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The subject of this thesis was to test distance rehabilitation service usability and collect 
user experiences. This project was done in co-operation with Espoon Hospital. Videovisit 
is in charge of the distance rehabilitations service concept’s technical execution. The re-
search was user-centered, and its goal was to develop the services usability for the end 
user. The service is aimed for the elderly, therefore it’s important to focus on it’s accessibil-
ity. Research methods were used to find common usability issues. 
 
Distance rehabilitation is one of rehabilitation’s execution forms that can be physiotherapy, 
occupational therapy, speech therapy or a combination of them. In distance rehabilitation 
clients participate in guided rehabilitation from home via tablet by themselves or in a group. 
 
In this thesis feedback was collected from the service users and the user interface’s design 
was executed by user based planning process. This thesis was made, because there 
weren’t any existing feedback from the distance rehabilitation or user interface. Back-
ground research was made before usability testing, wherein distance rehabilitation, the 
elderly’s technology usage and the technologies usability were being familiarized. Empiric 
user testing was chosen for the usability method, which included theme interview, observa-
tion and a questionnaire form. 

 
Four users took part in the user interviews. Additionally previous researches on the elder-
ly’s technology usage, e.g. Käyttäjälle kätevä tekologia’s (KÄKÄTE) results were used as 
background material. The public opinion on distance rehabilitation’s user interface was 
positive. It was hard for the users to tell what should be enhanced within the service, be-
cause their IT-background was limited. However every participant hoped for some kind of 
enhancements to the service.  
 
Based on the results, a new user interface’s graphic design and new ideas for additional 
features were proposed.  
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1 Johdanto 

Tämän insinöörityön tilaaja on Espoon sairaala, joka on ikääntyneiden hoitoon ja kun-

toutukseen keskittynyt sairaala. Se on vuonna 2017 avattu ikääntyneiden hoidon ja 

kuntoutuksen osaaja sekä kotona asumisen tukipalvelu. Potilaita ovat espoolaisten 

lisäksi Kirkkonummen ja Kauniaisten ikääntyneet kuntalaiset. Sairaalaan kuuluvat etä-

kuntoutus, kotisairaala ja joukko poliklinikkoja. Lisäksi sen tiloissa toimii hammashoitola 

ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälineyksikkö ja synnytysosastot. [1.] 

Insinöörityössä tutkitaan etäkuntoutuspalvelun käytettävyyttä ja potilaiden käyttökoke-

muksia. Tutkimus on käyttäjälähtöinen, jossa tavoitteena on kehittää palvelun käytettä-

vyyttä loppukäyttäjälle soveltuvaksi. Palvelu on suunnattu ikääntyneille, jonka vuoksi 

helppokäyttöisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tutkimusmenetelmien avulla 

pyritään löytämään yleisiä käytettävyysongelmia. Näiden ongelmien perusteella teh-

dään parannusehdotuksia käyttöliittymän käytettävyyteen. Analysoinnin pohjalta teh-

dään hahmotelmia uudesta käyttöliittymästä, joilla palvelusta luodaan mahdollisimman 

käyttäjäystävällinen. 

Kaikenlainen etä- ja digipalveluiden käyttö on monelle jo arkipäivää. Se tekee par-

haimmillaan elämästämme turvallisempaa, helpompaa ja mukavampaa. Teknologian 

käyttö terveydenhuollossa tuo lisää mahdollisuuksia potilaiden hoitoon. Etäkuntoutus 

on yksi kuntoutuksen toteutumismuoto, joka voi olla fysio-, toiminta-, puheterapiaa tai 

yhdistelmä näistä. Etäkuntoutuksessa asiakkaat osallistuvat ohjattuun kuntoutukseen 

kotoa oman taulutietokoneen eli tabletin avulla, joko yksin tai ryhmässä. [2.] 

Tämä insinöörityö sisältää käytettävyyteen, tuotteeseen ja ikääntyneiden teknologian 

ratkaisuihin tutustumisen, käyttäjähaastattelun, kehitysideoinnin ja raportoinnin. En-

simmäisessä luvussa keskitytään tutkimuksen tarkoituksiin ja tavoitteisiin. Toisessa 

luvussa kerrotaan yleisesti etäkuntoutuksesta, työn tilaajasta ja esitellään lyhyesti Vi-

deoVisit-yritys. Seuraavaksi perehdytään ikääntyneiden teknologian käyttöön ja ratkai-

suihin eri näkökulmista, sekä käydään läpi aikaisempia tutkimuksia. Neljännessä lu-

vussa käydään läpi käytettävyyden teoriaa. Teoria-osuuksien jälkeen esitellään, miten 

tutkimus toteutetaan, käyttäjähaastattelun suunnitelma sekä käydään läpi tulokset. Vii-

meisessä luvussa käydään läpi esimerkkejä uuden käyttöliittymän näkymistä, joihin on 

lisättynä tutkimuksen tuloksissa saadut kehitysideat. 
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Tutkimus toteutetaan Espoon sairaalan toimesta. Etäkuntoutus on uusi hoitomenetel-

mä Espoon sairaalassa, eikä loppukäyttäjiltä ole saatu kunnollista palautetta palvelus-

ta. Projektissa perehdytään loppukäyttäjien eli ikääntyneiden potilaiden näkökulmaan 

palvelun käytettävyydestä, käyttökokemuksista ja teknisestä toteutuksesta.  

Insinöörityön tutkimuskysymys on, minkälaisia käyttökokemuksia ikääntyneillä käyttäjil-

lä on etäkuntoutuspalvelun toimivuudesta, käyttöliittymän visuaalisuudesta ja helppo-

käyttöisyydestä. 

Projektin päätavoitteet ovat: 

1. Kartoitetaan potilaiden käyttökokemuksia etäkuntoutuspalvelusta. 

2. Selvitetään, mitkä tekijät ovat tärkeitä ikäihmisille etäpalvelun käytössä. 

3. Tuotetaan käyttäjälähtöisiä kehitysideoita palveluun. 

Etäkuntoutuspalvelu on tarkoitettu ikääntyneiden terapiaan, jolloin toimivuus ja helppo-

käyttöisyys ovat olennaisia asioita palvelun käytössä. Tutkimuksessa käytetään kvalita-

tiivisia tutkimustapoja, joissa haastatellaan ja havainnoidaan loppukäyttäjiä. Testihenki-

löitä pyritään saamaan 3-5 riippuen potilaiden sen hetkisestä määrästä ja halukkuudes-

ta osallistua tutkimukseen. 

Asiakkailla on käytössä koko etäkuntoutuksen ajan kosketusnäytöllinen tietokone eli 

tabletti, johon on ladattu Videovisitin etäyhteysohjelma. Projektissa hahmotellaan uusia 

käyttöliittymävaihtoehtoja haastattelujen pohjalta sekä käyttämällä jo olemassa olevia 

tutkimuksia ikäihmisten teknologian kriteereistä. Tarkoituksena on kehittää palvelusta 

ikääntyneiden tarpeita vastaava palvelu, joka palvelisi loppukäyttäjää paremmin ja tuki-

si omatoimista kuntoutusta. Projektissa keskitytään vain loppukäyttäjän, eli ikääntyneen 

näkökulmaan etäkuntoutuksen käyttökokemuksista ja teknisestä toteutuksesta. 

 

2 Etäkuntoutus 

Etäkuntoutus on erilaisten teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä kuntoutuksessa ja 

sitä suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan, hänen läheisensä ja ammattilaisen kanssa 
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yhteistyössä. "Etäpalveluilla tarkoitetaan terveydenhuollossa sitä, että potilaan tutkimi-

nen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen, hoitoon liittyvät päätökset tai suosi-

tukset perustuvat esim. videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella välitettyihin tie-

toihin ja dokumentteihin." (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2015.) 

Suomessa ei ole vielä lainsäädäntöä etäpalveluille. Sosiaali- ja terveysministeriön mu-

kaan etäpalvelut tulisi rinnastaa perinteisiin vastaanottopalveluihin, sillä se toimii sa-

moin kuin perinteinen kuntoutus. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvi-

ran ohje (2015) edellyttää, että etäpalvelun antajalla on asianmukaiset tilat, laitteet ja 

toiminnan edellyttämä koulutuksen saanut henkilökunta. Ohjeistuksessa kerrotaan 

myös, että etänä tuotetussa palvelussa on otettava huomioon potilasturvallisuus, ja että 

se on lääketieteellisesti asianmukaista. Etäpalvelujen tuottamisessa käytettävien tieto-

järjestelmien tulee täyttää salassapidon, tietosuojaa sekä tietoturvaa koskevien sään-

nösten vaatimukset. Palvelun tarjoajalla on tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen liittyvä 

vastuu henkilötietojen käsittelyssä, sekä käytettävissä yhteyksissä. [3; 4] 

2.1 Etäkuntoutuksen hyödyt 

Etäkuntoutuksen suurin hyöty sekä potilaalle että henkilökunnalle on ajansäästö. 

Ikäihmisille voi olla vaikeaa lähteä kotoa tai tarvitsevat siihen usein toisen ihmisen 

avuksi. Siirtyminen kotoa voi myös rasittaa potilasta fyysisesti, jolloin kuntoutus ei toimi 

toivotulla tavalla. Etäkuntoutus mahdollistaa kuntoutuksen asiakkaan omassa arkiym-

päristössä pitkienkin matkojen päähän. Ryhmäkuntoutuksissa taas hoitaja pystyy pitä-

mään kuntoutuksen usealle potilaalle samanaikaisesti, jolloin myös hän säästää aikaa 

huomattavasti. 
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Etäkuntoutuksen tärkeimmät hyödyt ovat 

● edistää ikääntyneen arjessa selviytymistä 

● luoda sisältöä arjen rutiineihin 

● lisätä sosiaalisia kontakteja 

● motivoida itsenäiseen turvalliseen harjoitteluun. [2.]  

2.2 Etäkuntoutus Espoon sairaalassa 

Espoon sairaala on vuonna 2017 avattu ikääntyneiden hoitoon, kuntoutukseen ja saat-

tohoitoon keskittynyt osaaja sekä kotona asumisen tukipalvelu. Sairaala toimii osana 

Jorvin sairaalakampusta. Sairaalassa on otettu käyttöön paljon uusia teknologisia ja 

toiminnallisia ratkaisuja, joiden lähtökohtana on ollut potilashoidon laadun ja turvalli-

suuden lisääminen. Sairaalassa luvataan potilaille kuusi tuntia toimintakykyä edistävää 

toimintaa päivässä, johon voi sisällyttää monipuolisesti erilaisia kuntoutusmuotoja. Poti-

las voi esimerkiksi pelata pelikonsoleilla ja virtuaalilaitteilla pelattavia kuntouttavia pele-

jä, käydä musiikkiterapiassa tai kuntosalilla. Tavoitteena on potilaan mahdollisimman 

nopea kotiuttaminen. Potilaita ovat espoolaisten lisäksi Kirkkonummen ja Kauniaisten 

ikääntyneitä kuntalaisia. Espoon sairaalaan kuuluvat etäkuntoutus, kotisairaala, joukko 

poliklinikkoja, hammashoitola, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) apu-

välineyksikkö sekä synnytysosastot. Sairaalassa toimii yli 400 työntekijää hoidon ja 

kuntoutuksen parissa. 

Kun potilas lähtee kotiin, varmistetaan, että kotiutuminen on turvallista ja että potilas 

saa tarvittaessa tukea kotona pärjäämiseen. Etäkuntoutus on osana kuntoutusjaksoa, 

johon voidaan sisällyttää poliklinikkakäyntejä Espoon sairaalassa, kotikäyntejä sekä 

etäkuntoutusta. Tämän tyyppinen toimintamalli tuo potilaalle psykososiaalista tukea 

potilaalle ja tuloksellista kuntoutumista. Etäyhteyden avulla saadaan potilaaseen yhteys 

useammin sekä pidemmän seurannan lisäten kuntoutuksen intensiteettiä ja kestoa.  

Etäkuntoutus soveltuu hyvin esimerkiksi puheterapiaan, toimintaterapiaan tai fysiotera-

piaan. Etäkuntoutuksella voidaan tukea kotiutumisvaiheessa turvallisuuden tunnetta ja 

varmistaa kotona kuntoutuminen. Tällä keinolla pystytään auttamaan potilasta löytä-

mään omat voimavaransa ja pärjäämään omassa arjessaan. Etäkuntoutuksen tavoit-
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teena on vähentää sairaalaan palaavien potilaiden sekä säännöllistä kotihoitoa tarvit-

sevien potilaiden määrää. [6; 7.] 

Etäkuntoutuksen alkaessa hoitaja tuo potilaalle tabletin suoraan kotiin. Siihen on ladat-

tuna VideoVisitin etäkuntoutusohjelma, joka avautuu suoraan tablettia avattaessa. Hoi-

taja katsoo tabletille paikan, jossa potilaan on helppo käyttää laitetta ja jossa ympäristö 

on etäyhteyteen sopiva. Potilas opastetaan laitteen käyttöön ja suoritetaan testipuhelu. 

Testipuhelussa tarkistetaan puhelun, äänen ja kuvan toimivuus. 

Espoon sairaalassa otettiin etäkuntoutus käyttöön ensin pilottikokeilulla syksyllä 2017. 

Pilotin avulla luotiin etäkuntoutuksen malli, joka otettiin käyttöön osaksi potilaiden hoi-

toa. Etäkuntoutuksessa käytettävää etäpalvelua käytetään myös kotihoidon etäyhteyk-

sissä hoitajan ja potilaan välillä. [8.] 

2.3 VideoVisit 

Espoon sairaalan etäkuntoutuksen teknisistä ratkaisuista vastaa VideoVisit, joka on 

vuonna 2010 perustettu suomalainen terveysteknologian videoasiointi- ja videohoiva-

palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen erikoistunut yritys. VideoVisitin videoratkai-

suissa käytetään selainpohjaista Saas-pilvipalvelua (Software as a Service). Visuaali-

sen kommunikaation palveluratkaisulla tarkoitetaan videoneuvotteluteknologiaa hyö-

dyntäviä ratkaisuja. Virtuaalinen hoivaratkaisu on videoasiointitekniikan välityksellä 

toteutettavaa virtuaalista hoivapalvelua kotona asuville loppukäyttäjille. VideoVisitin 

palveluihin kuuluu myös mobiilituki ja tuki legacy-videoneuvottelulaitteille. VideoVisitin 

kommunikaatiopalvelu on hyväksytty kuntahankintoihin, jolloin julkishallinnon sosiaali- 

ja terveyspalveluiden yksiköt voivat ottaa palvelun käyttöön ilman kilpailutusta. Video-

Visitin yksi palveluratkaisuista on virtuaalihoitopalvelu, jota käytetään Espoon sairaa-

lassa osana etäkuntoutusta. VideoVisit nopeuttaa potilaiden kotiutumista vähentämällä 

matkustamiseen käytettyä aikaa, sekä tuomalla palvelut helposti saataville verkon kaut-

ta. Virtuaalihoidon kerrotaan olevan 85 % kustannustehokkaampaa kuin perinteinen 

fyysinen kotihoidon palvelu. [9; 10.]  
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VideoVisit kuvailee etäkuntoutuspalvelun hyötyjä seuraavasti 

● kustannussäästöt 

o virtuaalihoito jopa 85% kustannustehokkaampaa kuin perinteinen koti-
hoidon palvelu 

● kuntoutuksen etenemisen seuranta 

o virtuaaliset seurantakäynnit helpottavat hoitohenkilökunnan pysymistä 
ajan tasalla asiakkaan kuntoutuksen etenemisestä. 

● tehokkuuden lisääminen 

o yksi fysioterapeutti voi tuottaa kuntoutuspalveluita useammalle asiak-
kaalle yhtäaikaisesti ryhmäpohjaisina etäkuntoutustapahtumina. 

● videotallenteet etäkuntoutus tapahtumista. 

o etäkuntoutustapahtumia voidaan tallentaa, minkä lisäksi palveluun voi-
daan syöttää valmiita ulkopuolisia tallenteita. [11.] 

 

Kuva 1 havainnollistaa, miten VideoVisit Oy:n tarjoama etäkuntoutussovellus käytän-

nössä toimii. VideoVisitin virtuaalihoivan käyttömallissa yhteydenpito ammattilaisten, 

omaisten ja potilaiden välille on tehty mahdolliseksi. Kommunikaatio ja virtuaalikäynnit 

tapahtuvat etäyhteyden avulla tablettitietokoneen kautta. 
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Espoon sairaala käyttää VideoVisitin etäpalvelua sekä etäkuntoutuksessa että kotihoi-

dossa. Koska VideoVisitin palveluun kuuluu sovelluksen muokkaus asiakkaiden tarpei-

siin, on käyttömalli muokattu Espoon sairaalan mieltymysten mukaiseksi, ja tällä hetkel-

lä vain sairaalan hoitaja pystyy ottamaan kotona asuvaan asiakkaaseen yhteyden. Hoi-

taja pystyy ottamaan yhteyden potilaaseen myös pakotetulla yhteydellä, jolloin potilaan 

ei tarvitse edes koskea laitteeseen yhteyden muodostamiseksi. Jos pakotettuja puhe-

luita käytetään, on potilailta pyydetty erillinen suostumus ennen etäyhteyksien ottoa.  

 Hoitaja pystyy ottamaan yhteyden kerralla useampaan potilaaseen ja pitää yhteisen 

kuntoutustuokion. Tällöin hoitaja valitsee aluksi listalta kaikki potilaat, joille puhelu suo-

ritetaan, ja soittaa yhteisen puhelun. Potilaat näkevät koko kuntoutuksen ajan hoitajan 

koko näytöllä ja kuulevat sekä hoitajan äänen että muiden potilaiden äänet. Ruudun 

alakulmassa vaihtuvat potilaiden kuvaruudut sen mukaan, kuka sillä hetkellä puhuu. 

Hoitajalla on mahdollista liittää näyttönäkymäänsä myös erillisiä materiaaleja, kuten 

PowerPoint-esityksiä. VideoVisitin ominaisuuksiin kuuluu myös potilaiden välinen yhte-

ys sekä potilaiden ja omaisten välinen yhteys, jolloin potilaat pystyvät keskustelemaan 

Kuva 1 Video-visit Oy:n tarjoama virtuaalihoitopalvelun toimintaperiaate 
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keskenään ilman hoitajaa. Ominaisuus ei ole tällä hetkellä kuitenkaan Espoon sairaa-

lan käytössä. 

3 Ikääntyneet ja teknologia 

Ikääntyneiden hoitoon on suunniteltu paljon uusia digitaalisia palveluita, joista yksi esi-

merkki on kotiin tuotavat etähoitopalvelut. Etäpalveluiden käyttö antaa mahdollisuuden 

asua pidempään kotona, eikä se vaadi fyysisesti rasittavia siirtymisiä tai aiheuta mat-

kakustannuksia. Ne myös tuovat hoidon ohessa ikääntyvälle sosiaalisen kontaktin, joka 

vähentää yksinäisyyttä ja tuo arkeen sisältöä.  

Monet ikäihmiset kokevat silti teknologian liian vaikeana. Useimmiten tämä johtuu siitä, 

ettei teknisessä suunnittelussa ole otettu huomioon ikäihmisten näkökulmaa. Käyttö voi 

olla heille liian monimutkaista, näppäimet ovat liian pieniä tai niitä on liikaa, ohjeita ei 

ole saatavilla tarpeeksi selkokielellä kirjoitettuna, tai ikääntyneillä ei ole kiinnostusta 

alkaa opettelemaan uutta järjestelmää. Käyttövaikeudet ikääntyneillä yleensä johtuvat 

fyysisistä sekä psyykkisistä muutoksista, yleisimmin näön heikkenemisestä. Muita 

muutoksia ovat nivelten liikkuvuuden vähentyminen, lihasvoiman heikkeneminen sekä 

reaktioajan piteneminen. [12.]  

Nykyään iso osa yhteiskunnan palveluista löytyy internetistä, jolloin arjesta suoriutumi-

nen on entistä enemmän riippuvainen kyvystä hallita internetiä. Uuden teknologiapalve-

lun käyttöönoton suuri vaikuttava tekijä ikäihmisillä on motivaatio uuden oppimiseen. 

Siksi olisikin tärkeää miettiä, miten motivoida ikäihmisiä opettelemaan uuden palvelun 

käyttö, sekä näkemään uusien teknisten ratkaisujen tuomat hyödyt, edut ja käyttömah-

dollisuudet. Ikäihmisten tieto- ja viestintäteknologian käyttömotivaatiosta on tehty tutki-

muksia, mutta tutkimuksien tulokset ovat ristiriitaisia. Yleisesti ikääntyneet ovat kiinnos-

tuneita teknologiasta, kunhan teknologian tuoma hyöty on riittävän suuri ja palvelujen 

käyttö on mahdollisimman helppoa. Toisaalta ikääntyneet kokevat tietotekniikan ahdis-

tavana, mutta positiivisten kokemusten ja tietotekniikkataitojen parantuessa tämä usein 

hälvenee. [13.] 



9 

 

 

4 Teknologian käytettävyys 

Käytettävyys on järjestelmän helppokäyttöisyyttä käyttäjän näkökulmasta. Käytettävyy-

dellä pyritään saamaan käyttäjän ja järjestelmän yhteistoimintaa miellyttäväksi ja käyt-

täjän kannalta tehokkaaksi. Palvelun käytettävyys määrittelee, ratkaiseeko palvelu 

käyttäjän ongelmat oikealla tavalla, onko palvelussa käyttäjän tarvitsemat ominaisuu-

det, sekä kuinka helppo palvelua on käyttää. Kun käytettävyyttä suunnitellaan, on tär-

keää tuntea käyttäjän toiveet ja tarpeet mahdollisimman hyvin, jotta palvelun käyttä-

jänäkökulma pystytään huomioimaan palvelun suunnittelussa. Ikäihmisille suunnatuis-

sa teknologian palveluissa käytettävyys on vieläkin tärkeämmässä roolissa, sillä käyttä-

jillä voi olla sekä fyysisiä että psyykkisiä rajoitteita. Käytettävyys koostuu käyttöliitty-

mästä UI (User interface) sekä käyttäjän vuorovaikutuksesta. Jos käyttöliittymää on 

huono ja turhauttavaa käyttää se näkyy usein käyttäjissä tyytymättömyytenä. [14.] 

Yksi käytettävyyden määritelmä on ISO (International Organization for Standardization) 

9241-11 –standardi. Tärkeimmät mittarit käytettävyyttä analysoitaessa ovat tulokselli-

suus, tehokkuus ja tyytyväisyys, jotka on määritelty seuraavasti:  

● Tuloksellisuudella tarkoitetaan tuotteen käyttökelpoisuutta eli sitä, miten hyvin 

käyttäjä saavuttaa tavoitteensa tuotteella tai järjestelmällä. 

● Tehokkuus on sitä, miten hyvin tavoitteet voidaan saavuttaa suhteessa käytet-

tyihin resursseihin. 

● Tyytyväisyys märittelee, onko järjestelmän käyttäminen käyttäjän mielestä miel-

lyttävää, onko käyttäjä tyytyväinen käyttötilanteeseen, pitääkö käyttäjä tuottees-

ta. 

Toinen standardi käytettävyystestausmenetelmiin käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa 

on ISO-standardi 16982. Standardissa menetelmät on listattu kahteen osaan, empiiri-

siin ja analyyttisiin menetelmiin. Empiirisissä menetelmissä loppukäyttäjiin ollaan yh-

teydessä suoraan, esimerkiksi havainnoimalla käyttäjää oikeassa käyttöympäristössä, 

tekemällä haastatteluita ja kyselyitä tai testaajaa pyydetään ajattelemaan ääneen käy-

tettävyystestauksen aikana. Analyyttisillä menetelmillä tiedot loppukäyttäjistä saadaan 

epäsuorasti. Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi dokumenttien läpikäymistä, 

käyttäjien toiminnan ennustamista mallien avulla tai käymällä läpi asiantuntijoiden heu-

ristista arviointia. [15.] 
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ISO-standardissa käytettävyyden mittarit liittyvät koko järjestelmään, johon kuuluu tuot-

teen lisäksi käyttäjä, ympäristö ja tehtävä. Jakob Nielsen on käytettävyyden asiantunti-

ja, jonka määritelmässä käytettävyys on vain tuotteen ominaisuus. Nielsenin mukaan 

käytettävyys on yksi osa-alue järjestelmän hyväksyttävyydelle. Käytettävyys koostuu 

viidestä ominaisuudesta.  

 Virheettömyys: Käyttäjän käyttäessä järjestelmää, pitäisi virheiden tekemisen 

mahdollisuus olla mahdollisimman pieni. Jos käyttäjä tekee virheitä, niistä pitäisi 

pystyä toipumaan helposti.  

 

 Opittavuus: Järjestelmän käyttö pitäisi pystyä opettelemaan nopeasti, jotta käyt-

täjä pystyisi aloittamaan työnteon järjestelmän avulla nopeasti. 

 

 Muistettavuus: Järjestelmän käyttö tulisi olla helposti muistettava, vaikka käyttä-

jä ei olisi käyttänyt tuotetta vähään aikaan.  

 

 Tehokkuus: Käyttäjä tulisi saada aikaan helposti tuloksia opittuaan käyttämään 

järjestelmää, rasittamatta aloittelevaa käyttäjää. 

 

 Miellyttävyys: Järjestelmän käyttö tulisi olla miellyttävä kokemus käyttäjälle. 

4.1 Käyttäjälähtöinen kehittäminen palvelumuotoilun avulla 

Käyttäjälähtöisessä kehittämisessä otetaan huomioon ensisijaisesti palvelun loppukäyt-

täjien näkökulma. Palvelun muokkaamista loppukäyttäjälle kutsutaan palvelumuotoiluk-

si. Olennaisia piirteitä palvelumuotoilussa ovat käyttäjä- ja ihmiskeskeisyys suunnitte-

lussa sekä eri osapuolien osallistaminen suunnitteluprosessiin. Loppukäyttäjää huomi-

oidaan ja tarkkaillaan, jonka avulla pyritään saamaan mahdollisimman tarkka kuva pal-

velun käyttämisen vaiheista ja vaikutuksista. Tutkimusmenetelminä voidaan käyttää 

haastatteluita, havainnointia tai erilaisia työpajoja, jossa yhdessä asiakkaiden ja palve-

luntarjoajien kanssa pyritään löytämään ratkaisuja ja kehittämisideoita palveluun. [17.] 

Palvelumuotoiluprosessi on jaettu viiteen osaan: määrittelyyn, tutkimukseen, suunnitte-

luun, tuotantoon ja arviointiin (kuva 2). Kahden ensimmäisen vaiheen aikana hahmotel-

laan ja mietitään loppuasiakkaat, asiakasymmärrys, toteutustavat, mahdollisuuksien 
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kartoitus ja palveluidean hahmottaminen. Tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä käyttä-

jistä, odotuksista, käytön motiivista ja arvoista. Käyttäjän arkeen tutustuminen ja ym-

märtäminen ovat tärkeää, sillä arkiset haasteet ja ongelmat yleensä paljastavat palve-

lun tarpeellisuuden. Asiakkaan voi olla vaikea kertoa tällaisista ongelmista, sillä asiakas 

voi pitää niitä itsestäänselvyytenä, eikä tiedosta tai muista näitä kysyttäessä. Siksi pel-

kät asiakaskyselyt eivät tuo esille kaikkea, vaan tarvitaan muitakin menetelmiä. Palve-

lumuotoilussa käytetäänkin usein ns. etnografisia menetelmiä, jossa pyritään tarkaste-

lemaan asiakkaan käyttäytymistä todellisessa käyttöympäristössä. Hyvä esimerkki on 

havainnointi, jossa nähdään, mitä asiakas oikeasti tekee, ei vain sitä, mitä hän kertoo 

tekevänsä. Tutkijan empaattinen lähestyminen tutkimuskohteeseen, eli elävään ihmi-

seen on välttämätöntä. Empatia eli aito ja syvällinen kiinnostus kohderyhmään onkin 

yksi palvelumuotoilun keskeisimpiä asioista.  

Suunnitteluvaiheessa toteutetaan ideointi ja prototypiointi. Myös valmiit lähteet ja taus-

ta-aineisto asiakkaista kannattaa ottaa huomioon. Tutkimusvaiheen tuloksista ideoi-

daan ja kuvataan ratkaisuja. Ideoita prototypioidaan ja testataan kohderyhmillä varhai-

sessa vaiheessa, jonka jälkeen toimiviksi todettuja ideoita jatkokehitetään.  

Viimeisissä vaiheissa toteutetaan pilotointi ja lanseeraus. Arviointi vaiheessa kehittämi-

nen ei kuitenkaan lopu, vaan palvelua tulisi kehittää jatkuvasti uusien asiakaskokemus-

ten mukaan.  
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Kuva 2 Palvelumuotoiluprosessi tiivistettynä Tuulaniemen kaaviosta (2011 s.130-131) 

 

Käyttäjänäkökulma ja käytettävyys on tärkeä osa suunnittelua, ja se tulisi ottaa huomi-

oon heti suunnitteluprosessin alussa. Näin minimoidaan epäonnistumisen riski, koska 

palvelu on asiakkaiden todellisen tarpeiden pohjalta suunniteltu. [18.] 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään kolmeen ensimmäiseen kohtaan määrittelyyn, tut-

kimukseen ja suunnitteluun, jonka jälkeen prototypointi ja tuotannon toteuttaminen jäte-

tään ohjelmiston kehittäjille. 

4.2 Värioppi 

Koska opinnäytetyössä suunnitellaan käyttöliittymälle uusi käyttäjäystävällisempi ilme, 

on tärkeä miettiä, miten graafinen suunnittelu toteutetaan. Graafisen ilmeen merkitys 

on nykypäivänä tärkeä osa yrityksen brändiä ja mielikuvaa. Se voi parhaimmassa ta-

pauksessa muodostua kilpailueduksi. Se usein määrittelee asiakkaan mielikuvan yri-

tyksestä ja sen toiminnasta. Graafisen ilmeen hyödyntäminen korostuu etenkin ikäih-

misille suunnitelluissa palveluissa, sillä käyttöliittymässä tulisi käyttää suuria värien 

kontrasteja, suurikokoisia ja selkeitä näppäimiä. Värivalinnoilla ja kuvallisilla elementeil-
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lä pystytään vaikuttamaan palvelun helppokäyttöisyyteen huomattavasti. Väreillä voi-

daan vaikuttaa ihmiseen tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti tai tahattomasti. (Loiri & 

Juholin 1998, 111–114). Hyvin käytettyinä värejä voi käyttää esimerkiksi:  

 

● käyttäjän huomion kiinnittämiseen  

 

● elementtien haun nopeuttamiseen  

 

● asioiden tunnistamisen helpottamiseen  

 

● asioiden rakenteiden kuvaamiseen  

 

● luettavuuden parantamiseen  

 

● asian tilan kuvaamiseen  

 

● luokitteluun.  

 

 

Yleisesti ottaen kylmien ja lämpimien värisävyjen sekoittamisella keskenään saadaan 

aikaan hyviä kokonaisuuksia. Vastavärit täydentävät toistensa ominaisuuksia (Niemi-

nen 2003, 189–195). Kun yhdistetään haluttu väri lähivärien ja vastavärien kanssa, 

saadaan kokonaisuuksista hyvin näyttäviä ja harmoonisia. Musta ja valkoinen väri toi-

mii hyvänä lisänä täydentämässä värien luomaa mielikuvaa. Esimerkiksi kun yhdiste-

tään vastavärit punainen ja vihreä toimivat ne jo hyvin, mutta lisäämällä värimaailmaan 

valkoista saadaan täydennettyä kokonaisuus puhtaalla ja neutraalilla värillä. [19.] 

4.3 Ikääntyneille suunnatun palvelun käytettävyyden kehitys  

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto toteutti vuosina 2010–

2014 Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin (KÄKÄTE). Laajassa tutkimuksessa selvi-

tettiin mm, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumi-

sen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena. Projektissa tehtiin kysely, jossa ikäihmiset ker-

toivat toivomuksiaan teknologiasta. Tutkimuksessa kävi ilmi helppokäyttöisyyden ole-

van toistuva toive ja tärkein ominaisuus teknologiassa. 

KÄKÄTE-projektissa koottiin ikäihmisen kotona selviytymisen mahdollistamisen peri-

aatteet, joista tärkeimmiksi nousivat avun hälyttäminen, sosiaalinen osallisuus, turvalli-
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suuden tunne, arjessa selviytymisen apu ja kuntoutumisen tuki kotona. Avun hälyttämi-

nen nousi voimakkaimmin esiin tutkimuksessa. Myös sosiaalinen osallisuuden mahdol-

listaminen ja yhteydenpito sukulaisiin ja ystäviin oli tärkeää kotona asuvalle ikäänty-

neelle. Osa ikääntyneistä oli huolissaan yksinäisyydestä, jolloin virtuaalipalveluista ha-

luttiin saada turvaa kotona selviytymiseen. Teknologian käyttöä ei kuitenkaan haluttu 

korvaavan kasvotusten tapahtuvia kontakteja. [20.] 

 

Kuva 3 Kotona selviytymisen mahdollistaminen 

KÄKÄTE-projektissa käsiteltiin myös käyttöliittymien suunnittelua ikäihmisille. Tärkeim-

piä huomioita kyselyn tuloksissa oli, että laitteissa pitäisi olla yhdenmukaiset käyttöliit-

tymät, paremmat kontrastit, selkeät äänet, isommat näppäimet ja niiden pitäisi olla loo-

gisempia. Myös havainnollisempia käyttöohjeita toivotaan, jossa ohjeet ovat selkeällä 

suomen kielellä, kuvia paljon ja tekstiä vähän. Selkokielen tarve kasvaa nopeasti van-

hemmilla ikäluokilla ja sen tarvetta lisäävät mm. aivoverenkiertohäiriöt, muistisairaudet, 

eri äidinkieli ja vähäinen koulutus. 

Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin kyselyyn vastanneet ikäihmiset kokivat ongel-

mia ja motivaation puutetta uuden oppimisessa. Hyöty ja vaiva tasapainoilevat valin-

nassa ja usein opettelun vaiva todetaan suuremmaksi kuin mahdollinen hyöty. Ikäihmi-

set toivoivat tilaisuuksia kokeilla ja harjoitella uusia teknologioita ennen käyttöönottoa. 
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Kokeilumahdollisuudet ja rauhassa tutustuminen uuteen laitteeseen on tärkeää, sillä 

positiiviset käyttökokemukset muuttavat asennetta myönteisemmiksi ja voi myös innos-

taa ostoksille. [21.] 

5 Tutkimuksen toteuttaminen 

5.1 Käyttäjätutkimus 

Tutkimuksessa käytetään pääasiassa kvalitatiivisia, eli laadullisia tutkimustapoja, ha-

vainnointia ja teemahaastatteluita. Havainnointi tapahtuu sairaalassa seuraamalla ryh-

män tapaamista hoitajan näkökulmasta, potilaan näkökulmasta, sekä potilaan kotona 

etäkuntoutuksen aikana. Havainnoinnilla kerätään tietoa käyttäjien toiminnasta todelli-

sessa käyttöympäristössä seuraamalla käyttäjää sivusta.  

Tutkimuksessa hyödynnetään myös kvantitatiivista, eli määrällistä tutkimustapaa kvali-

tatiivisen tutkimustavan rinnalla täydentämään ja varmistamaan tuloksia. Sairaala on 

kerännyt etäkuntoutuksen asiakkailta lyhyen lomakkeen etäkuntoutusjakson päätyttyä, 

jossa kysytään asteikkoja käyttäjän käyttäjien tyytyväisyydestä sekä helppokäyttöisyy-

destä. Lomakkeeseen oli myös mahdollista vastata muutamaan avoimeen kysymyk-

seen, johon oli mahdollisuus kertoa palvelun ongelmista ja hyvistä ominaisuuksista 

omin sanoin. Lomakkeen tuloksia tullaan hyödyntämään tulosten analysoimisessa ja 

palvelun kehittämisessä.  

Teemahaastattelu tarkoittaa keskustelunomaista haastattelumenetelmää, jossa kysy-

mykset ovat muotoiltu mahdollisimman kuvaileviin muotoihin, kuten millainen, miten ja 

mikä. Kysymyksissä vältetään kyllä/ei vastauksia. Haastattelun rakenne voi muuttua 

riippuen haastateltavien vastauksista, jolloin haastateltavan vapaalle puheelle anne-

taan tilaa. Nämä tehdään yksilöhaastatteluna potilaan kotona tai etäyhteyden kautta, 

jossa käydään läpi, millainen palvelun käyttökokemus oli.  

Näillä tutkimusmenetelmillä pyritään selvittämään potilaan kokema hyöty etäkuntoutuk-

sesta, millaisia kokemuksia käyttäjällä oli palvelun teknologisesta toimivuudesta, käyt-

töliittymän hahmottamisesta, sen helppokäyttöisyydestä sekä siitä, onko palvelu miel-

lyttävä. Käyttäjätiedon keräämisellä pyritään käyttäjän ajattelutavan ymmärtämiseen. 

[22.] 
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5.2 Otanta, kohdejoukko ja aineistonkeruu 

Espoon sairaalan potilaista pyrittiin saamaan n. 3-5 potilasta teemahaastatteluun, joilla 

olisi etäkuntoutusjakso käynnissä. Etäkuntoutuksen asiakkaita oli vain rajallinen määrä, 

jonka vuoksi haastateltavien otannan kriteereitä ei voitu rajata tarkemmiksi. Paras tulos 

saataisiin, jos käyttäjiä olisi mahdollisimman erilaisia käyttäjän iän tai kuntoutusjakson 

mukaan. Tutkimukseen osallistuminen on potilaalle vapaaehtoista, ja heitä koskevat 

tiedot säilyvät luottamuksellisena. Tutkimustulokset esitetään niin, ettei niistä voi tun-

nistaa yksittäistä henkilöä.  

Havainnointi suoritettiin osallistumalla yksittäisen potilaan etäkuntoutukseen ja ryhmän 

etäkuntoutukseen olemalla mukana sekä kuntouttajan että kuntoutujan roolissa. Ryh-

mäkuntoutukseen osallistui kolme kuntoutujaa, joista kukaan ei ollut osallisena teema-

haastatteluissa. 

Aineistonkeruu sijoittui maalis-huhtikuulle 2018, johon vaadittiin Espoon kaupungin 

tutkimuslupa. Haastatteluajat sovittiin etukäteen ja niihin varattiin puolesta tunnista tun-

tiin aikaa. Haastatteluista kaksi pidettiin testihenkilön omassa kodissa, jolloin tila oli 

tuttu ja turvallinen. Teemoja läpikäydessä otettiin huomioon käyttäjän ikä, jolloin kysy-

myksiä muokattiin mahdollisimman helpoiksi käyttäen käyttäjille tuttuja sanoja. Testi-

henkilön oli mahdollista sanoa tai lisätä haastattelun, missä välissä tahansa omia mie-

lipiteitä palvelusta ja käyttökokemuksista. Haastattelun lopuksi käyttäjälle annettiin va-

paus kertoa käyttökokemukseen ja yleiskuvaan liittyviä asioita, joita ei kysymyksissä 

tullut ilmi.  

5.3 Aikataulu 

Tutkimuksen toteuttaminen aloitettiin tutkimussuunnitelmalla, johon sisältyivät ongel-

man kuvaus, lähtökohdat, tavoitteet, työn rajauksen, menetelmät, aikataulun sekä kes-

keiset lähteet. Tämän jälkeen Espoon kaupungilta haettiin tutkimuslupa, jonka hyväk-

synnän jälkeen työ alkoi tammikuussa 2018.  

Opinnäytetyön tekeminen sijoittui 1.1.-23.9.2018. Projekti alkoi tutkimussuunnitelman 

tekemisellä sekä tutustumalla materiaaleihin ja palveluun. Sen jälkeen perehdyttiin eri-

laisiin käytettävyystestausmenetelmiin, suosituksiin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi selvitet-
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tiin, mitkä olisivat tämän insinöörityön kannalta tärkeimmät testausmenetelmät, miten 

rakentaa hyvä testitilanne ja miten analysoida tulokset. Maalis-huhtikuussa suoritettiin 

laadullisia käyttäjähaastatteluita Espoon sairaalan potilaille. Touko-syyskuu varattiin 

raportoinnille ja projektin viimeistelylle.  

6 Tutkimuksen tulokset 

 Palautekyselyn tulokset 6.1

Palautekysely annettiin ja laadittiin käyttäjille Espoon sairaalan hoitajien puolesta. Pa-

lautelomakekyselyyn vastasi 3 henkilöä, joista kaikki osallistuivat samanaikaisesti sa-

maan ryhmäkuntoutusjaksoon. Lomake sisälsi kahdeksan monivalintakysymystä sekä 

kaksi avointa kysymystä. Myös käyttäjien lähiomaisten oli mahdollista vastata osaan 

kysymyksiin.  

Palautekyselyn vastaukset olivat hyvin positiivisia. Käyttäjistä kaikki vastasivat laitteen 

käyttämisen olevan helppoa tai erittäin helppoa. Kaikki vastaajat suosittelisivat palvelua 

muille. Tyytyväisyytensä palveluun kaikki arvioivat arvosanalla 4, skaalan ollessa 1-5, 

jossa 5 oli erittäin hyvä. Eniten hajontaa ja matalampia pisteitä saivat kohdat, joissa 

arvosteltiin kuvan ja äänen laatua. Kysymykset, joihin vastaajat saivat kirjoittaa vasta-

uksen omin sanoin, toivat myös kehuja. Monet vastaukset kertovat, kuinka osallistumi-

nen jatkossa vastaaviin kuntoutuksiin olisi mielekästä. Ryhmän jäsenet eivät olleet 

nähneet toisiaan ennen etäkuntoutuksen aloitusta, jolloin ensimmäinen tapaaminen oli 

vain etäyhteyden kautta. Yksi käyttäjä sanoi ryhmän hieman vierastaneen toisia kun-

toutuksen alussa, mutta jonkin ajan päästä ryhmä oli tullut tutuksi toisilleen. Käyttäjä 

toivoi tapaamisia etäkuntoutuksen aluksi ja lopuksi, jolloin muut kuntoutujat olisivat heti 

tutumpia. Omaiset kommentoivat nähneensä käyttäjissä mm. parannusta lähimuistissa 

sekä virkeämpää olemusta.  
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 Havainnoinnin tulokset 6.2

Havainnointi suoritettiin osallistumalla yksittäisen potilaan etäkuntoutukseen ja ryhmän 

etäkuntoutukseen. Havainnoinnin päätarkoituksena oli tutustua käyttäjiin ja nähdä, mi-

ten käyttäjät toimivat käyttäessään etäpalvelua. Samalla tutustuttiin, miten palvelu käy-

tännössä toimii, miten henkilöt näkevät hoitajan liikkeet, materiaalit, äänet ja miten ni-

menomaan tekninen toteutus toimii etäkuntoutuksen aikana. Yksittäisen potilaan kun-

toutus oli fysioterapiaa, kun taas ryhmäkuntoutus oli toimintaterapiaa, joka painottui 

erilaisiin muistiharjoituksiin. Ryhmäkuntoutukseen osallistui kolme kuntoutujaa, joista 

kukaan ei ollut osallisena teemahaastatteluissa.  

Suurimmat ongelmat havaittiin puhelun aloittamisessa. Vaikka puhelun vastaaminen on 

tehty jo nyt helpoksi, lähes jokaisen puhelun aloittaminen ei onnistunut ensimmäisellä 

kerralla. Kun puhelu saapui laitteelle, käyttäjät eivät välttämättä ymmärtäneet, mistä 

kohdasta kuuluisi painaa. Käyttäjät eivät myöskään tienneet, kuinka lujaa näytöstä tulisi 

painaa, eivätkä tunnistaneet, milloin painallus oli mennyt perille. Toinen ongelma oli 

ajoittainen äänien huono kuuluvuus. Kuten palautekyselyissäkin tuli ilmi äänen ajoittai-

sesta huonosta kuuluvuudesta, myös havainnoinnin aikana huomattiin sama ongelma. 

Hoitajalla on käytössä kuntoutuksen aikana kuulokkeet sekä mikrofoni. Potilaat käyttä-

vät vain tabletin mikrofoni sekä kaiutinta.  

Puhelun vastaamisen jälkeen itse kuntoutukset sujuivat lähes ilman teknisiä ongelmia, 

eikä käyttöliittymää tarvita itse puhelun aikana. Tämän vuoksi käyttöliittymän käytettä-

vyysongelmia ei havaittu enempää. 

 Teemahaastattelun tulokset  6.3

Teemahaastatteluihin tehtiin valmiiksi 14 kysymystä (liite 1), jotka toimivat haastattelun 

runkona. Kysymyksiin tehtiin tarvittaessa tarkentavia jatkokysymyksiä haastateltavan 

vastauksien perusteella. Haastattelijoille ei jaettu kysymyslomaketta, vaan kysymyksiä 

kysyttiin sekalaisessakin järjestyksessä. Haastattelutilanne pyrittiin pitämään mahdolli-

simman keskustelevana, jotta tilanne ei tuntuisi kuulustelunomaiselta. Haastattelu teh-

tiin neljälle testikäyttäjälle, haastatteluista kaksi tehtiin käyttäjän kotona todellisessa 

käyttöympäristössä, ja kaksi VideoVisitin etäyhteyden kautta. Käyttäjistä 2 oli naisia ja 

2 miehiä. Iältään he olivat yli 60-vuotiaita. Kahdella käyttäjällä oli parhaillaan etäkuntou-
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tusjakso käynnissä. Toiset kaksi valittiin kotihoidon puolelta, koska etäkuntoutuksen 

asiakkaita on Espoon sairaalassa vielä vähän. Kotihoidon asiakkaat käyttävät samaa 

laitetta lähes päivittäin, jolloin kokemusta palvelun käytöstä oli huomattavasti enemmän 

verrattuna etäkuntoutuksen asiakkaisiin.  

Yleinen mielipide etäkuntoutuksen käyttöliittymästä ja sen käytöstä oli positiivista. Hen-

kilöt kertoivat heti, kuinka yhdestä napista painamalla yhteys saataisiin muodostettua. 

Käyttäjillä ei ollut käytössä minkäänlaista ohjetta palvelun käyttämiseen, sillä hoitajan 

tuodessa laitetta, hoitaja asettelee ja säätää laitteen asetukset kuntoon. Käyttöliittymä 

on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi, eikä potilaan tarvitse tehdä videoyhteyden 

avaamiseksi. Testihenkilöt eivät osanneet itse esimerkiksi säätää äänenvoimakkuutta 

tai välttämättä edes sammuttaa laitetta. Tabletin alkunäytöllä on muutama painike, jot-

ka eivät siltikään ole käytössä. Yläosasta näyttöä löytyy kalenteri ja osoitekirja sekä 

keskeltä ”Kahvila”-näppäin. Potilaat eivät osanneet sanoa, mitä nämä painikkeet ovat.   

 

Käyttäjien tietotekniset lähtökohdat 

Lähes kaikki testihenkilöt suhtautuivat teknologian laitteisiin hieman varautuen. Kaikki 

olivat samaan aikaan myös hyvin tyytyväisiä etäkuntoutuksen ja etäkotihoidon palve-

luun. Testihenkilöt eivät olleet kovin tietoisia eri digitaalisten palveluiden toteuttamis-

mahdollisuuksista ja sen tuomista hyödyistä, jonka takia käyttäjien oli vaikea kuvailla, 

miten palvelusta tulisi parempi ja helppokäyttöisempi.  

Haastattelussa kysyttiin, kuinka paljon he käyttävät arjessaan tietoteknisiä laitteita. Kai-

killa testihenkilöillä tietokoneiden tai älylaitteiden käyttö oli melko vähäistä, eivätkä he 

olleet tottuneita käyttämään esimerkiksi älypuhelinta. Laitteiden käyttäminen tuntui tes-

tihenkilöistä liian monimutkaisilta. Tietokoneita henkilöiltä löytyi, mutta niitäkään ei käy-

tetty päivittäin. Suurin syy tähän oli kiinnostuksen ja motivaation puuttuminen uuden 

opettelemiseen. Yksi käyttäjistä kuitenkin kertoi, että päätti osallistua etäkuntoutuk-

seen, koska laite oli hänelle entuudestaan tuttu. Testihenkilö oli nähnyt läheisensä 

käyttävän laitetta, ja huomannut sen tuoman hyödyn.  
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Käyttöliittymän lisätoiminnot  

Haastatteluissa potilailta tuli ehdotuksia lisäpalveluihin, kuten lääkkeen muistutustoi-

mintoon. Potilailla on useampi lääke muistettavana päivittäin, jolloin laitteeseen olisi 

hyvä saada hälytys, jonka hoitaja tai käyttäjä itse voisi asettaa laitteeseensa. Potilaalle 

tuodaan laite useaksi viikoksi kotiin; kotihoidon asiakkailla se jää pidemmäksi ajaksi 

käyttöön. Laitetta voitaisiin helposti hyödyntää myös muuhun kuin pelkkään etäyhtey-

teen sairaalaan. Laitteeseen voitaisiin liittää toimintoja, jotka edistäisivät potilaan hyvin-

vointia ja toimintakykyä. Toiminnot toisivat laitteelle lisähyötyä ja turvallisuutta arjen 

toimintoihin, ja mahdollisesti myös ajanviettomahdollisuuksia. Tällaisia toimintoja voisi 

olla yhteydenotto läheisiin tai muihin potilaisiin, turvallisuuden tunnetta lisäävä hätä-

painike tai erilaisia pelejä.  

Ilmeisesti laitteelle on myös mietitty muita lisäpalveluita ja toimintoja, sillä painikkeita 

laitteesta jo löytyy. Lisätoimintojen kehitys on kuitenkin jäänyt Espoon sairaalalla käy-

tettävistä laitteista pois. Kahvila-toiminnolle löytyy painike alkunäytöllä, mutta se ei tällä 

hetkellä ole käytössä. Kahvila-toiminnossa ideana on, että kaikki potilaat, joilla on käy-

tössään sillä hetkellä päätelaite, pystyvät osallistumaan keskusteluun toisten potilaiden 

kanssa etäyhteyden kautta omalta kotisohvalta. Toiminnon avulla käyttäjät voisivat 

tutustua toisiinsa, ja päivään tulisi lisää sosiaalisia kontakteja. Teemahaastatteluissa 

kävi ilmi, että suurin osa käyttäjistä ei tällä hetkellä tuntisi kahvila-toimintoa tarpeelli-

seksi itselleen, mutta ideana se kuulosti potilaiden mielestä mielenkiintoiselta.  
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7 Yhteenveto 

 Parannusehdotukset 7.1

Parannusehdotukset esitellään uuden käyttöliittymän hahmotelmien kautta. Käyttöliit-

tymien graafiset parannusehdotukset on tehty Proto.io-ilmaisohjelmaa käyttäen. Tällä 

hetkellä VideoVisitin Espoon sairaalan käyttöliittymässä ei ole käytössä muita toiminto-

ja kuin puheluun vastaaminen, vaikka käyttöliittymän näytöllä näkyykin useampi näp-

päin. Uusiin parannusehdotuksiin on lisätty käyttäjien toivomia toimintoja ja toimintoja, 

jotka toisivat lisäarvoa palvelulle ja sen käyttäjille. Hahmotelmissa on kiinnitetty huo-

miota enimmäkseen väreihin, muotoihin, muotojen kokoihin ja näyttönäkymän loogi-

suuteen. Joihinkin näkymiin kannattaisi liittää esimerkiksi ”poistu”-, ”takaisin”- tai 

”apua”-näppäimiä. Graafisen ilmeen hyödyntäminen korostuu etenkin ikäihmisille 

suunnitelluissa palveluissa, sillä palvelusta tulisi saada mahdollisimman selkeä. Väriva-

linnoilla pyrittiin korostamaan tärkeitä kohtia sekä helpottamaan palvelun käyttöä.  

VideoVisitin etäpalvelun alkuperäisessä käyttöliittymässä oli käytössä vihreän eri sävy-

jä ja harmaata. Mustaa ja valkoista on käytetty tehosteena tekstiväreissä ja kuvasym-

boleissa. VideoVisitin logo ja brändivärit ovat vihreitä. Uuteen käyttöliittymään tuotiin 

lisää värejä verrattuna alkuperäiseen. Värit tuovat käyttäjälle selkeyttä ja raikastavat 

näytön kokonaisilmettä. Koska ikäihmisille suunnatuissa palveluissa käyttöliittymä tulisi 

olla mahdollisimman selkeä, värejä ei ole käytetty ainoina erottelevina symboleina, 

vaan informaatiot on esitetty myös kokojen, ikonien ja tekstien avulla. Näin esimerkiksi 

värisokean on mahdollista käyttää käyttöliittymää. 

Koska käyttöliittymässä on käytetty paljon eri värejä, on tärkeää huomioida, ettei koko-

naisuudesta tule liian kirjava.  Siksi uuden käyttöliittymän värivalinnat on valittu käyttä-

mällä väripalettityökalua. Pääväriksi asetettiin VideoVisitin käyttämä vihreä väri, jonka 

perusteella käytetään nelisointu eli Tetrad 4 -värin sävypalettia. (kuva 4) Työkalu tuotti 

4 pääsävyä: vihreän, sinisen, oranssin ja punaisen, joista muodostuu yhteensopiva 

kokonaisuus. Neljän päävärin yhteyteen on annettu saman sävyisiä lisävärejä. Käyttö-

liittymässä on käytetty vain värisävypaletin värejä sekä mustaa ja valkoista. 
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Kuva 4 Käyttöliittymän värisävypaletti 

Käyttöliittymän nykyisessä versiossa (kuva 5) näyttö on jaettu kahteen osaan, ka-

peampaan ylämarginaaliin ja isompaan vaaleapohjaiseen osaan. Näytön yläreunassa 

on käytetty melko tummaa vihreää sävyä, jolloin logo sulautuu taustaan, ja jää näin 

epäselväksi. Ylämarginaaliin on laitettu kaksi näppäintä, joista toinen on musta ja toi-

nen valkoinen. Näppäinten erivärisyys tuo käyttöliittymään epäselvyyttä. Näppäimet 

ovat pienet näyttöön nähden, ja voi näin olla huononäköiselle käyttäjälle vaikeat käyt-

tää. Alemmassa osuudessa on yksi näppäin ”kahvila”, jonka tarkoitus oli tuoda tablettia 

käyttävät potilaat yhteiseen keskusteluun, kuin kahvilaan juttelemaan omalla ajallaan. 

Näyttöön jää paljon tyhjää tilaa. Kukaan käyttäjistä ei tiennyt, mitä näppäimet tekevät, 

tai toimivatko ne edes. 

Kuva 5 Etäkuntoutuksen käyttöliittymä 
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Parannellussa versiossa (kuva 6) löytyy vanhan version ominaisuudet sekä ehdotuksia 

lisäominaisuuksista. Näytön yläreunaan jätettiin samalle paikalle päivämäärä ja kellon-

aika sekä VideoVisitin logo. Värimaailma on valittu VideoVisitin logon vihreää sävyä 

käyttäen. Ylämarginaali on edelleen vihreä, mutta sävyä on vaalennettu ja häivytetty, 

jolloin yleisilme on raikkaampi ja selkeämpi. Myös värien kontrasti on isompi, jolloin 

tekstit ovat helpommin luettavissa ja oikeat kohdat erottuvat taustasta. Näytölle on tuo-

te Soita-näppäin, jota ei vanhasta käyttöliittymästä löytynyt. Osoitekirja sekä kahvila-

toiminto on tuotu uuteen versioon, joista kahvila-painikkeen nimi on vaihdettu kuvaile-

vampaan ja yksinkertaisempaan ”keskustelu”-sanaan.  

Ikäihmiset toivoivat käyttöliittymään mahdollisimman selkokielisiä sanastoja ja ilmaisu-

ja. Kahvila-painikkeen logoksi oli valittu kahvikuppi-ikoni, joka ei kerro tarpeeksi selke-

ästi, mitä tämä toiminto tekee. Tämän vuoksi myös ikoniksi vaihdettiin ihmisjoukko, 

joka kuvastaa toimintoa selkeämmin. Näytön tila haluttiin mahdollisimman hyvin käyt-

töön, jonka vuoksi näppäimiä suurennettiin kunnolla.  

 

Näytölle jätettiin myös tyhjää tilaa tasapainottamaan ja selkiyttämään näytön informaa-

tiota. Kaikki käyttöliittymän painikkeiden yhtenäistettiin samannäköisiksi ja -kokoisiksi, 

myös painikkeiden ulkomuodot vaihdettiin ympyrän muotoiseksi.   

Kuva 6 Etäkuntoutuksen käyttöliittymän parannusehdotus 
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Puhelua vastaanottaessa suurimmalla osalla potilaista oli vaikeuksia vastata puheluun. 

Puhelun saapuessa hoitajan nimi ilmestyy ruudulle harmaana sivun toiseen reunaan 

painottuen (kuva 7). Vastaamisnäppäimessä ei ollut käytetty tarkentavia symboleja tai 

kehotusta painamaan näppäintä. Testihenkilöillä oli myös vaikeuksia tietää, kuinka lu-

jaa ja kauanko näppäintä tulisi painaa. Useissa testeissä puhelu jouduttiin ottamaan 

useampaan kertaan uusiksi, tai käyttämään pakotettua yhteyttä. Puheluun vastaami-

nen saattaa joillain käyttäjillä olla ainoa kosketus tablettiin, jonka vuoksi tämän pitäisi 

olla varma ja helpoin toiminto käyttää.  

 

Ratkaisuna tähän on uusi selkeämpi vastausnäppäin, joka kehottaa käyttäjää paina-

maan oikeasta kohdasta, sumentaen muun näytön näkymän, jolloin väärästä kohdasta 

ei olisi edes mahdollista painaa (kuva 8). Näytön tulisi antaa myös kosketuksen yhtey-

dessä värinä- tai äänimerkki, jolloin käyttäjä tunnistaa painalluksen menneen perille. 

Kontrastit on myös asetettu tässä näkymässä mahdollisimman suuriksi. Kirjainkoko on 

valittu suuremmaksi helpottamaan näkemistä, sekä vastausnäppäimen väri valittu kirk-

kaaksi, josta erottuu puhelinsymboli mahdollisimman helposti. 

 

 

Kuva 7 Vanhan käyttöliittymän soittonäkymä 
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Yksi käyttäjähaastatteluissa noussut lisätoiminto oli lääkkeen ottamisen muistutus. 

Haastatteluissa potilaat kertoivat käyttävänsä muistutustoimintoa erillisissä laitteissa, 

kuten puhelimissa. Laitteeseen olisi helposti lisättävissä toiminto, jolla ikääntynyt tai 

ikääntyneen läheiset voisivat asettaa hälytyksen. Toiminnolle suunniteltiin näkymä (Ku-

va 9), jossa on käytetty samaa pohjaa kuin soittonäkymässä. Tässäkin näkymässä on 

käytetty symbolia, tekstiä ja selkeitä värejä ja niiden kontrasteja.  

 

 

Kuva 8 Uuden käyttöliittymän soittonäkymä 

Kuva 9 Lääkkeenmuistutus näyttönäkymä 
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Koska KÄKÄTE-hankkeessa avun hälyttäminen nousi suurimmaksi teemaksi kotona 

selviytymiseen teknologian avulla, voisi myös palveluun helposti liittää SOS-

hälytyspainikkeen (kuva 10). Painikkeen voisi tarvittaessa liittää potilaan alkunäytölle. 

Painike yhdistäisi hälytyksen joko omaiselle, sairaalalle tai turvakeskukseen. Mietittä-

vää silti vielä riittää, sillä hätäpainikkeen tulisi olla mahdollisimman lähellä ja helposti 

painettavissa. Etäkuntoutuksen tabletti ei välttämättä ole ensimmäinen läheltä löytyvä 

asia esimerkiksi kaatumisen aikana. Toisaalta useampi hätäpainike tuo ikäihmisille 

lisäturvaa. 

 

Kuva 10 Hätänäppäin 
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 Tulevaisuuden näkymät 7.2

Insinöörityön aiheena oli etäkuntoutuspalvelun käytettävyystestaus Espoon sairaalalle, 

kehitysideoiden kokoaminen ja uuden käyttöliittymän suunnittelu asiakaslähtöisesti. 

Tavoitteet saavutettiin, ja käytettävyystestauksella saatiin tärkeää tietoa asiakkaiden 

mieltymyksistä, käyttökokemuksista ja korjausta vaativista kohdista. Ikäihmisten tekno-

logisten palveluiden käytettävyyttä tarkasteltiin myös aiempien tutkimusten avulla, saa-

den varmistuksen omien käytettävyystestien tuloksille.  

 
Potilaiden käyttökokemuksien kartoitus etäkuntoutuspalvelusta oli yksi työn tavoitteista. 

Etäkuntoutuspalvelu on terveydenhuollon kuntoutuksen työkalu ikäihmisille, jonka käyt-

tö on oltava mahdollisimman vaivatonta ja mieluisaa. Helppokäyttöisyys korostuu 

ikäihmisille suunnatuissa palveluissa, sillä fyysiset rajoitukset, kuten näön heikkenemi-

nen, vaikuttavat käyttökokemuksiin suuresti. Espoon sairaalan henkilökunta eivät ole 

kuulleet palvelun käyttökokemuksista tai mielipiteistä asiakkailtaan, jotka auttaisivat 

palvelun kehittämisessä.  

 

Käytettävyystestauksen toteuttaminen ja tulosten analysointi vaati käytettävyyteen liit-

tyvään teoriaan tutustumista. Ikäihmisten teknologian käytöstä tehdyt KÄKÄTE-

tutkimuksen tulokset olivat hyvin samankaltaisia kuin tässä käytettävyystutkimuksessa. 

Tutkimuksissa korostui, kuinka ikääntyneet kokivat motivaation puutetta uuden oppimi-

sessa. Laitteeseen tutustuminen ystävän kautta oli ollut tärkeä osa koko etäkuntoutuk-

seen osallistumisesta. Olisi siis tärkeää, että käyttäjät pääsisivät koittamaan palvelua 

käytännössä ja näkisivät sen tuoman hyödyn. 

 

Käyttäjähaastatteluihin osallistui neljä henkilöä. Kaikissa haastattelutilanteissa ilmeni 

osittain samoja havaintoja, ongelmia ja kehityskohteita. Yleinen mielipide etäkuntou-

tuksen käyttöliittymästä ja sen käytöstä oli positiivista. Käyttäjien oli myös vaikea ker-

toa, mikä palvelussa voisi olla parempaa, sillä tietotekninen tausta oli lähes kaikilla 

henkilöillä vähäistä. Paremmista sovelluksista tai palveluista ei siis ollut kokemusta, 

joka vaikeutti kysymyksiin vastaamista. Kaikki testihenkilöt silti toivoivat jonkinlaisia 

parannuksia palveluun. Testihenkilöiden määrä oli pieni, mutta kvalitatiivisessa käyttä-

jähaastattelussa laatu ja monipuolisuus ovat määrää tärkeämpiä tekijöitä. Otannan 

ollessa suppea tähän insinöörityöhön pystyi sisällyttämään käyttäjien ehdotusten lisäksi 

vanhojen tutkimusten tiedonhankintaa sekä omaa pohdintaa.  
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Insinöörityössä otettiin mukaan palvelumuotoilu ja värioppi oman kiinnostuksen herää-

misen myötä, jolloin saatiin myös perustelut värivalinnat käyttöliittymälle käyttäen 

ikäihmisille suunnatun teknologian suunnittelussa käytettävien vinkkien avulla.  

 

Suurin ongelma käyttöliittymässä oli puheluun vastaaminen. Käyttäjiltä kului puhelun 

vastaamisen paljon aikaa lähes jokaisen puhelun alussa. Tämä on nykyisen käyttöliit-

tymän ainut ominaisuus, jonka vuoksi tähän kannattaisi kiinnittää huomiota. Vastaus-

näppäin tulisi muuttaa selkeämmäksi muuttamalla sen kokoa, tekstiä ja lisäämällä sii-

hen esimerkiksi puhelinsymboli. Käyttöliittymässä voisi myös jatkossa kiinnittää huo-

miota värien käyttöön esimerkiksi lisäämällä niitä ja suurentamalla niiden kontrastia. 

Tärkeimpiä asioita tulisi korostaa tutuilla väreillä, kuten vihreää puhelun vastaamises-

sa. Kuvakkeita ja painikkeita tulisi lisätä ja suurentaa tuomaan selkeyttä kokonaisuu-

teen. Lisäominaisuuksia kannattaisi kehittää palveluun, kuten lääkkeenmuistutus ja 

hälytyspainike, jotka toisivat lisäarvoa ja turvaa potilaan arkeen.    

 

Käyttöliittymän jatkokehitys on Espoon sairaalan ja VideoVisitin päätettävissä. Tässä 

insinöörityössä esitettyjä parannusehdotuksia voidaan käyttää vapaasti. Kehitysehdo-

tukset liittyvät käyttöliittymän ulkoasuun ja helppokäyttöisyyteen. Ideat perustuvat ai-

kaisempien tutkimusten ja tämän käytettävyystestauksien tuloksiin.  
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Etäkuntoutuksen teemahaastattelun kysymykset 

Taustatiedot: (Sukupuoli, Ikä, Kuntoutusjakso) 

Käytätkö älypuhelinta, tablettia tai tietokonetta vapaa-ajallasi? 

Mikä on ollut hyvää/huonoa etäkuntoutuspalvelussa? 

Mikä on hyvää/huonoa etäkuntoutuksessa verrattuna tavalliseen kuntoutuk-
seen? 

Miten koet etäkuntoutuksen auttaneen kuntoutustarpeeseesi? 

Minkälaisen opastuksen sait laitteen saamisen yhteydessä? Oliko ohjeistus 
riittävä 

Kokisitko tarpeelliseksi erilliset ohjeet? Ohjeet paperisena? 

Onko alkunäyttö mielestäsi selkeä? (Värit, painikkeet) 

Millainen palvelun kuva/ääni hyvä? Osaatko säätää äänenvoimakkuutta? 

Onko laitteen avaaminen helppoa? 

Ottaako näyttö helposti painalluksen? 

 Onko näyttö sopivan kokoinen? 

 Lisäpalvelut, Kahvila-toiminto, yhteystiedot? 

 Suositteletko palvelua? 

 


