja miten heitä kannustetaan 
omahoitoon ja tulemaan toimeen sairauksiensa kanssa, 

kertoo Ampio.
Myöhemmin Ampio pääsi mukaan tutkimushoita-

jaksi kymmeniin kansainvälisiin lääke- ja laitetutkimuk-
siin ja tutustui näin myös tutkimuksen kautta tulevaan 
dataan. Työpistekin muuttui vuosien varrella sydänyk-
sikköön. Siellä Ampio työskenteli sekä sairaanhoitajana 
kliinisessä työssä että tutkimushoitajana. 

Työn ohella Ampio päivitti opistosairaanhoitajasta 
tutkintonsa AMK sairaanhoitajaksi, hankki opettajan pä-
tevyyden ja vielä niidenkin jälkeen selaili opiskelumah-
dollisuuksia.

– Innostus opiskeluun jäi jotenkin päälle ja halu-
sin oppia lisää. Lisäksi kaipasin uusia tuulia hoitoalalle. 
Opiskelu työn ohessa oli aika rankkaa ja vaati joitakin 
uhrauksia. Esimerkiksi ilman kotijoukkojen tukea, minulla 
ei olisi ollut mahdollisuutta käyttää aikaani opiskeluihin 
iltaisin ja viikonloppuisin. Osa opiskeluista oli myös eri 
paikkakunnalla ja vaati kotoa pois olemista.

Turun yliopistolta löytyi Ampiolle sopivia kursseja 
mm. tilastotieteen ja tutkimustyön tueksi. Erilaisten sat-
tumusten kautta Ampio kuuli SAMKissa alkavasta terve-
ydenhuollon analytiikka -koulutuksesta ja päätti hakea 
mukaan, vaikka hieman arastelikin englanninkielistä 
toteutusta. Koulutus toteutettiin Tallinnan teknisen yli-
opiston, Tampereen teknisen yliopiston Porin yksikön ja 
SAMKin yhteisillä voimavaroilla.

– Analytiikan opiskelu oli täysin erilaista, kuin mihin 
olin aikaisemmissa opinnoissani tottunut. Se oli keskus-
televaa ja mukaansa tempaavaa. Meillä oli verrokki-
ryhmä Tallinnassa ja se toi opiskelulle vielä enemmän 
pontta, kun saimme keskustella ja verrata kokemuk-
siamme virolaisten kollegoiden kanssa.

 Valmistuttuaan analytiikan koulutuksesta 2018 Am-
pio sai ainutlaatuisen tilaisuuden työskennellä hyvin-

MINNA AMPIO SATASAIRAALA

Kuva 140. Minna Ampio on tyytyväinen Suomen koulutusjärjestelmään, joka mahdollistaa opiskelun elämän eri vaiheissa. 
Kuvaaja: S. Ampio. 

https://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/ylempi-amk-tutkinto-master/hyvinvointiteknologia/
https://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/ylempi-amk-tutkinto-master/hyvinvointiteknologia/
https://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/ylempi-amk-tutkinto-master/hyvinvointiteknologia/
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vointianalyytikkona Satasairaalassa. Varsinaista sel-
keää työnkuvaa ei ollut valmiina, vaan se oli luotava itse. 
Raamit ja tavoitteet toiminnalle organisaation puoles-
ta toki annettiin. Aluksi analyytikon työ mahdollistettiin 
hankkeen kautta, jota mm. SITRA tuki rahallisesti. Hank-
keen oli aluksi tarkoitus kestää vuoden verran, mutta työ 
koettiin niin tärkeäksi ja tulokselliseksi, että sitä jatkettiin 
vielä toisella vuodella. Myöhemmin työ integroitiin SO-
TE-valmisteluun ja tällä hetkellä se rahoitetaan sairaa-
lan kehittämisrahoista.

– Vaikka minulle ei annettu valmista työnkuvaa, oli 
minulle heti selvää, mistä aloitan ja mitä pitää tehdä 
ensimmäisenä. Aloitin yhdestä tietystä sairaalan yksi-
köstä, jonka ajattelin hyötyvän eniten dataan perustu-
vasta kehittämistyöstä. Myöhemmin laajensin muihinkin 
yksiköihin ja tein samalla tunnetuksi työnkuvaani ja sitä, 
missä asioissa osaisin yksiköitä auttaa. Minut on onneksi 
otettu avosylin vastaan ja oltu tyytyväisiä siihen, että nyt 
jollakin on aikaa perehtyä ja kehittää toimintaa. Usein 
yksiköissä kaikki voimavarat menevät arkisen työn pyö-
rittämiseen. Olen käynyt myös lukemattomia kertoja esi-
telmöimässä analyytikon työstä eri yhteyksissä ja näin 
yrittänyt osaltani tuoda työnkuvaa tutummaksi.

Muuallakin terveydenhuollossa on vähitellen herät-
ty datan tuomiin mahdollisuuksiin. On huomattu, että 
valtavan suuri määrä arvokasta dataa kertyy joka päi-
vä, eikä sitä osata oikein hyötykäyttää. Alan lehdissä ja 
mediassa on enenevässä määrin alettu käsitellä näitä 
terveydenhuollon datan hyötykäytön mahdollisuuksia ja 
niiden hyödyntämiseen erikoistuneiden, uusien ammat-
tiryhmien tarpeellisuutta.

Ampio täydensi osaamistaan vielä myöhemmin 
suorittamalla YAMK-opinnot hyvinvointiteknologiasta 
työnsä ohessa. Erityisen kiitollinen hän on kohdalle osu-
neista innostavista opettajista, jotka ovat tukeneet ja 
ohjanneet häntä urallaan. Yhteistyö jatkuu edelleen uu-
sien opiskelijoiden parissa.

– Vaikka olen opiskellut keskenään erilaisia opintoja, 
koen että ne ovat kaikki tukeneet toisiaan ja opettaneet 
katsomaan laatikon ulkopuolelle sekä haastamaan it-
sensä ajattelussa. Enää en tyydy ensimmäiseen mie-
leen tulevaan vaihtoehtoon ongelmanratkaisussa, vaan 
mietin, voisiko sitä ratkaista jotenkin toisin, uudella ta-
valla.

 
 
6.3.2  FROM BEDSIDE TO BUSINESS

 
 
BOUND TO AMERICA BUT LANDED IN FINLAND

My nursing career started back in 2007 when I gradu-
ated nursing in the Philippines. A year after my gradua-
tion I passed the licensure exam for nurses (NCLEX-RN) 
in New Mexico, USA. However, there were issues with my 

supposed employer in the states which prevented my 
deployment.

My employment misfortune brought me to Finland. 
In 2009 I took a risk to come here under a student visa to 
study practical nursing together with other nurses from 
the Philippines. After finishing my studies, I worked as a 
practical nurse in a nursing home in Vaasa for two years. 
I enjoyed working with older people and I thought that 
this would be my permanent career. To be able to make 
meaningful moments with my clients during the last few 
years of their lives was such a privilege, so I thought I had 
the best career there is.

 
I DIDN’T KNOW I CAN DO MORE

My head nurse noticed that I was capable of doing 
more. She encouraged me to proceed to nursing which I 
thought was a crazy idea considering my limited Finnish 
language skills. But that conversation stayed in my mind 
for a long time. It was an eye-opener for me that some-
one saw a potential in me which I could not see myself. 

Indeed, I enrolled in a qualification course for for-
eign nurses at Diaconia University of Applied Sciences 
(DIAK) in Helsinki and graduated in 2015. As a registered 
nurse I worked mostly with older people in an acute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYANN DELOSO MECARE

Photo 141. This was an interview about me being part of the 
qualification program for nurses with foreign background 
by TE Offices and DIAK (2015). Image: Sairaanhoitajalehti 
6/2015

geriatric rehabilitation ward in one of the unit hospitals in 
Helsinki. Alongside my regular work in the hospital, I also 
took shifts in home care during some of my free days. 
In home care I visited and took care of elderly people in 
their private homes. 

With those few home care experiences, I somehow 
saw my future self as one of my clients being cared for in 
my home. The thought of it made me worry about get-
ting old in Finland. It was a culture shock seeing many 
elderly people living alone. The rigid schedule of home 
visits did not allow me to spend quality time with my cli-
ents. I knew I needed to do something to improve the 
way care is given at home. Though I had this desire for 
improving home care, I did not know where to start.

 
MY CAREER PATH IN TECHNOLOGY

In November of 2017 I attended a seminar about e-Health 
services in Finland where Teemu Arina, a technology vi-
sionary, was the guest speaker. He talked about the fu-
ture of healthcare and he said something that pushed 
me to discover more about healthcare technologies. He 
said that health workers should study about healthcare 
technology to manage their job in the coming years. His 
words got me and immediately I found myself looking 
for a school where I can learn about this subject. Soon 
enough, I was enrolled in a Master’s degree program in 
Welfare Technology at Satakunta University of Applied 
Sciences (SAMK). The program has provided me with the 
knowledge and skills to embrace technology in my pro-
fession and it has introduced me to different promising 
technological solutions to improve the quality of life of 
people. I finished the degree in 2020 and I started work-
ing in Helsinki University Hospital (HUS) to gain experi-
ence with more acute care while I was still figuring out 
what I can do with the new knowledge I gained from the 
program. 

Shortly after my graduation I received an email from 
my teacher asking me if I was interested in working as a 
project researcher in SAMK. I did not doubt accepting the 
offer, especially because I could work mostly from home, 
something I never thought possible for nurses. Though 
the work was not clinical in nature, my nursing experi-
ence with elderly people came handy. I got involved in 
the BaltSe@nioR 2.0 project which dealt with improving  
and promoting senior-friendliness and accessibility of 
public spaces. Since it was not a full-time job, I did the 
research work alongside my regular clinical job. 

Through the project I came to know more about the 
life and challenges the senior population face in our so-
ciety. I also learned a lot about different technologies  
available that are targeted to them. With the knowledge 
I gained from my studies and from the project, I real-
ised that I have the means to make a positive impact in 
our society. When I started my studies in SAMK, I had a 
vague idea of building a private home care company. 
While working in the BaltSe@nioR project, this idea be-
came much clearer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STARTING THE BUSINESS

The idea of becoming an entrepreneur was unclear at 
the beginning. I just knew that as a nurse with substan-
tial experience in the field, I saw myself to be a suitable 
advocate for the use of technology to any hesitant older 
users who want to continue living at home.  When I first 
mentioned the idea to my wife, Linda Deloso, who is also 
a nurse and holds a Master’s Degree in global health, she 
was very hesitant. She opposed the idea of healthcare 
being a business and profit oriented. What convinced 
her to jump on the bandwagon was the idea of being 
able to provide better service and being able to improve 
the landscape of homecare business in this country. Her 

Photo 142. I was holding the degree certificate from SAMK 
after finishing the Master Program in Welfare Technology 
Photo: Mchael Poncardas
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patient-first-principle became an essential element 
during the planning and development of our services to 
make sure that before anything else, we see the patient 
as a human being with innate rights and dignity.

Two other people are also part of our team, Ray-
mond Rivera who is an entrepreneur and his wife Mel-
ita who also has a nursing background. The four of us 
started MeCare (www.mecare.fi),  a homecare business 
in the Helsinki region catering to the seniors and helping 
them find solutions to make living at home safer, more 
enjoyable and more comfortable. The business is still 
in its infancy stage. We had one temporary client with 
whom we enjoyed spending time doing the things she 
likes, such as going out and being in the forest. With her 
we tried physical and cognitive exercises through an in-
ternet-based program made to promote active lifestyle 
among seniors.

Now we are starting a cooperation with another 
company which provides voice and video calling suit-
able for homecare clients. Through this technology, we 
aim to offer safe and easy communication between 
clients, nurses, and relatives. The idea of this techno- 
logy-based service is not to replace home visits but to 
shorten the time that clients would feel alone as they 
wait for the next nurse to come. We thought of adding 
video calls with our clients in between home visits. We 
believe that this solution would make them less anxious, 
less lonely and it would especially address the issue 
of isolation which seniors have suffered tremendously 
caused by the pandemic.

 
 
CARING CULTURE

In MeCare, we are excited to serve more seniors and help 
them find the right technologies that would not only help 
them survive at home but also allow them to enjoy being 

at home and stay connected with their significant oth-
ers. In Philippine culture, we value the opportunity to take 
care of our parents and grandparents. Caring for them 
gives us a sense of worth and fulfilment. We regard our 
seniors with respect and we value their contribution to 
our community. Since we can not take care of our own 
relatives because we are far from them, we wish to bring 
this culture of caring to the older people in this country 
through our company.

When I started nursing in the Philippines, I was only 
dreaming of going abroad and earning a better salary 
to provide for my parents. Coming to Finland has fulfilled 
those dreams and even more. Now, I don’t just think of 
what I can do for my parents but also what I can contrib-
ute to this country which has given me so many oppor-
tunities. My bedside care experiences gave me the drive 
and the confidence to improve nursing care through our 
business. I hope that I am starting a culture of caring 
which I myself would love to experience when the time 
comes that I would need someone to take care of me in 
my home.
 
 
 
6.3.3  HYVINVOINTITEKNOLOGIAN OPIT 
KIERTOON TULEVILLE LÄHIHOITAJILLE

 

Olen Jukka Koivisto ja koulutukseltani sekä sairaanhoi-
taja että kasvatustieteilijä. Työskentelen Suomen Diako-
niaopistossa pedagogisena asiantuntijana ja lähihoita-
jaopiskelijoiden opettajana.

SAMKin hyvinvointiteknologian opinnot herättivät 
heti kiinnostukseni. Teknologian hyödyntäminen lisään-
tyy nopeasti lähes kaikilla yhteiskunnan alueilla. Uudet 
työvälineet ja tavat tehdä työtä tuovat mukanaan uusia 

Photo 143. Left to right: Ryann, Linda, Melita & Raymond. Photo: Mchael Poncardas

osaamistarpeita myös sosiaali- ja terveysalalla työs-
kenteleville. Sen vuoksi onkin tärkeää, että opiskelijat, 
tulevat alan ammattilaiset, saavat hyvät valmiudet hy-
vinvointiteknologian hyödyntämiseen jo opiskeluaikana. 
Merkittävää on myös se, että teknologian uusilla so-
velluksilla ja menetelmillä nähdään olevan olennainen 
rooli, kun mietitään ratkaisuja koko ajan lisääntyvään 
hoitajien työtaakkaan. Hyvinvointiteknologian ratkaisut 
voivat vapauttaa hoitajien aikaa ihmisten kohtaamisiin 
ja sellaisiin toimintoihin, joihin teknologia ei pysty vas-
taamaan.

SAMKin YAMK-opinnoissa tutustuttiin laajasti hyvin-
vointiteknologian erilaisiin mahdollisuuksiin sosiaali- ja 
terveysalalla. Opinnot antoivat minulle hyvät valmiudet 
lähteä rakentamaan opiskelijoillemme Hyvinvointitek-
nologia toimintakyvyn tukemisessa -tutkinnon osaa. Se 
on lähihoitajaopiskelijoille opetussuunnitelmassa valin-
nainen opintokokonaisuus. Olen kovin iloinen, kun kurssi 
on herättänyt opiskelijoiden kiinnostuksen, ja se täyttyy 
viimeistä paikkaa myöden kerta toisensa jälkeen. Usein 
opiskelijat ovat yllättyneet siitä, miten paljon erilaisia 
hyvinvointiteknologian välineitä ja menetelmiä on luo-
tu edistämään ihmisten hyvinvointia. Opiskelijat pitävät 
opintokokonaisuutta hyödyllisenä ja siellä opittuja taito-
ja tärkeinä tulevan ammattinsa kannalta. Jotkut opiske-
lijat kirjoittavatkin palautteeseen, että tämä on ollut yksi 
opintojeni mielenkiintoisimpia kursseja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.4  HYVINVOINTITEKNOLOGIA-ALAAN 
TUTUSTUMINEN OPISKELIJANA  

Opiskelen TAMKissa Hyvinvointiteknologian YAMK-tut-
kintoa. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi, lastentar-
hanopettajan pätevyydellä varustettuna. YAMK-opinto-
ni alkoivat tammikuussa 2021, jolloin pääsin heti mukaan 
Satakunta DigiHealth -hankkeeseen. Suoritin hankkeen 
parissa 5 opintopisteen arvoiset hankeopinnot. Pääsin 
opiskelijana konkreettisesti tutustumaan MeWet-äly-
kodin tarjoamiin terveys- ja hyvinvointiteknologian 
ratkaisuihin, joiden avulla pyritään turvaamaan ja hel-
pottamaan itsenäistä asumista sekä edistämään ja tu-
kemaan asukkaan toimintakykyä.

Oli upeaa päästä itse testaamaan ja kokeilemaan 
erilaisia ”vempaimia” ja pohtia, miten ja minkä asiakas-
ryhmän kanssa sitä voisi hyödyntää. Pääsin mahtavan 
mentorin avulla luomaan virtuaalista oppimisympäris-
töä, ThingLink-kierrosta, jossa esitellään MeWet-kodin 
ratkaisuita. Virtuaalinen oppimisympäristö jo itsessään 
on kätevä digitaalinen ratkaisu, joten oli hienoa päästä 
itse omin käsin sellaista luomaan. Aina ei ole mahdol-
lista mennä paikan päälle katsomaan ja itse testaa-
maan MeWet-kodin antia, vaikka se onkin yksi älykodin 
parhaista ominaisuuksista, jolloin virtuaalikierros tarjoaa 
mahdollisuuden tutustua MeWetiin etänä. Kierrosta oli 
mielenkiintoista luoda, ja sen tekeminen konkretisoi äly-
kodin hyvinvointi- ja terveysteknologian laajaa kirjoa. 
Vaikka ThingLink-kierros olikin ainoa näkyvä lopputulos 
hankkeen parissa viettämästäni ajasta, sain paljon ar-
vokasta tietoa ja kokemusta hanketyöskentelyn aikana. 
Pääsin kurkistamaan minulle täysin uuteen ja vieraa-
seen hyvinvointiteknologian maailmaan.

Suoritin myös tutkintoon kuuluvan projektiopintojeni 
kahden opintopisteen arvoisen oppimistehtävän hank-
keen tiimoilta järjestettyjen Hyvinvointiteknologiames-
sujen parissa. Minun vastuualueeseeni kuului mainos-
videoiden vastaanottaminen sähköpostitse sekä niiden 
toimittamiseen asetetusta aikataulusta huolehtiminen. 
Itse messuilla olin läsnä etänä. Seurasin suurella mielen-
kiinnolla esittelyitä ja esitin kysymyksiä chatissa, mikäli 
niitä ei muuten esittelijöille tullut. Messujen järjestämis-
tä oli opettavaista seurata, projektityöskentelyn vaiheet 
tulivat tutuiksi. Itse messut olivat upea kokemus, sain 
paljon uutta infoa ja uudenlaisen kokemuksen messuille 
etänä osallistumisesta.

JUKKA KOIVISTO SUOMEN DIAKONIAOPISTO

Kuva 144. Jukka Koivisto on erityisen innostunut hyvinvoin-
titeknologian mahdollisuuksista psyykkisen hyvinvoinnin 
tukemisessa. Mielenkiintoisia sovelluksia ja hoitomalleja 
rakennetaan parhaillaan niin Suomessa kuin muuallakin 
esimerkiksi virtuaalitodellisuutta hyödyntämällä. VR-ympä-
ristöjä hyödynnetään muun muassa erilaisten fobioiden ja 
posttraumaattisten stressihäiriöiden hoidoissa.

KIRSI KOSKINEN  TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN 
HYVINVOINTITEKNOLOGIA YAMK-OPISKELIJA 
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Photo 145. Kyle graduated from the YAMK degree program in Welfare Technology in 2019. Prior to this, he completed his 
Bachelor of Healthcare (Physiotherapy) at SAMK, graduating in 2016.

6.3.5  KYLE MULHOLLAND’S INTERESTING 
CAREER PATH – NEVER UNDERESTIMATE THE 
VALUE OF PAST EXPERIENCE

Kyle Mulholland previously worked as a Project Re-
searcher in the Well-being Enhancing Technology re-
search group at SAMK. He is now the Project Coordinator 
of BioSpine (Griffith University, Australia), an exiting re-
search project looking to develop innovative neuro-re-
habilitation and robotics-based devices for individuals 
with spinal cord injury (SCI).

Kyle is currently working in Australia, at Griffith Uni-
versity, as Project Coordinator for the BioSpine research 
project. The BioSpine project is focused on technology 
integration to restore voluntary movement and sensati-
on in people with SCI. As Project Coordinator, Kyle works 
closely with the multidisciplinary research team inclu-
ding engineers, exercise physiologists, physiotherapists, 
industrial designers, patients, and clinicians. The main 
project deliverable is to create and test a robotic reha-
bilitation system integrating brain-computer interfaces, 
human-machine interfaces, cross reality, and persona-
lised neuromusculoskeletal models for people with SCI.

– I love that I am able to bring together my past work 
and education experience, to support the development 
of BioSpine, a system that has the potential to transform 
rehabilitation for individuals with SCI.

THE VALUE OF PAST EXPERIENCE

Kyle originally graduated from a Bachelor of Engineer-
ing in 2007, going on to work in the Aerospace industry 
for a number of years. After travelling through Europe in 
2010-2011, he decided to change career pathways, first 
completing qualifications as a Personal Trainer and then 
beginning Physiotherapy studies at SAMK in 2013.

– I’ve always been interested in the prevention of 
chronic disease and promotion of health, particularly 
through the application of technology. Even while wor-
king as an Engineer, a colleague and I created a health 
& fitness app. This served as a great learning experience 
and I even used this app as the foundation for my Phy-
siotherapy thesis.

– I found it very difficult to leave the Engineering field 
at first. I felt that I had spent 4 years studying, and didn’t 
want to feel as though I were taking a backward step in 
my development. I took a little time off to self-reflect and 
travel, which helped me take the leap. Little did I know 
that my education background would come full-circle, 
and that this diversity would in fact be an asset.

Kyle’s education background is quite diverse, with 
qualifications in Welfare Technology, Physiotherapy, 
Engineering, Personal Training and Yoga. This broad 
educational background has benefited his health and 
research career, providing insight from different pers- 
pectives.

– With the increasing heterogeneity of the rehabi-
litation field, I believe a significant bottleneck relates to 
the skill divide in expertise, particularly between techni-

KYLE MULHOLLAND BIOSPINE, GRIFFITH UNIVERSITY, 
GOLD COAST, AUSTRALIA

cal developers (creators) and end-users (patients and 
healthcare providers). Developers are able to create 
amazing tools, however can have limited understanding 
of the end-user’s capabilities and needs, particularly 
when it comes to individuals with neurological condi-
tions. And on the other side of the spectrum, end-users 
are able to identify challenges that technology could 
help overcome, however often don’t possess the techni-
cal skills to put these ideas into action. As such, I believe 
my experience in technology development and health- 
care is invaluable.

 
DISCOVERING THE WELL-BEING ENHANCING 
TECHNOLOGY RESEARCH GROUP

Towards the end of Kyle’s Physiotherapy degree, he was 
introduced to Sari Merilampi and Andrew Sirkka, leaders 
of the Well-being Enhancing Technology (WET) research 
group.

– I was very fortunate to meet Sari and the WET 
team! I was reaching the end of my Physiotherapy deg- 
ree and was still deciding on my next career steps. They 
were extremely welcoming, encouraging me to leverage 
my background in the development of tools to promote 
physical, mental and cognitive well-being.

– I loved working in the WET team. They develop tech- 
nologies with a Design for All philosophy, which 
really focusses on the user. They also leverage emerging 
technologies, such as the Indego lower-extremity exo- 
skeleton, to study rehabilitation for varying neurological 
conditions. 

– Although looking forward to returning to Australia 
to spend time with family (after 7 years in Finland), it was 
sad to say goodbye to the WET team.

 
KYLE’S CURRENT WORK – BIOSPINE

Kyle returned to Australia in late-2019, and shortly after 
commenced work on the BioSpine research project. Bio-
Spine is an exciting project, integrating several dispa-
rate technologies into one coordinated system, aiming 
to support rehabilitation for individuals with SCI.

– Leveraging my experience as an Engineer, and 
Physiotherapist working with patients with a range of 
neurological conditions, I guide the technical develop-
ment of the rehabilitation system with a specific consi-
deration towards the end-user’s needs and capabilities. 
When considering the end-user, it’s important to not 
only consider the patient, but also carers and clinicians.

– I also developed BioSpine’s cross-reality system, 
which is linked to the brain-computer interface, enhan-
cing sensory feedback and participant engagement 
through three-dimensional visual (i.e., virtual reality), 
auditory, and haptic feedback. This was particularly ex-
citing for me, as I feel that virtual reality (VR) has huge 
potential in the field of neurological rehabilitation.

BioSpine is now in an exciting phase of the project. 
The BioSpine system has been developed over the past 
2 years and are currently recruiting for an initial clinical 
study.

 
SUMMARY

– Although it may be difficult to see initially, never 
underestimate the value of your previous life experience. 
While you may feel that these experiences offer limited 
value, they can turn out to be invaluable to others! When 
leaving the Engineering field, I never would have 
suspected that I would be able to leverage the lessons 
learnt in my health and research career.

– When developed well, I feel that technology has 
the power to transform health and people’s lives.
 
 
 
6.3.6  TEKNOLOGIAN EI TARVITSE OLLA 
VAIKEAA

Anna Peltomaan urapolulla on keskeiseksi teemaksi 
noussut asiakaskokemukset ja siihen liittyvä kehittämis-
työ.

Olen aina ollut kiinnostunut terveydestä, hyvinvoin-
nista ja teknologiasta. Ensimmäiset ohjelmointikurssit 
suoritin jo lukiossa ennen sairaanhoitajaopintoja. Sai-
raanhoitajaopintojen alkupäässä tuli kesä- ja viikonlop-
putöitä tehtyä tietokoneliikkeessä, ja siellä tietokonei-
den kasaus ja ohjelmistojen asentelu tuli tutuksi ennen 
kuin sairaala työpaikkana vakiintui. Sairaalan osastoista 
työskentelin kirurgian osastoilla, terveyskeskuksen vuo-
deosastolla ja viimeiset noin 10 vuotta työskentelin koti-
sairaalassa ennen hyvinvointiteknologian opintoja.

Innostus opiskelemaan Hyvinvointiteknologian 
YAMK-tutkintoa lähti liikkeelle eräänä päivänä siitä, kun 
löysin koulutusohjelman, joka yhdistelisi näitä mielen-
kiintoni kohteita; terveyttä ja hyvinvointia sekä teknolo-
giaa. Samalla tiesin haluavani jatkossa myös hakeutua 
kehitystehtäviin ja ajattelin tämän koulutuksen voivan 
antaa minulle eväitä siihen.

Hyvinvointiteknologian opinnot avasivat runsaas-
ti uusia tulevaisuudennäkymiä, antoivat ideoita ja työ-
kaluja siihen, mitä kaikkea voisin tehdä sairaanhoitajan 
taustalla hyvinvointiteknologian osaamisellani. 

– Opinnäytetyönä kehitin opastavan mobiilisovelluk-
sen, joka avustaa asiakkaita perille haluttuihin paikkoi-
hin sairaalan sisällä. Siinä opinnäytetyötä työstäessäni 
vahvistui ajatus siitä, että haluan kehittää asiakkaille 
mahdollisimman helposti käytettäviä sovelluksia niin, 
että mahdollisimman monella olisi mahdollisuuksia elä-
mää helpottavan teknologian käyttöön.

ANNA PELTOMAA HARI KARAM OY / SAMI MINKKINEN & 
PHENOMENAL DEVELOPMENT OY LTD  
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Kuva 146. Yksi haaveistani on ollut tehdä työtä, joka ei ole 
paikkaan sidottua, vaan voin työskennellä vaikka ulkomailta 
käsin. Nykyinen työni mahdollistaa tämän.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANSIKANMYYJÄSTÄ ASIAKASPALVELU- 
PÄÄLLIKÖKSI JA TEKOÄLYN PARIIN

Nykyään työskentelen asiakaspalvelupäällikkönä hyp-
notisti ja valmentaja Sami Minkkisellä. Asiakaspalve-
lupäällikkönä työhöni kuuluu paljon toiminnan ke-
hittämistä vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Nautin 
ongelmanratkaisusta, laajojen kokonaisuuksien 
hahmottamisesta ja näitä yhdistelemällä saadaan ai-
kaan hyviä kokonaisuuksia. Samalla pääsen työssäni 
tekemään järjestelmäkehitystä..

Työskentelen myös omassa ohjelmointiyrityksessä, 
joka räätälöi sovelluksia asiakkaiden tarpeisiin. Kaikista 
antoisinta minulle on ollut yhteistyö terveysalan pienten 
toimijoiden kanssa, kehittäen heille ja heidän kanssaan 
yhteistyössä arkea helpottavia sovelluksia ja samal-
la tuomalla toimintaa nykyaikaan teknologian avulla. 
Vaikka työni ei ole enää varsinaista potilastyötä, terve-
ysala on edelleen minulle lähellä sydäntäni. Haluan olla 
edistämässä teknologian kehitystä siihen suuntaan, että 
käytettävyys ja asiakaskokemus on mahdollisimman 
hyvä.

Työni on erittäin antoisaa ja olen niissä tehtävissä, 
jotka itselleni alun perin haaveilin. Paljon on uusia asioita 
opittu ja visiot ovat myös laajentuneet alkuperäisestä. 
Kiinnostuin tekoälystä hyvinvointiteknologian koulutuk-
sen aikana ja kuin tilauksesta, uusi koulutuslinja aukesi 
tekoälyn pariin. Nyt tutkin, miten voin hyödyntää oppi-
maani tekoälyn saralla ja mahdollisuudethan ovat ai-
van huikeat!

Työ potilastyöstä vaihtui työhön tietokoneella, mutta 
työssä on paljon samaa. Ajattelen, että työni on edelleen 
ihmisten auttamista ja siihen lisänä ratkaisujen etsimis-
tä teknologian keinoin. Välillä sitä oikein itsekin häm-
mästyy näitä elämän polkuja, miten ne kuljettavat, kun 
pitää mielen avoimena. Käytännössä mansikanmyyjäs-
tä on aloitettu kesäisiltä Kotkan toreilta, sairaanhoita-
jan opintojen ja Hyvinvointiteknologian YAMK-opintojen 
kautta päädytty hyvinvoinnin, hypnoosin sekä tekoälyn 
pariin ja tuntuu, että paljon on vielä opittavaa!

6.3.7  MARI TYYKILÄ TEKI HYVINVOINTI- 
TEKNOLOGIAN KÄYTÖN SUUNNITELMAN 
ASIAKKAALLE OSANA OPINTOJAAN

 

Hyvinvointiteknologian kurssi WinNovassa on hyvin kat-
tava opintokokonaisuus, jossa pääsee tutustumaan 
kaikenlaisiin teknologisiin hyvinvointiratkaisuihin. Kurs-
sin aikana pääsimme itse hakemaan tietoa netistä ja 
saimme monta hyvää vinkkiä nettisivuista, joiden kautta 
pystyy tutustumaan ja mahdollisesti myös ostamaan 
erilaisia teknologisia ratkaisuja.

Pääsimme tutustumaan koulullamme oleviin lait-
teisiin, kuten Evondos-lääkerobottiin ja Menumat-ate-
riapalveluun. Tutustuimme myös erilaisiin turvarannek-
keisiin, joita nykypäivänä käytetään hyvin paljon. Lähes 
kaikilla kotihoidon asiakkailla ja yksin asuvilla iäkkäillä 
henkilöillä on käytössään turvapuhelinpalvelu. 

 Kurssin lopuksi saimme tehtäväksi valita työpaikal-
tamme yhden iäkkään, mieluiten yksin asuvan henkilön, 
jonka tarpeet kartoitimme ja jolle loimme tulevaisuuden 
suunnitelman. Suunnitelman tuli sisältää erilaisia hyvin-
vointiteknologian ratkaisuja, jotka sopisivat yksilöllisesti 
juuri kyseisen henkilön arjen helpottamiseen.

Hyvinvointiteknologian kurssi antoi todella hyvät 
lähtökohdat työmaailmaan ja ymmärrys teknologisten 
ratkaisujen kokonaisuudesta kasvoi paljon.

Kuva 147. Mari Tyykilä voitti Oulussa vuoden 2021 Taitaja 
-kilpailuissa SM-pronssia lähihoitajalajissa.

MARI TYYKILÄ PORIN PERUSTURVA

6.3.8  SAIRAANHOITAJASTA TUTKIJAKSI – 
HYVINVOINTITEKNOLOGIAOPINNOT 
VÄYLÄNÄ JATKOON

 
 
– Tampereen yliopistolla Intelligent Clothing -tutkimus-
ryhmässä pystyn hyödyntämään kaiken aiemmin opi-
tun – työni tarjoaa loistavat puitteet uuden tiedon opis-
keluun. Ensimmäistä kertaa olen myös rakentamassa 
uutta tietoa, kertoo Vuohijoki.

Tällä hetkellä Vuohijoki on mukana Opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittamassa TEKOS-hankkeessa (Tek-
nologialla osallisuutta, verkostolla vaikuttavuutta), joka 
toteutetaan neljän opinahjon yhteistyönä. TEKOS-hank-
keen tarkoituksena on kerätä monialaista toimijaver-
kostoa älyvaate- ja -huonekaluteknologian ympärille, ja 
hankkeen tuomat erityispiirteet laajentavat Vuohijoen jo 
ennestään monipuolista työnkuvaa:

– Työni sisältö on tällä hetkellä järjettömän mielen-
kiintoinen ja saan esimerkiksi järjestää monialaisia työ-
pajoja yhdessä muiden kanssa; harjoitella verkostotyö-
tä sekä keskittyä tutkijalle tyypilliseen toimenkuvaan eli 
opiskella, ottaa selvää aiemmasta ja luoda uutta. Minul-
le konkretia on todella tärkeää ja työssäni saan saattaa 
ideoita myös käsinkosketeltavaan muotoon ompelemi-
sen muodossa, Vuohijoki summaa.

 
TIE YLIOPISTOLLE MONEN MUTKAN KAUTTA

Vuohijoki puki ensimmäisen kerran hoitajan vaatteet 
ylleen vuonna 2008 valmistuen vuonna 2011 terveyden-
hoitajaksi. Kolmentoista vuoden työssä olo oli Vuohijoen 
kohdalla tarkoittanut työtehtäviä sairaanhoitajana niin 
akuutti- kuin pitkäaikaishoidonkin äärellä, viimeisim-
mät 9 työvuotta keskittyen ikäihmisten arkeen. Erityisen 
arvokkaana ja haasteellisenakin työnä Vuohijoki nimeää 
saattohoidon. 

– Tein vuosia töitä kuolema työparinani ja opin, että 
elämän pituutta tärkeämpää on sen laatu. On ollut kun-
nia olla paitsi tekemässä arkea iäkkäille, myös kuunnella 
elämäntarinoita sekä asiakkailta itseltään että heidän 
läheisiltään.

Vaikka luopumisen teema sävytti ikäihmisten kans-
sa työskentelyä, Vuohijoki kertoo hoivayksiköiden olleen 
myös täynnä elämää ja iloa pienistä isoista asioista. 
Aika ajoin Vuohijoki koki toimintakyvyn ja sen ylläpidon 
olevan kilpailua aikaa vastaan, joskaan ei koskaan aja-
tellut sen laskevan esimerkiksi motivaatiota kuntoutta-
miseen.

– Ei aina iäkkäidenkään toimintakyky ole laskusuun-
tainen ja kaikissa heissä on valtava määrä näkymättö-
miin jäävää potentiaalia. Kun tuota piilevää kyvykkyyttä 
muodossa tai toisessa saatiin esiin, koin paitsi itse on-
nistuvani, sillä oli myös vaikutuksia asiakkaan hyvinvoin-
tiin ja elämänlaatuun.

Vuohijoki toteaa saman logiikan pätevän myös tiimi- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
työskentelyyn ja uskookin, että jokaisessa työyhteisössä 
on piilevää kyvykkyyttä, joka jokaisen jäsenen panoksel-
la sekä työn ohjauksella voidaan valjastaa arkeen.

Vuohijoki kokee rakastuneensa hoivatyön syvim-
pään olemukseen, mutta varsin nopeasti hän sil-
ti ymmärsi, ettei sairaanhoitajan työ kantaisi läpi koko 
työuran, jotain lisää olisi keksittävä. Vuohijoki oli hyvin 
tietoinen alan tavasta tarjota sairaanhoitajille uran jat-
koksi johtajuusopintoja. Vuohijoki ei kuitenkaan kokenut 
seuraavaa luonnollista askelta omakseen, vaan ryhtyi 
etsimään vaihtoehtoisia opintoja.

– Hyvinvointiteknologia kuulosti korvaani lupaaval-
ta, sillä kuvauksessa kerrottiin opintojen sisältävän niin 
projekti- kuin kehittämistyön opintojakin. Hyvinvointitek-

TIINA VUOHIJOKI TAMPEREEN YLIOPISTO

Kuva 148. Uuden työn myötä sairaalakengät on vaihdettu 
villasukkiin ja lääkeruiskut sukkapuikkoihin, silti Vuohijoen 
työmotivaatio ammentuu edelleen muiden auttamisesta.
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nologian opinnoissa pystyisin myös rakentamaan hoi-
totyössä karttuneen substanssiosaamisen päälle ilman 
täydellistä alan vaihtoa.

Vuohijoen opinnot olivat noin puolessa välissä, kun 
maailmanlaajuinen pandemia levisi Suomeen kuormit-
taen myös hoitohenkilöstöä erityisellä ja uudella taval-
la. Satakunnan ammattikorkeakoulussa opinnot on jo 
lähtökohtaisesti sovitettavissa työn ohella suoritettavik-
si, mutta Vuohijoki on silti erityisen kiitollinen opettajien 
joustavuudesta ja motivoivasta tavasta opettaa.

Opintojen suorittamista helpotti huomattavasti se, 
että kaikki opinnot olivat sovellettavissa käytännön työ-
elämään. Koska opiskeluryhmä oli koostettu monialai-
sesti, oli ryhmässä oppiminen helpompaa, ja jokaisella 
oli mahdollisuus tuoda omia näkemyksiään esille.

Opinnäyte kuului isona osana opintoihin ja se oli 
mahdollista tehdä omaan työpaikkaan, terveysalan yri-
tyksiin tai esimerkiksi erilaisiin projekteihin. Vuohijoki kui-

tenkin päätti tehdä päättötyönsä omaksi ilokseen hyö-
dyntäen omalta äidiltään opittua taitoa, ompelua.

– Halusin suunnitella ikäihmisille takin, joka olisi 
helppo pukea yläraajojen liikerajoituksista huolimatta. 
Yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa takkiin kiin-
nitettiin myös hoitajahäly, joka ei tarvitse sisäistä vir-
talähdettä lainkaan. Ennen tätä tuotekehityksen opin-
näytetyöprosessia en olisi ikinä ajatellut hyödyntäväni 
ompelutaitojani ikäihmisiä auttaakseni, iloitsee Vuohi-
joki.

Opinnäyte avasi yliopiston ovet rakoselleen, ja Vuo-
hijokea opettaneen Sari Merilammen tuuppaamana 
Vuohijoki uskalsi hakea avoimeen hakuun päätyneen 
väitöskirjatutkijan paikkaa.

– Taisi seurata onnenkantamoinen tai pari, ja nyt 
saan seuraavat vuodet haastaa itseni täysin uudenlai-
sen työn parissa huippututkijoiden ympäröimänä!

Hyvinvointi- ja terveysteknologiasta ratkaisuja 
sote-alan haasteisiin ja uusien palvelujen 
tuottamiseen

7

Tässä osassa tutustutaan toisen asteen yritysyhteistyöhön sekä siihen, miten 
verkostoyhteistyöllä kehitetään hyvinvointiteknologian opetusta niin ammatillisissa 
oppilaitoksissa kuin korkeakouluissakin. Osassa tarkastellaan myös hyvinvointi-
alueiden mukanaan tuomia muutoksia sekä sosiaali- ja terveysalan työllisyyden 
ja työllistämisen näkymiä. Lisäksi pohdinnan kohteena ovat hyvinvointi- ja terveys- 
teknologiayritysten kasvun mahdollisuudet sekä miten hyvinvointi- ja terveystek-
nologiaratkaisut voivat kehittää työn tekemistä ja luoda uusia palveluja.

Kuvaaja: Petra 
O’Rourke, Satakunnan 
ammattikorkeakoulu.
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7.1  YRITYKSET JA OPPILAITOKSET 
KEHITTÄJÄKUMPPANEINA

 

7.1.1  MONIALAISTA HYVINVOINTITEKNO- 
LOGIAKOULUTUSTA

Ammatillisissa opinnoissa järjestettävä hyvinvointitek-
nologia-koulutus hyötyy monialaisuudesta ja yritysten 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Vantaan ammattiopisto 
Variassa opetus järjestetään sosiaali- ja terveys- ja tie-
to- ja viestintätekniikan alan yhteistyönä. Alan yritysten 
kanssa tehtävästä pitkäjänteisestä yhteistyöstä muo-
dostuu kehittäjäkumppanuuksia, joista hyötyvät kaikki 
osapuolet.

Hyvinvointiteknologia on vielä suhteellisen uusi ala 
ammatillisessa koulutuksessa. Lähihoitaja-opinnoissa 
valinnainen tutkinnon osa on ollut vuodesta 2018 alkaen 
ja hyvinvointiteknologia-asentajakoulutuksen järjestä-
minen aloitettiin Variassa vuonna 2020.

Koska osaamiselle asetetuissa tavoitteissa ja am-
mattitaitovaatimuksissa on paljon yhteistä, on luon-
tevaa yhdistää eri alojen opetus. Opiskelijat hyötyvät 
monialaisesta opetuksesta mm. jakamalla tietoa ja 
osaamista sekä yhdistämällä erilaisia näkökulmia. Yh-
teisopettajuus on myös opettajille antoisaa ja antaen 
mahdollisuuden laajentaa osaamistaan. Monialaisuus 
antaa parhaimmillaan mahdollisuuden yhdessä inno-
voida, tehdä uusia kokeiluja ja luoda yhteistä ymmär-
rystä.

7.1.2  KEHITTÄJÄKUMPPANIT OSAAMISEN 
KEHITTÄMISEN TUKENA

Hyvinvointiteknologia on ala, jossa muutos on nopeaa.  
Uusia yrityksiä, laitteita ja sovelluksia tulee jatkuvas-
ti markkinoille. Oppilaitokset eivät voi hankkia kaikkia 
markkinoille tulevia välineitä, mutta ne voivat kehittää 
yhteistyötä alan yritysten kanssa.

Vantaan ammattiopisto Varian kanssa yhteistyö-
tä tekevät hyvinvointiteknologiayritykset ovat kehit-
täjäkumppaneita, jotka vaikuttavat myös opetuksen 
suunnitteluun ja toteutukseen. Kehittäjäkumppanit vie-
railevat oppilaitoksessa, esittelevät kehittämäänsä tai 
edustamaansa teknologiaa ja perehdyttävät opiskelijat 
sen käyttämiseen. Yritysvierailuilla opiskelijat pääsevät 
tutustumaan yrityksen toimintaan paikan päällä.

Onnistunut kehittäjäkumppanuus hyödyttää sen 
kaikkia osapuolia: opiskelijoita, opettajia, oppilaitoksia 
ja yrityksiä. Opiskelijat tutustuvat markkinoilla käytössä 
olevaan teknologiaan ja oppivat käyttämään sekä oh-
jaamaan muita teknologian käyttöönotossa. Työelä-
mässä oppimisen jaksolla he pääsevät tekemään kette-
riä kokeiluja uusilla välineillä käytännön työtehtävissä ja 
samalla jakavat tietotaitoaan työyhteisön sisällä henki-
lökunnan ja asiakkaiden kanssa toimien hyvinvointitek-
nologia-lähettiläinä.

Laitteiden ja sovellusten edustajille opiskelijat edus-
tavat työelämän rajapintaa. Kehittäjien on hyödyllistä 
tehdä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, jotka tulevai-
suudessa ohjaavat asiakkaitaan uuden teknologian 
käyttöönotossa ja osaavat etsiä tietoa ja suositella uusia 
tuotteita yrityksille. Opiskelijoilta yritykset saavat aitoa 
palautetta siitä, kuinka hyvin laite vastaa sille asetettu-
ja odotuksia asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
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edistämisessä.  Toivottavasti tulevaisuudessa näemme 
sosiaali- ja terveysalalla yhä enemmän yrityksissä hy-
vinvointiteknologian ammattilaisia.
 

7.1.3  YHTEISKEHITTÄMISELLÄ UUSIA 
VÄLINEITÄ

Vantaan ammattiopiston ja Evondoksen kehittäjäkump-
panuus konkretisoitui lääkeannostelurobotin 3D-mal-
lintamiseen virtuaaliseen oppimisympäristöön. Virtu-
aaliympäristössä voi harjoitella lääkeannostelurobotin 
käyttämistä yhtä konkreettisesti kuin fyysisellä robotil-
lakin.

Virtuaalisesta mallinnuksesta on monia hyötyjä 
sekä oppilaitoksen opetuksessa että laitteen käyttö-
koulutuksen siirtämisessä oppilaitoksen ulkopuolelle. 
Evondos-lääkeannostelurobotin kuljettaminen paikasta 
toiseen tapahtuu autolla ja sen käyttövalmiuteen asen-
taminen vie aikaa. Virtuaalilasit, joilla lääkeannostelu-
robottia käytetään, on helppo ottaa mukaan minne ta-
hansa. Koulutus voi tapahtua myös etäyhteydellä ajasta 
ja paikasta riippumatta, kunhan molemmilla osapuolilla 
on omat virtuaalilasit käytössä. Virtuaalilaseja käyttä-
mällä lääkeannostelurobotin käyttöön koulutetut lähi-
hoitajaopiskelijat voivat esitellä laitetta ja sen toimintoja 
esimerkiksi työelämässä oppimisen jaksolla henkilöstöl-
le. Tulevaisuudessa tavoitteena on esimerkiksi käynnis-
tää yhteistyö kotihoidon työntekijöiden kanssa.

 

7.1.4  UUSI TEKNOLOGIA VAATII AIKAA 
JA PANEUTUMISTA

Nopeasti kehittyvällä alalla uutta teknologiaa kehitetään 
ja otetaan käyttöön koko ajan. Opettajille se merkitsee 
jatkuvaa osaamisen päivittämistä ja kehittämistä. Ope-
tuksen suunnittelu vie paljon aikaa, sillä opettajan tulee 
perehtyä uusiin laitteisiin ja harjoitella niiden käyttämis-
tä. Kun oppilaitoksessa on käytössä laaja valikoima eri-
laisia laitteita ja sovelluksia, tarvitaan myös aikaa laittei-
den ylläpitoon ja huoltoon liittyvissä asioissa.

Toisaalta hyvinvointiteknologian opettaminen an-
taa mahdollisuuden hankkia uutta osaamista ja seurata 
alan kehitystä. Osaamista tulee päivittää jatkuvasti ja 
hankkia aktiivisesti tietoa myös uusista laitteista ja yri-
tyksistä sekä seurata laitteiden käyttöönottoa esimer-
kiksi hoiva-alan yrityksissä.

 

7.1.5  OSAAMINEN KEHITTYY VERKOSTOSSA: 
DIGINET AO

Oppilaitosten ja asiantuntijoiden verkostoituminen edis-
tää oppimista. DigiNet, Digitaalisen hyvinvoinnin oppi-
laitosverkosto kokoaa yhteen yliopisto-, AMK- ja am-
matillisen koulutuksen oppilaitoksissa työskentelevät 

asiantuntijat. Verkoston tavoitteena on edistää oppi-
mista ja laajentaa näkökulmaa hyvinvointiteknologian 
ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen, tutkimuk-
seen, innovaatiotoimintaan ja opetukseen. Toisen as-
teen ammatillisten oppilaitosten muodostama Diginet 
AO on osa tätä verkostoa.

Diginet AO:ssa ammatillisten oppilaitosten asian-
tuntijat jakavat tietoa ja kokemuksia hyvinvointiteknolo-
gian opetuksesta, yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä 
ja toisen asteen koulutuksen tarpeista ja mahdollisuuk-
sista terveyden ja hyvinvoinnin tiedonhallinnan ja digi-
talisaation edistämisessä. Verkostossa myös edistetään 
korkeakoulujen hyvinvointiteknologian tutkimus-, kehit-
tämis- ja innovaatiotoiminnassa tuotetun tiedon sovel-
tamista arjen toimintaympäristöissä.

Verkostossa toimiminen vauhdittaa osallistujien ja 
oppilaitosten kehittämistoimintaa. Tapaamisissa ker-
rotaan käytännön esimerkkejä virtuaalisista oppimis-
ympäristöistä, keskustellaan kohdennetun ammatillisen 
täydennyskoulutuksen tuottamisesta, tutustutaan op-
pilaitosten kärkitoteutuksiin ja kuullaan, millaisia yhteis-
työmuotoja toisen asteen oppilaitoksilla on ammattikor-
keakoulujen kanssa. Tärkeänä tehtävänä on myös tuoda 
esille ammatillisten oppilaitosten hyvinvointiteknologian 
ja digitalisaation osaaminen yliopiston ja ammattikor-
keakoulujen rinnalla.

Kaikki ammatilliset oppilaitokset ovat tervetulleita 
mukaan verkoston toimintaan.

 
 
7.2  SOTE-ALAN TYÖELÄMÄNÄKYMIÄ 
JA LUOTAUSTA TERVEYSTEKNOLO-
GIAINNOVAATIOIDEN HYÖDYNTÄMIS-
MAHDOLLISUUKSIIN

7.2.1  MILTÄ TYÖELÄMÄ JA TYÖVOIMAPULA 
NÄYTTÄÄ SOTE-TOIMIALALLA?

Sote-toimialalla työelämä on muutosten äärellä mo-
nestakin syystä. Sote- ja pelastustoimen uudistuksen 
myötä palvelujen järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 
alusta hyvinvointialueille. Muutos on suuri myös työelä-
män näkökulmasta; yli 200 000 henkilöä siirtyy kunnis-
ta ja kuntayhtymistä hyvinvointialueiden palvelukseen. 
Hyvinvointialueiden työnantajaorganisaatiot ovat hyvin 
suuria, jotka työllistävät tuhansista yli 26 000 henkilöön. 
Ne ovat pienimmilläänkin rinnastettavissa suuryritysten 
kokoluokkaan. Kuitenkin se, siirtyykö hyvinvointialueille 
riittävästi juuri niitä sote-ammattilaisia, joita tarvitaan, 
on hyvin kriittinen asia. Yksityinen sektori myös työllistää 
yli 90 000 ihmistä..

Jo nykyisellään sote-toimialan työvoimapula on 
valtava ja koskettaa hyvin monia sote-ammatteja. Työ-
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voimapula ja henkilöstön saatavuus onkin paljon esil-
lä. Mitä tämä tarkoittaa sitten lukuina? Jo vuonna 2020 
sote-alalla jäi syntymättä peräti 32 000 työpaikkaa 
rekrytointiongelmien vuoksi. Tämä ei kerro ainoastaan 
saamatta jääneiden henkilöiden lukumäärästä, mutta 
myös kuormituksesta niissä yksiköissä, joihin tarvitta-
vaa henkilöstöä ei ole saatu. Työvoimavajeet ovat siten 
suuria jo nyt ja tulevaisuudessa tilanne uhkaa heikentyä 
edelleen väestörakenteen muuttuessa ja palvelutar-
peen kasvaessa. Myös erilaiset henkilöstömitoitukset ja 
uudistukset kasvattavat työvoimatarpeita tietyissä am-
mattiryhmissä. Erityisen vakavan työvoimapulasta tekee 
se, että kyse on työllisyydellä mitattuna Suomen suurim-
masta toimialasta ja pula monista sote-ammattilaisista 
koskee koko Suomea.

 

7.2.2  MILLAISET HYVINVOINTI- JA TERVEYS-
TEKNOLOGIAINNOVAATIOIDEN HYÖDYNTÄ-
MISMAHDOLLISUUDET TOIMIALALLA ON?

On selvää, että myös terveysteknologiaa tarvitaan rat-
kaisemaan alan työvoimavajetta ja -tarvetta. Terve-
ysteknologian hyödyntämismahdollisuudet eivät kui-
tenkaan liity pelkästään työvoimavajeisiin, vaan hyvin 
monenlaisiin muihinkin asioihin työelämässä. Ratkaisuja 
tarvitaan paitsi työn sujuvoittamiseen kuin myös va-
pauttamaan ammattilaisten työaikaa tärkeimpiin teh-
täviin, kuten inhimillisiin kohtaamisiin. Näitä siirrettäviä 
tehtäviä löytynee paljon paitsi eri sote-alan ammatti-
ryhmiltä, myös laajemmin työyhteisöjen tasolla. Tämän 
lisäksi terveys- ja hyvinvointiteknologia voi täyttää pal-
veluketjussa sellaisia kohtia, joissa ei ole aiemmin ollut 
palvelua saatavilla. Tärkeää on myös varmistaa se, että 
käyttöönotettava teknologia ei tosiallisesti lisää hen-
kilöstön kuormitusta, vaan vähentää sitä. Tätä varten 
tarvittaisiin kenties riippumatonta arviointitoimintoa ja 
testausjärjestelmää?

Terveys- ja hyvinvointiteknologialla on rooli myös sii-
nä, että sairauksia voidaan paremmin ennaltaehkäistä 
ja hyvinvointia lisätä, jolloin tarve korjaaviin palveluihin 
vähentyisi. Myös yksilöllistetyt täsmähoitomahdollisuu-
det ja ennaltaehkäisen keinot esimerkiksi genomitekno-
logian myötä paranevat. Terveys- ja hyvinvointitekno-
logia tarvitsee myös referenssejä ja yhteiskehittämistä 
esimerkiksi kotimaisessa ympäristössä. Tällöin niitä olisi 
helpompi markkinoida myös vientimarkkinoille.

Terveys- ja hyvinvointiteknologiasta voisi hyvin-
kin tulla Suomeen entistä merkittävämpi kasvuala, 
jolloin samalla ratkaistaan kestävästi oman sote- ja 
hyvinvointipalvelujärjestelmämme haasteita. Hyvät läh-
töasetelmat ovat siihen jo olemassa. Suomessa on ja 
syntyy koko ajan lisää monia erittäin innovatiivisia alan 
yrityksiä ja tuotteita. Terveysteknologian vienti on myös 
ollut alati kasvavaa. Alusta- ja erityisesti datatalouden 
merkitys myös ylipäätään toimialoilla kasvaa. Alusta- ja 
datatalouden yleistymisen myötä sote-palvelujen toi-
mialasta voi murtua aidosti kansainvälisesti toimiva ala, 
jossa myös terveys- ja hyvinvointiteknologialla on entis-
tä merkittävämpi rooli. Tässä kehityksessä Suomen tulee 
olla laajalla rintamalla mukana.
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