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1 Johdanto

Opinnäytetyössäni pohdin perinteisen korun ja digikorun määritelmää sekä ihmisten suhtautumista 
niihin. Millaisia vaatimuksia nykyisillä digikoruilla on ja mitä ne voivat olla tulevaisuudessa? Millaiset 
henkilöt käyttävät digikoruja? Miksi he käyttävät niitä? Väitän, että korun käyttöön ja käyttämättö-
myyteen liittyy paljon erilaisia tunteita. Mitä korulle, ja siihen suhtautumiseen, tapahtuu siinä vai-
heessa, kun sille lisätään elektroninen funktio? Onko koru enää koru, kun siihen lisätään elektronisen 
avaimen toiminto vai kuuluko esine määritelmältään avaimiin? Jotta voidaan ennakoida ihmisten 
suhtautumista digikoruun ja sen kehitykseen, on hyvä tutkia ihmisten suhdetta koruun ja teknolo-
giaan yleensä. Mikä saa meidät inhoamaan meille jo niin yleiseksi tulleita elektronisia tuotteita? 
Tekstissä pureudutaan näihin kysymyksiin, katsastetaan käyttäjiä ja teknologiaa, yrittäen huomioida 
heikkoja signaaleja, sekä kurkataan tulevaisuuteen tulevaisuusskenaarioiden kautta, joiden avulla 
kuvittelen, mihin kaikkeen teknologia tulevaisuudessa pystyy. Skenaarioissa lähden kaukaa tulevai-
suudesta ja palaan portaittain kohti tätä päivää. Lopputuloksena pohdinnasta syntyvät havainnollis-
tavat mallit, karkea prototyyppi digikorun tekniikan kehityksen suhteen, sekä muotomallin konsepti, 
koruistus, jo olemassa olevalle tekniselle ratkaisulle. Digikoruista, niiden käyttäjistä ja tulevaisuuske-
naarioista enemmän kiinnostuneen lukijan kannattaa kiinnittää huomiota lähteisiin ja liitteisiin, jotka 
tarjoavat lisäinformaatiota kaikesta siitä, mitä en ole mahduttanut työhöni. 
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2 Käyttäjän ja korun suhde

Ihminen on käyttänyt koruja vuosituhansia. Vanhimmat korun osiksi tunnistetut löyde-
tyt esineet ovat arviolta noin 82 000 vuotta vanhoja (National Geographic News 2007-
06-07) (kuva 2). Korut, varsinkin kulta- ja hopeakorut, ovat olleet arvoesineitä ja niitä 
on käytetty mm. maksuvälineinä ja niistä on voitu leikata jopa paloja kaupankäynnin 
yhteydessä. Suomesta on löydetty eniten pronssikoruja ja joitakin lasihelmiä (kuva 1). 
Orgaanisia materiaaleja on oletettavasti käytetty Suomessakin, mutta maaperän happa-
muudesta johtuen niitä ei ole kaivauksilta onnistuttu löytämään. (Väänänen 2015-03-
12.) Tällaisten faktojen perusteella voidaan päätellä, että ihminen on käyttänyt koruja 
vuosituhansia. Koruilla on siis yhtenäinen, pitkä historia ihmiskunnan kanssa. 

Materiaaleina koruissa on käytetty ja käytetään edelleen mitä erilaisimpia materiaaleja, 
luonnon tarjoamista raaka-aineista teollisuuden tuotteisiin. Korun materiaali on olen-
nainen osa korun käyttökokemusta. Siihen mitä materiaaleja koruun valitaan vaikuttaa 
korun lopullinen käyttötarkoitus, valmistuspaikka ja -aika, tarina tai viesti korun taus-
talla, mahdolliset allergiat, budjetti sekä tekijän tai asiakkaan toiveet. Materiaalivalinta 
vaikuttaa käyttäjän korun käyttökokemukseen sekä taktiilisesti ja haptisesti että visuaa-
lisesti ja emotionaalisesti. Kuumottavan ja kutisevan, turvottavan, punaisen ihottuman 
aiheuttava kauniilta näyttävä koru voi aiheuttaa käyttäjälleen inhoreaktion. Tällöin koru 
on muuttanut positiivisesti alkaneen käyttäjäkokemuksen negatiivissävytteiseksi tunne-
reaktioksi.  

Puhuttaessa korusta tarkoitetaan yleensä sormusta, 
riipusta tai jotain muuta perinteisesti koruksi miellettyä 
tuotetta, jota käytetään koristautumiseen ja joka on 
käytettäessä usein lähellä käyttäjänsä kehoa. Niitä käy-
tetään amuletteina, onnen tuojina ja muistoesineinä. 
Koruja käytetään koristautumiseen, itsensä ilmaisemi-
seen sekä sosiaalisen aseman esilletuomiseen ja niillä 
voi olla tunnearvoa käyttäjälleen.

KUVA 1. 
Suomessa tehtyjen hautalöytöjen pohjalta valmistetut Euran mui-
naispukukorut (Kalevala Koru s.a.) 

1) pronssinen ketjulaite 
2) puukko ja tuppi 
3) 2 x pronssirannekoru 
4) 2 x pronssispiraalisormus 
5) 2 x pronssikilpisormus
6) Rahakääty, hopeoitu

KUVA 2.  
Maailman vanhimmat helmet (National Geographic News 2007-06-07)
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kulttuurisidonnaisia asioita ja ne voivat vaihdella jonkin verran eri maissa. Intiassa 
naimissa olevan naisen tunnusmerkkejä on useita ja niitä voidaan käyttää saman-
aikaisesti. Jotkut merkeistä liittyvät koruihin. Vaimot pitävät mm. hopeisia varvas-
koruja isovarpaan viereisessä pikkuvarpaassa liiton merkkinä ja kaulassa perinteis-
tä käätyä (kuvakooste 1). (Falkenberg 2014-11-04; Kielijelppi 2015-03-15; Pereira 
ja D’Abreo 2013). 

Vihkisormuksen käyttäjä luokitellaan katsojan näkökulmasta siis naimisissa olevien 
lokeroon. Mutta luokittelun lisäksi koruilla voi olla ihmisiä yhdistäviä ominaisuuk-
sia. Esimerkkejä ryhmäyttävistä tuotteista ovat luokkasormukset, fanituotteet sekä 
erilaiset merkkituotteet kuten vaikkapa Chanelin logo-korut (kuvakooste 1). Cha-
nelin korut ovat luksuskoruja ja suhteellisen hinnakkaita, kuten muutkin kyseisen 
muotitalon tuotteet, joten kenellä tahansa ei ole varaa hankkia kyseisen muotita-
lon korua tai muita tuotteita. Chanelin tuotteita käyttäviä henkilöitä yhdistää siis 
yksi asia, jonka takia he kuuluvat samaan ryhmään: he arvostavat kyseistä merkkiä 
ja heillä kaikilla on ollut varaa hankkia Chanel. Nightwish-fanipaita päällään kul-
keva oletettavasti pitää kyseisen bändin musiikista ja ilmaisee näin kannattavansa 
bändiä. Muut kyseisen bändin fanit voivat helposti bongata tällaisen fanin ja ajau-
tua vaikka keskustelemaan molempia kiinnostavasta asiasta.  

KUVAKOOSTE 1. Perinteiset intialaiset korut, Unisefin rauhankyyhky teemaan valmistettu Globe Hopen kannatuskoru, Chanell kaulakoru, vihkisormukset kädessä.

Mahdollisen koruihin sisällytetyn symboliikan, ja muiden nonverbaalisten viestien, 
avulla voidaan välittää sanattomia viestejä (Kielijelppi 2015-03-15). Tunnistettavan 
käyttötavan, muotoilun, merkin, logon tai materiaalivalinnan kautta korun käyttäjä 
voi halutessaan ilmaista kuuluvuutensa johonkin tiettyyn ryhmään. Korujen avulla 
ihminen voi siis määritellä itseään ja muita. Yksi tunnetuimmista esimerkeistä, 
ainakin nykyaikana länsimaissa, lienee kihla- ja vihkisormuksen käyttö. Sormuksilla 
(tai sormuksella) on käyttäjälleen usein tunnearvoa ja samalla ne kertovat käyttä-
jänsä siviilisäädystä. Materiaalivalinta, ainakin kalliin materiaalin, voi puolestaan 
antaa viitteitä varallisuudesta. Tällaisen kuvan antavat mm. vanhojen sanontojen 
ohjenuorat, joiden mukaan morsiamen sormuksen tulisi olla arvoltaan sulhasen 
kuukauden, tai jopa kolmen kuukauden, palkan verran (DIGITODAY 2012-03-25; 
Yle.fi). (Kuvakooste 1.) 

Se, osuuko määritelmä oikeaan, on sitten eri asia. Nonverbaalisten viestien vää-
riymmärtämisen vaara on kohtuullisen suuri, sillä viesteihin ja niiden tulkitsemi-
seen liittyy olennaisesti tulkitsijan tausta. Esimerkiksi usein oletetaan, että nai-
misissa oleva henkilö pitää vihkisormusta. Kun näin ei ole, voi katsojan mielessä 
syntyä paradoksi, kun naimisissa oleva käyttäytyy kulttuurinormista poikkeavasti.  
Hiljaisten viestien tulkitsemisen lopputulos riippuu siis kontekstista sekä tulkit-
sijan oppimasta tavasta lukea viestejä. Sanattomat viestit ja niiden tulkinta ovat 
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Koru ja tuote voi myös heijastella jotain käyttäjänsä arvomaailmasta. Esimerkkinä 
tästä ovat vaikkapa Globe Hopen kierrätysmateriaaleista valmistetut korut (kuva-
kooste 1 s.8), joiden kohderyhmään kuuluvat ekologisuudesta kiinnostuneet hen-
kilöt (Globe Hope 2014). Mifukon tuotteet edustavat periteisen käsityön harjoitta-
misen kannustamista ympäristöä ja ihmisiä kunnioittaen (Mifuko [2015]) (kuva 4 s. 
10). Vastaavanlaista arvomaailman ilmaisua voi olla myös esimerkiksi uskonnolli-
sen symbolin sisältävän korun käyttö. 

Korumuotoilussa voidaan erottaa erilaisia suuntauksia. Korun ominaisuuksista 
riippuen koru voi kuulua yhteen tai useampaan suuntaukseen ja sen suuntaus-
kategoriat voivat muuttua ajan myötä. Koruluokitusta voidaan hyödyntää tutkit-
taessa korun ja käyttäjän suhdetta. Tässä opinnäytetyössä olen luokitellut korut 
seuraavanlaisiin kategorioihin: taide, koruhistoria, trendi, kaupallinen, eettinen, 
digi, uniikki ja ajaton. 

Ajattomiin tuotteisiin voidaan lukea korut, jotka näyttävät kestävän aikaa muo-
toilullisesti. Tällainen tuote on esimerkiksi puolipyöreä sormus, joka on pysynyt 
kuluttajien suosikkina vuosisatoja. Toinen tällainen suosikki on flakkasormus. Niitä 
on myös helppo modifioida kuluttajaa miellyttäväksi. (Kuvakooste 2.)  

Uniikit korut ovat tuotteita, jotka on räätälöity tietylle henkilölle, ryhmälle tai 
tapahtumalle ja niitä on valmistettu yksi tai vain muutama kappale. Suosittuja 
uniikkeja tuotteita ovat mm. vihkisormukset, joita ihmiset kohtuullisen usein tee-
tättävät itselleen. 

Kaupallisista koruista tuotetaan suuria sarjoja, niitä ostetaan paljon ja ne kestävät 
hyvin aikaa. Usein kaupalliset korut mukailevat trendejä tai ovat ajattomia tuottei-
ta. Ne eivät välttämättä kestä aikaa yhtä tehokkaasti kuin ajattomat tuotteet, mut-
ta eivät myöskään katoa yhtä nopeasti suosiosta kuin trendikorut.

Trendikoruja tuotetaan suuria sarjoja ja niitä markkinoidaan suurille massoille. 
Ne mukailevat jonkin verran muotimaailman trendien syklejä ja ilmentävät sillä 
hetkellä vallitsevaa makusuuntaa. Sana trendi tarkoittaa suuntausta, josta näkee 
lähimenneisyyden ja nykyhetken muutoksen suunnan, joka voi olla jatkuva. Muo-
timaailmassa trendillä tarkoitetaan kuitenkin muutaman vuoden kestävää, koh-
tuullisen nopeasti hiipuvaa, muoti-ilmiötä. Tästä johtuen näistä koruista voidaan 
käyttää myös nimitystä muotikoru. Trendikorujen syklien seuraamista voidaan 
hyödyntää esimerkiksi TV-sarjojen ja elokuvien elävöittämisessä. Ne voivat myös 
heijastella epäsuorasti ajanmukaisia arvoja tai antaa mielikuvan senhetkisestä 
yhteiskunnallisesta tilasta. Tällöin on hyvä kiinnittää huomiota muotoiluun ja 
materiaalivalintoihin. Esimerkiksi Suomessa talvisodan-aikana kansalaiset mm. 
luovuttivat arvometalleista tehtyjä vihkisormuksiaan valtiolle sodan rahoittamista 

KUVAKOOSTE 2. Sormusrunkomallien poikkileikkaus (ylh.)Perinteiset puolipyöreät 
kultasormukset (toin. ylh.). Aikoinaan muodissa ollut ”Diana-sormus” toiselta nimel-
tään carmosé (oik. reuna) Alhaalla sodanaikaiset rautasormukset (vas.) ja aikoinaan 
suosittu sormusmalli fede (oik).
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varten ja saivat tilalle rautasormukset (Kärki [2015]) (kuvakooste 2 s.9). Tämä luo-
vutustrendi oli lyhytikäinen, mutta antaa viitteitä sen hetkisestä yhteiskunnallises-
ta tilanteesta.  (Futurix 2005b; Hiltunen 2012, 93-108; Kotimaisten kielten keskus.)

Historialliset korut ovat joko itse vanhoja koruja joltakin historian aikakaudelta, 
tarkkoja kopioita vanhoista koruista tai nykyaikana valmistettuja ja suunniteltuja 
koruja, jotka sopivat muotoilullisesti johonkin historialliseen ajanjaksoon ja an-
tavat itsestään retrospektiivisen mielikuvan. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi 
televisiosarjoissa, näytelmissä ja elokuvissa elävöittämiseen. Ne voivat olla vanho-
ja trendikoruja. (Kuvakooste 2 s.9.)

Korutaiteessa sanalla koru voi olla huomattavasti perinteistä korukäsitystä laajem-
pi merkitys. Taidekorut ovat koruja, jotka on luotu taiteen vuoksi. Ne erottuvat 
muista koruista usein erikoisilla tai mielenkiintoisilla materiaali-, muotoilu- ja 
kokoratkaisuilla. Taidekorut eivät välttämättä ole kehon lähellä pidettäviä tai edes 
päälle puettavia. Tuotteina ne voivat olla myös yhteiskunnallisesti kantaaottavia. 
(Kuva 3.)

Eettiset korut ovat koruja, joiden valmistuksessa on kiinnitetty huomiota eettisiin 
periaatteisiin. Näiden tuotteiden kohdalla koko tuotantoketju on jäljitettävissä ma-
teriaaleja ja tuotanto-olosuhteita myöten. Tuotantoketjua tarkkailemalla kuluttaja 
saa tietää vastaako koru hänen ettisiin periaatteisiinsa. Tyypillinen eettisen korun 
ostaja lienee henkilö, joka on kiinnostunut tuotteen raaka-aineiden alkuperästä 
ja ympäristövaikutuksista. Hän haluaa varmistua siitä, ettei osta veritimanttia tai 
aiheuta ostoksellaan ympäristölle turhaa kuormitusta. On kuitenkin hyvä muistaa, 
että kuluttajan eettinen näkökulma voi vaihdella moraalisten näkökohtien perus-
teella. Jos toinen pitääkin luomua eettisenä vaihtoehtona, voi se toiselle olla mo-
raalisesti hyvinkin arveluttava valinta. (Kuva 4.)

Mediassa koruja, joissa on jokin digitaalinen toiminto, kutsu-
taan nimillä digital jewellery eli digikoru tai smart jewellery eli 
älykoru. Muutaman viime vuoden aikana digikoru on alkanut 
nostaa päätään omana korumuotoilun suuntauksenaan, kun 
elektroniikan kehityksen myötä yhä pienemmiksi muuttuneet 
elektroniset osat mahdollistavat digitaalisten toimintojen tuo-
misen koruille ominaisiin mittakaavoihin. Tämän seurauksena 
ovat syntyneet esimerkiksi valokorut, joissa itsessään valon 
lähde on kiinni.  (Kuva 5.)

KUVA 3. 
Hard Wear, taidekoru Lauren Kalman 2006 
(F7 Jewellery 2011-10-06.)

KUVA 4. 
Mifukon Lulu, eettinen kaulakoru (Mifuko s.a.)

KUVA 5. 
Sydän, lasten valokoru. 
(Ivary Vimm 2014.)
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3 Smart clothing - Wearable technology 

– A little like jewellery

Elektroniikan pienentyessä tulee esiin uusia käyttökohteita, joissa teknologiaa voi-
daan hyödyntää. Tämä näkyy arjessa mm. entistä pienempinä ja monikäyttöisem-
pinä tuotteina. Elektroniikka ei ole pelkästään mukana kuljetettavaa, vaan myös 
päälle puettavaa ja toisinaan siitä löytyy korumaisia piirteitä. Tavallisimpia päällä 
pidettäviä tuotteita ovat esimerkiksi langaton handsfree sekä urheilusuorituksen 
aikana kehon toimintojen mittaamiseen käytettävät rannekkeet ja vaatteet. Niitä 
voidaan käyttää niin urheilusuorituksen aikana kuin muulloinkin. Päällä pidettävää 
teknologiaa hyödyntävät paitsi urheilijat myös mm. biohakkerit, jotka käyttävät 
teknologiaa kehon toimintojen ja elintapojen tarkkaan mittaukseen ja käyttävät 
tätä kautta saatua informaatiota hyvinvoinnin kohentamiseksi (Arina 2014-05-30; 
Nyt 2013-11-28). Esimerkkinä päällä pidettävistä tuotteista mainittakoon pyöräi-
lykypärä Hövding (kuva 7 s.12), Googlen Google Glass, Myontecin Mbody-paketti, 
Lechal-älykengät (kuvakooste 3) ja Samsungin älykellot sekä rannekellopuhelin 
S9110. Alla olen jaotellut erilaisia päällä pidettäviä älytuotteita omiin kategorioi-
hinsa.

Äly- tai digivaatteisiin kuuluvat kaikenlaiset puettavat vaatekappaleet, joihin liit-
tyy jokin tekninen toiminto. Älyvaatteita kehittelevän Mikko Vaajasaaren mukaan 
älyvaatteen ominaisuudet voivat elektronisen toiminnon lisäksi olla esimerkiksi 
kemiallisia tai mekaanisia (Puheen Iltapäivä 2014). Tällaiset tuotteet ovat selkeästi 
tunnistettavissa vaatteiksi kuten esimerkiksi Lechal-älykengät ja Myontecin Mbo-
dy-setti. 

Digiasuste tai älyasuste on tuote, joka täyttää perinteisen asusteen kuvauksen 
ja jossa on teknologiaa. Jotkin asustekategoriaan kuuluvat tuotteet voivat sopia 
myös vaatekategoriaan. Asusteisiin luetaan esimerkiksi korut, kellot, päähineet, 
kengät, huivit, vyöt sekä aurinko- ja silmälasit. Edellä mainituista tuotteista päähi-

KUVAKOOSTE 3. 
Googlen Google Glass (ylhäällä) 
Mbody MShorts, älyhousut
Lechalin älykengät (vas.) 
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neet, huivit ja kengät voidaan lukea kuuluvaksi vaate-kategoriaankin. Myös lähes 
jatkuvasti mukanamme kulkevat tuotteet kuten tabletit, kännykät ja kännyköiden 
koristekuoret voidaan lukea asusteiksi, sillä niitä voidaan usein personoida käyttä-
jää miellyttäväksi, niiden toivotaan usein jollain tavalla heijastavan käyttäjän per-
soonaa ja niiden ulkonäköä voidaan muokata tehden niistä eri asuihin sopivampia. 
Digiasusteisiin kuuluvat myös koru- ja kellomaiset tuotteet sekä digikorut. Esi-
merkkinä digiasusteesta Google Glass ja Lechal, sekä vielä kehitteillä oleva kädessä 
rannekorun tapaan kannettava lentävä kamera, Nixie (kuva 6.).

Korun ja kellon kaltaisia tuotteita ovat esimerkiksi ranteessa pidettävät sykemitta-
rit ja turvarannekkeet sekä kaulassa tai ranteessa pidettävät pienet GPS-paikanti-
met, vaikka kaikki eivät niitä korumaisiksi mielläkään. Intelin Mimo-tuote (2014)  
voidaan laskea korumaisiin tuotteisiin, sillä se muistuttaa irtonaisena älyvaatteen 
osana hieman vauvalle tarkoitettua neulatonta pinssiä tai rintaneulaa. Mimosta 
huomaa hyvin, että käyttäjäkunta on päälle puettavan teknologian kohdalla laaje-
nemassa. Lapsille on suunnattu myös puhelinranneke tai älyranneke nimeltä Ti-
nitell (2014). Sen kerrotaan olevan äänellä ohjattava ja helppokäyttöinen, sillä voi 
soittaa ja vastaanottaa puheluita ja siinä on GPS-paikannus jäljitystarvetta varten. 
Vanhemmat voivat hallita laitetta siihen tehdyn sovelluksen avulla. 

Älykoruiksi, elektroniikkakoruiksi tai digikoruksi voidaan luokitella tuotteet, joilla 
on jokin elektroninen toiminto, ne on ensisijaisesti tarkoitettu säilytettäväksi käyt-
täjänsä yllä koruille ominaisilla tavoilla ja ne näyttävät päällepäin korulta. Myös va-
lokorut kuuluvat tähän ryhmään, vaikka muuhun päälle puettavaan teknologiaan 
verrattuna niillä ei ole muuta funktiota kuin olla valon lähde. Valokorut on usein 
ensisijaisesti tarkoitettu koruksi korun perinteisessä merkityksessä. (Kuva 8-9.)

KUVA 6. 
Nixie, ranteessa kulkeva lentävä 
kamera (Geek Press 2014-10-13.)

KUVA 7. 
Hövding, pyöräilykypärä 
(Hövding s.a.)

KUVA 8. 
Kulunvalvontakoru, Polku 
(Ivary Vimm 2014.)

KUVA 9. 
JUNE. UV-säteilyä mittaava koru (Netamo s.a.)
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4 Käyttäjä, teknologia, tunne ja suunta

Teknologia tarjoaa käyttäjälleen huvitusta, mikä näkyy sosiaalisena mediana, 
peleinä sekä erilaisina älyllisinä ja elektronisina tuotteina. Teknologia helpottaa 
työskentelyä, sillä elektronisten laitteiden kehittyessä monet raskaat työtehtävät 
on voitu korvata roboteilla. Miten paljon helpompaa olisikaan ollut rankentaa py-
ramidi nykyaikaisia työvälineitä käyttäen sen sijaan, että käytettiin ihmisvoimaa! 
Lääketiede on hyötynyt entistä tarkemmista laitteista, joiden avulla on päästy 
tutkimaan ja korjaamaan ihmiskehoa entistä monipuolisemmin sitä leikkelemättä. 
Esimerkiksi endoskopia eli tähystys on tällainen tapa (Hoidanet 2010). 

Elektroniikkaa hyödynnämme joka päivä käyttämällä arkista elämää helpottavia 
teknologisia tuotteita. Tämä ei tarkoita ainoastaan tavallisia kodinkoneita, vaan 
myös arjen turvallisuuteen liittyviä tuotteita kuten turvarannekkeita. Turvaran-
nekkeita käytetään mm. tekemään yksinelävän ikäihmisen arki hieman turvalli-
semman oloiseksi, kun tiedetään, että tarvittaessa apu on helposti hälytettävissä. 
Tällaisia turvallisuuteen liittyvien tuotteita käyttävien henkilöiden määrän voidaan 
olettaa olevan kasvussa, sillä suomalaisten ikäihmisten määrä on kasvussa. Myös 
muistisairauksiin sairastuvien määrän oletetaan olevan kasvussa, minkä uskotaan 
osittain johtuvan pidentyneestä eliniän odotteesta. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos, THL, kertoo, että eurooppalaisen ennusteen mukaan vuoteen 2050 mennessä 
on muistisairauksiin sairastuneiden määrä kaksinkertaistunut. Alzheimerin tautiin 
ollaan kehittelemässä rokotetta, mutta ennen rokotteen markkinoille tuloa ovat 
turvarannekkeet hyvä apuvälin, ja toki sen jälkeenkin. (THL 2014; Rytkönen 2013-
12-20; Merne 2014-09-22; Lundén 2014-09-22; Valtonen 2014-09-22; Koskinen ja 
Peltoniemi 2013; Ensitietopäivä muistisairauksista 2013-12-04.)

Kun tarkastellaan tekniikan kehitystä, elektroniikan arkipäiväistymistä ja nykylait-
teiden entistä pienempiä kokoja, voidaan vakuuttua siitä, että teknologian kehit-
tyminen on trendi, suorastaan megatrendi. (Hiltunen 2012; Talouselämää 2014; 
Salmi 2010.) Talouselämää-lehden nettisivuston (Talouselämää 2014) mukaan tut-
kimusyhtiö Gartnerissa uskotaan, että elektroniikan puolella nimenomaan älylait-
teet ovat yleistymässä lähivuosikymmenen aikana ja että yhä useammat laitteet 
toimivat langattomasti. 

Älykkääksi mielletty teknologia on suhteellisen uutta ihmisen ympäristössä eikä 
siihen aina suhtauduta sokean positiivisesti. Inari Aaltojärven (2014, 122-207) 
tutkimuksen, Making Domestic Technology Meaningful, mukaan suomalaisten 
suhtautuminen teknologiaan on ristiriitaista. Ihmiset eivät yleensä yhdistä sanaan 
elektroniikka tunteita, vaan se koetaan kasvottomana. Väitöskirjan tutkimuksesta 
käy kuitenkin ilmi, että ihmisillä on varsin paljon tunneperäisiä kokemuksia elekt-
roniikkaan liittyen. Tutkimuksen mukaan haastatellut pitivät viihde-elektroniik-
kaa tarpeellisena, mutta sen hallitsevuutta pelättiin. Tämä asettaakin haastetta 
älylaitteiden valmistajille, sillä Gartnerin mukaan (Talouselämää 2014) teknologian 
monimutkaistuessa tulee älylaitteiden olla tarpeeksi yksinkertaisia, kestäviä ja 
turvallisia käyttää, jotta kuluttajat jaksaisivat kiinnostua niistä (kuvakooste 4 s.14). 
Toinen edellytys laitteiden yleistymiselle Gartnerin mukaan on käyttäjän tunne 
niiden tarpeellisuudesta. Miksi hankkia tavaraa, jota ei koe tarvitsevansa? Illouzin 
(2009, 390-393) mukaan ihmiset eivät kuitenkaan hanki tuotteita puhtaasti tar-
peen perusteella, vaan niiden avulla käyttäjä pyrkii antamaan tietynlaisen kuva 
itsestään, määrittelemään omaa identiteettiään. Ajatuksena siis on, että ihmiset 
määrittelevät itseään ja toisia sen kautta mitä elektroniikkaa ja tuotteita käyttävät. 
Tällainen toiminta voi herättää ihmisissä erilaisia tunteita kuten ahdistusta ja ka-
teutta. Aaltojärven (2014, 122-207) tutkimuksen mukaan suomalaisille tällaiseen 
identiteetin määritykseen perustuvat tietoiset hankinnat vaikuttaisivat kuitenkin 
olevan vieraita. 
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KUVAKOOSTE 4.  
Ovatko älylasit tarpeeksi kiinnostavia kuluttajille ja osaavatko ihmiset käyttää niitä oikein? Tutkimusten mukaan älylasit ovat liikenteessä yhtä suuri 
riskitekijä kuin kännykät. Helsingin Sanomien mukaan ihmiset, vielä toistaiseksi, vierastavat älylasien käyttöä. Suomessa älylaseja kehittelee Työter-
veyslaitos. (Epson [2015]; Heikkilä 2012; Mobiili 2014-09-29; Paukku 2015; Pekkala 2014; Talouselämää 2014-11-17.)

Epsonin älyläsit (ylh.), Google Glass (vas.), suomalaiset älylasit (oik.)
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4.1 Leima otsassa, matka negaatioon

Miksi sitten näemme tuotteet negatiivisessa valossa? Ihmiset myös määrittelevät 
helposti toisiaan pukeutumisen ja käytettävien tuotteiden perusteella, mikä tuli 
ilmi kun pohdittiin käyttäjän ja korun suhdetta. Kun astut sisään ravintolaan, on 
tarjoilijoilla usein työasu, jotta asiakas erottaa henkilökunnan asiakkaista helposti 
ja palvelu on sujuvaa. Työntekijät siis leimataan firman palkallisiksi. Kun näkee 
henkilön, joka käyttää sykemittaria kellona arkenakin, nousee katsojan mieleen 
helposti kuva liikuntaa harrastavasta henkilöstä, mikäli muut seikat eivät tunnu 
sotivan tätä näkökulmaa vastaan. Tämä mielikuva voi olla todellisuutta vastaava, 
mutta yhtälailla se voi olla vain osa henkilön imagoa. Tai ehkä käyttäjä saikin sy-
kemittarin lahjaksi ja käyttää sitä lahjan antajan mieliksi, mutta on käytön myötä 
leimautunut liikunnalliseksi? Mikäli käyttäjän ajatus katsojan mahdollisesta mieli-
kuvasta ei miellytä käyttäjää, voi tuotteeseen syntyä negatiivinen asenne.

Negaatio tuotteen suhteen voi tulla siis leimautumisen pelosta, pelosta tulla yh-
distetyksi johonkin itselle epäedulliseen tai epämieluisaan asiaan. Leimautumisen 
pelko ja negatiivinen suhtautuminen tuotteeseen saattaa tulla esimerkiksi silloin 
kun sairastunut henkilö joutuu vasten tahtoaan hankkimaan jonkin apuvälineen. 
Rytkösen (2013-12-20) mukaan muisitsairaiden kohdalla voi käydän näin. Koska 
tuotetta on pakko käyttää, voi käyttäjä tuntea olonsa leimatuksi ja pelätä muiden 
henkilöiden suhtautumista tuotteen käyttöön. Lisäksi tuote läsnäolollaan muis-
tuttaa sairauden olemassaolosta. Illouzin (2009, 390-393) mukaan kateutta ja 
sosiaalista ahdistusta, joka voi aiheutua tunteesta jonkin asian tai ryhmän ulko-
puolelle kuulumisesta/jäämisestä, saattaa syntyä, jos joku toinen omistaa esineen, 
jonka itse tahtoisi omistaa. Uskon, että  kyseinen tunne voi syntyä myös siitä, että 
omistaa jotain mitä muut eivät omista. Tällöin kateuden tunteeseen johtaa nimen-
omaan negatiivinen suhde tuotteeseen. ”Epäreilua, että minun on pakko käyttää 
tätä! Miksi en voi olla kuin muut? En halua, että muut tietävät mikä minua vaivaa.”

Mitä tehdä silloin, kun on tarve käyttää tuotetta, mutta ei halua 
leimautua tiettyyn käyttäjäryhmään kuuluvaksi? 

KUVA 10. 
Negaation alku. Smiley-Face, yksityiskohta (Pictures and wallpapers s.a.)
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Leimautumista pelkääviä käyttäjiä voi löytyä esimerkiksi turvarannekkeita käyt-
tävien ryhmästä. Joillakin voi olla mielikuva, että turvarannekkeita käyttävät vain 
tietynlaiset seniorit, kehitysvammaiset tai muistisairaat. Todellisuudessa turva-
rannekkeita ja GPS -paikantimia pakosta tai tarpeesta johtuen käyttävien henki-
löiden kirjo on paljon suurempi. Heitä ovat mm. työntekijät, muistisairaat, iäkkäät 
henkilöt sekä vamman tai sairauden takia mahdollista seurantaa tarvitsevat. Yksin 
työskentelevät henkilöt käyttävät turvaranneketta, koska sillä voi hälyttää apua 
onnettomuustilanteessa silloinkin kun puhelin ei ole käden ulottuvilla tai siihen on 
vaikea tarttua esimerkiksi loukkaantumisen takia. Myös henkilöt, joilla on riskiteki-
jöitä kokea työpaikallaan väkivaltaa ja muita uhkaavia tilanteita käyttävät turvaran-
neketta. Rannekkeella pystyy tarvittaessa hälyttämään apua hyvinkin huomaamat-
tomasti ilman että aggressiivinen henkilö hermostuisi entistä enemmän, minkä 
puhelimen käyttö voisi aiheuttaa. Tällaisia uhkaavia tilanteita voi kokea esimerkiksi 
asiakaspalvelussa tai hoitoalalla työskenneltäessä. Uhkaava tilanne voi tulla eteen 
myös työpaikan ulkopuolella. Esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilön terveyttä uha-
taan vaikkapa tappouhkauksilla, voi olla tarvetta harkita turvarannekkeen käyttöä. 
(EVERON [2014-10-09]; Merne 2014-09-22; Rytkönen 2013-12-20; Lundén 2014-
09-22; Valtonen 2014-09-22.)

TIETOISKU! Muistisairaudet luokitellaan yleisyydestä johtuen kan-
santauteihin. Muistisairauksia esiintyy eniten iäkkäillä henkilöillä ja ne 
yleistyvät väestön ikääntyessä. (Muistiliitto 2014-09-05.) Liitteet, lähteet

 

KUVA 11.  

Onko älyase positiivinen vai negatiivinen asia? 

Hallitaanko asetta teknologian avulla oikein?

 USA:ssa kehitellään jo lapsiturvallista asetta yhdistämällä niihin teknologiaa.  

Turvajärjestelmää kehittelee  Smart Tech Challenges Foundation 

(Smart Tech Challenges Foundation s.a.)



17

Turvarannekkeita käyttävien henkilöiden kohdalla, joissain tapauksissa, ongelmak-
si tuotteissa on noussut niiden ulkonäkö. Turvaranneketta ei pidetä mielellään 
silloin, kun se koetaan esteettisesti epämiellyttäväksi tai epämieluisalla tavalla lei-
maavaksi tai se hankitaan pakon edessä. Pitämättömyys puolestaan voi aiheuttaa 
vaaratilanteita väkivaltaisen kontaktin, kaatumisen, sairaskohtauksen tai eksymi-
seen johtavan vaeltelun muodoissa. (Merne 2014-09-22; Rytkönen 2013-12-20; 
Lundén 2014-09-22; Valtonen 2014-09-22.)

Leimautumisen lisäksi negatiivisiksi nähtiin tilanteet, joissa käyttäjä koki elektronii-
kan liian hallitsevana (kuva 11 s.16) tai vaikeana esimerkiksi silloin, kun elektroni-
nen laite ei toiminut kunnolla(Aaltojärvi 2014, 122-207). Esimerkki negaatiosta, 
jossa käyttäjä kokee elektroniikan liian hallitsevana, näkyy Sajaniemen (2011) 
Ahjo-lehteen kirjoittamasta artikkelista. Siinä haastateltiin henkilöitä, joiden työ-
suhdeautoihin oli työnantajan taholta sijoitettu GPS-paikantimet. Artikkelista käy 
ilmi, että haastateltavat kokevat pelkoa siitä, ettei GPS-paikantimen käytön tavoit-
teena ole ensisijaisesti työntekijän turvallisuus tai matkalaskujen ja päivärahojen 
automatisointi, vaan ”isoveli valvoo” -tilanne, jossa työnantaja ei luota työnteki-
jöihinsä. Huomioksi nostettiin myös käyttäjän oikeus yksityisyyden suojaan. Pai-
kantimien käyttäjät haluavat olla varmoja, ettei paikantimen kautta saatuja tietoja 
käytetä väärin heitä vastaan. (Metalliliitto 2011.)

Yksityisyydensuoja-asioita pohdittiin myös Fast Coins -projektissa Lappeenran-
nassa keväällä 2014, kun siellä esiteltiin NFC-tagilla varustettu terveystietokorun 
prototyyppi (kuva 12). Korussa olevaan NFC-tagiin voi käyttäjä tallentaa tietoja 
esimerkiksi veriryhmästään, lääkityksistään ja sairauksistaan. Onnettomuuden 
sattuessa ensihoitohenkilökunta voisi sitten lukea korusta auttavaa informaatiota 
potilaasta. Turvallisuuskysymyksistä nousi esiin se, miten NFC-tagi saadaan suo-
jattua niin, että vain auttavalla taholla olisi mahdollisuus lukea tagiin sisällytetyt 
tiedot eivätkä ne esimerkiksi tagin katoamistilanteessa päädy väärälle taholle ja 
aiheuta näin tietojen väärinkäyttömahdollisuutta. Osa paikalla olleista vierasti ky-
seistä korua juuri tästä syystä. (Fast Coins 2014-05-12.)

Konkreettinen esimerkki tietoturvan vaarantumisesta tuli esiin mm. syksyllä 2014, 
kun mediassa uutisoitiin siitä, miten ihmiset tietämättään antavat tuntemattomille 
henkilöille pääsyn katselemaan oman webkameran kuvaa vain olemalla muutta-
matta webkameran tehdasasetuksia. Kameroista saattoi katsella niin yksityishen-
kilöiden webkameroiden kuin julkisten paikkojen ja kauppojen turvakameroiden 
kuvaa. Kuvia oli katsottavana ympäri maailmaa ja myös Suomi kuului listaan. (Huh-
tanen 2014.)

KUVA 12. 
FastCoins. NFC Terveystietokorun käytön havainnointikuva (Ivary Vimm 2014)
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4.2 Matkalla positioon - osana arkea

Miten tuotteen elinkaarta voidaan muuttaa positiivisempaan suuntaan ja pidentää 
sekä tuotteen ja käyttäjän välistä suhdetta parantaa? Käytettäisiinkö tuotetta pa-
kon loputtua, jos se olisi monimuotoisempi käytettävä, jos siinä olisikin funktioita, 
jotka kaikki eivät liittyisi vain ja ainoastaan pakkoon ja estetiikka osuisi kymppiin? 
Negaation syitä katsomalla uskon, että apuvälineiden hyvällä muotoilulla ja jopa 
koruistamisella (korumaisen ulkonäön luonti) lienee kysyntää tulevaisuuden tek-
nologian saralla. Yksi ratkaisu turvarannekkeiden tai digikorujen kohdalla voi olla 
se, että tulevaisuudessa niiden ominaisuuksia voidaan muokata käyttäjän tarpeita 
vastaaviksi samalla tavalla kuin nykyään puhelimeen saadaan ladattua erilaisia so-
velluksia. Oletettavaa on, että mitä pidemmälle teknologia kehittyy ja mitä useam-
pia toimintoja yhteen tuotteeseen saadaan, sitä vaikeampaa voi olla hahmottaa 
suoraan itse tuotteesta, mihin tarkoitukseen kuluttaja käyttää tuotetta ja näin vä-
hennetään leimautumisen pelkoa. Olen myös sitä mieltä, että yritykset ovat näistä 
asioista yhä enemmän tietoisia. Tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner uskoo 
positiivisen kokemuksen edellytyksenä olevan elektronisen laitteen toimivuuden, 
kestävyyden ja käytettävyyden (Talouselämää 2014-09-08).

Kertoessaan heikoista signaaleista Hiltunen (2012, 108-138) muistelee kännyköi-
den tuloa. Tuolloin kännykät olivat varsin suurikokoisia ja monet pitivät niitä nau-
rettavina. Tämä oli Hiltusen mukaan heikko signaali. Se mikä aikoinaan näytti nau-
rettavalta ja herätti katsojassa vastareaktion, on tänä päivänä osa normaalia arkea. 
Nykyään emme pidä enää kännyköitä outoina tai hyödyttöminä, vaan ne ovat arki-
päiväistyneet jokamiehen leluksi. Aika näyttäisi siis tekevän tehtävänsä ja muutta-
van ajattelutapaamme ja suhtautumistamme teknologiaan. Kun totumme asioihin 
ja niiden käyttöön, emme koe niitä enää pelottavina ja ahdistavina. Esimerkiksi 
tietokoneiden kehitystä pidettiin aikoinaan pelottavana. Ensimmäiset tietokoneet 
olivat suuria ja kalliita, niitä nähtiin harvoin ja ne olivat monille ihmisille vieraita. 
Kuilu kaduntallaajan ja tietokoneen välillä oli suuri. Ensimmäisiä tietokoneita oli 
pankeilla ja vakuutusyhtiöillä. Tietokonnet aloittivat arkipäiväistymisen taipaleen, 
kun ne olivat tavoittaneet kuluttajat, joista monet olivat nuoria. Kun tietokone oli 
hyväksytty tutuksi laitteeksi, oli helpompi hyväksyä uusi, päivitetty, uudella omi-
naisuudella varustettu versio seuraavasta tietokoneesta. Kokojen pienentyessä ja 
hintojen laskiessa tämä ”älykone” tavoitti yhä useampia henkilöitä. Lopulta tieto-
kone arkipäiväistyi, niihin totuttiin hiljalleen, eikä niitä osattu enää pelätä samalla 
tavalla.  Nykyään ne ovat monelle jokapäiväisiä välineitä. (Aaltojärvi 2014, 122-
207; Arkistosta revittyä 2014.)

Aaltojärven (2014, 122-207) väitöskirjasta voimme huomata, että vaikka elekt-
roniikka arkipäiväistyy, kohdistamme siihen tunnepainotteista huomiota osin 
tiedostamattamme. Aaltojärven mukaan tuotteet nähtiin positiivisessa valossa 
silloin, kun laitteet liittyivät ei- hektiseksi koettuun ympäristöön kuten puhtaa-
seen kotiin, huolenpitoon, ruokaan, vapaa-aikaan ja rentoutumiseen. Positiiviset 
tunteet liittyivät tilanteisiin, joissa käyttäjä esimerkiksi pystyi olemaan yhteydessä 
toisiin ihmisiin. Tällöin tunnetta ei kohdennettu suoraan itse laitteeseen, vaan sen 
ympärille rakennettuun sosiaaliseen tilanteeseen. Televisio mainitaan Aaltojärven 
tutkimuksessa elementiksi, joka nähdään positiivisesti, kun sen käyttö koetaan 
rentouttavaksi, ei hyödyllistä aikaa syöväksi. Esimerkiksi ennen televisio oli laite, 
joka laitettiin keskeiselle paikalle kotia ja koko perhe, joskus naapureitakin, ke-
rääntyi sen ympärille. Tällöin televisio oli kaikkien yhteistä aikaa. Nykyään arki-
päiväistynyttä televisiota ei aina haluta ulkonäöllisesti hallitsevaksi elementiksi. 
Tähän tarpeeseen vastaavat taulutelevisiot, jotka voivat olla nykypäivänä kook-
kaita, mutta eivät tilavuuden puolesta vaadi enää yhtä paljon syvyyttä. Puhelin 
tai kännykkä lienee elektroniikkalaite, johon monella on useimmiten positiivinen 
suhtautuminen, ainakin jos oman puhelimen käyttöliittymän kokee helpoksi käyt-
tää. Puhelinten käyttöliittymät ovat monimutkaistuneet verrattuna lankapuhelin-

KUVA 13. 
Matkalla positioon. Smiley Face, yksityiskohta (HD Wallpaper s.a.)
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aikaan, jolloin käyttäjän ei tarvinnut tehdä muuta kuin nostaa luuri ja näppäillä tai 
pyörittää numero johon soittaa. Onneksi kännyköissä kuitenkin on yksinkertaisia 
ja kohtuullisen helppokäyttöisiä malleja saatavilla. Aaltojärven (2014) väitöskirjan 
tutkimukseen nojautuen puhelimen käytön positiiviset kokemukset oletettavasti 
liittyvät siihen, että puhelimella voidaan olla yhteydessä ihmisiin perinteisesti soit-
tamalla, lähettämällä tekstiviestejä tai hyödyntämällä älypuhelimiin ladattavia eri-
laisia sovelluksia eli ”appseja” tai applikaatioita. Sovelluksia, joiden kautta käyttäjä 
voi olla puhelimen nettiliittymän avulla yhteydessä ihmisiin, ovat mm. Facebook 
App, Whats App, Kik, Hangouts, Tango, Skype sekä deittailuun suunnitellut Tinder, 
Ayi ja OkCupid. 

Positiivista suhtautumista ja arkipäiväistymistä kuvastaa myös yleisten asenteiden 
muutos laitteiden hyödyllisyyskäsityksestä (kuva 14). Esimerkiksi tietokonepelit 
nähdään nykyään entistä positiivisemmassa valossa, eikä niiden haittoja pelätä 
enää niin paljon kuin ennen. Ainakin Esko Valtaojan (Yle 2014-04-22) mielestä tie-
tokone- ja tablettipelit voivat olla jopa hyödyllisiä. Tällainen yleinen asennemuutos 
näkyy myös mm. siinä, että ylioppilaskirjoituksissa aloitetaan syksyllä 2016 siirty-
minen sähköiseen tutkintomuotoon ja Vantaan kaupunki uudistaa opetusta kou-
luissaan hankkimalla oppilaille tabletit. Vantaan kaupunki kertoo, että tavoitteena 
on luopua hiljalleen paperisista oppikirjoista. (Arkistosta revittyä 2014; Eduvantaa 
[2014]; Salonen 2014-10-08; Ylioppilastutkintolautakunta 2013.)

Fast Coins -hankkeessa esiteltyjen digikorujen osalta positiivinen suhtautuminen 
liittyi korujen helppoon käytettävyyteen, kohtuulliseen kokoon (käsitys vaihteli 
hieman henkilöstä riippuen) ja esteettisesti miellyttävään ulkonäköön. Helposti 
lähestyttävässä tuotteessa ei elektroninen funktio itse ollut välttämättä pääsyy 
pitää tuotteesta, vaan mieltymykseen vaikuttivat voimakkaasti myös tuotteen es-
tetiikka ja käytettävyys. Kommenttien perusteella positiivisessa suhtautumisessa 
olennaista oli se, että koru tuntui käyttöominaisuuksiltaan turvalliselta niin esteet-
tisyyden kuin elektronisen funktionkin kannalta. (Aaltojärvi 2014, 122-207; Fast 
Coins 2014-05-12.)

KUVA 14.  
Positiivinen suhtautuminen puhelimeen? 
Kuva, Norman Rockwell - The Gossips 1948. (Reddit s.a.)
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4.3 Miksi, miten, milloin pitää digikorua?

Koska digikoru on koru, voidaan olettaa, että lähtökohdat sen pitämiseen ovat osin 
samat kuin tavallisellakin korulla. Tällöin digikorun ja käyttäjän suhde on saman-
kaltainen kuin perinteisen korun ja käyttäjän välillä, eikä korua valita pelkän funkti-
on perusteella. Digikorussa funktion merkitys tosin nousee korkealle, sillä käyttäjä 
tuskin valitsee tuotetta, jossa on vain ominaisuuksia, joita ei tulisi hyödyntämään 
tai joita ei näe miellyttäviksi. 

Välttämättömyyden sanelemana siteitä koruun muodostuu esimerkiksi silloin, kun 
korua käytetään pakosta, mikä tuli esiin negaatiota tarkastelevassa osiossa. Turva-
rannekkeet, kuulolaite, insuliinipumppu ja diabeetikoille suunnatut diabetes-korut 
(kuva 15) voivat olla tällaisia. Tällöin käyttäjän ja korun suhteesta saattaa muo-
dostua ambivalenttinen. Mikäli käyttäjällä ei ole tarpeen yllättäessä valinnanvaraa 
tuotteiden suhteen, taloudellisista tai tarjonnallisista syistä, perustuu tuotteen 
valinta tällöin puhtaaseen funktioon, mikä tosin ei aina välttämättä edistä positii-
visen suhteen muodostumista. Jotta käyttäjän ja digikorun suhde ei pakkokäytön 
edessäkään olisi täysin vastenmielistä, tulisi käyttäjän tuntea tuote turvalliseksi ja 
hallittavissa olevaksi. Oletuksena on, että digikorut otetaan vastaan lempeämmin, 
kun niissä on edes vähän piirteitä jostain tutusta ja turvallisesta. Yksi keino turval-
lisuuden tunteen välittämiseen on huomioida korun muotoilu ja materiaalivalin-
nat. 

Aaltojärven (2014) väitöskirjan mukaan elektroniset tuotteet herättävät vastus-
tusta, mutta vastustus liittyi tuotteen luomaan epäluotettavaan turvallisuusvaiku-
telmaan. Tuotteen tuntuessa epävarmalta, koettiin sen käyttö epämiellyttäväksi. 
Jotta digikorun käyttäjä ei kokisi omaan koruunsa samanlaista tunnereaktiota, on 
hyvä että käyttäjä löytää digikoruun samanlaisen tai samankaltaisen suhteen kuin 
tavalliseen koruun tai esimerkiksi aktiivisuusrannekkeisiin. Tämä voidaan saada 
aikaan vaikkapa välttämällä liian radikaaleja muotoiluratkaisuja ja antamalla tuot-
teelle tutunoloinen ulkonäkö. Tällöin koru koetaan turvallisemmaksi ja arkipäiväi-
semmäksi ja on mahdollisesti näin helpompi hyväksyä käyttöön. Kun tuote on omi-
naisuuksien kanssa hyväksytty, voidaan tuotetta alkaa kehitellä lisää ja tekniikkaa 
ja ulkonäköä viedä eteenpäin. 

Jotta digikoru menestyisi markkinoilla, olisi se saatava uusien tuulien suunnan-
näyttäjien, trendsetterien, käsiin, joita on Hiltusen mukaan noin 5 % väestöstä. 
Elina Hiltusen kirjassa Matkaopas tulevaisuuteen (2012, 93-108) mahdollisiksi 
trendsettereiksi nimetään nuoret (kuvakooste 5 s. 21), designerit, taiteilijat, rik-
kaat, homot, julkkikset ja tyylitietoiset alakulttuurit, joista myös, kirjan mukaan, 

KUVA 15. 
Denise, diabeteskoru (Kathering Temming s.a.)
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yhteiskunnalliset muutokset lähtevät helposti liikkeelle. Ylen Arkistosta revittyä 
-ohjelmassa (2014) kerrotaan tietokoneiden arkipäiväistymisestä ja siinäkin konei-
den kotikäytön suunnannäyttäjänä ohjelmassa mainitaan nuoret. Uskon, että tuo-
te saa näkyvyyttä trendsetterien kautta ja he voivat auttaa tekemään tuotteesta 
vähemmän vierastettavan arkipäiväistämällä sitä nimenomaan näkyvyyden kautta. 
(Aaltojärvi 2014, 122-207.)

Tuttua ja turvallisuutta tuo siis tuotteiden yleistyminen ja niiden kasvava näkyvyys 
arjessa ja trendsettereillä. Nämä voivat myös edesauttaa tuotteen haluttavuutta. 
Älykorujen kasvavan kysynnän suuntausta voidaan huomata jo siinä, että markki-
noille on tuotu paljon erilaisia korumaisia elektroniikkatuotteita (kuvakooste 5) ja 
miten niiden määrä vaikuttaisi kasvavan. Tämä näkyy mm. älykorujen tuottajien 
määrän kasvuna jopa globaalilla tasolla, kun eri maissa kehitellään erilaisia älyso-
velluksia ja tuotteita. Kasvavan tuotteiden kysynnän ja kilpailun kautta saadaan 
varmasti tavoitettua yhä useampia käyttäjäryhmiä kun valmistajat yrittävät tavoit-
taa uusia kohderyhmiä ja tuotantomäärien kasvaessa tuotteiden hintoja saadaan 
mahdollisesti alennettua.

Kenties tulevaisuudessa erilaisille tapahtumille muotoillaan ulkonäöltään ja funkti-
oltaan teemaan sopivia älykoruja, joita saa ostettua tapahtumapaikalla. Syntyisikö 
tätä kautta vaikka uusi muumimukien kaltainen keräilykulttuuri? Ehkä ei sentään, 
mutta koska kyse on korusta, olisi mielestäni mukavaa, että käyttäjänä minulla on 
valinnan varaa vaihtaa se niin halutessani toiseen, erilaiseen, vastaavaan koruun, 
joka omasta mielestäni sopii paremmin yhteen senpäiväisen asuvalintani kanssa. 

KUVAKOOSTE 5.  
Mira- aktiivisuusranneke (vas. ylhäällä) Fitbit- ranneke (oik.ylhäällä) MIMO, tarkkailee lastasi. Älylaite tutuksi jo heti syntymästä tulevaisuuden tredsetterille?(alareuna)  
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4.4 Tuote, käyttäjä, tuote - kolmiodraa-
maa ja kaksoisdraamaa

Tuotteella ja käyttäjällä on suhde toisiinsa, mutta tuotteen on usein mahdollista 
kommunikoida myös toisten laitteiden kanssa. Tuotteiden keskinäistä kommuni-
kointia on esimerkiksi se, kun yhdellä tuotteella annetaan käsky toiselle tuotteelle 
tehdä jotain. Television käynnistäminen lähietäisyydellä kaukosäätimellä on toi-
minto, jossa laitteet, kaukosäädin ja televisio, kommunikoivat keskenään. Tässä 
tilanteessa ihminen on aktiivisena läsnä olevana tekijänä, käynnistäjänä, jonka 
käskystä laitteet kommunikoivat. Laitteet eivät siis itse hyödynnä ympäristöstä 
tulevaa tietoa, esimerkiksi ihmisen käytöksestä, ja toimi sen perusteella. Laitteet ja 
käyttäjä ovat aktiivisessa suhteessa toisiinsa. Mikä kolmiodraama!

Erilaisten etäyhteyksien käyttöön tarvitaan sekä käyttäjä että kaksi laitetta. Esimer-
kiksi tietokoneiden etäkäytössä käyttäjä käyttää kotonaan tietokonetta, jonka avul-
la hän voi muodostaa etäyhteyden toiseen laitteeseen, kuten työpaikan omaan 
verkkoon. Tällaista kolmiodraamaa löytyy myös esimerkiksi GSM-ohjauksesta. 
GSM-ohjaus on menetelmä, jonka avulla esimerkiksi palo- tai murtohälytys voi 
”kommunikoida” puhelimen välityksellä käyttäjälle. Se mahdollistaa etäkäytön, 
jolloin esimerkiksi asuinrakennuksen lämpötilaa ja valoja voi säädellä vaikka toisel-
ta puolelta Suomea. Kun auton webaston kytkee toimimaan tällä periaatteella, ei 
tarvitse pakkasella poistua lämpimistä sisätiloista laittamaan autoa lämmitykseen. 
Auto on mahdollista myös käynnistää etäkäynnistyksenä. (Kaha; Läyliäisten sähkö; 
Nurmi 2014; Taivainen 2013, 29-33, 40-41.)

Kun etäkäynnistyksessä hyödynnetään GSM-verkkoa, voidaan käynnistyksessä 
hyödyntää tekstiviesti- ja puhelutoimintoa. Tällöin käyttäjän on joissain tapauk-
sissa mahdollista saada vastaus laitteelta. Ohjattava laite voi, niin haluttaessa, 
ilmoittaa tekstiviestillä käyttäjälle jostakin muutoksesta (esimerkiksi lämpötilan 
muutos) tai käynnistymisestään. Puhelutoiminnossa käskyt annetaan Dual-Tone 
Multi-Frequency -menetelmällä (DTMF), jolloin lähettimen näppäimiä, esimerkiksi 
puhelimen numeronäppäimiä painamalla saadaan aikaan eri äänitaajuuksia, jot-
ka dekooderi sitten purkaa käskyksi. Ainoa edellytys laitteiden välisen viestinnän 
toiminnalle on, että ne ovat GSM-verkon kuuluvuusalueella. Käynnistyksen lisäksi 
GSM -ohjausta voidaan käyttää vaikka laitteiden tietojen etälukuun tai virvoitus-
juoman ostamiseen automaatista. (Taivainen 2013, 29-33, 40-41.)

KUVA 16. 
Ford S-MAX prototyypin ohjaamo (Ford 2013.) 
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Aina laitteiden välisessä kommunikaatiossa ei tarvita käyttäjää aktiiviseksi tekijäksi 
tai käskyttäjäksi. Kommunikointi voi tapahtua myös tuotteiden välisesti, vaikka 
silloin kun laitteet tulkitsevat ympäristöään ja tallentavat käymänsä informaation, 
jota käyttäjä voi sitten tutkia ja tulkita tarvittaessa. Laitteet voidaan saada myös 
reagoimaan tiettyihin mitattuihin mittaustuloksiin tai ärsykkeisiin jollain tietyllä, 
halutulla tavalla. 

Fordin konseptiauto S-MAX (kuva 16 s.22.) hyödyntää langatonta tekniikkaa kul-
jettajan hyvinvoinnin tarkkailemiseen. S-MAXista löytyy langatonta yhteyttä vies-
timiseen käyttävä istuin, joka mittaa kuljettajan sykkeen ja EKG:n. Ford mainostaa, 
että istuimen käyttämät tiedot voidaan kytkeä suoraan langattomasti Fordin käyt-
tämään järjestelmään, joka voi lähettää suoraa tietoa terveydenhuollon ammatti-
laiselle poikkeavista tuloksista tai jopa käynnistää auton turvajärjestelmän hätäti-
lanteessa. Kyseisessä mallissa on lisäksi GPS-järjestelmä, joka voi kommunikoida 
toisten autojen kanssa, joissa on samanlainen järjestelmä. S-MAX havaitsee siis 
ympäristöään kuljettajan havaintoalueen ulkopuolelta kommunikoidessaan mui-
den samankaltaisten järjestelmien kanssa. (Ford 2013.)

Langatonta tekniikkaa ja GPS sekä GSM verkkoja hyödynnetään turvarannekkeissa. 
Esimerkiksi turvaranneke Vega ja sen tukiasema ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa 
koko ajan tukiasemaan määritetyn kantaman alueella. Tarkoituksena on käyttä-
jän sijainnin hahmottaminen jopa sisätiloissa. Kantaman ulkopuolelle astuessaan 
käyttäjä aiheuttaa ilmoituksen lähetyksen toiselle henkilölle siitä, että määritetyltä 
alueelta on poistuttu. Määritellyn alueen ulkopuolella ranneke käyttää GPS ja GSM 
mahdollisuuksien mukaan ja mahdollistaa paikantamisen myös rannekkeen oman 
tukiaseman ulkopuolella. (Merne 2014-09-22; Everon [2014-10-10].)

Kuinka nämä kommunikaatiotavat näkyvät älykoruissa? Miten olisi sormus, jolla 
voisi ohjata tietokonetta? Nod (kuva 17-18) on sormus, joka mahdollistaa koske-
tusvapaan laiteohjauksen ja sitä voidaan käyttää ohjaimena esimerkiksi peleissä, 
älypuhelimissa tai tableteissa (NOD 2015; Mobiili 2014). Nodin kommunikointi 
tapahtuu siis aktiivisesti käyttäjän toimesta. Ōura-sormus (kuva 19) on tuote, joka 
lukee käyttäjänsä kehon reaktioita, ilmoittaa niistä älypuhelimen sovellukseen, 
minkä kautta mittauksia voi tarkastella ja saada neuvoja hyvinvoinnin optimoimi-
seen (Ōura 2015; Larsen 2015-03-04). Ōura toimii siis itsenäisesti toisen tuotteen, 
sovelluksen, kanssa ja antaa tietonsa näkyville vain niin haluttaessa. Älysormus 
Smarty Ring (Puhelinvertailu 2013-12-11) puolestaan paritetaan älypuhelimen 
kanssa, jolloin se kertoo käyttäjälleen mm. tiedon kellonajasta sekä puhelimeen 
tulleista viesteistä. Sormuksella voi myös vastavuoroisesti hallita siihen yhdistetys-
sä laitteessa olevia sovelluksia, kuten puhelimen kameraa.

KUVA 17. (ylh.) 
NOD-älysormus toimii ohjaimena (Nod s.a.)

KUVA 19. 
Ōura, lähikuva (Ōura 2015-03-17.)

KUVA 18. 
NOD sisältä (Nod s.a.)
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5 Koruksi 

Digikorun suunnittelua lähdin lähestymään kahdesta suunnasta, nykyisyydestä ja 
tulevaisuudesta. Ajatuksena oli, että nykyhetken kohdalla katson, millaisin ehdoin 
tämänhetken digikorut valmistetaan ja etenen niiden vaatimusten mukaan. Tule-
vaisuutta pohdin backcastingin ja tulevaisuusskenaarioiden kautta, joiden avulla 
pyrin hahmottamaan, millainen digikoru olisi tulevaisuudessa. Skenaarioissa esiin-
tulevien huomioiden pohjalta suunnittelin tulevaisuuteen viittaavan digikorun. 
Yhdistävänä tekijöinä suunnittelemissani tuotteissa on elektroniikka ja sen huomi-
oiminen.

Kun lähdetään suunnittelemaan korua, johon sisällytetään elektroniikkaa, täytyy 
suunnittelussa ottaa huomioon komponenttien asettamat vaatimukset. Kompo-
nentteja ei voi sijoitella tuotteen sisälle ihan miten päin tahansa, sillä niiden on 
oltava oikeassa suhteessa toisiinsa. Komponentit voivat tarvita tietyn tilan, tuki-
rakenteita tai ne täytyy sijoittaa niin, että tietty puoli kappaleesta tulee tiettyyn 
suuntaan. Lisäksi suunnittelun aikana joutuu mahdollisesti viimeistään jatkotyös-
tettäessä pohtimaan latausvaihtoehtoja ja valmistettavuutta. (Valtonen 2015-02-
15.) 

Elektroniikan ohella muita pohtimisen arvoisia asioita suunnittelussa ovat mate-
riaalivalinnat, tuotteen käyttötarkoitus, turvallisuus ja kohderyhmä. Nämä kaikki 
ovat asioita, jotka vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi joillakin tuotteilla on laissa 
määriteltyjä turvallisuuskriteerejä, joista on syytä ottaa etukäteen selvää. On hyvä 
myös haravoida jo olemassa olevia tuotteita ja tutustua niihin.

Materiaalivalinnoissa on huomioitava komponenttien vaatimukset. Kuorimateriaa-
lin olisi hyvä olla sellaista, että se soveltuu tilanteisiin, joissa käyttäjä mahdollisesti 
käyttää tuotetta. Komponenttien on oltava optimaalisella tavalla suojattuja, ettei-
vät ne pääse rikkoutumaan tuotteen normaalin käytön aikana. Jalometallit ovat 
materiaaleja, joilla saadaan korumuotoilussa tuotteeseen, koruun, arvokkuutta 
ja kestävyyttä. Metallit ovat kuitenkin materiaaleja, joita voi joutua käyttämään 
rajoitetusti tai ei ollenkaan, sillä ne voivat aiheuttaa häiriöitä komponenttien toi-
minnassa. Esimerkiksi GPS- signaaleihin metallit vaikuttavat herkästi signaalien 
vahvuutta heikentävästi. Materiaali, jossa kyseisiä häiriötä ei synny, on muovi. 
(Valtonen 2014-09-22.) 

Turvallisuuden suhteen nousee huomioon otettavia asioita myös muovin käytöstä. 
Muovia käytetään paljon pakkauksissa ja erilaisissa tuotteissa enkä usko sen ole-
van häviämässä ainakaan ihan lähiaikoina käytöstä. Tähän vaikuttaa mm. erilaisten 
muovien helppo muovattavuus ja lukuisat erilaiset kestävyysominaisuudet, joita 

on mahdollista muokata sekoittamalla erilaisia muovilaatuja keskenään. Täy-
dellinen materiaali muovi ei kuitenkaan ole. Sen ominaisuudet, kuten liuotti-
mien ja lämpötilavaihteluiden kesto, vaihtelevat muovilaaduittain. Lisäksi muo-
veista on löydetty hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja, mistä johtuen 
niiden turvallisuutta on kyseenalaistettu ja niihin suhtaudutaan toisinaan va-
roen. Joillakin tahoilla muoveille onkin toivottu lisätutkimuksia turvallisuuden 
nimissä. Esimerkiksi lapsille suunnatuissa tuotteissa on rajoitteita. (Evira 2012; 
Kuoppala 2014; Nystén 2013; Oksanen H. 2014-02-20; Shingler 2009; Tukes 
2014; Valtonen 2014-09-22; WHO 2012, 25.)

Massatuotannossa täytyy ottaa huomioon valmistuskustannukset. Jos tuote 
on kovin kallis, karsii se asiakaskuntaa jonkin verran. Useat erilaiset variaatiot 
tuotteesta kasvattavat kustannuksia, mikä siirtyy suoraan tuotteen hintaan. Va-
riaatioiden rajaamisella esimerkiksi tiettyihin väri- tai kokovaihtoehtoihin voi-
daan kustannuksia saada hieman alemmaksi ja samalla pystytään vetoamaan 
useamman erilaisen käyttäjän mieltymyksiin. Myös jonkin tietyn valmistustek-
niikan käyttäminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia, jolloin voi olla syytä palata 
takaisin sorvin ääreen. Teknologiaa käyttämällä voisi olla kuitenkin mahdollista 
luoda koruun esimerkiksi kivi, jonka väriin käyttäjä itse voi vaikuttaa. Vastaa-
vasti voisi olla mahdollista vaihtaa jopa koko tuotteen väriä tai kuvitusta.
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Tämänhetkisiä markkinoilla olevia digikoruja yhdistävä tekijä on se, että ne on 
suunniteltu massatuotteiksi, mikä näkyy mm. yksinkertaisina ja selkeinä muo-
toratkaisuina. Massatuotteissa haasteeksi nousee se, miten yhdestä tuotteesta 
saadaan useita erilaisia persoonia miellyttävä? Yksi tapa on tarjota sama tuote 
hieman muunneltuna, jolloin voidaan hyvin pienellä vaivalla tavoittaa useampia 
käyttäjäryhmiä. Tätä menetelmää hyödynnetään mm. kännyköissä ja tietokoneis-
sa. Tuotetta voidaan tarjota kuluttajille muutamissa eri väreissä tai kokoluokissa 
tai sitä voidaan personoida esimerkiksi tarroilla tai irtokuorilla. Nykyään useissa, 
tai lähes kaikissa, kännyköissä ja tietokoneissa on käyttäjällä mahdollisuus valita 
mieleisensä taustakuva tai muokata näytön työpöydän näkymää jollain muulla 
tavoin mieleisekseen. Perinteisten korujen saralla muokattavuus näkyy paitsi sa-
mankaltaisten tuotteiden erilaisina materiaali- ja värivaihtoehtoina, myös vaihdet-
tavina tai keräiltävinä osina kuten My iMensossa ja Nominationissa. Digikorussa 
muokattavuus voitaisiin saada aikaiseksi myös elektroniikan avulla esimerkiksi 
mahdollistamalla tuotteen värin vaihtamisen tuotteeseen sijoitettujen värillisten 
valojen ja niitä heijastavien, myötäilevien tai läpikuultavien materiaalivalintojen 
kautta. (Kuvakooste 6.)

KUVAKOOSTE 6.  
Nykyisessä koruskaalassa muunneltavuutta edustavat esimerkiksi Kalevala 
Korun My Saga (yl.vas.), Nominationin palarannekoru Composable (yl.
oik.), Pandoran lukuisat eri helat (vas. keskellä), sekä MY iMenso (oik.
keskellä). 

Samarty Ring (oik. ala)MEMI (alh. kesk.) ja Cuff edustavat elektroniik-
kakoruja, elektroniikkaa, joka on suunniteltu nimenomaan käytettäväksi 
koruna. Näistä kolmesta Cuff edustaa myös muunneltavuutta.
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5.1 Nykyisen teknologian vietävissä – 
Olemassa olevan koruistaminen

Tinitell, Biisafe Buddy ja muut niiden kaltaiset tuotteet (kuvakooste 7), turval-
lisuus- ja aktiivisuusrannekkeet, ovat jo nykypäivää kasvavissa määrin. Ne ovat 
tuotteita, joilla on korumaisia piirteitä ja ne sisältävät elektroniikkaa. Suunnittelus-
sa aiheeksi itselleni valitsin turvarannekkeen koruistamisen. Aikani haravoituani 
erilaisia turvallisuus rannekkeita ja GPS-paikantimia päädyin ratkaisuun etsiä jo 
olemassa oleva elektroniikka ja luoda sille uusi kuori. Aiheen tiimoilta otin yhteyt-
tä suomalaiseen, turvallisuusrannekkeita valmistavaan, yritykseen nimeltä Everon 
Oy. Heiltä sain luvan käyttää Vega-rannekkeen elektroniikkaa suunnitteluni pohja-
na. 

Haastattelujen kautta selvisi, että yleisesti nykyisten turvarannekkeiden ja apuvä-
lineiden haasteita ovat kolhut, kosteusvauriot sekä tuotteen käytön unohtaminen. 
Mikäli tuote putoaa käyttäjältään helposti, on vaarana, että tuote vaurioituu tai 
rikkoutuu ja tulee näin toimintakelvottomaksi. Tällaisia ongelmia tulee helposti, 
mikäli tuotetta, esimerkiksi GPS -ranneketta, ei saada pysymään käyttäjänsä kä-
dessä, johtuen esimerkiksi liian löysäksi jäävästä rannekkeesta. Rannekkeen olisi 
hyvä kestää myös pesemistä ja lämpötilavaihteluja. (Lundén 2014-09-22; Merne 
2014-09-22; Rytkönen 2013-12-20; Valtonen 2014-09-22.)

Huomioon otettava asia oli myös tuotteiden ulkonäkö. Turvallisuusrannekkeita 
pidettiin usein kolhon näköisenä, minkä takia niiden käyttökynnys saattoi nousta. 
Pohjois-Savon Muisti ry:n toiminnan johtajan Eija Rytkösen (2013-12-20) mukaan 
turvallisuusrannekkeet haluttaisiin usein ottaa käyttöön mahdollisimman varhain 
muistisairauden alkuvaiheessa, jotta muistisairas tottuisi tuotteeseen hyvissä 
ajoin. Joskus ongelmana hänen mukaansa on ollut se, että muistisairas ei jossain 
vaiheessa enää muista, miksi hänelle on tällainen ranneke laitettu. Kun muisti-
sairas on pitänyt ranneketta vain rumana esineenä, johon ei ole minkäänlaista 
sidettä, hän on irrottanut sen. Juurikin ulkonäkösyystä, tai leimautumisen pelosta, 
tuotteen aikaista käyttöä ei ole aloitettu muistisairaan omasta tahdosta.

KUVAKOOSTE 7.  
Tinitell (yl.) 
(vasemmalta oikealle)
Biisafe Buddy
Everonin GPS-ranneke
Navigilin S1 turvarannekello 
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Konseptin suunnittelussa keskityin jo olemassa oleva ulkoasun koruistamiseen 
pyrkien huomioimaan turvarannekkeiden mahdolliset käyttäjät. Koska jo olemas-
sa oleva tuote on toimiva, on uudelleen muokkauksessa yksi vaihtoehto katsoa, 
mihin pääsee pienillä ulkonäön muutoksilla (kuva 20-21). Lopullisen kappaleen 
muodon haku tapahtui pitkälti mallinusohjelman kautta (kuva 22), jonka avulla oli 
helpompi hahmottaa kappaleen seinämien paksuuksia ja muita mittoja suhteessa 
elektroniikkaan. 

3D-mallinnetusta kappaleesta (kuva 23) valmistettiin silikoninen versio valamalla. 
Kuvissa käyttäjän päällä olevan muotomallin prototyypin tarkoitus on auttaa hah-
mottamaan kappaleen kokoa, muotoa, mittasuhteita ja tuntumaa kädessä (kuva-
kooste 8 s.28).

KUVA 20. 
Everonin Vega alkuperäisessä ulkoasussa 
(Muistikoti s.a.) KUVA 21. 

Vega-ranneke kannen ja rannekkeen värityksen 
muuttamisen myötä. Ensimmäinen muutoskokeilu. 
(Tikkanen 2014)

KUVA 22. 
Muodon hakua mallintamalla (Tikkanen 2015)

KUVA 23. 
3D-tulostettu kappale (Tikkanen 2015)
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KUVAKOOSTE 8.
Silikoninen muotomallin prototyyppi.

Tuotekuva ja käyttäjäkuva (Tikkanen 2015)
Malli Susanna Hotari
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Koska aikaa ei ollut paljon, jätin suunnittelussa huomioimatta rannekkeen latauk-
sen mekaniikan. Pyrkimys oli luoda rannekkeelle korumainen ulkoasu, jota olisi, 
niin haluttaessa, helppo lähteä suunnittelemaan eteenpäin. Malli on suunniteltu 
niin, että sen sisään mahtuisi Vegan sisällä oleva tekniikka. Ranneketta voitaisiin 
tarjota muutamassa eri koossa ja värissä, sillä säätömahdollisuutta en rannekkee-
seen suunnitellut. Joustava materiaalivalinta antaa hieman anteeksi säätömahdol-
lisuuden puuttumista ja putoaminen estetään kiinnittämällä korun päät nauhalla 
toisiinsa. Kuvissa näkyy, että rannekkeen sisällä on ajannäyttötoiminto (kuvakoos-
te 9-10). Kellonaika saadaan näkyviin painamalla näytön päällä olevaa hieman 
korkeampaa kohtaa josta laitetta voidaan ohjata. Hälytysnappi ei näy päällepäin, 
mutta sen käyttö tapahtuu painamalla rannekkeen keskiosan sivureunoja, jolloin 
joustava silikoni painautuu hieman alaspäin mahdollistaen napin toiminnan. 

Materiaalina pidin silikonia hyvänä vaihtoehtona, koska sitä käytetään lääketie-
teessä, joten sen on oletettavasti oltava turvallisuuskriteerit täyttävä. Lisäksi sitä 
on saatavina eri kovuusasteita ja se joustaa hieman. Lopullisen materiaalin valinta 
valmiille tuotteelle vaatisi kuitenkin silikoneihin ja muoveihin perehtyneen hen-
kilön ammattitaitoa. Myös kappaleen valmistusta olisi hyvä pohtia lisää sellaisen 
henkilö kanssa, joka ymmärtää tuotteeseen tulevien komponenttien päälle. Minkä 
silikonin ominaisuudet ovat riittäviä suojelemaan komponentteja ja onko tarvetta 
tukirakenteille tai muille lisäsuojille?

KUVAKOOSTE 9.  Rendauksia (Tikkanen 2015)
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KUVAKOOSTE 10.
GPS-turvakoru, konsepti. 

Tuotekuva ja käyttäjäkuva (Tikkanen 2015)
Malli Susanna Hotari
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5.2 Backcasting - Skenaariot

Mitä tulevaisuus sitten tuo tullessaan? Kun lähdetään katsomaan hyvin kauas tulevai-
suuteen, löytyy netistä videoita, sivustoja ja blogeja aiheeseen liittyen. Netistä löytyy 
myös paljon vanhoja konsepteja, joiden kehittelystä on syystä tai toisesta luovuttu, vaik-
ka ideat itse olisivat jo nykyään toteutettavissa. Samoin löytyy konsepteja, joiden toteu-
tumisajankohdan arviointi on mennyt hieman mönkään. Täytyy muistaa, että konsepteja 
ei ole aina tarkoitettukaan ehdottomasti toteutettaviksi, vaan ne ovat myös ideoita ja 
suunnannäyttäjiä. 

KUVA 22. Tulevaisuudessa matkataan näin avaruuteen? Kuva kirjasta Kaikkien aikojen avaruuskirja (Mauri Kunnas s.a.)
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Mitä kaikkea tulevaisuudessa sitten on? Sitä emme toki voi tietää, mutta kun läh-
detään etsimään skenaarioita tulevaisuudesta, löytyy niistä sekä positiivisia että 
kauhun täytteisiä tulevaisuuden kuvia. Helppoa elämää, tehokasta työskentelyä, 
avaruuden valloittamista... Väkiluku kasvaa, lääkkeet loppuvat, nälänhätä kasvaa, 
sotia, oligarkiaa... Esiin nousee uusia eettisiä kysymyksiä maailman muuttumisen 
myötä. Jotkut tulevaisuuden skenaariot edellyttävät toteutuakseen joidenkin 
nykyään vallitsevien mielipiteiden muuttumista. Kaikki vaaditut muutokset eivät 
välttämättä kuulosta meidän, nykyaikana elävien, mielestä eettisesti hyviltä ratkai-
suilta, mutta voi olla, että tulevaisuuden sukupolvet ovat samoista asioista aivan 
toista mieltä. Heillä on jo tietoa enemmän kuin meillä, mikä voi muuttaa katsan-
tokannan aivan toiseen suuntaan. Miten suhtaudut laboratoriossa kasvatettuun 
lihaan? Koetko laboratoriossa kasvatetun lihan epäilyttäväksi? Onko se turvallista 
syödä? Näetkö siinä mitään järkeä? Kyseinen liha on aiheuttanut keskustelua 
mediassa mm. eettisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Positiivinen suhtau-
tuminen kyseiseen tuotteeseen edellyttää oletettavasti kuluttajaa, joka on valmis 
hyväksymään laboratorio-oloissa kasvatetun ruoan ja ei koe sitä ällöttäväksi ja 
pitää kyseistä lihaa tarpeeksi maukkaanmakuisena. Ruoka, joka ei ole luonnonmu-
kaista, voi ratkaista kasvavan lihankysynnän ongelman ja auttaa muuttamaan lihan 
tuotantoa sellaiseksi, ettei eläimiä enää tarvitse tuotannon vuoksi pitää ahtaissa 
tiloissa. Myös muiden markkinoilla olevien, lihaa korvaavien, tuotteiden kysyntä 
vaikuttanee keinolihan myyntiin. (Upola 2011; MTV3-STT-Reuters 2013; Koskinen 
ja Töykkälä 2013; Net 2011; Oksanen, M 2014; Yle FM 2012-02-28.)   

Kun luomme tulevaisuuskuvia, perustamme arvailumme jo olemassa olevaan tie-
toon. Katsomme mitä on jo keksitty ja arvioimme mitä siitä voisi kehittyä. Pyrim-
me samalla myös ratkaisemaan nykyhetken ongelmia. Myös se, millainen käsitys 
meillä on tulevaisuudesta, vaikuttaa tämän hetken päätöksiin. Teemme päätöksen 
nykyhetken tietojen ja tulevaisuudenuskon mukaan ja valitsemme vaihtoehdoista 
sen, minkä uskomme johtavan meille mieluisimpaan tulevaisuuteen. (Rubin 2012-
12-14) Tulevaisuuskuvia tarjoavat mm. Michio Kaku, Esko Valtaoja, Eero Palohei-
mo, Anita Rubin, Elina Hiltunen, Risto Linturi, Osmo Kuusi, Auli Keskinen ja Pekka 
Mannermaa. 

Seuraavat mielikuvat tulevaisuudesta on luotu edellä mainittujen henkilöiden 
kertomusten, netistä löydettyjen skenaarioiden ja konseptien, sekä teknologian 
innoittamina. Hyödynnän skenaarioiden pohjana kaikkea opinnäytetyötäni varten 
hankkimaani informaatiota, mutta olen eritellyt kaikkein tiiveimmin skenaarioihin 
liittyvät lähteet erilliseksi lähdeliitteeksi, asiasta enemmän kiinnostuneille. Skenaa-
rioissa edetään backcastingin mukaan, jossa aloitetaan kaukaisesta tulevaisuudes-
ta ja edetään kohti nykyhetkeä. 

”Tulevaisuuden skenaario on vapaamuotoinen ja näkemyksellinen 
tarina jostain tulevaisuuden tilanteesta. 

Skenaario perustuu aina vahvasti nyt käytettävissä olevalle tiedolle.” 

- Anita Rubin 

(Rubin 2012, 9:15.)                                       
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5.2.3 Vielä lähempänä nykyhetkeä

Mukana kuljetettavan elektroniikan avulla ihmiset huolehtivat hyvinvoinnistaan. 
Sairauksien ennaltaehkäisy nostaa päätään esiin entistä voimakkaammin. Ihmisten 
elintoiminnoista tiedetään yhä enemmän ja mittauksen helppoudesta johtuen yhä 
useampi osallistuu tutkimuksiin tai mittailee itseään vapaaehtoisesti. Elektroniset 
laitteet yleistyvät entisestään. Liikunnan määrää ei enää yritetä nostaa tavallisten 
ihmisten kohdalla, vaan se pyritään muuttamaan mahdollisimman tehokkaaksi, 
jotta mahdollisimman lyhyellä treenaamisella saadaan kaikki tarvittava liikunta. 
On keksitty uusia ratkaisuja energiapulaan. Osa eläimistä kuolee sukupuuttoon. 
Rikkaiden henkilöiden määrä on säilynyt samana kuin ennenkin, mutta äärimmäi-
sen köyhyyden määrä on hieman laskenut. Ihmiskunnan täytyy löytää ratkaisuja 
energiapulaan ja kasvavan jätemäärän pienentämiseen. Väkiluku kasvaa, mutta 
hieman aiempaa hitaammin. Kasvu on keskittynyt kehitysmaihin.

5.2.4 Lähitulevaisuudessa

Teknologia jatkaa kehitystään ja nykyiset kehitysmaat nostavat elintasoaan hiljal-
leen. Suurin osa maailman vauraudesta on keskittynyt pienelle ihmisryhmälle ja 
suurille kansainvälisille yrityksille. Vanha teknologia halpenee ja se yleistyy kehi-
tysmaissa. Elektroniikka on entistä kevyempää. Näytöt ovat taipuisia. Elokuvat, 
musiikki ja kirjat yleistyvät digitaalisessa muodossa ja digitaalimuotoinen tallennus 
kasvattaa suosiotaan. Tuotteita pyritään kierrättämään tehokkaammin ja kaato-
paikkoja pyritään hävittämään käyttämällä jätteet energiaksi mahdollisimman 
hyvin. Uusia ongelmia löytyy yhteiskunnasta, mutta niihin etsitään myös ratkaisuja 
entistä tehokkaammin. Ihmiset vastaanottavat uutta elektroniikkaa entistä hel-
pommin. 

5.2.1 Kaukana tulevaisuudessa

Matkailu omassa aurinkokunnassamme ja avaruudessa yleistyy. Kaikki tarvittava 
ruoka voidaan haluttaessa nauttia pillerinä tai erilaisina juomina. Älyvaatteilla har-
joitetaan lihaksia, varsinaista arkiliikuntaa ei tarvita. Näet tietoja kehosi terveyden 
tilasta iholla olevien elektronisten tatuointien avulla.    Ihon alla olevat  mikro-
sirut toimivat tietokoneenasi ja puhelimenasi sekä välittävät tietoja kehossasi 
tapahtuvista muutoksista. Silmissä olevat piilolinssit toimivat näyttöinä ja korvasi 
yhteydessä olevalla microdermalilla on jatkuva yhteys ihosi alla olevaan mikrosi-
ruun puhelutoimintojen vastaanottamiseksi. Lisäksi sirut toimivat reaaliaikaisina 
käännöskoneina eikä uusien kielten opetteluun ole enää varsinaisesti tarvetta. 
Ihmisiä muokataan geneettisesti, solujen ikääntymistä on hidastettu ja regeneraa-
tio on arkipäivää kehonmuokkauksessa. Eliniän odote on reilusti yli sata vuotta. 
Avaruusmatkailun ja tehostuneen elintilan käytön myötä Maan pinta-alaa on 
voitu palauttaa paljon takaisin luonnon käyttöön. Ihmiset lisääntyvät aikaisempaa 
vanhempina ja lisääntymisen tahti on hitaampaa. Lapsi on mahdollista hankkia 
keinokohdun avulla ja vanhemmat voivat käydä ihailemassa kasvavaa jälkeläistään 
tällaiseen toimintaa suunnitellussa sairaalassa.

5.2.2 Lähempänä nykyhetkeä

Tekniset laitteet ovat ohuempia ja kevyempiä, helpommin mukana kulkevia. Tek-
nologia on tärkeä osa arkea. Liikenneyhteydet ovat nopeita. Arkipäiväisissä kulku-
välineissä on autopilot-toiminto. Ihmisillä on paljon vapaa-aikaa käytettävissään 
robottien kehittymisen myötä ja hyvinvointi on in. Eliniänodote on pidentynyt. 
Terveydenhuolto hoitaa potilaita ennaltaehkäisevästi geenitutkimusten avulla 
kartoittamalla riskitekijät ja antamalla jokaiselle asiakkaalle oman henkilökohtai-
sen hoito-ohjelman. Hoito-ohjelmaa asiakas pitää ajan tasalla kehontoimintoja 
mittaavan ihonalaisen kapselin avulla. Liikunnan määrä ei ole lisääntynyt, mutta 
sen tehokkuutta maksimoidaan koko ajan, jotta ajankäyttöä saadaan  tehostettua. 
Urheilussa on käytössä kaksi erillistä linjaa. Yksi edustaa doping-vapaata perin-
teistä ”luomu-urheilua”, toisessa hyödynnetään teknologiaa ja biolääketiedettä ja 
aineiden käyttö on sallittua, sillä doping-tuotteet ovat turvallisempia kuin aiem-
min. Ihmisten asenteet GMO:ta vastaan ovat entistä positiivisempia, sillä tuotteita 
tutkitaan huomattavasti enemmän kuin aiemmin ja ne koetaan entistä turvalli-
semmiksi. Osa ruuasta tuotetaan kaupungeissa, mutta vedestä on pulaa köyhim-
millä alueilla. Joissain paikoissa jopa soditaan vedestä, vaikka sotien määrä on 
vähentynyt kulttuurien yhdenmukaistuessa. Globalisaation johdosta kieliä katoaa 
maailmasta, mutta niitä tallennetaan muistiin tulevia sukupolvia varten yhä tehok-
kaammin. Maapallon väkiluvun kasvu on tasaantunut.
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5.3 Skenaarioproto

Tulevaisuusskenaarioiden pohjalta lähdin miettimään havainnollistavan korun 
prototyypin suunnittelua, pitäen mielessä tavoitteen tuotteen sovittamisesta 
nykyhetkeen. Millainen älykoru olisi näissä maailmoissa? Esillä olevan energia-
pulan ja ympäristöongelmien innoittamana lähdin pohtimaan ajatusta akkujen 
määrän vähentämisestä. Useissa käyttämissämme laitteissa, kuten puhelimissa, 
kannettavissa, autoissa jne. on akkuja ja paristoja, jotka sisältävät raskasmetalleja. 
Luontoon joutuessaan nämä metallit aiheuttavat ympäristöhaittoja, joita syntyy 
myös sekä tuotanto että jätehuoltovaiheessa. Ongelmajätteisiin kuulumattomista 
alkaaliparistoista voidaan kierrättämällä saadaan jopa 80 % niiden materiaaleista 
hyötykäyttöön. Suomen ympäristöopiston, Skylin, mukaan akkujen ja paristojen 
käyttö tulee kasvamaan eniten sähköautojen parissa ja kehitysmaissa. (European 
comission 2006-05-03; Sykli; Tukes 2010.) Nykyään laitteiden ja niiden akkujen 
latausvaihtoehdoista löytyy sekä langallisia että langattomia versioita. Esimerkiksi 
Vega-turvarannekkeen akku ladataan erillisellä, rannekkeeseen kiinnitettävällä, 
latauslaitteella, minkä ansioista tuotetta ei tarvitse ottaa latauksen ajaksi pois 
kädestä (Merne2014-09-22). Älykoru Cuff (Cuff [2014]) puolestaan laitetaan erilli-
seen latauspisteeseen, ja MEMI (MEMI [2014]) hyödyntää USB:tä. Varsinkin vuo-
rokauden ympäri käytettäviä turvarannekkeita ajatellen olisi tavattoman kätevää, 
jos tuotteseen saataisiin energiaa käytön aikana ilman erillisiä lataustoimenpiteitä 
tai latureita. 

Mistä sitten energiaa akuttoman komponentin toimintaan? Etsin ratkaisua kysy-
mykseen energy harvestingin kautta, jossa energiaa tuotetaan vaihtoehtoisilla 
tavoilla ja normaalisti hukkaan menevä energia pyritään saamaan hyötykäyttöön. 
Yksi vaihtoehtoratkaisu löytyi Google Science Fair 2013 kilpailuun osallistuneen, 
15-vuotiaan kanadalaisen, Ann Makosinskin kautta (kuva 26). Näin videon Ma-
kosinskin kilpailutyöstä, Akkuvapaasta taskulampusta (A Battery-Free Flashlight), 
jossa tuotettiin ihmiskehon lämmön ja ympärillä olevan ilman lämpötilaeron kaut-
ta TEG:n (Thermoelctric Generator) (kuva 25) avulla energiaa taskulampun ledin 
sytyttämiseen. TEG toimii lämpösähköpari -periaatteella, seebeck-ilmiöllä, ja tuot-
taa energiaa, kun lämpötilaero on tarpeeksi suuri komponentin levyjen pintojen 
molemmin puolin. Toistaiseksi tällä tavalla tuotetun energian määrä jää teknisistä 
haasteista johtuen varsin pieneksi, kun puhuttaan ihmisestä saatavasta energiasta, 
mutta sitä  syntyy tarpeeksi pienitehoisen led-valon sytyttämiseen. Jos halutaan, 
että TEG:tä hyödyntävä laite on toiminnassa myös käytön ulkopuolella, tulee jäl-
leen tarve akulle, joka varastoi itseensä läpötilaerosta syntyneen energian. TEG:n 

KUVA 26. 
Ann Makosinski ja akkuvapaa taskulamppu (Mashable s.a.)

KUVA 25. 
TEG:n toiminta. P- ja n-tyypin elementit on kytketty sähköisesti sarjaan ja ter-
misesti rinnan (Waralta s.a.)
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käyttö ei siis välttämättä tekisi tuotteesta akutonta, mutta energia olisi vaihtoeh-
toisesti tuotettua. (Google Science Fair 2013; Happonen 2014; Korpela 2012-08-
10, 6-9; TECTEG MFR; Thermo Electric Generators; Waralta; IOP.)

Taitoni eivät riitä tällaisen teknologisen kokonaisuuden rakentamiseen itse, joten 
ajattelin asioihin perehtyneen yhteistyökumppanin etsimistä. Mielestäni olisi ollut 
mukavaa löytää yhteistyökumppani, mutta kun haku ei tuottanut tulosta, otin ta-
voitteeksi valmiin komponenttikokonaisuuden hankkimisen. Jonkin ajan kuluttua 
netistä löytyi valmis, sopivan pienikokoinen, demonstraatiopaketti TEG-kompo-
nentista ledeineen. Akkua kappaleeseeni ei tullut, sillä sellainen ei kuulunut de-
mostraatiopakettiin.  En myöskään nähnyt, että valolla olisi varsinaista tarvetta olla 
toiminnassa prototyypin käytön ulkopuolella.

Rannekkeen materiaaliksi valikoitui nahka (kuva 27). Materiaalina se on tarpeeksi 
taipuisa ja tukeva, jotta TEG saisi hyvän kontaktin käyttäjän ihoon. Korun säädettä-
vä kiinnitys tapahtuu tarranauhalla. TEG:n päälle, kylmälle puolelle, sijoitin kolme 
millimetriä paksun messinkilevyn, jonka tarkoituksena on pitää lämpötilaero epä-
tasaisena pidempään, ja auttaa näin lediä palamaan kauemmin ja kirkkaammin. 
Viilentämiseen käytettävään metallilevyyn voi myös halutessaan tehdä erilaisia 
pintakäsittelyjä tai kuvioita. Omaan protooni en nähnyt tarpeelliseksi tehdä ku-
viointia.  Paikoillaan messinkilevy pysyy kuminauhojen avulla. Messingin lisäksi 
pohdin myös kuparin, hopean ja pronssin käyttöä, sillä niitä olen käyttänyt ko-
ruissani ja koin ne luonteviksi materiaalivalinnoiksi. Hopean lämmönjohtokyky on 
varsin erinomainen ja arvokkaana materiaalina se voisi antaa tuotteelle lisäarvoa. 
Kuitenkin juuri metallin arvokkuus nousi kynnyskysymykseksi ja pudotti sen pois 
vaihtoehdoista. Varmasti TEG pysyisi viileänä pidempään myös jollain toisella me-
tallilla. Vaihtoehdoistani kupari johtaa hopean jälkeen parhaiten lämpöä, mutta 
senkään hannkkiminen haluamani paksuisena ei ollut juuri sillä hetkellä helpointa. 
Pronssin hylkäsin samasta syystä kuin kuparin, joten jäljelle jäi messinki. (Vaissi ja 
Huovinen 2005, 19, 113-120.) 

Valmistamassani prototyypissä (kuvakooste 11 s.36) valo tulee rannekkeeseen, 
mutta pohdin myös orjakorumaista ratkaisua, jossa led olisi sijoitettu sormukseen 
ja johdot olisivat toimineet ”ketjuna”. Saatuani TEG:n kuitenkin käsiini, kävi ilmi, 
että johtojen liitännät eivät todennäköisesti olisi kestäneet tällaisesta ratkaisusta 
aiheutuvaa rasitusta. Johdot olisi ollut mahdollista tukea, mutta koon muuttami-
nen käyttäjän mukaan olisi mennyt hankalaksi, juurikin johtojen pituudesta johtu-
en, joten luovuin ajatuksesta. Toteutuneessa versiossa koon säätäminen, johtojen 
liitoksia suuremmin rasittamatta, on huomattavasti helpompaa. 

KUVA 27. 
Kasaus (Tikkanen 2015) 
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KUVAKOOSTE 11. 
Käyttäjäkuvat. Malli Susanna Hotari (Tikkanen 2015)
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6 The End

Oletettavaa on, että ihmisten asenteet muuttuvat tulevaisuudessa yhä myötämielisemmiksi uudelle teknologialle ja sen aset-
tamille vaatimuksille, koska ne ovat yhä enemmän osa arkeamme. Luultavasti tästä syystä opimme myös käyttämään laitteita 
entistä helpommin. Tämä koskee varsinkin nuorempaa sukupolvea, sillä he aloittavat erilaisten laitteiden käytön aiempia su-
kupolvia nuorempina, koska teknologian kehityksen myötä heille on tarjoutunut tällainen mahdollisuus. Mieleeni tulevat serk-
kujeni ja tuttujeni lapset, jotka ovat jo viidenteen ikävuoteensa mennessä käyttäneet tablettiakin enemmän kuin minä. Lapset 
voivat olla myös hyviä valokorujen käyttäjiä, pitäväthän monet heistä esimerkiksi kengistä, joissa on välkkyvät valot kantapään 
kohdalla. Kenties valokoru toisi turvallisuuden tunnetta pienelle ihmiselle pimeän talven keskellä?

Korujen, digikorujen ja teknologian käyttöön liittyy siis tunteita. Tunteet eivät välttämättä ole aina vahvoja tai tiedostettuja, 
mutta ne vaikuttavat taustalla. Ostohetkellä ostaja voi ajatella korun funktiota ja hintaa, mutta todennäköisesti kuluttaja on 
valmis maksamaan tuotteesta enemmän, jos hän näkee sen visuaalisesti miellyttävänä ja hyödyllisenä. Myös se, että meillä 
on tiedostamattomia tunteita teknologian suhteen, antaa oman haasteensa digikorun tulemiselle. Digikorujen yleistymisen 
haasteena tulevaisuudessa ei vaikuttaisi olevan niinkään ulkonäkö tai teknologian kehitys, vaan se miten suhtaudumme korun 
sisältämään teknologiaan. Koemmeko niiden ominaisuudet tärkeiksi ja mielenkiintoisiksi? Kilpailu on kovaa, varsinkin teknolo-
gian puolella, sillä koko ajan kehitetään uusia teknisiä ratkaisuja. Lopulta kyse on kuitenkin siitä, kuka ehti ensin ja kuka teki sen 
paremmin. 

Korupuolella hyödynnetään jo teknologian välineitä, mikä näkyy esimerkiksi 3D-mallinnuksena ja 3D-tulostuksina. Sisällyttämäl-
lä teknologiaa koruihin voidaan mahdollistaa korujen uudenlainen muunneltavuus käytettäessä. Uskon, että perinteinen koru 
ei ole häviämässä, vaan koruja ja elektroniikkaa tullaan yhdistämään tulevaisuudessa toisiinsa. Tästä esimerkkinä aktiivisuus-
rannekkeet, joiden uskon olevan heikko signaali, mikä korupuolen ammattilaisten olisi hyvä noteerata. Jotta korumuotoilu ja 
-valmistus eivät jäisi jälkeen kehityksestä, kehottaisin seuraamaan entistä ahkerammin muiden alojen tapahtumia ja etsimään 
heikkoja signaaleja. Tällä tarkoitan myös verkostoitumista hyvissä ajoin muiden alojen ammattilaisten ja harrastajien kesken. 
Toistaiseksi digikoru hakee vielä paikkaansa, joten sen kehityksen tarkkailun kannalta hyviä osa-alueita ovat älykorun kehityksen 
seuranta, älykorun asema ja siihen vaikuttavat asiat, sekä materiaalivalinnat. 

Tämän projektin aikana olen tutustunut itselleni uuteen alueeseen, digikoruihin, ja niiden kautta teknologiaan ja sen kompo-
nentteihin. Olen kerrannut sähköopin perusteita ja samalla olen tutustunut eri alojen ammattilaisiin. Lukija voi huomata, että 
muotoilijan yhteistyö muiden alojen ammattilaisten kanssa ja taustatiedon haun tärkeys nousee esiin rivien välistä. Perehtymi-
nen kaikkeen on ollut suhteellisen pintapuolista, mutta avartavaa. Uskon, että korumuotoilulla ja muotoilulla yleensä on oma 
osansa annettavana teknologian puolelle ja päinvastoin. Tartutaan toimeen, hyödynnetään jo olemassa olevia vaihtoehtoja ja 
ratkaisuja entistä ennakkoluulottomammin ja katsotaan onko meistä trendsettereiksi. 
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Liitteet

Liite 1. Katsaus muistisairauteen

Muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät näin toimintakykyä laajasti, 
eikä niitä vastaan ole vielä osattu kehittää parantavaa tai sairauden etenemistä 
pysäyttävää lääkettä. Yleisimmät muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti, verisuoni-
peräinen muistisairaus, Lewyn kappale -tauti ja otsa-ohimolohkorappeumasta joh-
tuva muistisairaus. Iäkkäillä henkilöillä dementiaa aiheuttaa yleisesti Alzheimerin 
taudin ja verenkierohäiriöiden yhdistelmä. Parkinsonin tauti, joka aiheuttaa tie-
donkäsittelyn vaikeuksia, voidaan myös laskea kuuluvaksi eteneviin muistisairauk-
siin. Suomen Sosiaali- ja terveysministeriön eli STM:n ja Suomalainen lääkäriseura 
Duodecimin mukaan muistisairauksiin sairastuu joka päivä 36 suomalaista. Vuotta 
kohden sairastuneita on vähintään 13 000.  Työikäisten keskuudessa eteneviä 
muistisairauksia on noin 7 000–10 000 henkilöllä. STM:n raportin arvion mukaan 
vuonna 2010 keskivaikeaa muistisairautta sairasti hieman yli 95 000 henkilöä ja 
lievää noin 30 000-35 000. (Muistiliitto 2014a; STM 2010, 7-8; Duodecim 2010.)

TAULUKKO 2. Muistisairauksiin altistavia tekijötä (Duodecim 2010-08-13.)

TAULUKKO 1. Muistioireiden tavallisia syitä (Duodecim 2010-08-13.)
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Muistisairauksien yhteydessä käytetään usein sanaa dementia. Dementia ei ole 
sairaus vaan oireyhtymä, jonka oireita ovat muistilliset ja kielelliset häiriöt, kä-
tevyyden heikkeneminen, tunnistamisen vaikeutuminen sekä monimutkaisten 
älyllisten toimintojen heikkeneminen. Dementiaoireet voivat olla oireiden aiheut-
tajasta riippuen parannettavissa, ne voivat olla pysähtyneenä tai ne voivat edetä. 
Yleisin syy dementian aiheuttajana on etenevä muistisairaus. (Muistiliitto 2013.)

Muistisairaus koskettaa paitsi sairastunutta itseään, myös kaikkia hänen lähei-
siään. Sairaus muuttaa muistisairauteen sairastunutta ja ystäväpiiri voi vaihtua. 
Toisinaan ystävien ja sukulaisten käytös sairastunutta kohtaan voi muuttua, mikä 
voi vaikuttaa muistisairaan kokemukseen itsestään, suhtautumisesta riippuen, joko 
hyvällä tai huonolla tavalla.  Useat muutokset ja uusiin tilanteisiin sopeutuminen 
aiheuttaa helposti stressiä, väsymystä ja uusia huolenaiheita niin sairastuneelle 
kuin hänen läheisilleen. Tulee tarve surra niin nykyisyyttä, mennyttä kuin tulevaa-
kin. Jotkut sanovat että muistisairaan omainen menettää muistisairauteen sairas-
tuneen läheisensä kahdesti. Ensimmäinen kerta tapahtuu kun sairastunut unohtaa 
omaisensa. Toinen etappi on hautaan saattaminen. Joku voi kokea menetyksen 
kolmekin kertaa. Ensimmäinen kerta voi tapahtua jo varsin varhaisessa vaiheessa 
sairautta, kun muistisairas ei enää kykene selviytymään arjesta itsenäisesti tai jos 
läheinen kokee muistisairaan persoonallisuuden muuttuneen radikaalisti. Toinen 
vaihe tapahtuu kun muistisairas ei enää tunnista läheistään. Kolmas ja viimeinen 
vaihe on kuolema, muistisairaan hautaan saattaminen.

Muistisairaan arki muuttuu hiljalleen taudin etenemisen myötä ja sairastunut 
läheisineen joutuu etsimään uusia keinoja selviytyä arjessa.  Arjen helpottami-
seksi on kehitetty erilaisia laitteita joita voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. 
Käyttäjät ja heidän omaisensa ovat kokeneet apuvälineiden helpottaneen arkea. 
Suurimmaksi ongelmaksi tuotteiden suhteen on noussut niiden liian myöhäinen 
käyttöönotto. Tuotteet hankittiin usein vasta silloin, kun tuotteelle olisi ollut tar-
vetta jo aiemmin. Myöhäisen käyttöönoton syyksi koettiin useimmissa tapauksissa 
arkea helpottavien tuotteiden ulkonäkö. Käyttäjät kokevat ne rumiksi, leimaaviksi 
ja negatiivista huomiota herättäviksi. Esimerkiksi yksi tällainen tuote on turvaran-
neke, joka tuotteesta, käyttäjästä ja muistisairaan omaisista riippumatta koettiin 
usein rumaksi ja negatiivisesti huomiota herättäväksi. Koska tuotteella ei ole sitä 
pitävälle henkilölle tunnearvoa, se koettiin esteettisesti epämiellyttäväksi ja koska 
sen läsnäoloon ei ole totuttu aiemmin, otti muistisairas sen helposti pois käytöstä. 
(Rytkönen 2013.)

TAULUKKO 3. Muistioireiden parannettavissa olevia syitä (Duodecim 2010-08-13.)
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Liite 3. Mielipidekysely Fast Coins-hank-
keen valokoruista

Liite 2. Muistisairaus- käsitteitä

Duodecimin (2010-08-13) Käypä hoito -sivustolta löytyvä määritelmä muistisairau-
delle: ”Muistisairaudella tarkoitetaan sairautta, joka heikentää sekä muistia että 
muita tiedonkäsittelyn alueita, kuten kielellisiä toimintoja, näönvaraista hahmotta-
mista ja toiminnanohjausta.” 

”Dementia – Muistisairauden vaikean vaiheen oirekuva, johon sisältyy laaja-alaista 
muistin ja tiedonkäsittelyn (esim. ongelmanratkaisu ja hahmottaminen) sekä itse-
näisen selviytymisen merkittävää heikkenemistä. Dementiaoireisto johtuu yleisim-
min jostain etenevästä muistisairaudesta.” (Muistiliitto 2014-09-09a.)

”Alzheimerin tauti – Alzheimerin tauti on hitaasti ja tasaisesti etenevä, aivoja rap-
peuttava sairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Alzhei-
merin tauti aiheuttaa edetessään dementia-oireyhtymän. Se on yleisin etenevä 
muistisairaus.” (Muistiliitto 2014-09-09b.)

”Lewyn kappale -tauti – Lewyn kappale -tauti on dementiaoireyhtymään johtava 
etenevä muistisairaus, joka on saanut nimensä aivoissa havaittavien löydösten, 
Lewyn kappaleiden, kertymisestä aivojen kuorikerroksen alueelle.” (Muistiliitto 
2014-09-09b.)

”Muistisairaus – Neurologinen sairaus, joka heikentää muistia ja muita kognitiivisia 
eli tiedonkäsittelyn toimintoja. Muistisairaudet voivat olla ohimeneviä, parannet-
tavia, pysyviä jälkitiloja tai eteneviä.” (Muistiliitto 2014-09-09b.)

”Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus – Otsa-ohimolohkorap-
peumasta johtuva etenevä muistisairaus (frontotemporaalinen degeneraatio) on 
yleisnimitys niille oireyhtymille, joille on ominaista aivojen otsa- ja ohimolohkojen 
toiminnan heikkeneminen ja siitä johtuvat oireet. Ks. myös Frontotemporaalinen 
degeneraatio; Etenevä, sujumaton afasia; Semanttinen dementia.” (Muistiliitto 
2014-09-09b.)

”Semanttinen dementia – Semanttinen dementia on otsa-ohimolohkorappeumas-
ta johtuva etenevä muistisairaus, joka heikentää kykyä ymmärtää sanojen merki-
tyksiä ja/tai tunnistaa tuttuja esineitä ja/tai kasvoja.” (Muistiliitto 2014-09-09b.)

”Verisuoniperäinen muistisairaus – Verisuoniperäinen (vaskulaarinen) muistisai-
raus liittyy aivojen verisuonten vaurioihin ja erityyppisiin aivoverenkiertohäiriöi-
hin. Se on toiseksi yleisin etenevä muistisairaus.” (Muistiliitto 2014-09-09b.)

1.TAVOITE 

Tavoite oli saada valokoruista kiinnostuneita ihmisiä kertomaan haluamistamme alueista mielipiteitä tarinan 
muodossa. Käytimme tässä apuna esitäytettyä runkotarinaa, johon ihmiset pystyivät kirjoittamaan omat 
mielipiteensä tyhjiin kohtiin. Tehtävä lähetettiin 30 ihmiselle sähköpostin kautta. Aikaa oli vastata vajaa viikko. Ensin 
saatiin kahdeksan vastausta. Deadlinen lähestyessä laitettiin muistutus, jonka seurauksena saatiin neljä vastausta 
lisää. Tehtävänantoon liitettiin muistin palauttamiseksi linkki juuri valmistuneeseen digikorukirjaan. 

2.TEHTÄVÄNANTO 

Hei  xxx, 

Fast Coins-hanke päättyy 31.10.2014. Olemme parhaillaan tekemässä yhteenvetoa valokorujen osalta, mihin 
tarvitsemme vielä hieman lisää kuluttajanäkemystä. Olisimme erittäin kiitollisia, jos löytäisit pienen hetken tästä 
kiireisestä elämästä ja täyttäisit oman näkemyksesi mukaisesti toisen alla olevista tekstinpätkistä. 

1.Ostaisin valokorun, koska se____________________ . Minusta valokoru on perinteiseen koruun 
verrattuna___________________ . Ostaisin valokorun mielelläni ____________________ (paikka x), 
koska___________________.  Ostaisin sellaisen myös_____________________ (kenelle), koska 
_____________________ . Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat___________________ .Ainoa asia, mikä minua 
arveluttaa valokoruissa on_________________________.        

Vapaa sana:____________________________________________________________________________________ 

2.En ostaisi valokorua , koska se____________________ . Minusta valokoru on perinteiseen koruun verrattuna 
___________________ .  Valokoru soveltuu mielestäni enemmänkin ___________________    (kohderyhmä/paikka), 
koska_______________________  .  Ostaisin sellaisen jos___________________ , koska______________________ . 
Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat ________________________   . Minua arveluttaa 
valokoruissa______________________.         

Vapaa sana:____________________________________________________________________________________ 

Alla olevasta linkistä pääset katsomaan ”tuliterää”, tiivistä ja kuvapainotteista digikorukirjaa! 
http://www.photobox.fi/1x955228/creation/2790435540?cid=mservsharcre
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3.KÄYTTÄJÄTARINAT 

Tarina 1: 
Ostaisin valokorun, koska se poikkeaa perinteisestä massatuotannosta.  Minusta valokoru on perinteiseen koruun 
verrattuna enemmän "tätä päivää".  Ostaisin valokorun mielelläni sen valmistajalta, koska työmies on palkkansa 
ansainnut. Ostaisin sellaisen myös vaimolleni, koska hän ihastui kirjan kuviin. Valokoruista kertoisin myös muille, että 
ne ovat "loistavia" lahjoja. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa on virran riittäminen:) 

Vapaa sana: Helvetin hienoja kuvia kirjassa! 

Tarina 2:
Ostaisin valokorun, koska sillä on uutuusarvoa. Minusta valokoru on perinteiseen koruun verrattuna hauska. Ostaisin 
valokorun mielelläni tekijältä itseltään, koska haluaisin myös tietää korusta ja sen käytöstä enemmän sekä kuulla 
korun tarinan. Ostaisin sellaisen myös pojalleni (8v.), koska hän tykkää koruista ja tässä korussa olisi tällainen 
erikoisuus/uutuus. Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat hauskoja.  Ainoa asia, mikä minua arveluttaa 
valokoruissa on patterin vaihto tai että kuinka pitkä käyttöikä korulla on (patterin kesto). 

Vapaa sana: Valokoruja täytyy minusta esitellä ja tuoda niiden ominaisuuksia esille ja jos suunnittelijalla on ollut 
jokin idea juuri tässä mallissa, niin siitä kannattaa kertoa. Jos koruun liittyy joitakin hyötyominaisuuksia, niistäkin 
kannattaa kertoa suoraan (face to face) kuluttajille/potentiaalisille ostajille. Tekijän/suunnittelijan/valmistajan "omat 
kasvot" ovat tärkeää, kun korua markkinoidaan. 

Tarina 3: 
Ostaisin valokorun, jos se on esteettisesti miellyttävä tai jos siinä on jokin mielenkiintoinen funktio. Minusta valokoru 
on perinteiseen koruun verrattuna "ikkuna tulevaisuuteen". Ostaisin valokorun mielelläni koruliikkeestä tai tekijältä 
suoraan, koska tekijän avulla sitä voidaan kustomoida mieleisikseni. Ostaisin sellaisen myös kummilapselleni, koska 
uskon lasten pitävän valokoruista. Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat elektroniikkaa sisältäviä koruja. Ainoa 
asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa on akun ja pakkasen kesto. 

Tarina 4:
Minusta valokoru on perinteiseen koruun verrattuna hauska ja yllätyksellinen. Toki perinteiselle korullekin on 
aikansa ja paikkansa, mutta valokoru tuo käyttäjälleen hyvää mieltä ja leikkisyyttä. Korun kokeilu oli hauska kokemus 
ja osoitti mielestäni myös teiltä tekijöiltä uudenlaista otetta ja asennetta. 

Tarina 5: 
Ostaisin valokorun, koska se on kiinnostava. Minusta valokoru on perinteiseen koruun verrattuna erikoinen. Ostaisin 
valokorun mielelläni vaikkapa marketista, koska sen ei tarvitse olla kallis.  Ostaisin sellaisen myös tyttärelleni, koska 
hän haluaa olla mukana uusissa jutuissa. Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat mainioita pukukoruja ja sopivat 
baari-iltaankin. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa on niiden sisältämän tekniikan kestävyys. 

Tarina 6:  
Ostaisin valokorun, koska se on kiinnostava. Minusta valokoru on perinteiseen koruun verrattuna huomiota 
herättävä. Ostaisin valokorun mielelläni verkkokaupasta, koska se on kätevintä. Ostaisin sellaisen myös liikelahjaksi 
koska edustaa innovatiivista ja uutta ajattelua. Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat erilaisia ja taatusti  
edelläkävijöiden juttu. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa on käyttöikä. 

Tarina 7: 
Ostaisin valokorun, koska se on uudenlainen ja erilainen. Minusta valokoru on perinteiseen koruun verrattuna 
mielenkiintoinen ja näyttävä. Ostaisin valokorun mielelläni koruliikkeestä, koska siellä voisin sovittaa eri malleja ja 
samalla saisin henkilökunnalta kattavat taustatiedot ja käyttöohjeet koruun liittyen.  Ostaisin sellaisen myös 
aikuiselle kummilapselleni, koska valokorut ovat nuorekkaita. Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat kaikki 
erilaisia ja muuntautuvia. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa on niiden suuri koko. 

Vapaa sana: Pidän itse pienistä koruista, joten on hyvä, jos mallistossa on erikokoisia koruja. 

Tarina  8:
Ostaisin valokorun, koska se on moderni, epätavallinen ja viehättävä. Minusta valokoru on perinteiseen koruun 
verrattuna nykyaikainen ja yhdistää eri asioita. Ostaisin valokorun mielelläni Lappeenrannasta, koska asun täällä ja 
on kiva kuin korukaupoissa saa löytää erilaisia tuotteita! Ostaisin sellaisen myös siskolleni, koska se on 
uniikki.  Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat kauniita. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa on 
myyntihinta. 

Tarina 9: 
Ostaisin valokorun, koska se on kaunis ja uniikki. Minusta valokoru on perinteiseen koruun verrattuna erikoinen ja 
kiehtova idea. Ostaisin valokorun mielelläni netistä tai kultasepän/ korupajan liikkeestä, koska netistä on helppo 
ostaa ja kultasepällä tulee ainakin silloin tällöin käytyä.  Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat kauniita ja 
yksilöllisiä. Ainoa asia, mikä minua arveluttaa valokoruissa on niissä käytettävän virtalähteen kestoaika eli pitääkö 
olla vaihtamassa paristoja parin tunnin välein. Samoin tämänhetkinen hinta on liian kallis taloustilanteelleni. 

Tarina 10: 
Ostaisin valokorun, koska se on uusi ja erilainen, innovatiivinen tuote. Minusta valokoru on perinteiseen koruun 
verrattuna monikäyttöisempi - sama koru muuntuu erilaisiin asuihin ja tilanteisiin sopivaksi. 

Tarina 11: 
En ostaisi valokorua, koska se ei tämänhetkisen käsitykseni ja kokemukseni mukaan ole minun tyyliseni. Minusta 
valokoru on perinteiseen koruun verrattuna hieman liian moderni minulle. Valokoru soveltuu mielestäni 
enemmänkin esimerkiksi kulttuuri-alalle, koska se on sopivan boheemi ja huomiota herättävä.  Ostaisin sellaisen jos 
se olisi pienempi kokoinen ja valo olisi ekologisesti tuotettu (en tiedä miten valo nyt tuotetaan), koska silloin se sopisi 
omaan tyyliini paremmin. Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat uutta teknologiaa hyödyntäviä koruja, joissa 
valo voi vaihtaa väriä ja että ne ovat saaneet huomiota jopa TV-uutisissa. Minua arveluttaa valokoruissa 
enimmäkseen se, ettei minulla ole niistä kokemusta ja uskon niiden olevan melko kalliita. 

Tarina 12: 
Ostaisin valokorun, koska se on persoonallinen lahja itselle tai toiselle. Minusta valokoru on perinteiseen koruun 
verrattuna näyttävämpi ja mielenkiintoisempi. Ostaisin valokorun mielelläni liikkeestä tai ainakin henkilökohtaisesti 
sen valmistajalta, koska silloin saisin hyvin tietoa korun taustasta ja syntyhistoriasta. Voisin tilata korun myös 
nettikaupasta.  Ostaisin sellaisen myös hyvälle ystävälle, koska tietäisin, mistä hän pitää ja että hän arvostaisi 
lahjaani. Kertoisin valokoruista muille, että ne ovat uniikkia käsityötä ja siksi ainutlaatuisia. Ainoa asia, mikä minua 
arveluttaa valokoruissa on niiden joskus ehkä liian värikäs värimaailma, mutta värivalojakin voi onneksi itse muokata 
ja säädellä tilanteen mukaan. 

Vapaa sana: Kiitos teille, että sain seurata hankkeenne etenemistä noin vuoden verran. Valokorun haluaisin myös 
hankkia itselleni, kun siihen tulee mahdollisuus.
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