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1 Johdanto

1.1 Työn taustasta

Työn lähtökohtana oli palvelumuotoiluprosessin selvittäminen ja graafiseen suunnitteluun
liittyvän osaamisen syventäminen. Opinnäytetyö tehtiin SotePeda 24/7-hankkeen
inspiroimana.

Alussa oli selvää, että työn kirjallinen osuus tulisi käsittelemään palvelumuotoiluprosessia
ja sen eri vaiheita. Toiminnallinen osuus puolestaan keskittyisi jo olemassa olevan
materiaalin visualisointiin. Kyseisellä materiaalilla tarkoitetaan DigiCampuksen
(korkeakoulujen yhteinen oppimisympäristö) verkkosivuilta, osoitteesta www.digicampus.fi,
löytyvää materiaalia, kuten vaikkapa luentomateriaalia. Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat
hieman matkan varrella ja työn toiminnallisen osuuden aikana valmistuivat
mobiilisovelluksen sisältösuunnitelman lisäksi konseptisuunnitelma ja visuaalinen
suunnitelma eli prototyyppi eettisiin asioihin liittyen. Halukkuus kokeilla suunnitella jotakin
uutta syrjäytti valmiin materiaalin visualisoinnin ja näin ollen päädyttiin tähän
lopputulokseen. Työtä edeltävässä kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin palvelumuotoilun
lisäksi laajasti eri asioita, kuten mobiilisovelluksella saatavia hyötyjä, mobiilisovelluksen
tekniikkaa ja visuaalisuutta, etiikan ja moraalin eroja, tulevaisuuden työtä, teknologian
etiikkaa ja teknologian etiikkaa sosiaali- ja terveysalalla. Tässä työssä keskitytään
enemmän sovelluksen suunnitteluun, tekniikkaan ja palvelumuotoiluprosessin eri
vaiheisiin.

1.2 SotePeda 24/7-hankkeesta ja eettisestä toimintamallista
Teknologian kehittyminen ja erilaiset muutokset toimintaympäristössä tuovat esiin
uudenlaisia eettisiä kysymyksiä ja tarvetta eettisen osaamisen kehittämiselle sosiaali- ja
terveysalan työssä ja koulutuksessa. Edellä mainitut asiat edellyttävät ammattilaisilta
eettistä herkkyyttä ja kykyä tunnistaa eettisiä kysymyksiä erilaisissa tilanteissa. (Koski &
Sihvo 2020, 7.)
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SotePeda 24/7-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama pari vuotinen hanke,
joka aloitti toimintansa keväällä 2018. Hanke toteutetaan 24 eri korkeakoulun yhteistyönä.
Hankkeen koordinaattorina toimii Laurea ammattikorkeakoulu. Muita yhteistyökumppaneita
ovat muun muassa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, ODA-hanke, Pääkaupunkiseudun
sosiaalialan osaamiskeskus ja Hoitotyön tutkimussäätiö. SotePeda 24/7-hankkeessa
kehitetään ja pyritään määrittelemään tulevaisuudessa tarvittava sote-alan digi-sote eosaaminen korkeakoulutukseen. Lisäksi halutaan luoda kansalliselle
korkeakouluverkostolle yhteisiä opintoja, pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä.
(Koski & Sihvo 2020, 11.)

Palvelumuotoilu on muodostunut keskeiseksi osaamisalueeksi sosiaali- ja terveysalan
digitaalisten palvelujen kehittämisessä monitoimijaisessa ympäristössä (Freire & Sangiorgi
2010). Palvelumuotoilussa monialaisia toimijoita yhdistää asiakkaan näkökulma, eli se,
miten asiakkaalle kehitetään toimivat digitaaliset palvelut. Sairaanhoitajaliiton sähköisten
palveluiden strategia tukee myös monialaista kehittämistä ja ammattilaisten osaamisen
vahvistamista siinä. Yksi keskeinen tavoite onkin: “Kansalaisen osallisuus
terveydenhuollossa kasvaa ja viestintä toteutuu osaksi sosiaalisen median kautta.
Sähköisten terveyspalveluiden käyttömahdollisuuksia ei rajata heikoimman käyttäjän
mukaan.” Tämä kannustaa avaamaan uudenlaisia innovatiivisia ajatuksia hyödyntämällä
suunnitteluajattelua (Razzouk and Shute 2012). Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
muotoilussa tulee huomioida varsinkin terveydenhuollossa vahvassa roolissa olevan
tutkitun tiedon käyttö. Toisaalta keskiössä on asiakas, mutta lisäksi myös tieto hyvistä
käytänteistä, ammattilaisen kokemustieto ja toimintaympäristöstä tuleva tieto (Holopainen
ym. 2010). Tiedon hyödyntämisessä keskeisessä asemassa ovat muun muassa tietosuoja
ja tiedon käyttämiseen liittyvä eettisyys. (Koski & Sihvo 2020, 39.)

Nyky-yhteiskunnan haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan useiden eri alojen osaamista ja
uusia innovaatioita. Yhtenä suurena haasteena pidetään sosiaali- ja terveydenhuollon
digitalisaatiota ja siihen liittyvää kehittämistyötä ja kulttuurin muutosta. Jotta voidaan toimia
monialaisesti, tarvitaan yhteisiä päämääriä, jaettuja käytänteitä ja keskinäistä sitoutumista.
Eettiset toimintamallit ohjaavat yhteisen toimintakulttuurin luomisessa ja ovat erittäin
merkityksellisiä kehitettäessä uusia toimintatapoja ammattilaisten, asiakkaiden ja
yhteiskunnallisten normien näkökulmasta. Eri ammattiryhmien eri toimintatapojen
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yhteensovittamista varten tarvitaan yhteinen toimintamalli, jonka avulla monialainen
työskentely onnistuu. (Koski & Sihvo 2020, 11.)

Viime vuosien aikana digitalisaatio on näkynyt sosiaali- ja terveysalan työssä ja
palveluissa. Erityisesti viime vuosi, 2020, näytti, että digitalisaation avulla voitiin elää lähes
normaalia elämää koronapandemiasta huolimatta. Esiin nousi myös asioita, jotka uhkaavat
digitalisaatioon liittyvää luottamusta, kuten tietoturvan puute ja rikollinen toiminta. Edellä
mainitut asiat ovat herättäneet eettisiä kysymyksiä digitalisoituvassa sotetoimintaympäristössä. Koska teknologia kehittyy jatkuvasti, on sen rinnalla tunnistettavissa
uudenlaisia eettisiä kysymyksiä ja haasteita liittyen eettiseen osaamiseen. Eettinen
keskustelu ja kysymykset kuuluvat meille kaikille, kuten kansalaisille, sote-alan
opiskelijoille, eri toimialojen ammattilaisille, vapaaehtoistyöntekijöille, kouluttajille, tutkijoille
ja kehittäjille alasta riippumatta. Tämän vuoksi digitalisaation myötä nousseiden eettisten
kysymysten ratkaisemiseksi tarvitaan erilaisia näkökulmia, eri alojen osaajien keskustelua
ja yhteistyötä. Jatkuva eettinen pohdinta hyvän ja pahan, oikean ja väärän arvioimisesta
on todella tärkeää. Tarvitsemme tilaa jakaa ajatuksia ja kyseenalaistaa rohkeasti,
ihmetellä, antaa ja vastaanottaa palautetta, näin voimme oppia yhdessä. (Koski & Sihvo
2020, 12.)

2 Mobiilisovelluksesta ja sen suunnittelemisesta
2.1 Älypuhelimen käytöstä

Älypuhelimet kulkevat ihmisillä nykyään mukana joka paikkaan. George Berlowski
mainitsee kesällä 2015 pitämässään TedX Talkissa ihmisten katsovan kännykkää jopa
200 kertaa päivässä. Uudempaa tutkimustulosta ei löytynyt, mutta luku on nykyään
todennäköisesti suurempi. Berlowskin esittämistä diagrammeista käy ilmi ihmisten
avaavan keskimäärin 28 mobiilisovellusta kuukaudessa. 75% sovelluksiin käytetystä
ajasta menee ainoastaan neljän sovelluksen käyttämiseen, muun 24 sovelluksen
käyttäminen jää paljon vähemmälle. (Berlowski 2015.)
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Kesällä 2020 Telia yhteisö kirjoittaa blogissaan parhaista arkea helpottavista sovelluksista.
Blogissa mainitaan muun muassa Easypark-sovellus, jolla voi säätää pysäköintiajan
sopivaksi ja hoitaa myös pysäköinnin maksamisen. Muita hyödyllisiä sovelluksia ovat
muun muassa Neste-sovellus tankkaamisen helpottamiseksi, ilmatieteenlaitoksen
sääsovellus, Plantnet kasvien, kukkien ja puiden tunnistamista varten sekä 112 Suomisovellus hätätilanteita varten. 112-sovelluksen kautta soittamalla sovellus ilmoittaa
hätätilanteessa soittajan tarkan sijainnin automaattisesti hätäkeskukseen. (Telia yhteisö
2020.) Koska matkapuhelinta käytetään nykyisin niin paljon, on hyvä pohdiskella ja
kehitellä erilaisia sovellusvaihtoehtoja tuomaan lisäarvoa matkapuhelimen käytölle ja
samalla mahdollisesti helpottamaan ihmisten arkea, vaikkakin on otettava huomioon
digitalisaation myötä lisääntyvä sähkönkulutus ja sen seuraukset.

2.2 Mobiilisovellus ja siitä saatavat hyödyt
Mobiilisovelluksella tarkoitetaan ohjelmistoa, joka ladataan mobiililaitteelle. Sovelluksia on
suunniteltu ja kehitelty usealle käyttöjärjestelmälle, ja ne ladataan kunkin
käyttöjärjestelmän omasta sovelluskaupasta. Mobiilisovellus tarjoaa kuluttajille väylän
käyttää eri yritysten palveluja hyväkseen. On tutkittu, että lähitulevaisuudessa palveluita
käytetään enemmän mobiilisovelluksen kautta selainpohjaiseen käyttöön verrattuna.
(Jokinen 2020, 7.)

Suomessa on melko paljon mobiiliapplikaatioiden kehittämisen palveluita tarjoavia
yrityksiä. ite wiki-sivuston hakuosion mukaan mobiilikehitystä tarjoavien yritysten
lukumäärä Suomessa on 420 kappaletta. (Itewiki 2020.) Parhaassa tapauksessa yritys
pystyy tarjoamaan asiakkaalle paljon lisäarvoa sovelluksen avulla. Yrityksen kannalta
positiivisia asioita, joihin sovelluksen avulla pystytään vaikuttamaan ovat brändin
kasvattaminen, asiakkaan sitouttaminen, liikevaihdon lisääminen ja parempi ymmärrys
asiakaskuntaa kohtaan. Asiakkaille tarkoitettujen sovellusten lisäksi, yritykset ovat
alkaneet käyttää sovelluksia omassa työssään, esimerkiksi siivousalalla mobiilisovelluksen
avulla voidaan muun muassa tehdä työaikakirjauksia ja tarkistaa tehtäviä. Teollisuudessa
aletaan myös siirtyä paperisista kirjauksista sähköisiin kirjauksiin, jolloin tiedot ovat
reaaliaikaisia, ajan tasalla ja selkeästi luettavissa. (Collapick Company 2019.)
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2.3 Sovelluksen suunnittelusta, konseptista, käyttäjistä ja prototyypistä
Kun mobiilisovellusta aletaan suunnitella, on otettava huomioon useita eri asioita, joita
ovat muun muassa kilpailu, konsepti, käyttäjät ja prototypointi. Alkuvaiheessa on hyvä
tutkia, onko aiemmin suunniteltu ja kehitelty samantyylisiä sovelluksia, lukea arviointeja
niistä ja pohdiskella, löytyykö edeltäjistä ongelmia, jotka voisi omassa sovelluksessa
ratkaista tai tehdä toisin. Konseptilla tai tarkemmin konseptisuunnitelmalla pyritään
selventämään, mihin tarkoitukseen sovellusta tullaan käyttämään, mitä sillä saavutetaan,
miten se toimii sekä lisäksi millaista vuorovaikutus käyttäjän kanssa tulee olemaan.
(Collapick Company 2019.)

Mobiilisovelluksen konseptisuunnitelma pyrkii siihen, että suunnitelman avulla henkilö
pystyy hahmottamaan, millaista palvelua tai sovellusta konsepti kuvaa. Kyseinen
konseptisuunnitelma kuvataan usein mobiilinäytöllä, jotta käyttäjä pystyy hahmottamaan
lopullisen käyttöympäristön, jossa sovellusta tullaan käyttämään. Sovellukselle voidaan
kehitellä useita erilaisia konseptisuunnitelmia ja vertailla niitä keskenään. Jotta sovelluksen
suunnittelua voidaan jatkaa eteenpäin, tarvitaan konseptisuunnitelma, jonka avulla
rajataan jatkokehittelyä varten tietyt raamit, eli konseptisuunnitelma on yksi
suunnitteluprosessin vaihe. (Jokinen 2020, 6–7.) Opinnäytetyön aikana tehty
konseptisuunnitelma on nähtävissä liitteessä 2.

Käyttäjät tulisi ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, minkä avulla saadaan varmuutta
siihen, että valmiista tuotteesta tulee käyttökelpoinen. Käyttäjän palaute suunnittelun eri
vaiheissa on erittäin tärkeää. Käyttäjiltä pyritään selvittämään muun muassa sitä, miten
sovellus auttaa heidän elämäänsä tai työskentelyä jatkossa. (Collapick Company 2019.)

Käyttäjien kuuntelu on tärkeää myös siksi, että kustannukset pysyvät kohtuullisina. Pieni
osa tai toiminnallisuus kerrallaan on kaikille projektiin osallistuville helpoin tapa edetä,
jolloin kokonaisuus pysyy helposti hallittavissa. Esimerkkinä tästä on Tampereen
kaupungille suunniteltu mobiilisovellus, joka julkaistuna sisälsi ensin tapahtumat, julkisen
liikenteen reitit ja Tampere Tunnetuksi-passin. Jatkokehittelyn jälkeen uutena osana
sovellukseen tuotiin digitaalinen kirjastokortti. (Geniem 2019.)
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Prototypoinnilla tarkoitetaan sitä, että sovellusideasta suunnitellaan visuaalinen malli eli
prototyyppi, josta nähdään, miltä sovellus tulee konkreettisesti näyttämään. Koko tämän
suunnitteluvaiheen ajan käyttäjiltä tiedustellaan mielipiteitä ja palautteen perusteella
pyritään parantamaan olemassa olevaa suunnitelmaa ennen sovelluksen julkaisemista.
(Collapick Company 2019.) Tämän työn aikana valmistunut visuaalinen malli, prototyyppi,
on nähtävissä liitteessä 3.

3 Mobiilisovelluksen tekniikasta

3.1 Mobiilisovelluksien suunnittelemisesta teknisessä ja visuaalisessa mielessä

Mobiilisovelluksia voidaan suunnitella ja toteuttaa monella eri tavalla. Jokaisen sovelluksen
suunnittelu on oma prosessinsa ja teknologian valinta tehdään aina tapauskohtaisesti.
Teknologian valinnassa tärkeä rooli on sillä, kenelle sovellus rakennetaan ja millaiset
laitteet heillä on käytössä. Tässä vaiheessa tehdään myös lista sovelluksen
käyttötarkoituksesta ja toimintakriteereistä. Edellä mainittujen asioiden perusteella valitaan
sovellukselle sopivin tekniikka ja toteutustapa. (Collapick Company 2019.) Liitteessä 1 on
nähtävissä esimerkkejä mobiilisovelluksen teknisestä prosessista ja mobiilituotannon
julkaisusta.

Tärkeä osa mobiilisovelluksen suunnittelua on myös visuaalinen suunnittelu, koska se on
oleellinen osa käyttäjäkokemuksen luomisessa. Erilaiset graafiset elementit, niiden
asettelu, kirjasintyyppi, koko, väri ja selkeys sekä yhteensopivuus luovat sovelluksen
visuaalisen ilmeen. Sovelluksen miellyttävä ja kaunis ilme vaikuttaa merkittävällä tavalla
käyttäjäkokemukseen, muun muassa tuoden positiivisia tuntemuksia paremmasta ja
toimivammasta sovelluksesta. (Jussila, J. 2017, 31.)
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3.2 Erilaisista sovellustyypeistä
Mobiilisivusto tarkoittaa verkkosivustoa, joka on suunniteltu tai tehty mobiililaitteelle.
Verkkosivu voi olla joko responsiivinen verkkosivu, eli se toimii mobiililaitteen lisäksi myös
työpöytäselaimella skaalautuen oikeaan kokoon. Kyseessä ei siis ole sovellus, eli sitä ei
ladata sovelluskaupasta. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää muun muassa kotisivujen,
yksinkertaisten verkkosivujen ja verkkokauppojen rakentamisessa. (Collapick Company
2019.)

Natiivisovellus suunnitellaan ja toteutetaan tietyllä alustalla. Tällä hetkellä maailmalla kaksi
käytetyintä alustaa ovat Android ja iOS. Molemmissa tapauksissa sovellus toteutetaan
alustan omalla kehitysympäristöllä ja ohjelmointikielellä. Jos siis halutaan suunnitella
sovellukset Android- ja iOS-puhelimille, täytyy kehittää sovellukset molemmille
järjestelmille. Valmiit ja julkaistut sovellukset ladataan molemmissa tapauksissa
sovelluskaupasta, Google Play ja App Store. Esimerkkejä natiivisovelluksista ovat muun
muassa mobiilikaupat, kuten Zalando, mediantoisto sovellukset, kuten Spotify ja Youtube
sekä reaaliaikaiset oppaat, kuten HSL ja useat muut joukkoliikenne oppaat. (Collapick
Company 2019.)

Hybridisovellus koostuu edellä mainittujen HTML5-lähdekoodin ja natiivisovelluksen
yhdistelmästä. Hybridisovelluksen kustannukset ovat edullisemmat kuin natiivisovelluksen,
koska hybridisovellusta ei tarvitse kehittää kullekin järjestelmälle (Android ja iOS) erikseen.
Verrattuna mobiilisivuun, hybridisovelluksessa on enemmän käyttömahdollisuuksia, kuten
pääsy laitteen asetuksiin ja toiminnallisuuksiin. Esimerkkejä hybridisovelluksista ovat
Instagram, Twitter, Gmail ja Netflix. Hybridisovellukset ladataan niin ikään
sovelluskaupasta. (Collapick Company 2019.)

4 Palvelumuotoilua ja muotoiluajattelua

4.1 Palvelumuotoilu kuuluu jokaiselle
Terminä palvelumuotoilu (Service Design) otettiin käyttöön parikymmentä vuotta sitten,
2000-luvulla. Viime vuosina se on noussut suuremmassa määrin kansan tietoisuuteen.
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Palvelumuotoilulla tarkoitetaan lyhyesti palvelujen innovointia ja kehittämistä muotoilun
menetelmin. Tavoitteena on saada palvelu vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeita,
sekä palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. (Matter Agency 2019.)

Kreapal Design Oy:n perustaja, liiketoimintamuotoilija ja palvelumuotoilija Veikko Törrönen
puhuu webinaarissaan, Palvelumuotoilua, käytännössä! kopernikaanisesta
vallankumouksesta työelämässä, jolla viittaa 1500-luvulla puolalaisen tähtitieteilijän
Nikolaus Kopernikuksen esitykseen siitä, että maapallo kiertää aurinkoa. Antiikin ajoista
1500-luvulle saakka uskottiin, että maa oli maailmankaikkeuden keskus ja uskottiin myös
planeettojen, kuten auringon kiertävän maata. Työelämän kopernikaanisella
vallankumouksella tarkoitetaan sitä, että valta yrityksiltä tai organisaatioilta on siirtynyt
asiakkaille. Yritysten ja palveluiden tarjoajia on nykyisin niin paljon, sekä paikallisesti että
globaalisti, minkä vuoksi yritykset joutuvat tekemään entistä enemmän töitä pitääkseen
asiakkaat tyytyväisinä. Asiakaskokemuksen odotusarvo nousee koko ajan, eikä vertailua
enää tapahdu ainoastaan oman toimialan sisällä tai paikallisesti. Ihmiset ovat tottuneet
saamaan hyvää ja sujuvaa palvelua, kuten vaikkapa Netflix, joten samantasoista palvelua
odotetaan myös muilla elämän osa-alueilla. Kuviossa 1 havainnollistetaan
kopernikaaninen vallankumous työelämässä. (Kreapal Design Oy 2020.)
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Kuvio 1. Kopernikaaninen vallankumous työelämässä.

4.2 Siirtyminen asiakkaan aikakaudelle
Kautta aikojen yritysten keskeiset kilpailuedut ovat vaihdelleet. Kuviosta 2 käy ilmi, että
elämme nykyään asiakkaan aikakaudella, jossa pärjäävät parhaiten yritykset, jotka
ymmärtävät syvällisesti asiakkaan tarpeita, ja jotka osaavat tuottaa mieleisiä
asiakaskokemuksia. Asiakkaan aikakausi alkoi noin 10 vuotta sitten, jolloin ymmärrettiin
tarjontaa palveluista olevan niin paljon, että täytyy tehdä jotain erottuakseen joukosta,
ainoastaan brändäys ja informaatioteknologian hyödyntäminen eivät enää riittäneet
kilpailuedun saavuttamiseen. Kyseisessä tilanteessa ainoa keino hallita markkinoita oli
tuntea asiakkaan tarpeet paremmin sekä tarjota heille kilpailijoista erottuvia
asiakaskokemuksia. (Koivisto, Säynäjäkangas & Forsberg 2019, 22.)
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Kuvio 2. Forrester Researchin kuvaus siirtymisestä asiakkaan aikakaudelle. (Koivisto ym.
2019).

Palvelumuotoilu on siis palvelujen, asiakas- ja työntekijäkokemusten sekä
palveluliiketoiminnan ihmislähtöiseen kehittämiseen erikoistunut muotoilun osaamisala,
joka perustuu muotoiluajatteluun. Palvelun käyttäjä, olipa kyseessä asiakas,
asiakaspalvelija tai yhteistyökumppani, on aina kehittämisen keskiössä. Palvelumuotoilun
tavoitteena on palvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen siten, että palvelu vastaa
molempien, niin asiakkaan tarpeita kuin palveluntarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.
Palvelumuotoilu tähtää siihen, että kehitetyt palvelut ovat käyttäjälle hyödyllisiä,
kiinnostavia, käytettäviä sekä johdonmukaisia, ja jotka ovat myös taloudellisesti
kannattavia palveluntarjoajalle, kilpailuetua rakentavia tai muulla tavalla palveluntarjoajan
toiminnan vaikuttavuutta lisääviä. Palvelumuotoilun avulla halutaan parantaa palvelujen
käytön ja kuluttamisen sujuvuutta, helppoutta ja vaivattomuutta. Lisäksi elämyksellisyyttä
sekä tunteisiin ja arvoihin vetoavuutta. Palvelumuotoilu mahdollistaa uusien
palvelutarjoomien innovoinnin, positiivisten asiakas- ja käyttökokemusten varmistamisen
sekä laajemmin palveluliiketoiminnan kehittämisen. Tämän avulla voidaan kehitellä ja
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keksiä täysin uusia palveluja markkinoille sekä lisäksi kehittää jo olemassa olevia
palveluita niin, että ne vastaavat paremmin asiakkaan tarpeita. (Koivisto ym. 2019, 34.)

4.3 Muotoiluajattelu palvelumuotoilun taustalla
Muotoiluajattelun käsitteen tekivät tunnetuksi suunnittelijat David M. Kelley ja Tim Brown
IDEO-muotoilutoimistosta sekä professori Roger Martin Toronton yliopistosta kymmenisen
vuotta sitten. Muotoiluajattelulla tarkoitetaan ihmislähtöistä innovaatioprosessia, jolla
pyritään yhdistämään se, mikä on ihmisille haluttavaa siihen, mikä on teknologisesti
toteutettavissa ja taloudellisesti kannattavaa. Muotoiluajattelun avulla saadaan vastauksia
lähes kaikkia yrityksiä askarruttavaan kysymykseen, kuinka innovoida ja tuottaa
tarkoituksenmukaista arvoa asiakkaille. Muotoiluajattelun avulla ratkaistavat ongelmat
eivät kohdistu ainoastaan palveluihin, vaan myös esineisiin, laitteisiin, kokemuksiin,
prosesseihin kuin liiketoiminnan kehittämiseenkin. Muotoiluajatteluun liittyy useita
periaatteita, jotka ovat esitetty kuviossa 3. On hyvä muistaa, että muotoiluajattelu ei ole
sama asia kuin palvelumuotoilu. Palvelumuotoilu on muotoiluajattelua hyödyntävä
osaamisala, joka keskittyy nimenomaan palveluihin ja aineettomiin kokemuksiin. (Koivisto
ym. 2019, 35–36.)

Kuvio 3. Muotoiluajattelun periaatteet.
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2010-luvulla muotoilusta on tullut osa suomalaista innovaatiojärjestelmää. Jotta yritykset
saataisiin käyttämään ja hyödyntämään muotoilua toiminnassaan, vaatii se yhteiskunnalta
laadukasta korkeakoulutasoista koulutusta, lisäksi niiden tuottamaa tutkimusta muotoiluun
liittyen. Termi, jota käytetään, kun puhutaan muotoilusta suuremmassa kaavassa, on
muotoiluosaaminen, joka tarkoittaa kykyä hyödyntää muotoilua niin omassa
liiketoiminnassa, julkisella sektorilla ja laajemmin yhteiskunnallisella tasolla. Esimerkkinä
mainittakoon, että muotoiluperiaatteita voidaan soveltaa muun muassa kehitettäessä
ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestön
ikääntymiseen ja nuorten syrjäytymiseen. Vuonna 2013 julkistettiin kansallinen Muotoile
Suomi-ohjelma, jonka tavoitteena on ollut mahdollistaa hyvinvoinnin kasvu muotoilun
avulla vuoteen 2020 mennessä. Muotoiluohjelma käsittää perinteisen tuote- ja teollisen
muotoilun lisäksi palvelut ja muut aineettomat tekijät. Ohjelman sisällä muotoilua ei pyritä
määrittelemään liian tarkasti, vaan se halutaan ymmärtää suunnitteluna ja toteutuksena,
joka lähtee käyttäjän tarpeista, on kokonaisvaltaista ja ottaa huomioon käyttöympäristön
lisäksi myös kestävän kehityksen. Yksi keskeisimmistä teemoista muotoiluohjelmassa on
se, että yritykset ja julkinen sektori tarvitsevat parempaa muotoiluosaamista. Tämän
ongelman ratkaisuna voisi olla se, että muotoiluosaamista vahvistetaan jo
varhaiskasvatuksesta alkaen, minkä lisäksi vahvistetaan myös muotoilututkimusta- ja
koulutusta. Muotoilun opetus sisällytetään varhaiskasvatuksen opetukseen, sekä lisäksi
jokaiselle koulutusasteelle, mikä kasvattaa kriittistä muotoiluymmärrystä ja
muotoiluosaamista. Tämän vuoksi tulevaisuudessa henkilöillä, jotka toimivat eri
ammateissa, tai jotka pyrkivät muotoilukoulutukseen, on nykyistä paremmat perustiedot
asiaan liittyen. (Miettinen 2014, 21–24.)

4.4 Miksi me muotoilemme?
Lyhyt vastaus otsikon kysymykseen on, että muotoilemme, koska siten saamme
yksinkertaistettua monimutkaisia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja ihmisten käyttöön ja
helpommin hallittaviksi. Lisäksi muotoilemme, koska haluamme, että laatu, käyttövarmuus
ja käyttöturvallisuus ovat huippuluokkaa. Edellä mainittu vaatii pelkistämistä,
yksinkertaistamista ja keskittymistä olennaisiin piirteisiin, muotoihin ja materiaaleihin.
Muotoilemme myös ympäristön takia, koska hyvin muotoilut tuotteet kuluttavat muun
muassa vähempi energiaa ja ovat siten ekologisempia. Muotoilemme inhimillisten
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merkitysten takia, koska miellyttävä ympäristö ja elämää helpottavat tuotteet lisäävät
käyttäjän hyvinvointia. Ja muotoilemme myös tunteiden vuoksi, esimerkkinä muun muassa
älylaitteet, sekä äly-ympäristöt kuten älykaupunki ja tunneälykaupunki. (Miettinen 2014,
62.)

Palvelumuotoilu auttaa yrityksiä löytämään tasapainon empatian ja strategisen
näkemyksen välillä (kuvio 4). Näkemykseen perustuvilla palveluilla on hankala saada
tuotettua ylivoimaista arvoa asiakkaille, työntekijöille sekä omistajille. Palveluiden
kehittäminen vaatii empatiaa ihmisiä kohtaan. Pelkkä empatia ei kuitenkaan riitä
tuottamaan suurta arvoa asiakkaille, koska asiakkaat eivät osaa sanoittaa, mitä
organisaatioiden tulisi tehdä, vaan tämä vaatii strategista näkemystä. (Kreapal Design Oy
2020.)

Kuvio 4. Syvällinen ymmärrys ihmisten tarpeista vs. strateginen näkemys siitä, miten
ihmisten tarpeet täytetään.
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4.5 Muotoiluprosessista ja palvelumuotoilun kehittämisotteesta
Sekä luovuus, että analyyttisyys kuuluvat palvelumuotoiluun, koska samaan prosessiin
kuuluvat niin asiakas- ja käyttäjätarpeiden tutkiminen kuin ratkaisujen kehittäminenkin.
Palvelumuotoiluprosessin tarkoituksena on tunnistaa asiakastarpeita ja kehittää luovia
ratkaisuja asiakastarpeisiin palveluntarjoajan reunaehtoihin perustuen. Palvelumuotoilun
prosessimalli esitetään usein tuplatimantti-mallina (kuvio 5), jonka on kehitellyt brittiläinen
yritys, Design Council, vuonna 2005. Malli kuvaa kahta erillistä prosessin vaihetta eli
timanttia, joista ensimmäinen timantti on ongelman tunnistamisen timantti. Ensimmäinen
timantti on luonteeltaan analyyttinen ja sen vaiheen aikana pyritään löytämään tai
tunnistamaan ratkaistava ongelma. Toinen timantti on puolestaan enemmän luovuuteen
perustuva prosessin vaihe, jonka aikana pyritään kehittämään tunnistettuun ongelmaan
parhaiten soveltuva ratkaisu. Lisäksi tuplatimantti pitää sisällään neljä päävaihetta, joita
ovat löydä, määritä, kehitä ja tuota. Löydä ja kehitä vaiheissa käytetään enemmän
divergenttiä, eli vaihtoehtoja luovaa ajattelutapaa. Määritä ja tuota vaiheissa puolestaan
enemmän konvergenttia, vaihtoehtoja rajaavaa ajattelutapaa. (Koivisto ym. 2019, 42–43.)

Kuvio 5. Tuplatimantti-prosessimalli, jonka on kehittänyt Design Council. (Koivisto ym.
2019).
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Kehittämisotteella tarkoitetaan käsitettä erilaisten kehittämisen tapojen ja käytäntöjen
sisältöjen kuvaamiseksi, vertailemiseksi ja analysoimiseksi. (Räsänen 2007, 40.)
Palvelumuotoilun kehittämisote on viety paljon pidemmälle verrattuna perinteiseen
kehittämisotteeseen. Perinteisessä kehittämistoiminnassa asiakaslähtöisyys on usein
heikkoa, vaikka toiminta pyrkiikin parantamaan ja kehittämään ratkaisuja asiakkaan
tarpeisiin. Palvelumuotoilun kehittämistoiminnassa painopiste on siirretty
asiakaslähtöisemmäksi, jolloin kehittämisote asettaa asiakkaan tai tarkemmin
palvelunkäyttäjän lähtökohdaksi sekä aktiiviseksi osallistujaksi kehittämisprosessiin.
Kuviossa 6 on esitetty perinteisen ja palvelumuotoilun kehittämisotteen eroja toisiinsa
nähden. Perinteisessä mallissa riskinä on muun muassa se, että keksitään ratkaisuja
vääriin ongelmiin, koska kehittäminenkin perustuu olettamuksiin asiakkaiden ja käyttäjien
tarpeista ja ongelmista. (Koivisto ym. 2019, 42–43.)

Kuvio 6. Palvelumuotoilun kehittämisote, jossa on vahva asiakaslähtöisyys. Perinteisessä
kehittämisotteessa asiakaslähtöisyys on heikkoa.
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Palvelumuotoilu pitää sisällään erilaisia menetelmiä, joita ajatellaan olevan jopa satoja.
Robert Curedale on koonnut kirjan (Service Design 250 essential methods) 250:sta
olennaisimmasta menetelmästä. Koska raja on häilyvä, mikä lasketaan palvelumuotoilun
menetelmäksi, palvelumuotoilijan menetelmäpakki on lähes rajaton. Kokemuksen kautta
oppii tunnistamaan, millaisia menetelmiä mihinkin tilanteeseen kannattaa valita.
Menetelmien suhteen onkin tärkeää osata soveltaa niitä erilaisiin tilanteisiin, sekä
yhdistellä useita menetelmiä tai poimia tiettyjä osia eri menetelmistä. Esimerkki hyvästä
menetelmästä on sellainen, jonka avulla luodaan empatiaa palvelun käyttäjiä kohtaan ja
jonka avulla voidaan paremmin nähdä palvelu käyttäjän näkökulmasta. (Palvelumuotoilu
Palo 2020.)

Palvelumuotoilu ei ole niin hankalaa kuin usein luullaan, mutta se on erittäin tärkeää
yrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden kannalta. Mahdollisimman yksinkertaisesti
selitettynä, palvelumuotoilu on nippu menetelmiä, joiden avulla on mahdollista päästä
haluttuun tavoitteeseen. Tavoitteena siis asiakaskokemuksen parantaminen. Vaikka
palvelumuotoilu pitää sisällään monenlaisia menetelmiä ja metodeja, niitä ei tarvitse osata
tai tietää, ne ovat tarkoitettu ainoastaan auttamaan asiakaslähtöisessä ajattelussa ja
helpottamaan haluttuun tavoitteeseen pääsemistä. Olennaista on saada selvitettyä
saavutettavissa oleva tavoite, tuntea lähtökohta ja osata valita oikea tapa tavoitteen
saavuttamiseksi tai tavoitteeseen pääsemiseksi. (Contribyte 2019.)

5 Eettisistä asioista

5.1 Etiikasta ja teknologian etiikasta

Etiikka ja eettiset asiat ovat kiinnostaneet länsimaisia ihmisiä, etenkin filosofeja ja
teologeja, aina Platonin ajoista lähtien. Aiemmin kansakuntien näkökulmasta eettiset asiat
ymmärrettiin tietynlaisena etikettinä, taitoina käyttäytyä eri tilanteissa aiheuttamatta
pahennusta. Nykyisin etiikka liitetään yhteiskuntaan eri tavalla. Liike-elämässä, pörssissä,
pankeissa, politiikassa ja etenkin hoitotyössä eettisistä asioista keskustellaan paljon.
Asioita, jotka ovat vaikuttaneet eettisten asioiden nousemisen tärkeäksi puheenaiheeksi
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ovat muun muassa nopea tekniikan kehitys, muuttunut taloudellinen tilanne, uusi
moniarvoisuus, nopea kansainvälistyminen, kasvava juurettomuus ja uusi henkinen
uteliaisuus. (Koskinen 1995, 18–22.) Kuviossa 7 on esitetty, miten etiikka, moraali ja
etiikan peruskäsitteet sijoittuvat toisiinsa nähden.

Kuvio 7. Etiikka ja moraali sijoittuvat metaetiikan alle. Normit ja arvot puolestaan moraalin
alle.

Teknologia ja etiikka on yleisesti nähty vastakkaisina termeinä tai asioina. Teknologia on
enempi tosiasioihin perustuvaa, kun taas etiikka on normatiivista, ohjeisiin ja tiettyihin
sääntöihin perustuvaa. Edellä mainittu ajattelutapa on kuitenkin väistymässä ja
teknologian ja etiikan ajatellaan kuuluvan tiiviisti yhteen. Jokaisella teknologisella
sovelluksella on eettinen aspekti, jolloin uusien sovellusten myötä määrittyy samalla
millaista tulevaisuuden maailmaa rakennetaan itselle ja toisille. Tekniikan alla olevan
etiikan ajatellaan olevan ainutlaatuista, koska sillä on mahdollista ohjailla tulevaisuutta,
vaikuttaa yhteiskuntaan, elinympäristöön ja talouteen sekä lisäksi soveltaa tekniikkaa
hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Teknologia, erityisesti informaatioteknologia, vaikuttaa
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ihmisten elämään eri tavoilla, tuoden mukanaan positiivisten asioiden lisäksi myös
negatiivisia tai ristiriitaisia asioita. Näitä ovat muun muassa tiedon kopioimiseen,
varastointiin ja tiedonsiirron nopeuteen liittyvät kysymykset. Lisäksi myös ihmisten
valvontaan ja yksityisyyteen liittyvät kysymykset. (Leikas 2008, 74.)
Kun kehitetään teknologiaa, täytyy ottaa huomioon lukuisia eettisiä ja moraalisia
periaatteita, etenkin silloin, jos teknologiaan liittyy mahdollisuus tunnistaa tai valvoa
käyttäjää. Muun muassa mobiilisovellukset ja langattomat verkot pystyvät keräämään ja
varastoimaan tietoa henkilöstä, esimerkiksi tunniste- ja henkilötietoja, ilman henkilön
tietoista vuorovaikutusta. Edellä mainitut asiat nostavat esille eettisiä kysymyksiä, ja
etenkin yksityisyyden suojan turvaaminen korostuu. (Leikas 2008, 77.)

5.2 Eettisen neuvottelukunnan kommentteja teknologiasta ja etiikasta sosiaali- ja
terveysalalla
Sosiaali- ja terveydenhoidossa teknologian avulla on tarkoitus tukea hyvää elämää,
ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta, osallisuutta, inhimillistä hoitoa ja huolenpitoa.
Teknologiaan turvaudutaan vain käyttäjän tietoisella suostumuksella ja se on helposti
saatavilla sekä soveltuu luontevasti ihmisen arkeen sekä elämäntilanteeseen. Käyttöön
liittyvät haitat sekä riskit arvioidaan ja käyttäjää tuetaan tarpeen mukaan. Tietojärjestelmät
ovat luotettavia ja ihmisillä on mahdollisuus tarkastella itseään koskevia tietoja itsenäisesti
sekä ammattilaisen avustuksella. Parhaimmassa tapauksessa teknologia mahdollistaa
itsenäisen ja turvallisen elämän loukkaamatta yksityisyyttä ja rajoittamatta inhimillisiä
kontakteja. Teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla edellyttää
monipuolista yhteistyötä. (ETENE 2010, 5.)

Teknologian kehitys sosiaali- ja terveydenhuollossa on ollut nopeaa jo jonkin aikaa ja yhä
edelleen eletään ajassa, jossa teknologia tulee muuttamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen
ympäristöä. Olennaista on, että teknologian hyödyntäminen tuottaa mahdollisimman paljon
lisäarvoa sekä lisäksi minimoi haitat. Tärkeimmässä roolissa ovat asiakkaat ja heidän
etunsa. Teknologian kehittymisen myötä suuri osa palveluista siirtyy verkkoon, mikä
aiheuttaa mahdollisesti epätasa-arvoisuutta kansalaisten keskuudessa, koska kaikilla ei
ole mahdollisuutta tai taitoja käyttää palveluja hyväkseen. Eettiset kysymykset ja ongelmat
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tulevat olemaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon arkea. Lisäksi on tärkeää huomata,
että teknologian käyttöön liittyy samoja eettisiä kysymyksiä kuin hoitoon yleensäkin.
Ammattilaisten on osattava toimia epävarmuuksien keskellä ja kyettävä esittämään
kysymyksiä sekä pyrittävä löytämään niihin eettisesti kestäviä ratkaisuja, jotka palvelevat
käyttäjiä elämään hyvää elämää. (ETENE 2010, 28.)

6 Suunnitteluprosessista
6.1 Lähtötilanne ja värien valinta
Idea mobiilisovelluksen tekemisestä muodostui syksyn 2019 aikana opinnäytetyötä
edeltävällä kurssilla käytyjen keskustelujen pohjalta. Vuosi sitten, helmikuussa 2020,
julkaisin facebook-päivityksen, jossa pyysin vapaaehtoisia kommentoimaan, minkä väristä
on etiikka? Vastauksia tuli muutamia, yhteensä noin 10 kappaletta. Alla olevasta
ympyrädiagrammista (kuvio 8) käy ilmi vastauksina saadut värit sekä värien jakautuminen
toisiinsa nähden. Eniten vastauksia keräsi oranssiväri. Kuten tuloksista näkyy, eri
mielipiteitä kertyi lähes yhtä monta kuin vastauksiakin.

K
K

Kuvio 8. Facebook-kyselyn tulokset kysymykseen, Minkä väristä on etiikka?
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Pohdinnan jälkeen väreistä kiinnostavimmaksi nousi maitokahvi. Lopulliset värit
suunnitelmaan valikoitui alla olevasta kuvasta (kuva 1), joka löytyi Instagramista. Värien
saturaatio muuttui hieman lopulliseen suunnitelmaan.

Kuva 1. Käyttäjän @eugeniedbart Instagram-tililtä tallennettu kuva, jota käytetty
inspiraationa värien suhteen.

Saman sävyisiä värejä on löydettävissä myös digicampuksen SotePeda 24/7
verkkosivujen visuaalisesta ilmeestä oppimateriaalit osiosta, osoitteesta
www.digicampus.fi.

Kuva 2. Näyttökuva Digicampuksen verkkosivun visuaalisesta ilmeestä, oppimateriaalit
osiosta.
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6.2 Sisällön suunnittelemisesta
Esiteltyäni työhön liittyviä ajatuksia mobiilisovelluksen suunnittelemisesta lehtori Päivi
Sihvolle työn alussa, hän pohdiskeli voisiko suunnitella kaksi erillistä sovellusta, joista
toinen olisi työelämää varten ja toinen opiskelijoille. Otin selvää erilaisista sovelluksista,
joita voisi hyödyntää opiskelemisessa ja löysin muun muassa Google Classroomsovellukseen, joka sopisi hyvin tähän tarkoitukseen. Sovelluksen lataamisen jälkeen
kullekin kurssille pääsy onnistuu opettajalta saadun koodin avulla. Koska on jo olemassa
opiskelua varten tarkoitettu sovellus, päätin keskittyä miettimään sovellusta työelämään.
Käytin materiaalina SotePeda-hankkeen sisällä kirjoitettua eettistä toimintamallia, josta
sain ideoita suunnitelmaan. Keksin aloittaa etiikan eri lajeista. Lisäsin niitä suunnitelmaan
siten, että esimerkiksi tietoja etiikan eri lajeista, kuten hyve-etiikasta, voisi lukea kännykän
ruudulta tai kuunnella, mikäli lukeminen on jostain syystä hankalaa. Lähdin miettimään
sovellusta sillä ajatuksella, että siitä olisi hyötyä mahdollisimman usealle käyttäjälle.

Ajatustyön tekemiseen kului melko paljon aikaa ja tekoprosessi oli jokseenkin hidasta,
toisaalta yhtä aikaa oli menossa useita muitakin opiskeltavia kursseja. Tosin välillä pidetty
pidempi tauko auttoi näkemään asioita eri tavalla. Asiat kuitenkin selkiytyivät hiljakseen ja
päätin lisätä suunnitelmaan osion, jossa voisi olla esimerkkitapauksia yleisimmistä
eettisistä dilemmoista sotealalla. Lisäsin suunnitelmaan myös keskusteluosion, jonka
avulla ammattilaiset voisivat pohdiskella eettisiä asioita yhdessä, toimimalla samalla
vertaistukena toisilleen. Lopuksi ajattelin yhdistää vielä SotePeda oppimateriaalit
suunnitelmaan, jolloin mahdollisten käyttäjien määrää voisi vielä lisätä. Tuolla tavalla
keskusteluihin ammattilaisten lisäksi voisi osallistua myös opiskelijoita. Lisäksi
keskusteluosiota voisi käyttää apuna tehtävien tekemisessä, kuten ryhmätöissä. Alla
olevassa kuvassa (kuva 3) on nähtävissä yksi ensimmäisistä luonnoksista.
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Kuva 3. Luonnos sovelluksen sisältösuunnitelmasta.

6.3 Konseptisuunnitelmasta
Kun luonnosta oli hahmoteltu käsin paperille, alkoi luonnoksen tai konseptin hahmottelu
tietokoneen avulla. Konseptisuunnitelman tekemisestä varten valikoitui Adoben Illustratorohjelma, koska sitä oli käytetty samaan tarkoitukseen aiemmin opiskeluihin liittyvällä
kurssilla.

Kuvassa 4 on ensimmäinen versio konseptisuunnitelmasta Illustratorilla. Kuvassa 5
viimeisin versio kyseisestä suunnitelmasta, joka on erilaisten elementtien osalta
pelkistetympi ensimmäiseen versioon verrattuna. Konseptisuunnitelman ulkoasu
visuaalisuuden puolesta näytti kuitenkin melko kömpelöltä, joten halusin kokeilla tehdä
vielä erikseen sovelluksen visualisoinnin.
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Kuva 4. Mobiilisovelluksen keskeneräinen konseptisuunnitelma Illustratorilla näytti tältä.

Kuva 5. Pelkistetympi konseptisuunnitelma sovelluksesta. (Liite 2)

6.4 Visuaalisesta suunnitelmasta
Kokeilin visualisoinnin eli prototyypin tekemistä ensiksi internetistä löytyvällä ohjelmalla,
osoitteessa www.justinmind.com. Ohjelman ilmaisversiota sai käyttää ainoastaan 30
päivää, mikä ei olisi riittänyt tässä vaiheessa prototyypin tekemiseen, koska visuaaliset
elementit puuttuivat vielä kokonaan. Lisäksi ohjelman käyttö vaikutti hieman hankalalta
Adoben ohjelmiin verrattuna.
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Seuraavaksi kokeilin Adobe XD:tä, joka osoittautui paljon paremmaksi ohjelmaksi, sen
käyttö oli helppo oppia ja visuaalisuus tuli esiin ihan eri tavalla kuin vaikkapa Illustratorissa.
Illustratorilla tehty suunnitelma näytti enemmän rautalankaversiolta, niin kuin
konseptisuunnitelman tarkoitus onkin. Kuvissa 6, 7 ja 8 on nähtävillä Adobe XD:llä tehty
suunnitelma. Visuaalisesta suunnitelmasta olisi saanut näyttävämmän, mikäli olisi
käyttänyt enemmän aikaa myös erilaisten lisäosien tutustumiseen. Visuaalisen
suunnitelman valmistuttua, lähetin sen kommentoitavaksi asiantuntijoille.

Kuva 6. Adobe XD:llä tehty visuaalinen suunnitelma eli prototyyppi, ensimmäiset ruudut.
(Liite 3)

Kuva 7. Seuraavat ruudut. (Liite 3)
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Kuva 8. Viimeiset ruudut. (Liite 3)

7 Sovellussuunnitelman analysointi

Asiantuntijan kanssa käydyn keskustelun perusteella nousi esiin seuraavia asioita koskien
sovellusta. Miksi sovellus? Voisiko olla verkkosivu, joka toimisi responsiivisesti? Eli
HTML5-pohjainen verkkosivusto, jossa sisältö haetaan suoraan verkosta, joka asettuu
responsiivisesti kännykän ruudulle. Koska sisällössä on melko vähän toiminnallisuutta,
voisi olla järkevää ja kustannustehokkainta tehdä HTML-pohjainen verkkosivu, joka toimisi
responsiivisesti ainoastaan matkapuhelimella. Perusteluna vielä se, että sovelluksen
tekeminen on melko työlästä. Lisäksi WordPress-pohjainen sivusto olisi myös helpompi
päivittää toisiin sovellustyyppeihin verrattuna. (Savolainen, A. 2021.)

Jos tekisikin sovelluksen responsiivisesti toimivan verkkosivun sijaan, kannattaisi miettiä
vielä päävalikkosivua. Päävalikkosivu tulisi suunnitella siten, että alkuruudussa olisi kaikki
tärkeimmät asiat nähtävillä, siten se palvelisi käyttäjiä mahdollisimman hyvin, esimerkiksi
niin, että uusimmat viestit olisivat luettavissa heti alkuruudusta. Tuolla tavalla
sovelluksesta saataisiin kiinnostavampi ja se koukuttaisi käyttäjiä enemmän.
Päävalikkosivun painikkeiden kokoa olisi myös syytä pohtia. Jos päävalikkosivuun tekee
muutoksia, todennäköisesti painikkeiden koko muuttuisi samalla. Visuaalisuuden puolesta
korjausehdotusta tuli muun muassa videoklippien koosta viimeisissä ruuduissa.
Marginaalien kokoa voisi pienentää videon vasemmalta ja oikealta puolelta, toisin sanoen
videoklipin kokoa voisi kasvattaa leveyssuunnassa. (Savolainen, A. 2021.)
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Opinnäytetyön aihe-esittelyssä työn osalta nousi esiin vielä seuraavia asioita:
Miksi sovellus? Perusteluna se, että selainpohjainen käyttö tulee jatkossa
vähenemään entisestään mobiilikäyttöön verrattuna.
→ ”Mobile First – ilosanoma”
Jos sovellus tehtäisiin, miten se pärjäisi toisten sovellusten joukossa?
→ vältä/ei turhaa työtä
Lisäksi sovelluksen koko?
→ ettei matkapuhelin mene ”tukkoon”, dataähky
Kuinka sisältö laitetaan pieneen ruutuun?
→ kaikki oleellinen tieto luettavissa yhdeltä ruudulta

8 Pohdinta

Opinnäytetyö oli kokonaisuudessaan pitkä, mutta erittäin mielenkiintoinen prosessi.
Tavoitteet hieman muuttuivat matkan varrella valmiin materiaalin visualisoinnista hieman
laajemmaksi kokonaisuudeksi, joka sisälsi kaikenlaista suunnittelua sekä tuotteen tai
palvelun prototypointia eli koemallintamista.

Palvelumuotoiluprosessin kannalta ajateltuna asiakkaan tai käyttäjän näkökulmaa ei
tämän työn aikana otettu huomioon, vaan kyseessä oli enemmän oma kokeilu.
Palvelumuotoilusta kiinnostavan tekee se, että prosessin aikana pyritään analysoimaan ja
löytämään ratkaistava ongelma, jonka jälkeen käytetään luovuutta ja ideoidaan eri
vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi. Lopuksi rajataan vaihtoehdot ja valitaan sopivin
tapa kokeilla ratkaista ongelmaa.

Jos aikaa olisi ollut enemmän, olisin muokannut vielä päävalikkosivua, eli alkuruutua
kiinnostavammaksi ainakin siten, että uusin viesti olisi ollut ruudun yläreunassa luettavissa
heti sovelluksen avaamisen jälkeen. Lisäksi aiemmin ajatuksen tasolla ollut pelillistäminen
tai pelin lisääminen sovellukseen olisi myös ollut pohdinnan arvoinen asia. Pelin avulla
mahdollisten käyttäjien määrää saisi vielä lisättyä. Pelin, jonka sovellukseen voisi liittää,
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voisi olla esimerkiksi erilaiset kysymykset etiikkaan liittyen ”Valitse oikea vastaus
kysymykseen?” jonka jälkeen näyttöön ilmestyisi seuraava kysymys. Haastavan
tuonkaltaisesta pelistä tekee se, ettei eettisiin kysymyksiin löydy helposti yhtä oikeaa
vastausta. Lisäksi peleihin ja pelaamiseen liittyy olennaisena osana palkitseminen. Mikä
olisi riittävä palkinto, että peli olisi kiinnostava pelattavaksi yhä uudelleen?

Sovelluksen tekniikkaan liittyvät asiat jäivät tässä työssä ratkaisematta tai pohdinnan
asteelle. Jos sovellus toteutettaisiin, mikä olisi parhain tekniikka? HTML5-pohjainen
responsiivisesti toimiva verkkosivu vai esimerkiksi hybridisovellus, joka mainittiin jossakin
keskustelussa. Jos aikaa olisi ollut enemmän, olisi voinut miettiä sopivaa toteutustapaa
sovellukselle ja ottaa käyttäjien mielipiteen huomioon. Mutta niin kuin työnnimikin kertoo,
kyseessä oli suunnitelma. Toteutus on erikseen.
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