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Langaton tiedonsiirto yleistyy koko ajan nykymaailmassa ja ihmiset haluavat lisää langattomuutta 
elämäänsä. Terveyssovellusten ja terveysmittareiden käyttö on myös lisääntynyt ihmisten 
elämässä ja omahoidossa. Ihmiset haluavat sovellusten ja mittareiden käytön olevan 
mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa, mikä käytännössä tarkoittaa nopeaa ja vaivatonta 
käyttöä. 

Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona myHealthway-nimiselle yritykselle. Opinnäytetyössä 
tutkittiin yleisimpien langattomien tiedonsiirtotekniikoiden toimivuutta ja niiden soveltuvuutta 
myHealthwayn sovelluksen kanssa käytettäväksi. Nykyään yleisimpiä tiedonsiirtotekniikoita ovat 
WLAN, Bluetooth ja tulevaisuudessa Near Field Communication. 

Työssä selvitettiin, miten Withingsin terveydenhuollon mittareista, kuten verenpainemittari, olisi 
mahdollista siirtää mittaustulokset langattomasti myHealthwayn sovellukseen Android-alustalla. 
Tästä aiheesta on opinnäytetyössä tehty vaatimusmäärittely, jossa selvitetään mahdollisen 
langattoman tiedonsiirron mahdollisuus Withingsin mittareista myHealtwayn sovellukseen 
käyttämällä hyväksi Googlen kehittämää Google Fit-palvelua. Google Fit-palvelu osoittautui 
helpoimmaksi ja järkevimmäksi vaihtoehdoksi langattoman tiedonsiirron toteuttamiseen sen 
monipuolisuuden ja tulevaisuuden mahdollisuuksien perusteella. 

Työssä tutkittiin myös myHealthwayn sovellusta lääkinnällisenä laitteena. Lääkinnällisten 
laitteiden määrittely Euroopan unioinin alueella on hyvin tarkkaa, ja siihen on oma menettely 
prosessinsa. Työssä tutkittiin, onko myHealthwayn sovellus lääkinnällinen laite ja mihin 
lääkinnällisten laitteiden luokkaan se kuuluu. Tuloksena oli, että myHealthwayn sovellus 
kannattaa luokitella lääkinnälliseksi laitteeksi luokkaan yksi. Tämä antaa myHealthwaylle 
mahdollisuuden käyttää CE-merkintää sovelluksen laadun takaamiseksi. 
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WIRELESS DATA TRANSFER IN THE 
MYHEALTHWAY APPLICATION 

Wireless data transfer becomes more common in today’s world and people want more wireless 
functionality to their everyday life. The Use of health applications and health indicators is 
increasing as well in people’s lives. People want to use health applications and indicators with 
ease. 

The thesis was commissioned by myHealthway Ltd. The thesis examines the functioning of the 
major wireless communication technologies and their suitability for use with myHealthway’s 
application. The most used wireless technologies in today’s world are WLAN, Bluetooth and Near 
Field Communication. 

The thesis examined how Withings health indicators such as blood pressure monitors, could 
transfer the blood pressure results wirelessly to the myHealthway’s application on the Android 
platform. In the theses there is a requirement specification that the wireless data transfer could 
be done from Withings indicators to myHealthway’s application using the Google Fit service in 
the process. The Google Fit-service turned out to be the easiest and the most feasible option for 
the implementation of wireless communication because of its versatility and future opportunities. 

The work also investigated myHealthway’s application according medical device criteria. The 
definition of medical devices in European Union area is very accurate, and it has its own 
procedure processes. The work examined whether the myHealthway’s application is or is not a 
medical device and which category of medical devices it belongs. The result was that the 
myHealthway’s application is classified as a medical device Class 1. This gives myHealthway the 
ability to use the CE marking in order to guarantee the quality of the application. 
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KÄYTETYT LYHENTEET 

CE-merkintä Merkki joka todentaa, että tuote täyttää EU:n direktii-

vien mukaiset vaatimukset 

Hajaspektritekniikka Bluetooth tiedonsiirrossa käytetty tekniikka 

MAC-salaus WLAN:n suojaustekniikka 

NFC  Near field communication, lähi tunnistustekniikka 

RFID-tekniikkaa Radio Frequency IDentification, radiotaajuinen etätun-

nistus 

WEP  WLAN:n salaustekniikka 

WLAN  Wireless local area network, langaton lähiverkko 

WPA  WLAN:n salaustekniikka 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö tehdään myHealthway nimiselle startup-yritykselle. Opinnäytetyön 

tarkoituksena on selvittää, miten langaton tiedonsiirto tapahtuu terveyslaitteiden, 

kuten verensokerimittari tai vaa’an, ja myHealthwayn kehittämän sovelluksen vä-

lillä. Työssä perehdytään langattoman tiedonsiirron yleisimpiin periaatteihin, 

standardeihin, rajapintoihin ja rajoitteisiin. Työssä keskitytään Buetooth-, WLAN- 

ja NFC-tiedonsiirtotekniikoihin.Työssä tutkittiin, miten langaton tiedonsiirto onnis-

tuisi myHealthwayn sovellukseen Android-alustalla. Työssä tehtiin vaatimusmää-

rittely, jossa selvitetään, miten langaton tiedonsiirto olisi mahdollista suorittaa 

Withingsin terveydenhuollon laitteista myHealthwayn sovellukseen langattomasti 

Android-alustoilla. Lisäksi työssä perehdytään lääkinnällisten laitteiden määritel-

mään ja tutkitaan, onko myHealthwayn ohjelmisto lääkinnällinen laite. Lopuksi 

pohdittiin, miten langaton tiedonsiirto vaikuttaa loppukäyttäjään. 
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2 LANGATON TIEDONSIIRTO 

Langaton tiedonsiirto tarkoittaa kaikenlaista tiedonsiirtämistä langattomasti lait-

teesta toiseen. Tyypillisiä langattoman tiedonsiirron kohteita ovat matkapuheli-

met, lähiverkot, tietokoneiden ja muiden teknillisten laitteiden lisälaitteet. Langa-

ton tiedonsiirto yleistyy jatkuvasti, ja sille keksitään uusia käyttökohteita [2, 6, 11]. 

Langaton tiedonsiirto vähentää johtojen määrää ja antaa teknillisille laitteille lisää 

liikkuvuutta. Terveydenhuollossa langaton tiedonsiirto on myös yleistymässä. 

Laitevalmistajat lisäävät omiin laitteisiinsa esimerkiksi verenpainemittariin langat-

toman tiedonsiirron tekniikoita, joilla käyttäjät pystyvät lähettämään mittaustulok-

sensa puhelimensa sovellukseen tai tietokoneella. Nykyajan yleisimmät langat-

tomat tiedonsiirtotekniikat ovat Bluetooth ja WLAN, tulevaisuudessa NFC-tek-

niikka tulee yleistymään [2, 6, 11].  

2.1 Bluetooth 

Bluetooth on yksi yleisimmin käytetyistä langattoman tiedonsiirron tekniikoista. 

Sitä käytetään erityisesti puhelimissa, tableteissa, tietokoneissa sekä lääkinnälli-

sissä laitteissa.  Bluetooth-tekniikkaa käytetään myös todella paljon lääkinnällis-

ten laitteiden tiedonsiirrossa, kuten esimerkiksi verenpainemittarien mittaustulok-

sien siirtämisestä älylaitteisiin, kuten puhelimiin tai tietokoneisiin. 

Nykyisin yleisimmin käytetyt Buetooth versiot ovat Bluetooth 3.1 ja Bluetooth 4.0 

(low energy, smart). Bluetooth 4.0 on tiedonsiirtonopeuksiltaan hiukan nopeampi 

kuin versio 3.1, ja versio 4.0 käyttää selvästi vähemmän energiaa tiedonsiirtoon 

[1]. Bluetoothin tiedonsiirto perustuu lyhyen kantaman radiotekniikkaan, jonka 

tarkoituksena on ollut korvata kaapelit matkapuhelimien, tietokoneiden ja muiden 

oheislaitteiden välillä. Bluetooth-tekniikka toimii 2,4 – 2,485 GHz välisellä lähe-

tystaajuudella, ja se on lisensoimaton lähetystaajuus melkein kaikissa maissa. 

Bluetooth käyttää hajaspektritekniikkaa yhteyksien häiriöiden vähentämiseksi [2, 

3, 4]. Hajaspektritekniikassa koodataan radiotaajuuteen lähetettävä viesti para-

metreillä, jotka vain vastaanottajalla on tiedossa. Ulkopuoliselle lähetetty viesti 
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näyttää taustakohinalta. Hajaspektritekniikka käyttää myös suurta taajuusaluetta, 

joka mahdollistaa erittäin nopean tiedonsiirron. [5] 

2.1.1 Bluetoothtietoturva 

Bluetoothin tietoturva on todella tärkeää myHealthway Oy:n kannalta. Tiedonsiir-

rossa liikkuu yksityishenkilöiden terveydentilaan liittyvää tietoa.  

Bluetoothin tietoturva muodostuu siirrettävän tiedon salauksesta sekä uuden lait-

teen autentikoinnista. Salauksen hallinnassa käytetään kahta salaista avainta, 

laitteen MAC-osoitetta sekä autentikoinnissa muodostettavaa satunnaislukua. 

Varsinaiseen salaukseen käytetään E0-nimistä jonosalainta. Kaikki käytettävä 

salaus on symmetristä. [6] 

2.1.2 Bluetooth tiedonsiirtotekniikka 

Bluetooth tekniikka käyttää langattomassa tiedonsiirrossa hyväkseen samoja ra-

dioaaltoja kuin matkapuhelimet, televisiot ja FM-adiot. Bluetoothtekniikka kuiten-

kin käyttää näitä radioaaltoja pienemmällä lähetystaajuudella.  

Bluetoothin keskilähetystajuus on 2,45 GHz. Tämä taajuus on lisensoimaton ja 

vapaasti käytettävissä useimmissa maissa. Langattomat lähiverkot toimivat myös 

samalla taajuudella, mutta häiriöiden vähentämiseksi Bluetooth käyttää hajas-

pektritekniikkaa. Bluetoothin yleinen koostumus voidaan jakaa kolmeen eri osaan 

(kuva 1), esitelty alla olevassa kuvassa. Osat ovat radio-osa (Bluetooth radio), 

radiolinkin hallintaosa (link controller) ja yhteydenhallinta (link manager), joissain 

tapauksissa tähän voidaan lisätä isäntä (host) [7]. 

 

Kuva 1. Bluetoothin rakenne [7]. 
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2.2 WLAN 

WLAN on Bluetoothin ohella yleisimmin käytetty langaton tiedonsiirtotekniikka. 

WLAN (lyhenne sanoista wireless local area network) avulla erilaiset verkkolait-

teet voidaan yhdistää toisiinsa ilman erillisiä kaapeleita. WLAN-termiä käytetään 

yleisimmin tarkoittamaan IEEE 802.11 -standardia. 

 WLAN-tiedonsiirtoa käytetään yleensä kotien langattoman verkon muodostami-

seen, mutta sitä käytetään myös terveyslaitteiden langattomaan tiedonsiirtoon. 

Useimpien vaakojen langaton tiedonsiirto on ratkaistu WLAN-yhteyden avulla 

(iHealth ja Withings). Vaaoista saatavat punnitus tai mittaustulokset voidaan hel-

posti ja langattomasti lähettää tietokoneisiin ja älylaitteisiin WLAN -hteyden avulla.  

2.2.1 WLAN-tietoturva  

Koska myHealthwayn tapauksessa WLAN-verkon avulla siirretään yksityishenki-

löiden terveystietoja, pitää WLAN-verkon olla turvallinen. Oikein käytettynä 

WLAN on turvallinen langaton tiedonsiirtotapa. WLAN:n suojaus ratkaistaan 

yleensä salasanasuojauksella. Vanha WEP-suojausratkaisu on tullut liian hel-

posti murrettavaksi, joten nykyään pitäisi käyttää WPA-salasana suojausta 

WLAN-verkon suojaamiseen. WEP (Wired Equivalent Privacy) -suojaus muodos-

taa salaisen avaimen, joka on 40-, 64- tai 128-bittinen. Salainen avain hoitaa lä-

hetettävien pakettien kryptaamisen ja pyrkii takaamaan siirrettävän tiedon ehey-

den [8]. WPA-salauksessa on kolme parannettua ominaisuutta WEP-salaukseen 

nähden. Ensimmäiseksi WPA-salaus käyttää avaimen vaihtotekniikkaa, toiseksi 

paketit, jotka vastaan otetaan, hylätään tukiaseman toimesta, ja kolmanneksi 

WPA-salauksessa voidaan käyttää MAC-suojausta [9, 10]. WLAN-yhteyden lu-

vattoman käytön ehkäisemiseksi voidaan ottaa käyttöön myös verkkokorttien 

MAC-osoitteen tarkistuksen, jolloin vain koneet, joiden verkkokortin MAC-tunnus 

on WLAN-tukiaseman listalla, voivat muodostaa yhteyden WLAN-verkkoon. Täl-

löin tiedot ovat hyvässä turvassa eivätkä ulkopuoliset pääse käsiksi tietoihin. [6] 
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2.3 Near Field Communication 

Near Field Communication (NFC) on RFID-tekniikkaa hyödyntävä laitteiden kät-

telyyn (tunnistamiseen) ja tiedonsiirtoon hyvin lyhyille, korkeintaan muutamien 

senttimetrien etäisyyksille kapealla tiedonsiirtokaistalla. RFID (Radio Frequency 

Identification) eli radiotaajuinen etätunnistus on menetelmä tiedon etälukuun ja -

tallentamiseen käyttäen RFID-tunnisteita eli tageja [11]. Suurin ero RFID:hen on 

se, että NFC-laite voi toimia sekä lukijalaitteena että tunnisteena, toisin kuin pe-

rinteiset RFID-laitteet. [12, 13, 14] 

NFC:tä voidaan käyttää seuraavanlaisissa tilanteissa [12]:  

- NFC:n avulla voidaan yhdistää kaksi laitetta toisiinsa, esimerkiksi älypu-

helimet, minkä jälkeen suurempi langaton tiedonsiirto voidaan suorittaa 

turvallisesti esimerkiksi Bluetooth-yhteydellä 

- NFC-tekniikkaa voidaan hyödyntää myös lähimaksamisessa. Maksukor-

teissa (Visa tai MasteCard) on NFC-muotoinen tiedonsiirto, ja sitä käyte-

tään EMV-maksuterminaalin (POS-terminaali) kanssa kontaktittomassa 

tiedonsiirrossa. EMV-maksuterminaali (POS-terminaali) on kaupoissa 

oleva maksupääte, johon maksukortti laitetaan. 

2.3.1 NFC:n toiminta 

Near Field Communication käyttää sähkömagneettisia radiokenttiä toimiakseen, 

toisin kuin Bluetooth ja WLAN, jotka käyttävät radioaaltoja. NFC on tarkoitettu 

käytettäväksi laitteiden tunnistamiseen lähietäisyydellä.  

Laitteet, jotka käyttävät NFC-tekniikkaa, voivat olla joko aktiivisia tai passiivisia. 

Passiivinen laite, kuten NFC-tag voi sisältää informaatiota, jota muut laitteet voi-

vat lukea, mutta itse se ei lue mitään tietoja. Aktiiviset NFC-laitteet (esimerkiksi 

älypuhelimet) voivat lukea tai vaihtaa tietoja toisten aktiivisten laitteiden kanssa. 

Aktiivinen laite voi myös muuttaa passiivisen laitteen tietoja, jos sillä on siihen 

vaadittavat oikeudet. [12, 13, 14] 
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2.3.2  NFC-standardit 

ISO/IEC 18092, ISO/IEC 14443 ja ISO/IEC 15693 ovat NFC-kommunikaatioraja-

pinta ja protokollastandardeja, jotka määrittelevät antennien lisäksi myös tiedon-

siirtoprotokollat ja siirrettävän datan formaatin. 
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2.4 Vertailua WLAN-, Bluetooth- ja NFC-tekniikoista 

Alla olevassa taulukossa on vertailua langattomien tiedonsiirto tekniikoiden 

eroista. 

Taulukko 1. NFC, Bluetooth ja Bluetooth Low Energy vertailu [6] 

Aspect NFC Bluetooth Bluetooth Low 

Energy, (4.0), 

Smart 

Tag requires po-

wer 

No Yes Yes 

Cost of Tag  $0.10  $5  $5 

RFID compatible  ISO 18000-3  ac-

tive 

 ac-

tive 

Standardisation 

body 

ISO/IEC Bluetooth SIG Bluetooth SIG 

Network Stand-

ard 

ISO 13157 etc. IEEE 802.15.1 IEEE 802.15.1 

Network Type Point-to-point WPAN WPAN 

Cryptography not with RFID available available 

Range  < 20 cm  ~100 m (class 

1) 

~50 m 

Frequency 13.56 MHz 2.4–2.5 GHz 2.4–2.5 GHz 

Bit rate 424 kbit/s 2.1 Mbit/s  1 Mbit/s 

Set-up time < 0.1 s < 6 s < 0.006 s 

 

Current con-

sumption 

< 15mA (read) varies with class < 15 mA (read 

and transmit) 
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Alla olevassa taulukossa vertailuna WLAN ja Bluetooth tietoturva tekniikat. 

Taulukko 2. WLAN ja Bluetooth tietoturva [6,14] 

 WLAN Bluetooth 

Tunnistus SSID 

(Service set identifier) 

Laitteiden parittaminen (MAC-

osoite) 

Pääsylista Access point lista 

(MAC-osoite) 

MAC-osoite 

Autentikointi WEP, WPA, WPA 2 Link key, PIN-koodi 

Salaus protokollat WEP, WPA (TKIP), 

WPA2 (AES) 

Link key 

 

SSID (service set identifier) on WLAN verkon nimi, jonka käyttäjä voi itse muuttaa 

haluamakseen, jotta verkon pystyy tunnistamaan. 

Link key on Bluetoothin tietoturva ratkaisu. Molemmat Bluetooth osapuolet sopi-

vat yhtenäisestä salaus avaimesta, jota käytetään tiedonsiirtoon. Bluetoothin 

suurin haavoittuvaisuus on link keyn asettamisen aikana. Jos ulkopuolinen käyt-

täjä saa tietoonsa link keyn salausavaimen, pystyy hän murtamaan verkon ja 

pääsemään käsiksi tietoihin [14]. 
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3 MYHEALTHWAY 

 

MyHealthway kehittää älypuhelinsovellusta, jonka tarkoituksena on kerätä poti-

laan terveystietoja potilaan omahoitoa varten sekä välittää tietoja potilaan tervey-

den tilasta suoraan omalle lääkärille. Sovelluksen tarkoituksena on helpottaa po-

tilaan oman terveyden seurantaa ja pitää lääkäri paremmin mukana omahoi-

dossa. Potilaiden on tarkoitus käyttää terveyslaitteita kuten verenpainemittaria tai 

verensokerimittaria, jonka jälkeen saadut mittaustulokset syötetään manuaali-

sesti puhelimessa olevaan myHealthwayn sovellukseen. MyHealthway on kehit-

tämässä langatonta tiedonsiirtoa mittarien ja oman sovelluksensa välille, jolloin 

manuaalisesti tapahtuva mittaustulosten syöttämisen tarve poistuisi ja sovelluk-

sen käyttö helpottuisi ja olisi nopeampaa. MyHealthway on kehittänyt langatto-

man tiedonsiirron iHealthin terveyslaitteiden ja myHealthway sovelluksen välille. 

Tulevaisuudessa myHealthwayn olisi tarkoitus kasvattaa terveyslaitteiden mää-

rää, jotka voisivat käyttää langatonta tiedonsiirtoa manuaalisen tiedonsiirron si-

jaan. 

Koska myHealthwayllä ei ole omia terveyslaitteita, joutuu se kohdistamaan kehi-

tyksensä kolmansien osapuolien laitteiden kehittäjiin. Uusimmissa terveyslait-

teissa on nykyään usein Bluetooth tai WLAN valmius jota pystyy helposti hyödyn-

tämään tiedonsiirrossa. Parhaimpina esimerkkeinä toimivat iHeath ja Withings. 

iHealth ja Withings ovat terveydenhuollon laitteita valmistavia yrityksiä. Molem-

mat yritykset ovat tehneet useita terveydenhuollon laitteita kuten verenpainemit-

tareita, vaakoja ja aktiivisuusrannekkeita. Molempien valmistajien tuotteet käyt-

tävät langattoman tiedonsiirron tekniikoita, pääasiassa Bluetooth- ja WLAN-tek-

niikoita.  
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3.1 iHealth 

iHealth on kehittänyt monia terveyslaitteita, kuten verensokerimittareita, veren-

painemittareita ja vaakoja. iHealthin laitteissa langattomaan tiedonsiirtoon käyte-

tään Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0 ja WLAN yhteyttä tuotteesta riippuen [20].  

iHealth tuotteita on helppo ottaa myHealthwayn käyttöön. iHealth etsii jatkuvasti 

uusia sovelluskehittäjiä, jotka voisivat hyödyntää heidän tuotteitaan. iHealthin si-

vuilla on rekisteröitymismahdollisuus sovellus kehittäjille. Sovellus kehittäjät pää-

sevät käsiksi kaikkiin iHealth tuotteiden mittaustuloksiin ja käyttäjä tietoihin. Oh-

jeet kuinka iHealth tuotteiden mittaustuloksia voi käyttää löytyvät osoitteesta 

http://developer.ihealthlabs.com/index.htm [20]. 

Data kulkee iHealth tuotteen kautta iHealthin omaan sovellukseen ja sitä kautta 

iHealthin omaan tietokantaan. Tämän jälkeen ulkopuoliset sovelluskehittäjät voi-

vat poimia tiedon omiin sovelluksiinsa iHealthin tietokannasta [20]. 

MyHealthway kuitenkin on kehittänyt oman ratkaisunsa käyttäen Healthkit palve-

lua. Ihealthin laitteet toimivat langattomasti yhteen Healthkit palvelun kanssa iOS 

alustoilla. IHealth laitteiden mittaustulokset tallentuvat langattomasti Healthkit 

palveluun, josta myHealthway pääsee poimimaan mittaustulokset omaan sovel-

lukseensa. 

3.2 Withings  

Withings on kehittänyt myös monia terveyslaitteita aina verenpainemittareista 

vaakoihin. Withingsin laitteissa käytetään langattomaan tiedonsiirtoon Bluetooth 

2.0, Bluetooth 4.0 ja WLAN-yhteyttä [21].  

MyHealthway Oy:llä olisi mahdollisuus muodostaa langaton tiedonsiirto tekniikka 

myös Withingsin terveydenhuollon laitteiden ja myHealthway sovelluksen välille. 

Withingsillä on mahdollisuus rekisteröityä sen yhteistyökumppaniksi, jonka jäl-



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jaani Ketonen 

keen sovelluskehittäjillä on mahdollisuus luoda yhteys Withingsin terveydenhuol-

lon laitteiden ja oman sovelluksensa välille. Ohjeet kuinka Withings tuotteiden 

mittaustuloksia voi käyttää löytyvät osoitteesta http://oauth.withings.com/api [21]. 

Withingsillä on satoja yhteistyökumppaneita, joiden sovelluksissa hyödynnetään 

Withingsin tuotteita.  MyHealthway Oy:n olisi helppo päästä mukaan hyödyntä-

mään Withingsin tuotteita liittymällä Withingsin yhteistyökumppaniksi [21].  

MyHealthway Oy:n kannalta kuitenkin paras keino olisi päästä käyttämään Wit-

hingsin mittareita Google Fit palvelun kautta. Withingsin mittarit toimivat langat-

tomasti Google Fit palvelun kanssa. Withings mittareiden mittaustulokset tallen-

tuvat suoraan Google Fit-palveluun, josta myHealthway Oy:n olisi helppo päästä 

poimimaan mittaustulokset omaan sovellukseensa. MyHealthway Oy käyttää sa-

manlaista tekniikka iHealthin ja Healthin palvelujen kanssa, joten tämä olisi pe-

rusteltu ratkaisu.  

3.3 Healthkit ja Google Fit 

Healthkit on Applen kehittämä terveyspalvelu, iOS alustoille, jonne käyttäjät voi-

vat tallentaa omia terveystietojaan suoraan ylläpidettävistä mittareista, kuten sy-

kemittari. Kun terveystiedot on tallenettu Healthkit palveluun voivat kolmannen 

osapuolen sovellukset poimia tietoja omiin sovelluksiin käyttäjän luvalla. Healthkit 

siis toimii yhtenäisenä tallennus paikkana terveystiedoille, josta käyttäjät voivat 

tämän jälkeen siirtää helposti tietoja haluamiinsa sovelluksiin. MyHealthway Oy 

on kehittänyt omaan sovellukseensa mahdollisuuden poimia suoraan tietoja 

iHealthin mittareista omaan sovellukseensa Healthkit palvelun avulla. Tiedot tal-

lentuvat iHealthin mittareista Healthkit palveluun, josta myHealthwayn sovellus 

voi poimia haluamansa tiedot omaan käyttöönsä [22]. 

Google on kehittänyt Android-alustoille vastaavanlaisen palvelun Google Fitin. 

Sen toiminta on melkein samanlainen kuin Healthkitin. Google Fit ei ole aivan 

vielä yhtä monipuolinen kuin Healthkit, mutta sitä kehitetään jatkuvasti lisää. 

MyHealthway Oy voisi kehittää Android-alustoille samanlaisen teknisen ratkaisun 
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kuin he kehittivät Healthkit palvelun kanssa iOS alustoille. Google Fitin soveltu-

vuutta myHealthwayn sovelluksen käyttöön käydään lisää vaatimusmäärittely-

dokumentissa [23]. 
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4 LANGATTOMAN TIEDONSIIRRON HYÖDYT JA 

HAITAT  

4.1 Hyödyt 

Langattomaan tiedonsiirtoon liittyy monenlaisia hyötyjä. MyHealthway Oy:n ta-

pauksessa tiedonsiirto terveyslaitteista, kuten verensokerimittareista tai veren-

painemittareista, älypuhelinsovellukseen on tärkeää. Mittaustuloksien siirtäminen 

langattomasti älypuhelinsovellukseen nopeuttaa, helpottaa. Lisäksi se on sovel-

luksen käyttäjän kannalta tehokkaampaa kuin mittaustuloksien manuaalinen 

syöttö. Manuaalisessa tiedonsiirrossa kuluu enemmän aikaa, ja siinä voi tapah-

tua virheitä. Manuaalinen tiedonsiirto voi käyttäjän mielestä olla pidemmällä ai-

kavälillä turhauttavaa ja itseään toistavaa. Kun tiedonsiirto olisi langatonta, käyt-

täjien ei tarvitsisi käyttää aikaa manuaaliseen tiedonsiirtoon. Tiedot liikkuisivat 

helposti heti mittauksen jälkeen suoraan myHealthwayn sovellukseen suoraan 

esimerkiksi verenpainemittarista, jolloin tiedonsiirto olisi nopeampaa ja virheiden 

määrä vähenisi. Suurin hyöty langattomasta tiedonsiirrosta tulisi virheiden mää-

rän vähenemisessä, joita manuaalisesti syötettävissä tuloksissa ilmenee. 

Myös lääkärit ja hoitajat hyötyisivät myHealthwayn sovelluksen langattomasta tie-

donsiirrosta. MyHealthway-sovelluksessa on ominaisuus, jossa potilaiden mit-

taustulokset ovat lääkärien ja hoitajien nähtävillä omassa myHealthwayn sovel-

luksen versiossa. Lääkärit ja hoitajat saisivat ilmoituksia omasta myHealthway-

sovelluksesta, kun potilaan mittaustuloksien arvot rikkovat annettuja raja-arvoja. 

Esimerkiksi jos potilaan verenpaine nousee yli sallitun rajan, lääkärin sovellus 

antaa ilmoituksen potilaan verenpaineen noususta. Mittaustuloksien siirron ol-

lessa langattomia potilaan mittaustulokset siirtyisivät välittömästi myHealthway -

sovellukseen ilman manuaalisen tiedonsiirron viivettä. Tiedonsiirron ollessa lan-

gatonta mittaustulokset olisivat myös luotettavampia, koska potilas ei joudu niitä 

itse syöttämään manuaalisesti sovellukseen. Lääkärit ja hoitajat voisivat siis pitää 

mittaustuloksia luotettavimpina ja saisivat tarkat ajat, koska mittauksia on suori-

tettu.  



20 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jaani Ketonen 

4.2 Haitat  

Langattomaan tiedonsiirtoon liittyy myös haittoja. Suurin haitta on tietoturva. Lan-

gaton tiedonsiirto toteutetaan yleensä joko Bluetooth- tai WLAN-yhteydellä, mitkä 

on mahdollista murtaa. MyHealthway Oy:n tapauksessa tieto, joka liikkuu, on yk-

sityishenkilöiden henkilökohtaisia terveystietoja, jotka eivät saa joutua ulkopuo-

listen käsiin, joten tietoturvan pitää olla kunnossa. Bluetooth ja WLAN ovat kui-

tenkin turvallisuudeltaan melko luotettavia tietoturvaan liittyvissä asioissa. 

Langaton tiedonsiirto myHealthway Oy:n tapauksessa voi myös passivoittaa 

käyttäjää. Tiedon liikkuessa langattomasti mittarista myHealthwayn sovellukseen 

käyttäjä voi vähentää mittaustuloksien kokonaisvaltaista seurantaa. Käyttäjän ei 

välttämättä tarvitse avata myHealthwayn sovellusta, jolloin aikaisimpien tuloksien 

seuranta ja vertailu voi jäädä vähemmälle. Manuaalisessa mittaustuloksien syöt-

tämisessä käyttäjän pitää aina käynnistää myHealthwayn sovellus, jolloin hän nä-

kee vanhoja mittaustuloksia ja automaattisesti suorittaa vertailua ja seurantaa. 

Automaattisessa tiedonsiirrossa tulosten seuranta jää käyttäjän aktiivisuuden va-

raan. 

Mahdollisuutena on myös, että langaton tiedonsiirto ei onnistu ja mittaustulokset 

eivät siirry myHealthwayn sovellukseen. Jos käyttäjä ei käy tarpeeksi usein kat-

somassa mittaustuloksia myHealthwayn sovelluksessa, voi käyttäjältä jäädä 

usean päivän mittaustulokset tallentamatta. Tämän voi myös myHealthway estää 

esimerkiksi tekemällä sovellukseen ilmoitusjärjestelmän, joka ilmoittaa, jos joita-

kin tiettyjä mittaustuloksia ei ole mitattu tietyn aikavälin aikana. Myös käyttäjän 

aktiivisella omahoidolla ongelma pystytään estämään. 
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5 LÄÄKINNÄLLISTEN LAITTEIDEN MÄÄRITELMÄ 

terveys sovellukset liittyvät ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen, joten tuotteista pi-

tää tutkia, luokitellaanko se lääkinnälliseksi laitteeksi. Lääkinnällisillä laitteilla on 

neljä eri luokittelu ryhmää (1, 2a, 2b ja 3 luokat). Lääkinnällisten laitteiden luokit-

telu eri luokkiin perustuu siihen, kuinka paljon laitteilla voidaan aiheuttaa potilaalle 

merkittävää vahinkoa, kun laite menee epäkuntoon tai sitä käytetään väärin. 

Luokka 1 on alhaisin luokka, ja näillä laitteilla ei periaatteessa pysty aiheuttamaan 

potilaille merkittävää vahinkoa, kun taas luokan 3 laitteiden toimiessa väärin ai-

heuttaa potilaalle hengenvaara. Lääkinnällisten laitteiden vaatimukset, testaus ja 

niiden todennettavuus kasvavat, mitä korkeampaan luokkaan laite kuuluu [16]. 

5.1 Lääkinnällisen laitteen määritelmä 

Lääkinnällisellä laitteella tarkoitetaan kaikkia instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 

ohjelmistoja, materiaaleja tai muita tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään tai 

yhdistelminä, mukaan luettuina valmistajansa erityisesti diagnosointi- ja/tai hoito-

tarkoituksiin tarkoittamat ja lääkinnällisen laitteen asianmukaiseen toimintaan tar-

vittavat ohjelmistot, ja joita valmistaja on tarkoittanut käytettäviksi ihmisten:  

- sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievityk-

seen 

- vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievityk-

seen tai kompensointiin, - anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimi-

seen, korvaamiseen tai muunteluun 

- hedelmöitymisen säätelyyn ja joiden pääasiallista aiottua vaikutusta ei 

saavuteta farmakologisin, kemiallisin, immunologisin tai metabolisin 

keinoin, mutta joiden toimintaa voidaan tällaisilla keinoilla edistää [15]. 

Isoin vastuu on laitteen tai ohjelmiston kehittäjällä. Laitteen tai ohjelmiston 

kehittäjän tulee tarkasti kuvata laitteen käyttötarkoitus ja se, miten sitä käy-
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tetään. Jos laitetta tai ohjelmistoa ei ole valmistajan mukaan tarkoitus käyt-

tää lääkinnällisissä toimenpiteissä tai terveyden hoitamiseen ja eikä se näitä 

asioita tee, sitä ei voida lääkinnälliseksi laitteeksi määritellä. Valmistajan oh-

jeistus laitteen tai ohjelmiston käyttötarkoituksesta tulee siis olla erittäin yksi-

selitteinen. 

Kun tuote määritellään lääkinnälliseksi laitteeksi, sen tulee täyttää tiettyjä 

vaatimuksia päästäkseen markkinoille. Ennen lääkinnällisen laitteen tuo-

mista markkinoille valmistajan täytyy osoittaa tuotteen turvallisuus, käyttö-

tarkoitukseen sopivuus ja suorituskyky. Kun edellä mainitut vaatimukset on 

todennettu, laite tai ohjelmisto pitää merkitä CE-merkinnällä. Asiakas- ja po-

tilastietojen käsittelyyn tarkoitetuilla tietojärjestelmillä on vielä omat lisävaati-

muksensa. Niiden tulee täyttää tietoturvaa, tietosuojaa, toiminnollisuutta ja 

yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. [16] 

 

5.1.1 terveys sovelluksen tai ohjelmiston määrittäminen lääkinnälliseksi 

laitteeksi 

Alla oleva kuva 2 on Euroopan komissio terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosas-

ton ohjeistus lääkinnällisten laitteiden määrittelystä. Kuvan perusteella voidaan 

päätellä mitkä laitteet ja ohjelmistot luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi.  

 



23 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jaani Ketonen 

 

Kuva 2. Lääkinnällisten laitteiden määrittely ohje [11] 
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Terveys sovelluksen tai ohjelmiston lääkinnällisen laitteen määrittäminen kuvan 

2 perusteella: 

1. Ovatko ohjelmistot tietokone ohjelmia? Terveys sovellukset ovat tietokone 

ohjelmia. 

2. Sisältyvätkö ohjelmistot lääkinnälliseen laitteeseen? Kyseisessä tapauk-

sessa ohjelmistot eivät sisälly lääkinnälliseen laitteeseen vaan ne toimivat 

niistä riippumattomina. 

3. Kuuluuko ohjelmiston toimintoihin muita kuin tiedon tallentamiseen, arkis-

tointiin, hävikkeettömään pakkaamiseen, viestintään tai yksinkertaiseen 

hakuun liittyviä toimintoja? Kun terveys sovellus ei tee muita asioita kuin 

edellä mainitut sitä ei tarvitse luokitella lääkinnälliseksi laitteeksi.  

Terveys sovellukset tai ohjelmistot ovat itsenäisiä ohjelmistoja ja ne eivät tulkitse 

tai tee johtopäätöksiä syötteiden perusteella, joten ne eivät kuulu lääkinnällisten 

laitteiden direktiivien soveltamisalaan [17]. 

5.1.2 Lisäominaisuudet luokiteltaessa lääkinnälliseksi laitteeksi 

Terveys sovellukset tai ohjelmistot eivät siis ole lääkinnällisiä laitteita, mutta päi-

vityksien ja uusien ominaisuuksien lisäämisellä ohjelmistoihin niistä voi tulla lää-

kinnällisiä laitteita. Mitä nämä ominaisuudet voisivat olla ja miten ohjelmiston 

muuttuminen vaikuttaisi lääkinnällisen laitteen määritelmään.  

Perusajatuksena terveys sovellukset ainoastaan tallentavat ja arkistoivat tietoa 

sekä käyttävät hakutoimintoja. Ohjelmistojen kehittyessä sovelluksiin voidaan li-

sätä uusia ominaisuuksia, jotka voivat muuttaa ohjelmistoa merkittävästi.  

Esimerkkejä toiminnoista joita voidaan lisätä terveys sovelluksiin tau ohjelmistoi-

hin: 

Ohjelmistoon voidaan lisätä toiminto, joka ehdottaa käyttäjälle hoito toimenpiteitä 

mittaustuloksien arvioinnin perusteella. Esimerkiksi ohjelmistoon voidaan lisätä 

toiminto, joka verensokerimittauksen tuloksia tulkitsemalla voi antaa potilaalle 
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hoito ehdotuksia. Tällöin ohjelmisto siis tulkitsee mittaustuloksia itsenäisesti, jol-

loin se voidaan luokitella lääkinnälliseksi laitteeksi. Näillä muutoksilla terveys so-

velluksesta tulisi luokan 1 lääkinnällinen laite. 

Ohjelmistoon voidaan lisätä toiminto, joka tulkitsee verenpainemittauksien tulok-

sia. Tuloksien perusteella ohjelmisto laskee käyttäjälle verenpainelääkkeiden 

kerta annostuksen. Tällöin ohjelmisto luokitellaan lääkinnälliseksi laitteeksi, 

koska se tulkitsee itsenäisesti mittaustuloksia ja antaa potilaalle hoito ohjeita. 

Näillä muutoksilla terveys sovelluksesta tulisi luokan 1 lääkinnällinen laite. 

Terveys sovellusten kehittäjät voivat myös kehittää omia terveydenhuollonlait-

teita esimerkiksi oman verensokerimittarin, mitä käytetään yhdessä terveys so-

velluksen kanssa. Verensokerimittarin käyttäminen voi esimerkiksi tapahtua suo-

raan terveys sovelluksen avulla, jolloin terveys sovelluksen ohjelmisto on osa lää-

kinnällistä laitetta (verensokerimittari). Tällöin myös terveys sovellus luokitellaan 

lääkinnälliseksi laitteeksi, koska se toimii osana lääkinnällistä laitetta. Tässä ta-

pauksessa ohjelmiston lääkinnällisten laitteiden luokka riippuisi, minkälaisen lää-

kinnällisen laitteen osana terveys sovellusta käytetään.  

5.2 Perustelut terveys sovelluksen rekisteröimiseksi lääkinnälliseksi laitteeksi 

Sovelluskehittäjän rekisteröidessä sovelluksensa luokan 1 lääkinnälliseksi lait-

teeksi voi se saada myös huomattavia etujakin. Jos sovelluskehittäjä rekisteröi 

sovelluksensa lääkinnälliseksi laiteeksi se antaa sovelluksesta luotettavamman 

kuvauksen. Kun sovellus on rekisteröity lääkinnälliseksi se takaa, että sovellus 

on luotettava ja yritys ottaa vastuun sovelluksen toiminnasta ja on tehnyt tarvitta-

vat riskianalyysit ja tarvittavat toiminnalliset testit. 

Rekisteröidessään sovelluksensa lääkinnälliseksi laitteeksi sovelluskehittäjät 

saavat myös mahdollisuuden laittaa CE-merkinnän sovellukseensa, mikä on ku-

luttajan näkökulmasta merkki laadusta, turvallisuudesta ja toimivuudesta. CE-

merkintä tuotteessa osoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä 

koskevien EU:n direktiivien vaatimukset, ja että tuote on läpikäynyt mahdollisesti 

vaaditut tarkistukset. [10] 
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6 LANGATON TIEDONSIIRTO WITHINGSIN 

TUOTTEISTA TERVEYS SOVELLUKSEEN 

Withings on ranskalainen terveydenhuollon laitteiden valmista, jonka tuotteisiin 

kuuluu esimerkiksi verenpainemittareita, vaakoja ja aktiivisuus mittareita. Tarkoi-

tuksena oli selvittää, miten käytännössä Withingsin tuotteiden mittaustulokset 

pystyttäisiin siirtämään terveys sovellukseen langattomasti reaaliajassa Android-

alustoilla. 

Alkuperäinen suunnitelma oli, että mittaustulokset voitaisiin poimia suoraan Wit-

hingsin omasta tietokannasta, koska Withingsillä on avoimet rajapinnat tietokan-

noissaan. Withings myös hakee jatkuvasti uusia sovelluskehittäjiä, jotka hyödyn-

täisivät heidän laitteitaan [18]. 

Tästä suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin, koska ratkaisu toimisi vain Withingsin 

laitteiden ja terveys sovelluksen välillä. Ratkaisu, mikä mahdollistaisi useiden lai-

tevalmistajien mittareiden langattoman tiedonsiirron yksinkertaisesti, olisi pa-

rempi tulevaisuuden kannalta. iOS-alustoilla ratkaisu on pystytty helposti teke-

mään Applen kehittämän Healthkit-palvelun avulla, joten Android-alustoille alet-

tiin etsimään samankaltaista ratkaisua. 

Google on kehittänyt ja julkaissut Android-alustoille samankaltaisen palvelun 

Google Fitin. Google Fit on käytännössä Androidin vastine Applen Healthkitille, 

joten oli looginen päätös lähteä selvittämään miten langattoman tiedonsiirron 

pystyisi toteuttamaan Google Fit-palvelun avulla. 

Google Fit on Googlen kehittämä ilmainen terveyspalvelu, jonne käyttäjät voivat 

tallentaa omia terveystietojaan. Google Fitillä on rajallinen määrä yhteistyökump-

paneita, jotka pystyvät suoraan käyttämään hyödyksi Google Fit-palveluja, Wit-

hings kuuluu näihin yhteistyökumppaneihin. Withingsin mittarit toimivat langatto-

masti yhteen Google Fit-palvelun kanssa, joten Withings laitteiden mittaustulok-

set siirtyvät langattomasti Google Fit-palveluun. Terveys sovelluksien on mahdol-

lista poimia Withings laitteiden mittaustulokset suoraan Google Fit-palvelusta 
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omaan käyttöönsä. Tämä olisi samanlainen tekniikka mitä Applen Healthkit-pal-

velun kanssa voidaan käyttää iOS-alustoilla. Google Fit-palvelun rakenteen ku-

vaus, kuva 3. 

 

Kuva 3. Google Fit-palvelun rakenteen kuvaus. [19] 

Käytännössä Withings laitteiden mittaustulokset siirtyvät langattomasti Google 

Fit-palveluun mistä terveys sovellukset pystyvät poimimaan tulokset reaaliajassa 

tai jälkikäteen omaan käyttöönsä. Tietojen poimimiseen Google Fit-palvelusta 

käytetään yksinkertaisia API-pyyntöjä.  

Google Fit toimii Android-alustoilla joissa on Google Play service versio 6.1 tai 

korkeampi ja Android versio 2.3 tai korkeampi. Käyttääkseen Google Fit-palvelua 

tarvitsee asentaa Google Play services SDK, jotta terveys sovellukset pystyvät 

lukemaan Google Fit-palvelun tietoja ja lähettämään pyyntöjä tiedoista. 

 

SDK paketti com.google.android.gms.Fitness antaa terveys sovelluksille seuraa-

vanlaisia mahdollisuuksia: 

- ConfigAPI: Pääsyn kustomoituihin tiedosto tyyppehin ja asetuksiin 

Google Fitissä. 
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- HistoryAPI: terveys sovellukset voivat poistaa, lisätä ja lukea Google 

Fitin tiedostoja. 

- SensorsApi: Mahdollistaa Google Fitissä tapahtuvien tapahtumien 

kuuntelemisen ja tiedostojen poimimisen reaaliajassa. 

- RecordingAPI: Mahdollistaa pyyntöjen lähettämisen, jotta tietoja voi-

daan poimia. 

 

Terveys sovelluksien tulee käyttää eniten Sensors API:a yhdessä Recording 

API:n kanssa tietojen reaaliaikaiseen siirtämiseen omaan sovellukseensa. Re-

cording API mahdollistaa pyyntöjen lähettämisen terveys sovelluksista Google 

Fitin palveluun. Sensors Api mahdollistaa tietojen reaaliaikaisen poiminnan ter-

veys sovelluksiin. 

 

Ratkaisun pitää myös olla käyttäjien näkökulmasta tarpeeksi helppo ja nopea 

käyttöinen. Kyseisen ratkaisun tekemisen pitäisi helpottaa ja nopeuttaa tietojen 

liikkumista Withingsin ja terveys sovelluksien välillä. Käyttäjän tarvitsee vain an-

taa älypuhelimellaan lupa terveys sovellukselle poimia tietoja Google Fit-palve-

lusta, jonka jälkeen mittaustuloksien poiminta Google Fit-palvelusta terveys so-

vellukseen pitäisi tapahtua automaattisesti.  

 

Terveys sovellustenkehittäjien näkökulmasta Google Fitin käyttö tarjoaa tulevai-

suudessa yhä uusia mahdollisuuksia. Google Fitin yhteistyökumppanien määrä 

kasvaa jatkuvasti, jolloin terveys sovellusten valmistajien on helppo lisätä uusia 

laitevalmistajia joiden välillä langaton tiedonsiirto onnistuu. Mittaustulosten poi-

minta tapahtuu muilta laitevalmistajilta täysin samalla tavalla kuin Withingsin 

kanssa, joten sovelluskehittäjien työmäärä tulevaisuudessa tulee olemaan pie-

nempää. Google Fit-palvelun ansiosta sovelluskehittäjät pystyvät poimimaan 

minkä tahansa laitevalmistajan mittaustuloksia suoraan Google Fit-palvelusta. 
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7 POHDINTA 

7.1 Hyöty myHealthwaylle 

Langattomasta tiedonsiirrosta olisi varmasti hyötyä myHealthway Oy:lle, koska 

se tekisi sovelluksesta monipuolisemman ja sen käytettävyys paranisi. Lisäksi 

langattomuus antaisi uusia mahdollisuuksia markkinointiin.  

Nykymaailmassa kaikki tiedonsiirto tapahtuu enemmän ja enemmän langatto-

masti ja tulevaisuudessa langattomuus tulee vain yleistymään, joten tämä vaikut-

taa luonnolliselta polulta myHealthwayn kannalta. Langaton tiedonsiirto ei poista 

myHealthwayn sovelluksesta manuaalisen tiedonsiirron mahdollisuutta, joten 

käyttäjät pystyvät itse valitsemaan haluamansa tiedonsiirron tavan. MyHealthway 

ei myöskään pysty tekemään langatonta tiedonsiirtoa mahdolliseksi kaikkien lai-

tevalmistajien kanssa. Tällä hetkellä myHealthway pyrkii tekemään langattoman 

tiedonsiirron mahdolliseksi iHealthin laitteiden sekä Withingsin laitteiden kanssa. 

Tämän johdota myHealthwayn sovelluksen käyttäminen ei sido käyttäjiä tiettyjen 

laitteiden hankkimiseen. Käyttäjät voivat vapaasti valita, minkä valmistajan ter-

veydenhuollon laitteita käyttävät, mutta ainoastaan muutaman valmistajan 

(iHealth, Withings) laitteissa on mahdollisuus langattomaan tiedonsiirtoon. 

7.2 Käytettävyys 

Miten tietojen langaton tiedonsiirto vaikuttaa käyttäjään. Onko langattoman tie-

donsiirron käyttö mittaustuloksien siirrossa terveydenhuollon laitteista myHealth-

wayn sovellukseen käyttäjän kannalta järkevä ratkaisu? Onko mahdollista, että 

käyttäjä passivoituu langattoman tiedonsiirron takia ja mittaukset unohtuvat vai 

helpottaako nopea tiedonsiirto käyttäjää ja käyttäjä on pitkäjänteisempi omahoi-

tonsa kanssa? 

Käyttäjälle langatontiedonsiirto on luultavasti positiivinen asia omahoidon kan-

nalta. Käyttäjän omahoito on nopeampaa ja virheiden määrä vähenee. Tietojen 
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liikkuminen langattomasti poistaa manuaalisessa toiminnassa mahdolliset näp-

päilyvirheet ja tiedot tulevat tallennettua oikein. Käyttäjän on kuitenkin hyvä välillä 

tarkistaa, että kaikki mittaustulokset ovat siirtyneet myHealthwayn sovellukseen, 

koska langattomassa tiedonsiirrossa voi olla joskus häiriöitä.  

Langatontiedonsiirto voi mahdollisesti passivoittaa käyttäjää, mikä on potilaan 

omahoidon kannalta huono asia. Langatontiedonsiirto tuo kuitenkin niin paljon 

positiivisia puolia sovelluksen käytettävyyten, minkä takia se kannattaa sovelluk-

seen tehdä. Potilaan omahoito on kuitenkin suurimmaksi osaksi kiinni potilaan 

omasta aktiivisuudesta ja hoitoon paneutumisesta, myHealthwayn sovellus on 

vain apuväline potilaan omahoidossa, mikä on tarkoitettu tukemaan potilaan 

omahoitoa. Käytettävyyden kannalta langatontiedonsiirto helpottaa sovelluksen 

käyttöä ja se nopeuttaa mittaustulosten siirtämistä myHealthwayn sovellukseen.  
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