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Virtuaalinen ja lisätty todellisuus ovat keränneet suosiota jo useamman vuoden ajan. Viime 
vuosina ne ovat kehittyneet siihen pisteeseen, että niitä aletaan käyttämään myös 
terveydenhuollon alalla. Tästä syystä terveydenhuollon alan ammattilaisten olisi hyvä tietää kaikki 
tarpeellinen näistä teknologioista ja siitä, että kannattaako niihin panostaa. Tämän opinnäytetyö 
tarkoituksena on antaa hyvä tietopohja virtuaalisesta ja lisätystä todellisuudesta, sekä kertoa 
niiden käytöstä ja tulevaisuudesta terveydenhuollon alalla. Opinnäytetyössä vastataan kolmeen 
tutkimuskysymykseen. Ensimmäisessä kysytään, mitä ovat virtuaalinen ja lisätty todellisuus. 
Toisessa kysytään, miten niitä käytetään terveydenhuollossa. Ja kolmannessa kysytään, mikä on 
niiden tulevaisuus terveydenhuollon alalla. 

Opinnäytetyö toteutettiin tekemällä jokaiselle tutkimuskysymykselle oma osionsa. Tiedon 
lähteenä on virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen keskittyneet sivustot ja alan yritykset. 
Ensimmäisessä osiossa käydään läpi molempien teknologioiden kuvaukset, historiaa, ongelmia 
ja tarkempaa toimivuutta. Toisessa osiossa kerrotaan niiden käyttökohteista mahdollisimman 
laajasti. Kolmannessa osiossa käydään läpi niiden tulevaisuuden käyttökohteita ja markkinoiden 
kasvua. 

Opinnäytetyössä vastattiin jokaiseen tutkimuskysymykseen onnistuneesti. Virtuaalinen ja lisätty 
todellisuus ovat hyvin monipuolisia teknologioita. Niiden suurimpana esteenä ovat hinta ja 
teknologian kehityksen hitaus. Molempia teknologioita on jo otettu käyttöön muun muassa 
vieroituksessa, fobiahoidoissa ja autismin hoidossa. Ne mahdollistavat myös turvallisen 
opetusympäristön kirurgeille ja tiedon tarkastelu on nopeampaa ja helpompaa. Tulevaisuudessa 
niitä otetaan käyttöön robotti- ja etäkirurgiassa, sekä lääkkeiden vaikutusten demonstroinnissa. 
Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden markkinoiden arvellaan kasvavan yli 30% vuositahdilla 
vuoteen 2025 asti, jolloin ne ylittävät 5 miljardin euron rajan terveydenhuollon alalla. 

Johtopäätöksinä voidaan todeta, että virtuaalinen ja lisätty todellisuus ovat hyvin monipuolisia ja 
nopeasti kasvavia teknologioita. Niiden käyttö kasvaa jatkuvasti ja niitä käytetään monessa eri 
tarkoituksessa. Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden markkinoilla on selkeää kasvua ja niihin 
keskittyminen hyvissä ajoin olisi edullista tulevaisuuden kannalta. Näihin teknologioihin 
tutustuminen on siis hyvin järkevää, sillä ne tulevat olemaan iso osa terveydenhuoltoa hyvin pian. 
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Virtual and augmented reality has gained popularity for several years. In recent years, they have 
developed to the point, where they are being used in healthcare sector as well. For this reason, 
healthcare professionals should know all that is necessary about these technologies and whether 
it is worth to invest in them. The purpose of this thesis is to provide a good knowledge base on 
virtual and augmented reality and to report on their use and future in healthcare sector. The thesis 
answers to three research questions. First one asks, what these technologies are. Second one 
asks, how they are used in healthcare. And the third one asks, what their future in healthcare is. 

 
The thesis devotes a section for every research question. The sources used in the thesis are 
websites and companies that focus on virtual and augmented reality. The first section describes 
these technologies and goes through their history, problems and their precise functionality. The 
second section presents and discusses their uses in healthcare as broadly as possible. The third 
section considers their future uses and market growth. 

 
The thesis successfully answered to every research question. Virtual and augmented reality are 
extremely versatile technologies. Their greatest obstacles are their price and slow development 
time. Both technologies are already being used, for example, in withdrawal treatment, phobia 
treatment and autism treatment. They have also enabled a safe teaching environment for 
surgeons and reviewing information is faster and easier. In the future, they will be used in robotic 
surgery and remote surgery, as well as in demonstrating the effects of medicine. The market for 
virtual and augmented reality is expected to grow by more than 30% annually until 2025, when it 
exceeds the threshold of 5 billion euros in healthcare. 

 
In conclusion, virtual and augmented reality are very versatile and fast-growing technologies. 
Their use is constantly increasing, and they are being used for many different purposes. The 
market for virtual and augmented reality is clearly growing and focusing on them in good time 
would be preferable for the future. Becoming acquainted with these technologies is therefore very 
sensible as they will be an integral part of healthcare very soon.  
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SANASTO 

AR  Augmented reality eli lisätty todellisuus.   

  (Riitta Eronen 2016, 3.) 

Headsetti Päähän laitettava laite, joka tuottaa ääntä ja/tai kuvaa . 

(Cambridge Dictionary 2019.) 

LCD  Liquid Crystal Display eli nestekidenäyttö.  

  (Suomisanakirja 2019.) 

OLED Organic Light Emmitting Diode eli orgaaninen valodiodi. 

(Suomisanakirja 2019.) 

Teleporttaaminen Objekti tai käyttäjä matkustaa paikasta A paikkaan B ilman, 

että se kulkee näiden pisteiden välistä matkaa. Eli kun ob-

jekti tai käyttäjä katoaa paikassa A, se ilmestyy samanaikai-

sesti paikkaan B. (The VR Glossary 2019.) 

VR  Virtual Reality eli virtuaalitodellisuus. (Suomisanakirja 2019.)
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1 JOHDANTO 

Nykyään teknologian kehittyminen eri aloilla on laajaa ja nopeaa. Alojen ammattilaisten 

täytyy jatkuvasti sopeutua uusiin teknologiaratkaisuihin. Tämä pätee hyvin vahvasti 

myös terveydenhuoltoon. Terveydenhuollossa on usein hyvin paljon ongelmia uusien 

teknologioiden kanssa, kun niihin ei ole kunnon tietopohjaa ja perehdytystä. Hankintoja 

tehdään, vaikkei niiden tärkeydestä tiedetä ja se tuo lisää ongelmia työntekijöille. Yhdet 

näistä uusista tulevista teknologioista on virtuaalinen ja lisätty todellisuus. 

Tämä opinnäytetyö käsittelee virtuaalista ja lisättyä todellisuutta terveydenhuollossa. 

Opinnäytetyössä vastataan kolmeen tutkimuskysymykseen: Mitä ovat virtuaalinen ja li-

sätty todellisuus? Miten niitä käytetään terveydenhuollossa? Mikä on niiden tulevaisuus 

terveydenhuollossa?  Opinnäytetyö antaa tietopohjan tulevaisuuden kannalta ja auttaa 

valitsemaan kannattaako näihin teknologioihin panostaa. 

Aihe on valittu sen ajankohtaisuuden, uutuuden ja henkilökohtaisen kiinnostuksen takia. 

Valintaan vaikutti terveydenhuollossa tapahtuva virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden li-

sääntyminen. Tästä syystä opinnäytetyöllä halutaan auttaa niitä, joita tämä aihe koskee 

tai kiinnostaa. Opinnäytetyöllä halutaan luoda mahdollisimman hyvä tietopohja virtuaali-

sesta ja lisätystä todellisuudesta terveydenhuollossa. Tämän on tarkoitus valmistella te-

kemään järkeviä valintoja tulevaa varten, tai opastaa näiden teknologioiden käytössä. 

Vastaavanlaisia tutkimuksia on tehty, mutta juuri terveydenhuoltoa koskevaa vastaavaa 

ei löytynyt. 

Opinnäytetyö koostuu kolmesta osasta. Jokainen osa vastaa yhteen tutkimuskysymyk-

seen. Ensimmäisessä osassa käydään läpi virtuaalinen ja lisätty todellisuus, jolla luo-

daan tietopohja lopuille osiolle. Toisessa osassa käydään läpi molempien teknologioiden 

käyttökohteita maailmanlaajuisesti, sekä vain Suomessa. Kolmas osa käy läpi molem-

pien teknologioiden tulevaisuutta markkinoiden ja käytön kannalta. Opinnäytetyön loppu 

koostuu päätelmistä ja yhteenvedosta, joita perustellaan aikaisempien kappaleiden ha-

vainnoilla. 

Aineistona opinnäytetyössä on pääasiallisesti käytetty sivustoja, jotka keskittyvät virtu-

aaliseen ja lisättyyn todellisuuteen. Tällaiset sivustot osoittautuivat usein epäselviksi siltä 

osin, mistä tieto on lähtöisin, mutta niiden aitouden varmistaminen toteutui muihin tieto-

lähteisiin vertaamalla. 
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Opinnäytetyöstä odotetaan saavan riittävä tietopohja virtuaalisesta ja lisätystä todellisuu-

desta, sekä niiden käytöstä ja tulevaisuudesta terveydenhuollon alalla. Tuloksien olete-

taan varmistavan näiden teknologioiden jatkuva kasvu ja auttavan niiden ymmärtämi-

sessä. Tuloksien uskotaan auttavan näihin teknologioihin kohdistuvissa valinnoissa ja 

niiden käytön ymmärtämisessä. 
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2 VIRTUAALINEN JA LISÄTTY TODELLISUUS 

Virtuaalinen ja lisätty todellisuus ovat tietokoneella luotuja ympäristöjä tai lisäyksiä ym-

päristöön niin, että ne vaikuttavat mahdollisimman todellisilta. Yleensä nämä teknologiat 

käyttävät hyödykseen erilaisia laseja, puhelimia, tabletteja tai VR-headsettejä, jotka tuo-

vat ihmisen silmille ja korville simuloituja elementtejä. Ne ovat uusia ympäristöjä, tai li-

säävät jo olemassa olevan ympäristön päälle jotain uutta. (ThinkMobiles 2019; Virtual 

Reality Society 2019.) 

Ympäristöjä käytetään moniin eri tarkoituksiin niiden monipuolisuuden vuoksi. Muutamia 

potentiaalisia aloja ovat viihde, opetus, terveydenhuolto ja suunnittelu. Viihdekäytössä 

on kehitetty paljon erilaisia pelejä, näistä tunnetuimpana on Pokémon Go, joka tuli hyvin 

suosituksi muutama vuosi sitten. (ThinkMobiles 2019; VRS 2019.) 

2.1 Virtuaalitodellisuus 

Virtuaalitodellisuus on tietokoneella luotu, kolmiulotteinen ympäristö, mitä pystyy tutki-

maan ja mihin pystyy vaikuttamaan käyttäen erilaisia laitteita, kuten VR-laseja ja oh-

jaimia. VR-ympäristön on tarkoitus olla mahdollisimman todentuntuinen ja siksi avaa mo-

nia mahdollisuuksia niin viihde- kuin hyötykäyttöönkin. (VRS 2019.) 

Virtuaalitodellisuus mahdollistetaan käyttäjälle luomalla ensin ympäristö ja sitten tuo-

malla se käyttäjälle erilaisten lasien, headsettien ja ohjainten voimin. Kaikkien laitteiden 

tarkoitus on tehdä kokemuksesta mahdollisimman aidolta tuntuva ja siitä syystä VR-lait-

teita on monenlaisia, vaikka periaatteessa VR-lasit ja tietokone yksin riittävät. (VRS 

2019.) 

Virtuaalitodellisuus koostuu neljästä avainelementistä. Ensimmäinen on virtuaalimaa-

ilma, eli kolmiulotteinen tietokonegrafiikalla luotu virtuaaliympäristö, jossa käyttäjä pystyy 

tutkimaan ja vaikuttamaan erilaisten laitteiden avulla. Toinen avainelementti on toden-

tuntuisuus. Se saavutetaan, kun käyttäjä tuntee oikeasti olevansa ympäristössä ja se 

mahdollistetaan mentaalisin ja fyysisin keinoin. Kolmas avainelementti on aistivarainen 

palaute. Todentuntuisuuden saavuttamiseen tarvitaan mahdollisimman monta aistia. 

Tärkeimmät ovat näkö, kuulo ja tunto, mutta mitä enemmän aisteja stimuloidaan, sen 

parempi. Neljäs avainelementti on ympäristöön vaikuttaminen. Käyttäjän täytyy pystyä 
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vaikuttamaan ympäristöönsä vapaasti ja aidosti. Ympäristön täytyy myös toimia viiveet-

tömästi ja sulavasti. (Reality Technologies 2019.) 

Historia 

Virtuaalitodellisuuden historia on yllättävän pitkä, vaikka se onkin vasta viime aikoina 

alkanut olemaan tätä päivää. Jo 1800-luvulla ihmiset ovat yrittäneet panoraamamaalaus-

ten avulla saavuttaa mahdollisimman immersiivistä katselukokemusta. Vuonna 1839 

Charles Wheatstonen tutkimus osoitti, että kun molemmille silmille näytetään sama kuva 

erikseen samanaikaisesti, aivot antavat sille 3D-efektin. Tämä johti Stereoskoopin luon-

tiin, joka oli ensimmäinen isompi askel VR-ympäristöjen tiellä. (VRS 2019.) 

Ensimmäiset lentosimulaattorit tulivat 1930-luvun tienoilla ja ne toivat hyödyllisemmän 

puolen esiin virtuaalitodellisuudesta. 20 vuotta myöhemmin tuli Sensorama, joka toi viih-

dekäytön virtuaalitodellisuudessa uudelle tasolle. Siitä 10 vuoden kuluttua ensimmäiset 

päähän laitettavat VR-laitteet tulivat. Kuitenkin vasta 1987 virtuaalitodellisuus sai ni-

mensä ja 90-luvulla sitä yritettiin yleistää muun muassa videopeleillä. VR ei kuitenkaan 

saanut tarpeeksi suosiota ja nyt sen aika on taas yrittää uudelleen. (VRS 2019.) 

Ongelmat ja ratkaisut 

Vaikka virtuaalinen todellisuus voi vaikuttaa täydelliseltä ratkaisulta, sitä se ei kuitenkaan 

täysin ole. Yksi suurista ongelmista on teknologia, joka ei ole tarpeeksi edistynyttä ilman, 

että laitteistojen hinnat nousisivat liian korkeiksi. Myös laitteiden monimutkaisuus ja er-

gonomia ovat ongelmia sopivan hintahaarukan sisällä. (Matthews 2016.) 

Myös VR-laitteiden vaikutukset ihmisten hyvinvoinnille ovat vielä epäselvät. Tiedetään, 

että jotkin laitteet aiheuttavat tietyillä ihmisillä pahoinvointia, joka syntyy sisäkorvan ja 

silmien välisestä ristiriidasta. Tämä on pystytty suurimmaksi osaksi estämään ratkai-

suilla, joissa käyttäjä pystyy kävelemään vapaasti määrätyllä alueella tai teleporttaa-

maan itsensä paikasta toiseen virtuaaliympäristössä. Myös korkeampi resoluutio, pie-

nempi viive, sekä virkistystaajuuden nostaminen on auttanut, vaikkakaan mikään näistä 

ei ole poistanut ongelmaa kokonaan. Ihmisten silmille aiheutuvista haitoista ei myöskään 

olla varmoja. (Leino 2017; Matthews 2016.) 
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Yksi tärkeä ongelma on haptisen palautteen puute. VR-ympäristössä on vaikea vaikuttaa 

objekteihin, jos käyttäjä ei pysty saamaan kunnon tuntumaa tekemiselleen. Ohjainten 

värinä on hyvin yleinen, muttei kovin tarkka. Ultraääntä on harkittu käytettäväksi, mutta 

sitä pidetään liian epämääräisenä. Tarkan tuntuman antaminen on kuitenkin vain yksi 

ongelma kehityksessä. Kehittäminen ja testaaminen ovat hyvin hidasta, koska kehittäjän 

täytyy siirtyä kahden käyttöliittymän ja ohjainyhdistelmän välillä. Ensin tehdään kehitystä 

tietokoneella hiiren ja näppäimistön avulla ja seuraavaksi laitetaan VR-lasit ja ohjaimet 

päälle ja tarkastetaan tulosta. (Leino 2017.) 

2.2 Lisätty todellisuus 

Lisätty todellisuus on oikean maailman tarkastelua erilaisten laitteiden avulla. Laite ana-

lysoi ympäristöä ja lisää siihen graafisia objekteja, joiden kanssa käyttäjä voi vuorovai-

kuttaa. Lisätty todellisuus tarvitsee kameran, sensoreita ja näytön tai projektorin sisältä-

vän laitteen. Kamera kuvaa ympäristöä ja ohjelmisto analysoi sen, piirtäen näytölle tai 

heijastuspinnalle graafisia objekteja. Hyvä lisätty todellisuus ei pelkästään lisää graafisia 

objekteja ympäristöön, vaan se myös analysoi ja sen mukaan asettelee objektit. Eniten 

lisättyä todellisuutta käytetään puhelimissa tai tableteissa, mutta erilaisia AR-laseja ja 

projektoreita on myös olemassa. (Reality Tecnologies 2019.) 

Lisätty todellisuus mahdollistetaan kuvaamalla ympäristöä ja lisäämällä sen päälle kaksi- 

tai kolmiulotteisia elementtejä. Laitteena voi toimia esimerkiksi puhelin ja tästä syystä 

lisätty todellisuus on hyvin potentiaalinen monella eri alalla. Hyvä esimerkki suositusta 

AR-sovelluksesta on mobiilipeli Pokémon Go. (Reality Tecnologies 2019.) 

Lisätystä todellisuudesta on myös kehittyneempi versio: yhdistetty todellisuus. Yhdistetty 

todellisuus tarkoittaa sitä, että se yhdistää virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden. Yhdistetty 

todellisuus eroaa lisätystä todellisuudesta siten, että se reagoi kuvatun ympäristön 

kanssa. Jos lisätyssä todellisuudessa pallo piirretään kameralla kuvatulle lattialle ja käyt-

täjä yrittää laittaa kätensä kameran ja pallon väliin, niin pallo vain siirtyy käden päälle. 

Yhdistetyssä todellisuudessa tämä pallo katoaisi käden taakse, kuten oikealle pallolle 

kävisi. Kuitenkin lisätyn ja yhdistetyn todellisuuden samankaltaisuuden takia, niitä käsi-

tellään usein samana. (New Gen Apps 2018.) 
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Historia 

Lisätyn todellisuuden historia menee käsi kädessä virtuaalitodellisuuden kanssa hyvin 

pitkään, muttei kuitenkaan ole täysin sama. Ensimmäinen viittaus lisättyyn todellisuuteen 

on vuodelta 1901, kun L. Frank Baum kuvasi sen nimellä ”Character Marker” teoksessa 

The Master Key. Oikea alku lisätyn todellisuuden kehityksessä oli Morton Heiligin virtu-

aalitodellisuuslaite Sensorama vuonna 1952. Lisättyä todellisuutta nähtiin ensimmäisen 

kerran televisiossa vuonna 1982, kun Dan Reitan teki vuorovaikutteisen lisätyn todelli-

suuden säälähetyksen. Termi, ”augmented reality” eli lisätty todellisuus selitettiin vuonna 

1990 Tom Caudellin puolesta. Lisätty todellisuus kehittyi monella tavalla 90-luvulla ja 

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, uusia erilaisia järjestelmiä kehitettiin ja 

myös monia käyttötapoja kokeiltiin, mutta vasta viimeisen 9 vuoden aikana lisätty todel-

lisuus on kehittynyt hyvin paljon. (Corps 2017.) 

Ongelmat ja ratkaisut 

Lisätty todellisuus herättää monia kysymyksiä, jotka ovat vaikeita ratkoa. Lisätyn todelli-

suuden lisääntyessä herää kysymys yksityisyyden ja omaisuuden suojasta. Mitä jos AR-

ohjelma tai peli ohjaa käyttäjän vahingossa jonkun yksityiselle alueelle? Mitä jos AR-laite 

hakkeroidaan? Lisätty todellisuus saattaa olla myös liian häiritsevää, jonka takia käyttäjä 

ei kiinnitä huomiota mihin kulkee. Tämä on vaarallista niin itselle kuin muillekin. (Cal-

lagher 2018.) 

Lisätyn todellisuuden laiteiden pitäisi myös olla järkevän hintaisia. Jos AR-lasit ovat hyvin 

kalliita, niiden hankkiminen ei kannata. Laitteet itse olisi hyvä olla mukavia ja helppoja 

käyttää ja jos niitä käytetään julkisilla paikoilla, niiden tulisi olla tyyliltään hyvän näköisiä. 

Puhelimen tai tabletin piteleminen kasvojen edessä ei ole pidemmän päälle kovinkaan 

mukavaa tai käytännöllistä, puhumattakaan siitä miten oudolta se näyttää. Näistä syistä 

AR-laseja yritetään saada mahdollisimman kannattaviksi. Hyvällä suunnittelulla pääs-

tään jo pitkälle, mutta lopulta teknologialliset rajoitteet ja hinta tulevat vastaan samalla 

tavalla kuin virtuaalisessa teknologiassa. (Callagher 2018.) 

Yksi isoista ongelmista on lisätyn todellisuuden tarkkuus. Laitteen täytyisi pystyä näyttä-

mään objekteja mahdollisimman tarkasti ja virheettömästi. Tämä ei ainoastaan tee käyt-

tökokemuksesta mukavampaa, vaan myös hyödyllisempää ja turvallisempaa. Laitteista 
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saadaan tarkempia lisäämällä niihin paljon erilaisia sensoreita, mutta ongelmaksi tulee 

laitteen koko ja yksityisyys. Jos laitteet kerää paljon dataa, voi vain kysyä, mihin se data 

tallennetaan ja kenellä on oikeus kyseiseen dataan? Datan päätymistä vääriin käsiin voi-

daan välttää säännöillä ja standardeilla. (Callagher 2018.) 

2.3 Laitteiden toiminta 

Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden laiteita on monenlaisia. Niihin kuuluu tietokoneita, 

puhelimia, laseja, headsettejä, ohjaimia ja melkein mitä vain millä voidaan stimuloida 

ihmisen aisteja. Kyseiset laitteet ovat usein monimutkaisia ja hyvin edistyneitä, minkä 

takia myös niiden kehittäminen on vaikeaa ja kallista. (ThinkMobiles 2019; Reality Tech-

nologies 2019.)  

2.3.1 VR-laitteet 

VR-laitteet koostuvat suurimmaksi osaksi tietokoneyksiköstä, headsetistä ja erilaisista 

ohjaimista. Tietokone yleensä vastaa grafiikan piirtämisestä ja virtuaalisen maailman yl-

läpidosta ja tästä syystä sen täytyy olla todella tehokas. VR-headsetti voi joko sisältää 

tarvittavat sensorit ja näytöt tai se voi toimia telakkana puhelimelle, mitä se käyttää hyö-

dyksi. Jos VR-headsetti toimii telakkana puhelimelle, tarvitsee puhelimelle ladata tarvit-

tava ohjelmisto. Joissakin ratkaisuissa, kuten HTC Vive virtuaaliheadsetissä, käytetään 

sensorilaatikoita huoneessa, minkä avulla käyttäjän liikkeet ja sijainti pystytään ottamaan 

tarkasti. Ohjaimina virtuaalitodellisuudessa voidaan käyttää melkein mitä vain. Yleisim-

pinä on liiketunnistusohjaimet, jotka mahdollistavat käsien liikkeen virtuaaliympäristössä. 

Näitä ohjaimia on erilaisia. Yksinkertaisimmissa ohjaimissa on pelkästään näppäimiä, 

kun taas hieman monimutkaisemmat pystyvät tulkitsemaan jokaisen sormen liikkeet. 

Käyttäjän liikkumista ympäristössä voidaan stimuloida liikealustoilla, kuten juoksuma-

toilla tai vastaavilla keinoilla. (Reality Technologies 2019, VRS 2019) 

Itsenäinen VR-headset koostuu kotelosta ja sen sisälle laitetuista osista. Laitteen sisällä 

on näyttö, johon tarkasteltava maailma piirretään kaksi kertaa, toinen kuva toiselle sil-

mälle ja toinen toiselle. Näytön resoluution tulee olla todella suuri, että kuva olisi mah-

dollisimman tarkka ja ei aiheuta päänsärkyä tai pahoinvointia käyttäjälle. Näytön ja käyt-

täjän silmien välissä ovat linssit, joiden oikein säätäminen näyttää kuvan tarkkana ja 

mahdollisimman laajalle näkökentälle. Oculus VR:n ensimmäinen myyntiin suunniteltu 
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VR-headsetti kuvaa yksinkertaisen VR-headsetin rakenteen. (Kuva 1.) VR-headsetissä 

on monia eri säätömahdollisuuksia, että sitä voisi käyttää mahdollisimman moni, pään 

koosta ja näön huonoudesta riippumatta. VR-headsetit rakennetaan mahdollisimman ke-

vyiksi ja ergonomisiksi. Liian painava VR-headset alkaa sattumaan niskoissa pidemmän 

päälle ja jos se ei mahdu hyvin käyttäjän päähän, se voi heilua ja tehdä käyttökokemuk-

sesta huonon. (Parkin 2014; Reality Tecnologies 2019; VRS 2019.) 

  

Kuva 1. Oculus VR:n ensimmäisen headsetin rakenne. 
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VR-headsetti sisältää myös monia erilaisia sensoreita, joiden tarkoitus on seurata käyt-

täjän pään ja kehon liikkumista. Käytettyjä sensoreita ovat magnetometrit, kiihtyvyysan-

turit ja gyroskoopit. Magnetometrit kertovat mihin suuntaan laite osoittaa maan pintaan 

verrattuna. Ne toimivat hieman kuin kompassi, eli sen toiminta perustuu maan magneet-

tikenttään. Kiihtyvyysanturit kertovat osoittaako laite ylös vai alas. Tämän saavutta-

miseksi, laitteessa on useampi kiihtyvyysanturi, jotka mittaavat yhdessä maan vetovoi-

maa verrattuna laitteen suuntaan. Gyroskoopit laskevat laitteen kallistumisen ja suun-

nan. Tämä tehdään auttaakseen laitetta pysymään tietyssä asennossa tai auttaakseen 

suunnan muutoksessa silloin, kun sen kuuluu tapahtua. (Reality Technologies 2019; 

VRS 2019.) 

VR-headsetin linssit ovat tärkeä osa laitetta. Linssit sijaitsevat silmien ja laitteen näytön 

tai näyttöjen välissä. Ne tarkentavat ja uudelleenmuotoilevat näytöissä näkyvän kuvan 

molemmille silmille tavalla, miten molemmat silmät näkevät maailman. Tätä tekniikkaa 

sanotaan stereoskopiaksi. Tämä luo syvyyden ja vakauden tunteen, joka johtaa kuvan 

kolmiulotteisuuden efektiin. Linssien takana toimiva näyttö tai näytöt ovat yleensä taval-

lisia LCD- tai OLED-näyttöjä. Laitteessa voi olla yksi tai kaksi näyttöä. Yksi, joka jaetaan 

silmien välillä tai erilliset näytöt molemmille silmille. (Reality Technologies 2019; VRS 

2019.) 

Virtuaalisen ympäristön luomiseen tarvitaan monenlaista prosessointia ja se vaatii huo-

mattavan määrän tehoa tietokoneyksiköltä. Virtuaalimaailman prosessointi voidaan ja-

kaa kolmelle prosessorille. Ensimmäinen näistä on syöteprosessori. Se kontrolloi lait-

teita, jotka syöttävät informaatiota tietokoneelle. Se hakee ja levittää dataa lopulle järjes-

telmälle minimaalisella viiveellä. Laitteisiin kuuluu erilaiset ohjaimet, hiiret, näppäimistöt 

ja vastaavat. Toinen on simulaatioprosessori. Se ottaa käyttäjän syötteen, sekä kaikki 

muut ohjelmoidut tehtävät oikeasta ympäristöstä ja määrittää niiden tapahtumat virtuaa-

liympäristössä. Tämä on virtuaalijärjestelmän ydinosa. Kolmas on hahmonnusproses-

sori. Se stimuloi käyttäjän aisteja. Näihin kuuluu näkö- kuulo-, tunto- sekä muut aistit. 

Erillisiä hahmonnusprosessoreja käytetään jokaiselle aistille. (Reality Technologies 

2019; VRS 2019.) 

Jotta virtuaalinen ympäristö olisi mahdollisimman vakuuttava ja toimiva, täyttää VR-

headsetin täyttää tiettyjä kriteerejä. Laitteen näkökentän täytyy olla riittävän suuri. Ihmi-

sen horisontaalinen näkökenttä on noin 190 astetta, mutta tällä hetkellä parhaimmat VR-

headsetit yltävät noin 110 asteesta 135 asteeseen. (Horizontal and Vertical Field of View 

2019; Reality Technologies 2019; VRS 2019.) 
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Laitteen virkistystaajuuden on oltava hyvin korkea. Pienin sallittava virkistystaajuus on 

60 kuvaa sekunnissa, mutta suositeltava määrä on 90 tai enemmän. Mitä enemmän ku-

via sekunnissa, sen sulavampaa ja luonnollisempaa käyttäminen on ja pahoinvointi vä-

henee. Kun laite vastaanottaa pään liikkeitä, täytyy muutosten näkyä mahdollisimman 

viiveettä. Jos viive on suuri, se aiheuttaa pahoinvointia ja todentuntuisuus huononee. 

Viiveen on hyvä olla 20 millisekuntia tai vähemmän, jotta ongelmat voidaan välttää. (Rea-

lity Technologies 2019; VRS 2019) 

Äänimaailma on yksi hyvin tärkeä asia virtuaaliympäristössä. Jos äänet eivät tule oikeista 

suunnista, todentuntuisuus kärsii. Tämän takia VR-headseteissä täytyy olla tarpeeksi 

kehittyneet kuulokkeet äänimaailman kolmiulotteisuuden mahdollistamiseksi. (Reality 

Technologies 2019; VRS 2019) 

2.3.2 AR-laitteet 

Lisätyssä todellisuudessa laitteisto on hyvin laaja. Sitä voi hyödyntää puhelimissa, la-

seissa, projektoreissa tai oikeastaan kaikessa, minkä avulla voidaan lisätä graafisia ele-

menttejä oikean ympäristön kuvan päälle. Lisätyssä todellisuudessa laitteet yleensä teh-

dään itsenäisiksi, eli laite ei tarvitse mitään ylimääräistä toimiakseen, kuten tietokoneyk-

sikköä tai ohjaimia. (Reality Technologies 2019.) 

Lisätty ympäristö voidaan toteuttaa muutamalla tavalla. Yksi tapa hyödyntää laitteen ka-

meraa ja näyttöä. Ensiksi kamera kuvaa ympäristöä, johon ohjelmisto lisää elementtejä 

ja piirtää ne laitteen näytölle. Toinen tapa on heijastaa elementit läpinäkyvään pintaan 

kuten silmälaseihin tai vaikka auton tuulilasiin. Tässä tavassa täytyy olla erilaisia senso-

reita ja kameroita, jotta ohjelmisto tietää mihin heijastaa mitäkin. (Reality Technologies 

2019.) 

Lisätyn todellisuuden laitteiden avainosiin kuuluu sensorit ja kamerat. Ne sijaitsevat 

yleensä laitteen ulkopuolella ja ne tarkkailevat käyttäjän liikkeitä ja lähettää ne proses-

soitavaksi ja tulkittavaksi. Myös kamerat sijaitsevat laitteen ulkopuolella ja ne visuaali-

sesti skannaavat dataa ympäröivästä alueesta. Laite tulkitsee tulevaa ympäristön dataa 

ja muodostaa siitä digitaalisen mallin, jonka perusteella se sijoittaa graafiset objektit pai-

koilleen. Microsoftin HoloLens lisätyn todellisuuden lasit käyttävät monenlaisia kameroita 

ja sensoreita. (Kuva 2.) (Pollefeys 2018; Reality Technologies 2019.) 
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Kuva 2. Microsoftin HoloLens-lasien kuvasensorit. 

Avainosiin kuuluu myös projektorit ja näytöt. Vaikka projektoripohjainen lisätty todelli-

suus on oma asiansa, käyttää myös erilaiset lasit ja headsetit pienenettyä versioita pro-

jektoreista. Projektori voi pohjimmiltaan muuntaa minkä tahansa pinnan vuorovaikut-

teiseksi ympäristöksi. Kun sensorit ja kamerat skannaavat ympäristöä, projektorit heijas-

tavat prosessoidun datan käyttäjän edessä oleville pinnoille. (Reality Tehnologies 2019.) 

Prosessointi on myös tärkeä avainosa lisätyn todellisuuden laitteissa. Edistyneet lisätyn 

todellisuuden laitteet ovat periaatteessa pieniä supertietokoneita. Nämä laitteet vaativat 

paljon tehoa ja ne käyttävät monia samoja osia, joita on esimerkiksi puhelimissa. Näitä 

osia ovat muun muassa prosessori, näytönohjain, flash-muisti, keskusmuisti, bluetooth 

ja tai Wi-Fi-mikrolevy, paikannuksen mikrolevy ja paljon muuta. Nämä laitteet käyttävät 

myös erilaisia sensoreita, joita käytetään myös VR-laitteissa, kuten magnetometrejä, 

kiihtyvyysantureita ja gyroskooppeja. Muun muassa Microsoftin HoloLens-lasit käyttävät 

näitä sensoreita. (Reality Tehnologies 2019.) 

Heijastustekniikka on yksi hyvin tärkeä osa lisätyn todellisuuden laitteista. Peilejä käyte-

tään lisätyn todellisuuden laitteissa siinä, miten käyttäjän silmä näkee virtuaalisen kuvan. 

Jotkin laitteet hyödyntävät monia kaarevia tai kaksipuolisia peilejä. Kaksipuolisilla pei-

leillä toinen puoli heijastaa laitteen kameraan ja toinen käyttäjän silmään näytöllä näky-

vän kuvan. Yhtenä edistyneenä mahdollisuutena on läpinäkyvä holograafinen linssi, joka 

käyttää optista heijastusjärjestelmää heijastaakseen kuvan käyttäjän silmään. 
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Microsoftin HoloLens-lasit käyttää näitä holograafisia linssejä hyväkseen ja näitä linssejä 

kutsutaan nimellä ”waveguide”. Linssi koostuu kolmesta eri kerroksesta, joista jokainen 

vastaa yhtä väriä; sininen, vihreä ja punainen. Valo osuu noihin kerroksiin ja jatkaa siitä 

silmään tietyssä kulmassa, tietyllä vahvuudella ja värillä tuottaen kokonaisvaltaisen ku-

van verkkokalvolle. Metodista riippumatta, jokainen tapa yrittää saada kuvan näkymään 

oikealla tavalla käyttäjän silmissä. (Reality Tehnologies 2019.) 

Lisätyn todellisuuden laitteita usein kontrolloidaan äänikomennoilla tai kosketuspinnalla. 

Laitteiden kamerat ja sensorit voidaan myös ohjelmoida lukemaan käyttäjän käsien liik-

keitä. Kosketuspinnat ovat helposti saavutettavissa ja pystyvät lukemaan monenlaisia 

kosketustapoja sekä kosketuksen painetta. Äänikomennot toimivat hyvin samankaltai-

sesti kuin puhelimissa, tableteissa ja virtuaaliavustajissa. Laitteissa oleva pieni mikrofoni 

ottaa käyttäjän äänen ja antaa sen mikroprosessorin käsiteltäväksi ohjelmoinnin mu-

kaan. (Reality Tehnologies 2019.) 
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3 KÄYTTÖ TERVEYDENHUOLLOSSA 

Virtuaalista ja lisättyä todellisuutta ei vielä ole käytössä laajasti, mutta sitä kuitenkin tes-

taan ympäri maailman. Monet yritykset ovat jo kehittäneet prototyyppejä ja valmiita tuot-

teita terveydenhuollon käyttöön. Virtuaalinen ja lisätty todellisuus antavat terveydenhuol-

lon ammattilaisille uuden, turvallisen tavan oppia uusia taitoja sekä työkalut informaation 

nopeaan tarkasteluun ja tekemisen opastamiseen ilman suurta häiriötä. (Levski 2019; 

Visualise 2019; VRS 2019.) 

Nämä todellisuudet ovat hyvin laajoja, ja tästä syystä niitä voidaan käyttää melkein missä 

vain. Terveydenhuollon lisäksi niitä käytetään muun muassa: ilmailualalla, rakentami-

sessa, viestinnässä, suunnittelussa, opetuksessa, viihteessä, videopeleissä, markki-

noinnissa, tuotannossa, urheilussa ja matkustusalalla. Nämä ovat vain tunnetuimpia esi-

merkkejä ja periaatteessa virtuaalista ja lisättyä todellisuutta pystyy soveltamaan mihin 

vain. (Reality Technologies 2019.) 

Kun lisätty todellisuus lähinnä avustaa ja ohjaa sen käyttäjää tehtävässä, virtuaalinen 

todellisuus voi olla kokonaan oma ratkaisunsa. Esimerkiksi lisätty todellisuus ohjaa ki-

rurgia tekemään toimenpiteen oikein, näyttämällä tietoa potilaasta ja opastaen mistä 

kohdin kirurgin pitää leikata. Operaation pystyy toteuttamaan ilman lisättyä todellisuutta, 

vaikkakin vaikeammin. Virtuaalinen todellisuus on mahdollistanut ratkaisuja mitä ei pysty 

toteuttamaan millään muulla keinolla, kuten turvallinen leikkausten opettelu tai turvalli-

nen vieroitusympäristö. (Reality Technologies 2019.) 

3.1 Käyttö maailmalla 

Virtuaalista ja lisättyä todellisuutta käytetään monella eri tavalla ympäri maailman. Ne 

ovat parantaneet jo olemassa olevia tehtäviä ja keinoja sekä luoneet kokonaan uusia 

käyttötarkoituksia. (Reality Technologies 2019.) 

Opetuskäyttö 

Virtuaalitodellisuudella voidaan opettaa lähes mitä vain helposti ja turvallisesti. Oppilas 

ei pääse vaarantamaan ketään virtuaalisessa ympäristössä ja laitteiden käyttö on 
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helppoa. Sen käyttö kirurgien opettamiseen on erinomainen tapa saada oppilaat tutki-

maan ja tekemään ilman, että siitä aiheutuu vaaraa potilaille tai oppilaalle itselleen. Sillä 

voidaan simuloida realistinen tilanne, jossa testataan esimerkiksi tulevan kirurgin taitoja. 

Näillä keinoin voidaan nopeuttaa ja parantaa oppilaiden osaamista. (Reality Technolo-

gies 2019; VRS 2019.) 

Virtuaaliympäristöön luodaan myös kolmiulotteisia mallinnuksia ihmisen kehon eri osista, 

joita oppilaat voivat tutkia. Näin he saavat tarkan kuvan ihmisen kehon rakenteesta. Tä-

hän ympäristöön luodaan malleja oikean ihmisen skannauksesta, joita ammattilaiset 

pystyvät tulkitsemaan ja tarkastelemaan huomattavasti tarkemmin kuin tavanomaisilla 

välineillä. (Fujitsu 2018; Reality Technologies 2019; VRS 2019.) 

Terapia ja vieroitus 

Virtuaalitodellisuutta käytetään myös terapiaan ja vieroitukseen. Molemmissa tapauk-

sissa henkilöille saadaan heidän paranemista edistävä virtuaalinen ympäristö. Henki-

lölle, joka kärsii jonkinlaisista kohtauksista tai tunnetiloista, voidaan luoda ympäristö, joka 

laukaisee kohtauksen tai tilan, mutta lievempänä versiona. Tällä voidaan yrittää ymmär-

tää näitä kohtauksia sekä tiloja paremmin ja auttaa niiden lievityksessä tai eroon pääse-

misessä. Etuna verrattuna tyypillisiin hoitokeinoihin tässä on se, että ympäristön pystyy 

napin painalluksella muuttamaan rauhoittavaksi. Tämä estää henkilön liiallisen rasittu-

misen. Tällainen hoitokeino on osoittautunut hyödylliseksi erilaisten fobioiden hoidoissa. 

Sitä on käytetty tehokkaasti esimerkiksi korkeanpaikan fobian hoitamiseen. (Davis 2018; 

Visualise 2019; VRS 2019.) 

Myös traumaperäisen stressihäiriön hoitamisessa käytetään virtuaalitodellisuutta. Se pe-

rustuu samoihin tekniikoihin, kuin esimerkiksi fobioiden hoitaminen. Henkilöä hoidetaan 

altistamalla hänet traumaperäisen stressihäiriön laukaisevalle skenaariolle. Hoitojen on 

tarkoitus lievittää henkilön ahdistusta, kun hän saa kohtauksen. Hoidot auttavat henkilöä 

tottumaan kohtauksiin ja huomaamaan, että hän on turvassa. (Davis 2018; VRS 2019.) 

Autismin hoito 

Autismin hoidossa virtuaalinen todellisuus on osoittautunut hyvin hyödylliseksi. Noin yh-

dellä prosentilla maailman väestöstä on autismi. Normaalisti autistista lasta kuljetetaan 
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todella usein lääkärin luokse, joka vie paljon aikaa. Virtuaalisen todellisuuden avulla lap-

selle pystytään antamaan hoitoa kotoa käsin. Lapselle on tarkoitus saada mahdollisim-

man realistisia oppimiskokemuksia ilman, että hän on vaarassa tai ahdistunut. Käytössä 

on jo puhelimella käytettävä VR-sovellus, joka tuottaa lapselle sosiaalisia vuorovaikutuk-

sia näyttäen heille erilaisia tilanteita ja hahmoja. Lapselle pystytään laittamaan hänelle 

sopiva ympäristö sekä sen haastavuus, jolla on ollut rahoittava vaikutus lapsiin. (Usman 

2018; VRS 2019.) 

Kipujen hoito 

Virtuaalista ja lisättyä todellisuutta hyödynnetään kivun lievityksessä. Aavekivun, eli am-

putoidun raajan särkyyn käytetään virtuaalista sekä lisättyä todellisuutta. Aavekipua hoi-

detaan antamalla potilaalle hänen puuttuva raajansa virtuaalisesti. Tätä virtuaalista raa-

jaa potilas pystyy ohjaamaan myoelektristen sensoreiden avulla, jotka kiinnitetään poti-

laan puuttuvan raajan tynkään. Tämä antaa aivojen ”rentouttaa” haamulihakset, mikä 

lievittää kipua. 10 viikon jälkeen potilaat kertoivat kivun vähentyneen huomattavasti ja 

väliaikaisesti kadonneen kokonaan. (Reality Technologies 2019.) 

Virtuaalisen todellisuuden on todettu auttavan krooniseen kipuun. Kipu on noin 25% lie-

vempää VR-terapian kanssa. VR-terapia kääntää keskittymisen kivusta virtuaaliseen 

ympäristöön, joka lievittää samalla stressiä. Potilaiden mieliala nousee, kun he voivat 

paeta sairaalasta hoitojen keskeltä virtuaalimaailmaan ja keskittyä sen tarjontaan. Erään 

tutkimuksen mukaan, fyysisessä terapiassa olevien kiputasot laskivat ja paraneminen 

nopeutui, kun he käyttivät virtuaalitodellisuutta. Virtuaaliympäristö teki aktiviteeteista 

hauskoja ja piti potilaat keskittyneinä, nostaen heidän mielialaansa pitkillä toipumisen 

jaksoilla. Eräs keino helpottaa kipua on havainnollistaa se potilaalle käyttäen virtuaalito-

dellisuutta. Sillä opetetaan, kuinka kipu toimii aivojen monella eri tasolla näyttämällä vi-

suaalisia kokemuksia. (Orr 2018; Usman 2018; Visualise 2019; VRS 2019.) 

Operaatiot 

Vuonna 2016 tehtiin operaatio, mikä kuvattiin VR-kameralla. Tämä mahdollisti operaa-

tion seuraamisen mistä puolelta maailmaa tahansa VR-headsetin avulla. Seuraajat pys-

tyivät näkemään operaation tarkasti ja he pystyivät itse keskittymään paremmin mihin 

halusivat häiritsemättä kirurgia. (Usman 2018.) 
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Virtuaalitodellisuudella opetetaan tulevia kirurgeja turvallisessa, mutta realistisessa ym-

päristössä. Opettaminen on tehokkainta tekemällä ja kokemalla. Näin oppilaat saavat 

itsevarmuutta ja pystyvät oppimaan erilaisia tilanteita. (Reality Technologies 2019.) 

Robotiikan yleistyessä robotilla tehdyt operaatiot lisääntyvät. Niiden etuna on tarkkuus 

ja varmuus. Tällä hetkellä operaatioita tehdään näyttöä ja ohjaimia käyttäen, mutta suun-

nitteilla on virtuaalinen ratkaisu, missä kirurgi pystyy seuramaan leikkausta kameran 

avulla ja ohjaamaan robottia esimerkiksi haptisten hanskojen avulla. Tämä keino mah-

dollistaa myös etäoperaatiot, jotka yleistyvät lähitulevaisuudessa. (Reality Technologies 

2019; VRS 2019.) 

Muita käyttökohteita 

Yksi virtuaalisentodellisuuden eduista on, että sitä ei tarvitse käyttää pelkästään asian-

tuntijan seurassa, vaan hoitoja voi tehdä itse omassa kodissaan. Asiantuntija voi mää-

rätä henkilölle VR-laitteiston, jota tämän tulee käyttää tiettyinä aikoina omassa kodis-

saan. (Reality Technologies 2019.) 

Virtuaalitodellisuutta hyödynnetään myös markkinoinnissa. Asiakkaille pystytään hel-

pommin ja tarkemmin esittelemään ja demonstroimaan tuotteita sekä palveluita. Muun 

muassa migreenin oireita pystyttiin demonstroimaan asiakkaille virtuaalitodellisuuden 

avulla. (Visualise 2019.) 

Vaikka lisättyä todellisuutta on vaikea vielä täysin hyödyntää, sitä silti käytetään muun 

muassa laskimoskannereissa. Skannerilla skannataan potilas ja se pystyy näyttämän 

tarkasti heijastuspohjaisella tekniikalla missä kohtaa potilaan verisuonet sijaitsevat. 

Tämä helpottaa hoitajan tai lääkärin työtä, esimerkiksi verta ottaessa. Näitä kyseisiä lait-

teita käytetään myös Suomessa. (AccuVein 2019.) 

3.2 Käyttö Suomessa 

Suomessa virtuaalinen ja lisätty todellisuus eivät ole yhtä käytettyjä mitä maailmalla, 

mutta ne kasvavat jatkuvasti. Suomessa tuotetaan virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden 

ratkaisuja muun muassa opetukseen, leikkauksiin, kuntoutukseen ja terapiaan. Suoma-

lainen Ade Oy kehittää virtuaalitodellisuusratkaisuja näihin tarpeisiin. (Ade Oy 2019.) 
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Markkinointiin toteutetaan esittely-ympäristöjä, jossa asiakas pääsee näkemään ja ko-

keilemaan erilaisia laitteita ja palveluita. Kokemuksen todentuntuisuuden ja erityisyyden 

ansiosta se herättää mielenkiintoa ja jää asiakkaiden mieleen. Tilasuunnittelussa pysty-

tään luomaan huone ja sijoittamaan sinne halutut laiteet ja niiden vaatimat toiminta alu-

eet. Sitä pystyy käyttämään yksin tai yhdessä ja sillä voidaan simuloida ihmismassoja 

sekä ilman virtauksia. Sovellus tallentaa paikkatiedot, jotta rakennussuunnittelussa pys-

tytään luomaan oikeanlaiset tilat. Koulutuksessa mallinnetaan erilaisia todellisia tilan-

teita, joka syventää oppimiskokemusta. Näitä voidaan käyttää koulutuksen apuna mo-

nenlaisissa tapauksissa. (Ade Oy 2019.) 

Adesante on kehittänyt kirurgiaa avustavan ohjelmiston nimeltä SurgeryVision. Ohjel-

misto luo tietokonekerroskuvista ja magneettikuvista virtuaalisen mallin, jota kirurgi pys-

tyy tarkastelemaan virtuaalitodellisuudessa ja luomaan sen pohjalta tarkan suunnitelman 

tulevasta operaatiosta. Heillä on myös kehitteillä ratkaisuja peiliterapiaan, kiputerapiaan 

ja ahdistuksen hoitoon. Terapiat ja hoidot perustuvat oikeanlaisen ympäristön luontiin ja 

potilaan keskittymisen ohjaamiseen.  (Ade Oy 2019.) 

Lisättyä todellisuutta ei vielä käytetä yhtä paljon terveydenhuollossa, kuin virtuaalitodel-

lisuutta. Sitä kuitenkin käytetään paljon muissa eri käyttötarkoituksissa, joita voitaisiin 

soveltaa myös terveydenhuoltoon. Esimerkiksi lisättyä todellisuutta on käytetty informa-

tiivisilla museokierroksilla jo Turun linnassa. Käyttäjä pystyy mobiililaitteensa avulla nä-

kemään lisätietoa tietyistä kohteista ja pelaamaan pelejä liittyen linnan historiaan. Tätä 

vastaavaa teknologiaa pystytään hyödyntämään esimerkiksi potilastapaamisissa tai 

laite-esittelyissä. (Turun linnan blogi 2017.) 

Fujitsu on kehittämässä lisätyn todellisuuden ratkaisua, jolla lääkäri tai hoitaja pystyy 

näkemään kaikki vaadittavat tiedot potilaasta AR-lasien avulla. Tämän avulla lääkärin tai 

hoitajan ei tarvitse lähteä tai kääntyä katsomaan tietokoneen ruutua. Näiden teknologi-

oiden uskotaan myös parantavan potilaan kokemusta huomattavasti. Tämä on osana 

Fujitsun ”Älykäs sairaala” konseptia, joka kuuluu LeanMyCity-malliin. Fujitsu myös jul-

kaisi kolmiulotteisen mallinnuksen sydämestä, jota pystyy tarkastelemaan muun muassa 

virtuaalilasien avulla. (Fujitsu 2014.) 
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4 TULEVAISUUS JA MAHDOLLISUUDET 

Virtuaalisella ja lisätyllä todellisuudella on todella hyvät mahdollisuudet terveydenhuollon 

alalla. Molempien teknologioiden monipuolisuus ja realistisuus tekevät niistä hyvät kehi-

tyksen askeleet terveydenhuollossa. Aluksi voisi luulla, että virtuaalinen ja lisätty todelli-

suus on lähinnä viihdealan tulevaisuus, mutta mitä enemmän siitä saa selville, sitä enem-

män sen potentiaali kasvaa. (RealityTechnologies 2019; VRS 2019.) 

4.1 Tulevaisuus 

Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden arvellaan mullistavan, ei pelkästään terveydenhuol-

lon, mutta myös monet muut alat. Molempien todellisuuksien tulevaisuus on täynnä mah-

dollisuuksia. Jo olemassa olevat ratkaisut kehittyvät joka hetki ja uusia ratkaisuja kehite-

tään jatkuvasti. Kun laitteisto kehittyy, tulee jatkuvasti uusia ratkaisuja. (RealityTechno-

logies 2019; VRS 2019.) 

Virtuaalitodellisuuden markkinoiden arvellaan saavuttavan yli 8 miljardin euron tulot ja 

lisätyn todellisuuden markkinoiden 62 miljardin euron tulot 2023 mennessä. Molempien 

todellisuuksien yhteisten markkinoiden arvellaan saavuttavan 70 miljardia euroa vuoteen 

2023 mennessä kaikilla aloilla. Terveydenhuollon alan markkinoiden arvellaan kasvavan 

yli 30,1% vuositahdilla vuoteen 2025 asti. Arvon arvioidaan nousevan 2017 vuoden 671 

miljoonasta eurosta yli 5 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Pohjois-Amerikalla 

on tällä hetkellä suurimmat markkinat virtuaalisella ja lisätyllä todellisuudella, kun taas 

monien Aasian maiden, kuten Kiinan, Japanin ja Intian uskotaan olevan suurimman kas-

vun kohteita. Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden uskotaan mullistavan terveydenhuollon 

tulevaisuuden. (Diamant 2019; Digi-Capital 2019; Levski 2019; Madison 2018, 1; Trent 

2019.) 

Virtuaalinen ja lisätty todellisuus tulevat tulevaisuudessa tukemaan oppimista entistä 

enemmän ja kun laitteet yleistyvät, opetuksen metodit lisääntyvät ja parantuvat. Laitteilla 

pystytään auttamaan potilaita ymmärtämään paremmin muun muassa lääkkeiden vaiku-

tukset tai leikkauksen yksityiskohdat näyttämällä heille se virtuaaliympäristössä. Samalla 

kun robotiikka ja robotilla tehtävät leikkaukset yleistyvät, pystyy virtuaalitodellisuus siinä 

avustamaan. Robotin avulla leikkausta tehdessä kirurgi voi käyttää VR-headsettia ja oh-

jata robottia itse robotin näkökulmasta. Tämä mahdollistaa etäoperaatioiden tekemisen, 
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jossa kirurgi voi olla eri paikassa potilaaseen nähden. Ammattilaiset pystyvät tarkasti 

neuvomaan myös muita, vaikkei robottia olisikaan saatavilla. Tähystysoperaatioiden te-

kemisen opettelu tulee myös helpottumaan. Oppilaan pitää saada tarkkaa ja viiveetöntä 

palautetta operaation tarkkuuden vuoksi ja se parantuu virtuaalitodellisuuden ansiosta. 

Oppilas käyttää haptisia ohjaimia, mitkä tekevät tuntumasta aidon. (Diamant 2019; Pro-

ximie 2019; VRS 2019.) 

4.2 Mahdollisuudet Suomessa 

Suomessa virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden mahdollisuudet ovat yhtä hyvät kuin kaik-

kialla maailmassa. Suomessa toimii jo useita yhdistyksiä, jotka tähtäävät parantamaan 

virtuaalista ja lisättyä todellisuutta, sekä tuomaan ne kaikkien huulille. Suomalainen Vir-

tual Reality Finland Ry ja Finnish Virtual Reality Association, eli FIVR, pyrkivät tekemään 

juuri sitä. He ovat luoneet yhteisöt kaikille virtuaalisesta ja lisätystä todellisuudesta kiin-

nostuneille. Yhteisöihin kuuluu myös hyvin paljon suomalaisia firmoja ja yrityksiä, kelle 

he järjestävät tapahtumia verkostoitumista ja virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden julki 

tuomista varten. (FIVR 2019; Virtual Reality Finland Ry 2019.) 

Suomessa toimii yli sata virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden alan yritystä, jotka keskitty-

vät pelkästään virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen, tai ne ovat yksi osa heidän osaa-

mista. Vuonna 2016 virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden tulot Suomessa olivat yli 12,6 

miljoonaa euroa ja se jatkaa nousua. Myös suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikor-

keakouluissa kehitetään ja testaan uusia virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden ratkaisuja, 

mitkä ovat osana perustaa Suomen virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden kehitykselle. 

(Henttonen & Sinerma 2017; FIVR 2017.) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa hyvä tietopohja virtuaalisesta ja lisätystä todellisuu-

desta, sekä tehdä selväksi, miten näitä teknologioita käytetään ja mikä niiden tulevaisuus 

on terveydenhuollon alalla. Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa kuvattiin virtuaalisen 

ja lisätyn todellisuuden toimintaa, historiaa, ongelmia ja näiden ongelmien ratkaisuja. 

Toisessa osassa käytiin läpi näiden teknologioiden käyttötapoja sekä maailmanlaajui-

sesti, että vain Suomessa. Kolmannessa osassa tarkasteltiin molempien teknologioiden 

arvioituja kehityskohteita ja markkinoiden kasvua. 

Opinnäytetyössä huomattiin, miten monipuolisia virtuaalinen ja lisätty todellisuus ovat, 

mutta myös kuinka hidasta ja kallista niiden kehitys todella on. Nämä teknologiat ovat 

tehneet suurta kasvua sekä markkinoilla, että joka päiväisessä käytössä. Niiden käyttö 

terveydenhuollossa on jo hyvinkin laajaa ja niille kehitetään uusia käyttökohteita jatku-

vasti. On turvallista olettaa, että ne ovat tulevaisuudessa suuressa osassa terveyden-

huoltoa joko apuna tai tehtävien päämetodina.  Vielä kun virtuaalinen ja lisätty todellisuus 

ovat vasta aluillaan, olisi hyvä alkaa tutustumaan niihin ja mahdollisesti rakentaa niistä 

tulevaisuutta. Vaikka nämä teknologiat ovat Suomen tasolla hyvin vähäisessä käytössä, 

on parempi tutustua niihin hyvissä ajoin, kun liian myöhään. 

Opinnäytetyössä onnistuttiin vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin hyvinkin laa-

jasti. Ensimmäinen osio käy hyvin tarkasti läpi virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden toi-

minnan ja antaa hyvän pohjan kahdelle seuraavalle osiolle. Nämä kaksi jälkimmäistä 

osioita käyvät läpi asioiden tärkeimmät pointit, mutta astetta tarkemmat analyysit jäivät 

vielä puuttumaan. Vaikkakin opinnäytetyöstä saa riittävän hyvän kuvan virtuaalisesta ja 

lisätystä todellisuudesta terveydenhuollossa, voisi sitä jatkossa vielä parantaa tarkem-

malla tutkimuksella käytön laajuudesta ja näiden teknologioiden eduista. 

Ongelmiakin opinnäytetyössä esiintyi. Tiedon haussa ongelmaksi osoittautui yritysten 

vähäinen halu vastata opinnäytetyön aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Vastausten vä-

häistä määrää joutui kompensoimaan virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen perehty-

neillä sivustoilla. Tällä oli negatiivinen vaikutus, koska sisällön monipuolisuus laski huo-

mattavasti. Myös virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden suuret käytön eroavaisuudet ai-

heuttivat ongelmia. Lisättyä todellisuutta ei hyödynnetä samassa mittakaavassa kuin vir-

tuaalista todellisuutta. Tästä johtuen näiden teknologioiden sisällön tasapainottaminen 

osoittautui haastavaksi. 
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Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden kasvu tervey-

denhuollossa on väistämätöntä. Tämän takia opinnäytetyön antama tietopohja on hy-

väksi tulevaisuuden kehitystä varten. Valmiilla tietopohjalla pystyy hallitsemaan tulevat 

muutokset hyvissä ajoin ja mahdollisesti tekemään niistä oman tulevaisuuden. Teknolo-

gioiden toiminnan tietämyksellä pystyy tekemään varmoja hankintoja. Silloin tiedetään 

mitä hankitaan ja mihin tarkoitukseen. Tämä myös auttaa laitteiden käytössä, kun tietää 

mistä on kyse. 

Opinnäytetyön jatkoksi voisi olla hyvä tehdä tarkempaa tutkimusta siitä, kuin paljon hyö-

dyllisempiä virtuaalinen ja lisätty todellisuus on, jos ollenkaan. Niiden tarkempi käytön 

laajuuden tutkiminen ja mitkä keinot ovat järkevimpiä terveydenhuollon alalla, olisi myös 

hyvin tärkeä saada selville. Keskittyminen vain tiettyyn osa-alueeseen voisi antaa tar-

kempaa dataa ja tällöin olisi paljon luotettavampaa. 
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