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TIIVISTELMÄ  

Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
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Tekijä(t): Johanna Koskenkorva 
Opinnäytetyön nimi: Tuotetestaustoiminnan kehittäminen Oulun kaupungin hy-
vinvointipalveluissa 
Työn ohjaaja(t): Jukka Jauhiainen 
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Kevät 2013 Sivumäärä: 39 + 1 liite 
 
 
Opinnäytetyön tilaajana toimi Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut. Opinnäyte-
työn tavoitteena oli päivittää Teknologiaterveyskeskus Oulun tuotetestaustoi-
minnan käsikirja vastaamaan Teknologiaterveyskeskuksen nykyisiä tarpeita. 
Tavoitteena oli myös kehittää Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen tuotetes-
taustoimintaa siten, että Teknologiaterveyskeskuksen tuotetestausprosessimal-
lia hyödyntäen tuotetestaustoimintaa voidaan toteuttaa kaikilla hyvinvointipalve-
lujen alueilla.  
 
Tuotetestaustoimintaa kehitettiin Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen kehit-
tämisyksiköistä esille nousseiden näkemyksien mukaisesti. Aineistonkeruume-
netelmänä käytettiin vapaamuotoista teemahaastattelua. Teknologiaterveys-
keskuksen tuotetestaustoimintaa kehitettiin ja käsikirja päivitettiin terveysase-
man henkilökunnalle suunnatun laadullisen tutkimuksen tuloksia hyödyntäen. 
 
Laadullisen tutkimuksen perusteella käsikirja ei ole Kaakkurin terveysaseman 
henkilökunnan säännöllisessä käytössä tuotetestaustoiminnassa. Kyselyn tu-
loksiin perustuen opinnäytetyössä kehitettiin myös kehittämissuunnitelma Kaak-
kurin terveysaseman sekä Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen sisäiseen 
markkinointiin. 
 
 
Asiasanat: Tuotetestaus, käsikirja, teknologiaterveyskeskus 
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Title of thesis: Advancement of product testing in Well-Being Services of City of 
Oulu 
Supervisor(s): Jukka Jauhiainen 
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pendix 
 
 
The subscriber of this thesis was the Well-Being Services of City of Oulu. The 
goal of this thesis was to update the Oulu Technology Healthcare Center's 
handbook to correlate current needs of the personnel of Healthcare Center and 
to advance product testing in Oulu city's well-being services so that the product 
testing process model can be utilized in product testing in all areas of well-being 
services. 
 
Product testing functions were developed based on opinions of the develop-
ment unit in Oulu well-being services. The product testing in Technology 
Healthcare Center was developed based on results from quality research. Col-
lection method for material was informal theme interview. Handbook was up-
dated by utilizing the results of quality research. 
 
Based on the quality research, handbook is not regularly used in the product 
testing personnel of Kaakkuri healthcare center. Handbook was updated so that 
it corresponds to the needs of product testing in Technology Healthcare center 
and Oulu city's Well-Being Services. Results of the questionnaire were used to 
develop the development plan of Kaakkuri healthcare center and to plan internal 
marketing for the Oulu City's Well-Being Services. 
 
 
 

Keywords: Product testing, handbook, Technology Healthcare Center 

  



 5 

SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ 3 

ABSTRACT 4 

SISÄLLYS 5 

1 JOHDANTO 7 

2 TEKNOLOGIATERVEYSKESKUS OULU 8 

2.1 Organisaation kuvaus 8 

2.2 Palvelumalli 2020 9 

2.3 Teknologiaterveyskeskus 9 

2.3.1 Oulun Omahoito 9 

2.3.2 Itseilmoittautumispiste Teknologiaterveyskeskuksessa 10 

2.3.3 Omahoitohuone Teknologiaterveyskeskuksessa 11 

3 TUOTETESTAUS 12 

3.1 Tuotetestaus yleisesti 12 

3.2 Terveydenhoitoalan tuotteiden yleisimmät testaushaasteet 12 

3.3 Tuotetestauspalvelu Teknologiaterveyskeskus Oulussa 13 

3.3.1 Tuotetestausasiantuntijan rooli tuotetestaustoiminnassa 13 

3.3.2 Tuotetestauspalvelun käsikirja 14 

3.3.3 Tuotetestausprosessikuva 15 

3.3.4 Tuotetestauksen dokumentit 17 

3.4 Tuotetestaustoiminta Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa 17 

4 SISÄINEN MARKKINOINTI 19 

4.1 Sisäisen markkinoinnin tavoitteet 19 

4.2 Markkinoinnin vaikutus 19 

5 KEHITTÄMISKOHTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 21 

5.1 Teknologiaterveyskeskuksen tuotetestaustoiminnan kehittämiskohteet 21 

5.2 Hyvinvointipalvelujen tuotetestaustoiminnan kehittämiskohteet 21 

5.3 Tutkimusmenetelmät 22 

6 TULOKSET 24 

6.1 Laadullisen tutkimuksen tulokset 24 

6.2 Teemahaastattelun tulokset 27 

6.3 Päivitetty käsikirja 28 



 6 

6.3.1 Testausluvan hakeminen eettiseltä toimikunnalta 29 

6.3.2 CE-merkittömän tuotteen testaus 29 

6.3.3 Markkinointi 30 

6.3.4 Tuotetestausprosessikuva 30 

6.3.5 Testauslomakkeet ja dokumentit 30 

6.3.6 Kysymyslista 31 

6.3.7 Käsitelista 31 

6.3.8 Yhteydenottolomake 31 

6.4 Päivitetyn käsikirjan merkitys Teknologiaterveyskeskuksen 

tuotetestaustoiminnassa 31 

6.5 Tuotetestaustoiminnan sisäisen markkinoinnin suunnitelma 32 

6.6 Tuotetestaustoiminnan tulevaisuus ja tarve 33 

7 YHTEENVETO 35 

LÄHTEET 37 

LIITE 1 HENKILÖSTÖN KYSELYRUNKO 



 7 

1 JOHDANTO 

Oulun kaupungissa tuotetestaustoimintaa toteutetaan organisoidusti Teknolo-

giaterveyskeskus Oulussa. Teknologiaterveyskeskuksen tuotetestauspalvelu on 

vuosina 2005–2009 Oulun Omahoitohankkeessa kehitetty palvelu yrityksille ja 

tutkimuslaitoksille, ja sitä toteutetaan aidossa terveydenhuollon ympäristössä. 

Palvelun avulla halutaan parantaa terveydenhuollon tuotteiden ja ohjelmistojen 

toimivuutta hoitotilanteissa. (1.)  

Opinnäytetyön lähtökohtana oli tarve kehittää Oulun kaupungin hyvinvointipal-

velujen tuotetestaustoimintaa uudistamalla prosessimallia siten, että sitä käyttä-

en tuotetestausta voidaan toteuttaa terveyspalvelujen lisäksi niin ikäihmisten 

hyvinvoinnin kuin sosiaalisen hyvinvoinnin palvelualueilla. Tuotetestaustoimin-

nan tulisi olla kaikkien kolmen palvelualueen poikkileikkaava teema. 

Lisäksi tarpeena on tarkentaa ja päivittää Teknologiaterveyskeskus Oulun tuo-

tetestauksen käsikirja vastaamaan Oulun kaupungin tämänhetkisiä tarpeita ot-

taen huomioon sekä tuotetestaustoiminnan kehittäjien näkemykset kehitystar-

peista että Teknologiaterveyskeskuksen henkilökunnalle suunnatun kyselyn 

tulokset. Käsikirjan päivitys oli tarpeellista myös tuotetestaustoiminnan markki-

noinnin näkökulmasta. Hyvinvointipalvelujen tuotetestaustoimintaa kehitettiin 

kehitysyksikön henkilöstön teemahaastattelun pohjalta.  
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2 TEKNOLOGIATERVEYSKESKUS OULU 

Teknologiaterveyskeskuksen tuotetestauspalvelu on lähtöisin Oulun kaupungin 

omista strategioista sekä perusterveydenhuollon tarpeesta saada terveyden-

huollon käyttöön sopivia teknologisia ratkaisuja. Tuotetestauspalvelu kehitettiin 

Oulun Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus -hankekokonaisuudessa, jolloin 

tuotetestaustoiminnalle luotiin prosessimalli.  Teknologiaterveyskeskuksessa 

luodun tuotetestausmallin avulla tuotetestauksen toteuttaminen on mahdollista 

myös muissa testiympäristöissä. (2.) 

2.1 Organisaation kuvaus 

Terveyspalvelut ovat osa Oulun kaupungin hyvinvointipalveluita sosiaalisen hy-

vinvoinnin sekä ikäihmisen hyvinvoinnin ohella. Teknologiaterveyskeskus eli 

Kaakkurin terveysasema kuuluu terveyspalvelujen avoterveyspalveluihin, Kaak-

kurin terveysasemapiiriin. Kaakkurin terveysaseman suun terveydenhuolto puo-

lestaan kuuluu Kaakkurin suun terveydenhuollon piiriin. (3.) 

Kaakkurin terveysaseman perusterveydenhuollossa työskentelee 28 työnteki-

jää. Perusterveydenhuolto kattaa vastaanottopalvelut sekä neuvolapalvelut. 

Suun terveydenhuollossa työskentelee 16 henkilöä. (4.) 

Kaakkurin suuralueella asuu noin 13 600 oululaista (5.) Taulukossa 1 on kuvat-

tu Kaakkurin suuralueen ikäjakaumatilasto. Kaakkurin terveysaseman peittä-

vyys on noin 50 % eli noin 6 800 asukasta kuuluu Kaakkurin terveysaseman 

piiriin. (4.) Oulun kaupungin asukkailla on valinnanvapaus, jonka mukaan asuk-

kaat voivat valita terveysasemansa riippumatta asuinpaikasta. (6.) 

TAULUKKO 1. Kaakkurin suuralueen ikäjakaumatilasto 1.1.2013 (5) 

Kaupunginosa Yhteensä 
0–6 

v 

7–12 

v 

13–

15 v 

16–

18 v 

19–

24 v 

25–

64 v 

65–

74 v 

75- 

v 

Kaakkuri 6789 833 596 338 318 788 3515 281 120 

Kiviniemi 1735 176 142 88 101 105 987 96 40 

Metsokangas 4554 1198 584 111 76 203 2309 62 11 

Perävainio 526 52 55 30 21 20 280 32 26 

Yhteensä 13604 2259 1377 567 516 1116 7091 471 197 

 



 9 

2.2 Palvelumalli 2020 

Palvelumalli 2020:n tavoitteena on tarjota entistä laadukkaampia ja vaikutta-

vampia palveluita oululaisille sekä vastata paremmin kuntalaisten palvelutarpei-

siin. Palvelumallin tavoitteena on yhdenvertaistaa uuden Oulun palvelujen laatu, 

taloudellisuus, saatavuus ja saavutettavuus. Nykyinen palvelumalli ei muuttu-

neen väestörakenteen takia vastaa kuntalaisten tarpeita, sillä lasten, nuorten ja 

ikääntyneiden määrä kasvaa entisestään. Hyvinvointipalveluita keskitetään kun-

talaisten tarpeiden lähtökohdat huomioiden hyvinvointikeskuksiin, joista palve-

luverkon vaihtoehtojen mukaan Kaakkuri tulee olemaan yksi. (7.) 

2.3 Teknologiaterveyskeskus 

Teknologiaterveyskeskus Oulu on vuonna 2008 avattu terveysasema, jossa 

normaalin terveyskeskustoiminnan lisäksi toteutetaan tuotetestaustoimintaa. 

Testaustoiminnassa testaajina toimii terveysaseman henkilökunta sekä asiak-

kaat mahdollisuuksien mukaan. Teknologiaterveyskeskuksessa toteutettavan 

tuotetestauspalvelun avulla voidaan parantaa tuotteiden toimivuutta käytännön 

hoitotilanteissa. Tuotetestauspalvelun tarkoituksena on mahdollistaa tuotetesta-

us ihmisen hyvinvointia edistävien tuotteille ja palveluille. (8.) 

2.3.1 Oulun Omahoito 

Teknologiaterveyskeskus Oulun tuotetestauspalvelu kehitettiin osana Oulun 

Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus -hankekokonaisuutta, jota teknologiater-

veyskeskus oli mukana pilotoimassa. 

Oulun Omahoito on palvelu, jossa käyttäjä voi etsiä tietoa ja hoito-ohjeita saira-

uksiin sekä terveyden edistämiseen. Omahoitopalvelun kautta asiakas voi myös 

saada laboratoriotulokset sekä varata aikoja laboratorioon. Palvelun avulla käyt-

täjä voi seurata omaa terveyttään, kuten painoa, verenpainetta ja verensokeria 

sekä pitää ruoka- ja liikuntapäiväkirjaa. Omahoitopalvelusta voi myös kysyä 

toimeentulohakemuksen päätöksen käsittelytilanteen. Oulun Omahoidolla on 

noin 25 000 käyttäjää. (9.)  
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2.3.2 Itseilmoittautumispiste Teknologiaterveyskeskuksessa 

Teknologiaterveyskeskus oli ensimmäinen Oulun terveysasema, jossa otettiin 

käyttöön itseilmoittautumislaite asiakkaiden itsenäistä ilmoittautumista varten. 

Itseilmoittautumispiste koostuu tietokoneesta, kosketusnäytöstä, viivakoodinlu-

kijasta sekä Tiedon toimittamasta sovelluksesta. Tietokoneesta sekä verkkoyh-

teyksistä vastaa Oulun tietotekniikka. (9.) Itseilmoittautumispiste on havainnol-

listettu kuvassa 1. 

Itseilmoittautumislaitteella ilmoittauduttaessa tieto ilmoittautumisesta kulkeutuu 

suoraan Effica-potilastietojärjestelmään, josta potilaan vastaanottava lääkäri tai 

hoitaja näkee potilaan saapuneen terveysasemalle. Ilmoittautuminen tapahtuu 

viemällä henkilö-, kela- tai ajokortti viivakoodilukijan alle tai syöttämällä henkilö-

tunnus kosketusnäytössä olevaan kenttään. (10.) 

 

KUVA 1. Teknologiaterveyskeskuksen itseilmoittautumispiste 
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2.3.3 Omahoitohuone Teknologiaterveyskeskuksessa 

Omahoitohuone on Teknologiaterveyskeskuksen asiakkaiden vapaassa käytös-

sä oleva huone oman terveydentilan tarkkailuun. Omahoitohuone on esitetty 

kuvassa 2. Omahoitohuoneen verenpainemittari sekä vaaka ovat bluetooth-

yhteydessä Oulun Omahoito-portaaliin. Asiakkaan ollessa kirjautuneena Oma-

hoito-portaaliin mittaustulokset siirtyvät automaattisesti asiakkaan omiin tietoi-

hin. (8.) 

Omahoitohuoneessa asiakkaiden käytettävissä on myös Otometri. Otometri on 

lasten korvatulehduksen tarkkailuun tarkoitettu mittalaite. Otometrin internetso-

vellus, Mittauskeskus, näyttää mahdollisen tulehduksen laadun kummastakin 

korvasta erikseen. Otometri ei korvaa lääkärikäyntiä, mutta helpottaa arviointia, 

onko korvassa tulehdusta vai ei. (11.) Omahoitohuoneessa Otometri auttaa 

vanhempia tekemään päätelmiä lapsen korvien tilasta. 

 

KUVA 2. Teknologiaterveyskeskuksen omahoitohuone 
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3 TUOTETESTAUS 

Tuotetestaus on tärkeä osa tuotekehitystä. Tuotetestauksen avulla jo tuotekehi-

tysvaiheessa voidaan huomioida käyttäjän tarpeet ja lopullisesta tuotteesta voi-

daan kehittää mahdollisimman käyttäjäystävällinen.    

Teknologiaterveyskeskus Oulussa tuotetestaustoimintaa toteutetaan aidossa 

ympäristössä valmiin prosessimallin mukaisesti. Lisäksi Oulun kaupungissa to-

teutetaan ajoittain tuotetestaustoimintaa osana hankkeita sekä omana toiminta-

na. Hajautettu tuotetestaustoiminta on resursseja kuluttavaa.  

3.1 Tuotetestaus yleisesti 

Tuotetestaus kattaa tuotteen suorituskyvyn, turvallisuuden, laadun sekä stan-

dardien noudattamisen tarkkailun. Tuotetestauksen päätavoitteena on selvittää, 

täyttääkö tuote valmistajan osoittamat vaatimukset. Yleensä testauksessa tuo-

tetta verrataan markkinoilla oleviin kilpaileviin tuotteisiin ja samalla selvitetään, 

miten tuote voisi ylittää ostajan odotukset. Testauksen lopuksi tuotteen muutos-

ten vaikutukset evaluoidaan käyttäjän näkökulmasta. (12.) 

Tuotetestaus on tutkimustyötä, jonka tavoitteena on kehittää käytettävyydeltään 

ja käyttötarkoitukseltaan loppukäyttäjän tarpeita vastaava tuote. Koska tuotetes-

taus toteutetaan osana tuotekehitystä, tuotteen mahdolliset ongelmat ja käytet-

tävyysvirheet eivät siirry lopulliseen tuotteeseen. (12.)  

3.2 Terveydenhoitoalan tuotteiden yleisimmät testaushaasteet 

Tuotetestauksen yleisimpiä haasteita ovat kontekstin ja järjestelmätuntemuksen 

puute, kliininen käyttö ja työjärjestys, terveydenhuollon standardit, turvallisuus ja 

riskit, terveydenhuollon erikoisalatestit, prosessien yhteensopivuus, loppukäyt-

täjätestaus, testiympäristöjen asennus sekä kokeneiden terveydenhoitoalan 

testaajien puute. Esimerkiksi testaajien järjestelmätuntemuksen puute voi johtaa 

riittämättömään testaukseen. Ammattimaisen testaajan täytyy tuntea testatta-

van tuotteen koko toiminnallisuus, kuten kliiniseen käyttöön, työn kulkuun, ym-

päristöön, standardeihin sekä asetuksiin liittyvät toiminnot. Testaajalla täytyy 
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olla mielenkiintoa terveydenhoitoalaa kohtaan, jotta testaus voidaan suorittaa 

laadukkaasti. (13.)  

3.3 Tuotetestauspalvelu Teknologiaterveyskeskus Oulussa 

Teknologiaterveyskeskus Oulun tuotetestauspalvelu on potilastyössä toteutet-

tavaa tuotetestausta yrityksille ja tutkimuslaitoksille. Tuotetestauspalvelu käyn-

nistettiin maksuttomien pilottien avulla. Pilotteja olivat langattoman mittalaitteen 

prototyyppitestaus, web-palvelun konseptitestaus sekä markkinoilla olevan tuot-

teen testaus oikeassa, pitkäaikaisessa käytössä. Pilottien avulla haluttiin testata 

kehitettyä tuotetestausprosessia käytännössä. (8.) 

Tuotetestauspalvelussa voidaan testata terveydenhoitoalalle suunnattuja tuot-

teita ja palveluja. Testauspalvelu mahdollistaa myös muiden kuin hyvinvointi-

teknologian alan tuotteiden ja palveluiden testaamisen. Terveydenhoitoalan 

ammattilaisten antama arvio tuotteen tai palvelun käytettävyydestä ja soveltu-

vuudesta terveydenhuollon ympäristöön on tärkeää palautetta tuotteen kehittä-

jille. Teknologiaterveyskeskuksessa tuotetestaustoimintaa koordinoi tuotetes-

tausasiantuntija ja tuotetestaajina toimii ammattitaitoinen terveysaseman henki-

lökunta. (8.) 

Teknologiaterveyskeskuksessa ja Oulun kaupungissa toteutettava tuotetestaus-

toiminta ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Tuotetestaustoiminnan avulla halu-

taan osallistua terveydenhuollon tuotteiden ja ohjelmistojen kehitystyöhön sekä 

antaa tuotetestausta tarvitseville tahoille mahdollisuus testaukseen aidossa ter-

veydenhuollon ympäristössä. (4.)  

3.3.1 Tuotetestausasiantuntijan rooli tuotetestaustoiminnassa 

Tuotetestaustoimintaa koordinoi tuotetestausasiantuntija, jolla on ammattitaitoa 

testaustoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Tuotetestausasiantuntija 

toimii yhteistyössä asiakasyrityksen ja testaavan henkilökunnan kanssa sekä 

tarvittaessa opastaa henkilökuntaa testaukseen liittyvissä asioissa. (8.) 
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3.3.2 Tuotetestauspalvelun käsikirja 

Tuotetestauspalvelun käsikirja on tuotetestauksen ydin. Käsikirja on tuotetes-

tausasiantuntijan ja testaavan henkilökunnan apuvälineeksi tarkoitettu doku-

mentti, jossa on havainnollistettu tuotetestaustoiminta ja sen vaiheet. Käsikir-

jassa on kuvattu Teknologiaterveyskeskuksen tuotetestauspalvelun palveluku-

vaus, markkinointi, testaussuunnitelma, sopimukset sekä hinnoittelu ja laskutus. 

(8.) Käsikirjan sisältö on kuvattu taulukossa 2. 

TAULUKKO 2. Käsikirjan sisällys 

Kappale 
Sivu 

 

1. Palvelukuvaus 3 

1.1 Testauspalvelun toimintaympäristö 4 

1.2 Tuotetestauksen prosessimalli 7 

1.3 Arviointikriteeristö 12 

1.4 Vaatimukset tuotteelta tai palvelulta 12 

1.5 Tuotetestausluvan hakemin eettiseltä toimikunnalta 12 

1.6 CE–merkittömän tuotteen testaus  13 

2 Markkinointi 13 

2.1 Palvelun erityispiirteet 13 

2.2 Vastaväitteet 14 

2.3 Markkinointimenetelmät 14 

3 Testaussuunnitelma 15 

4 Sopimukset 16 

4.1 Tuotetestaussopimus 16 

4.2 Partnerit ja alihankintasopimukset 16 

4.3 Testausluvat 16 

4.4 Tietosuoja 16 

5 Hinnoittelu ja laskutus 17 

5.1 Testaustoiminnan toiminta tilaaja-tuottajamallissa 18 

5.2 Oman tuotannon laskutus tuotetestaustoiminnassa 18 

5.3 Testaustoiminnan laskutus yritykseltä 18 

5.4 Toiminta muiden hallintokuntien kanssa 18 

5.5 Testauslomakkeet ja dokumentit 18 

5.6 Tuotetestauspalvelun pakettien esittely 20 
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Käsikirja sijaitsee Teknologiaterveyskeskuksen työtilassa Oulun kaupungin pal-

velimella. Työtila on Oulun kaupungin henkilökunnalle suunnattu Teknologiater-

veyskeskuksen suunnittelu- ja kehitystyöhön tarkoitettu internetsivu. 

3.3.3 Tuotetestausprosessikuva 

Kuvassa 3 on esitetty tuotetestausprosessin vaiheet. Asiakkaan yhteydenoton 

jälkeen tehdään alkukartoitus tuotteen tai palvelun sopivuudesta testaukseen 

terveysasemalla. Sopivuus määritellään yhdessä Teknologiaterveyskeskuksen 

henkilökunnan kanssa. Mikäli tuote tai palvelu on sopiva tuotetestauspalveluun, 

tehdään toinen alkukartoitus, jossa määritellään testauksen kulku yhteistyössä 

asiakkaan ja hoitohenkilökunnan kanssa. Testauksen suunnittelu toteutetaan 

yhdessä asiakkaan ja henkilökunnan edustajien kanssa. Suunnitteluvaiheessa 

kootaan henkilökunnasta asiantunteva joukko, projektiryhmä, tueksi testauk-

seen. Projektiryhmä laatii yhdessä tuotetestausasiantuntijan ja asiakkaan kans-

sa tuotetestaussuunnitelman, tuotetestaussopimuksen sekä tarjouksen.  Kun 

testauksen pääsisältö on valmis, selvitetään, tarvitaanko testaukseen partnerei-

ta. (8.) 

Asiakkaan hyväksyttyä tuotetestaussuunnitelman, tuotetestaussopimuksen se-

kä tarjouksen terveysjohtaja tekee asiasta viranhaltijapäätöksen, jolloin tuote-

testaus voi virallisesti alkaa. Jos tuote tai palvelu todetaan sopimattomaksi tes-

tattavaksi Teknologiaterveyskeskuksessa tai asiakas hylkää tuotetestaussuun-

nitelman, tuotetestaussopimuksen tai tarjouksen, terveysjohtaja tekee viranhalti-

japäätöksen ja asiakas voidaan ohjata toisaalle. Viranhaltijapäätökseen kirja-

taan syyt, miksi tuotetta tai palvelua ei Teknologiaterveyskeskuksessa voida 

testata. (8.) 

Testaus aloitetaan asiakasyrityksen pitämällä koulutustilaisuudella, johon osal-

listuu tuotetestaukseen osallistuva henkilökunta sekä tuotetestausasiantuntija. 

Koulutustilaisuuden jälkeen tuotetestaus alkaa. Tutkimus toteutetaan tuotetes-

taussuunnitelman mukaisesti osana potilastyötä. Testauksen aikana käyttäjät 

voivat kirjata muistiin käyttökokemuksiaan. Yksi tuotetestausprojekti voi sisältää 

useita testausvaiheita ja yhden vaiheen päätteeksi voidaan yritykselle toimittaa 
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tulokset väliraporttina. Testauksen aikana laadittavien dokumenttien määrä ja 

testauksen eri vaiheet esitetään testaussuunnitelmassa. (8.)  

Tuotetestausasiantuntija vastaa testausvaiheen toteutumisesta ja lopullisten 

tulosten analysoinnista yhdessä asiakasyrityksen kanssa. Terveysaseman hoi-

tajat ja lääkärit osallistuvat testaukseen asiantuntijoina sekä tuotteen tai palve-

lun loppukäyttäjinä. Tuotetestausasiantuntija koostaa väli- ja loppuraportit sekä 

raportoi tulokset asiakkaan edustajille. Tulokset voidaan esitellä myös erillises-

sä palaverissa. (8.) 

Puolen vuoden kuluttua testauksen päättymisestä yrityksille lähetetään kysely, 

jossa selvitetään asiakastyytyväisyyttä ja kysytään, onko asiakas hyödyntänyt 

tutkimustuloksia. Tällöin voidaan keskustella myös jatkotestauksen tarpeesta. 

(8.) 

 

KUVA 3. Teknologiaterveyskeskuksen tuotetestauspalvelun prosessikuva (8) 

 

Tuotetestausta voidaan toteuttaa useiden eri menetelmien avulla. Teknolo-

giaterveyskeskuksessa käytettävissä olevia testausmenetelmiä ovat contextual 
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design, fokusryhmät, haastattelut, havainnointi, heuristiikat, erilaiset kyselyt, 

käytettävyystestaus, prototypointi, päiväkirjat sekä ääneenajattelu.  

3.3.4 Tuotetestauksen dokumentit 

Tuotetestaustoiminnassa tarvittavat dokumentit ja dokumenttien sisältö on ku-

vattu käsikirjassa. Kaikki dokumentit ja dokumenttipohjat sijaitsevat Teknolo-

giaterveyskeskuksen työtilassa ja ovat tuotetestausasiantuntijan apuna tarvitta-

essa. Taulukossa 3 on esitetty kaikki tuotetestausprosessin vaiheet, niiden ai-

kana tarvittavat dokumentit ja vastuuhenkilö. (8.) 

TAULUKKO 3. Tuotetestausprosessin vastuuhenkilöt, tapahtumat sekä doku-

mentit (8) 

Testauksen vaihe Dokumentit 
Vastuuhenkilö 

 

Yhteydenotto ja testauksen 

tilan läpikäynti 

Asiakkuuksien hallinta, kri-

teeristö, tarkistuslista 
Tuotetestausasiantuntija 

Tarjouksen laatiminen Tarjous, maksuerittely Tuotetestausasiantuntija 

Testauspäätöksen laatimi-

nen 
Viranhaltijapäätös 

Terveysjohtaja, 

tuotetestausasiantuntija 

Alustava testaussuunnitel-

man laatiminen 

Alustava testaussuunnitel-

ma 
Tuotetestausasiantuntija 

Tutkimuslupien ja tutkimus-

sopimusten laatiminen sekä 

allekirjoittaminen 

Tuotetestaussopimus, alus-

tava testaussuunnitelma, 

testauslupa 

Terveysjohtaja, tuotetes-

tausasiantuntija 

Lopullisen testaussuunni-

telman laatiminen 

Lopullinen testaussuunni-

telma 
Tuotetestausasiantuntija 

Testauksen toteutus 
Lopullinen testaussuunni-

telma, tuotetestaussopimus 
Tuotetestausasiantuntija 

Väliraportointi Väliraportti Tuotetestausasiantuntija 

Tulosten raportointi Loppuraportti Tuotetestausasiantuntija 

Tulosten esittely Tulosten esittely Tuotetestausasiantuntija 

 

3.4 Tuotetestaustoiminta Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa 

Teknologiaterveyskeskuksen tuotetestaustoiminnan lisäksi Oulun kaupungin 

hyvinvointipalveluissa toteutetaan jonkin asteista tuotetestaustoimintaa muun 

muassa osana hankkeita. Hankkeissa tuotetestauksen lähtökohtana on omien 

prosessien kehittäminen.  
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Tuotetestausta on toteutettu myös hajautetusti Oulun kaupungin eri toimialueil-

la. Toimialueilla ei toteuteta varsinaista tuotetestaustoimintaa, mutta siitä ollaan 

kiinnostuneita. Halukkuutta tuotetestaukseen on, mikäli se tukee toimintamalleja 

ja työmuotoja. (14.)  
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4 SISÄINEN MARKKINOINTI 

Markkinointi jaetaan kahteen osaa: sisäiseen ja ulkoiseen markkinointiin. Sisäi-

sellä markkinoinnilla pyritään vaikuttamaan henkilöstön asenteisiin sekä sitout-

tamaan henkilöstö yritykseen ja sen tavoitteisiin. Sisäistä markkinointia voidaan 

toteuttaa esimerkiksi tiedottamalla ja kouluttamalla henkilöstöä. Sisäinen mark-

kinointi tukee ulkoista markkinointia, sillä henkilöstön asiakaslähtöinen käyttäy-

tyminen ja toiminta sen mukaisesti luovat asiakkaille ammattitaitoisen ja uskot-

tavan mielikuvan yrityksestä. (19.) 

4.1 Sisäisen markkinoinnin tavoitteet 

Sisäisen markkinoinnin avulla voidaan luoda yritykselle kilpailuetua. Tavoitteena 

on toteuttaa yrityksen toimintasuunnitelmaa jokapäiväisessä toiminnassa. Sisäi-

sen markkinoinnin lähtökohtana on henkilöstön palkkaaminen työyhteisöön. 

Palkkaamisen jälkeen tavoitteena on sitouttaa henkilöstö yrityksen toimintamal-

liin sekä heille suunnattuihin työtehtäviin. Tavoitteena on motivoida henkilöstö 

palvelemaan yritystä hyvin ja toimimaan asiakaslähtöisesti sekä markkinoimaan 

yritystä ja sen tuotteita tai palveluita. (19.) 

4.2 Markkinoinnin vaikutus 

Kuvassa 4 on esitetty markkinoinnin jakaantuminen kolmeen eri osaan. Ulkoi-

nen markkinointi vaikuttaa tuotetestauspalvelun sekä asiakkaan välillä. Sisäinen 

markkinointi puolestaan vaikuttaa tuotetestauspalvelun ja henkilökunnan välillä. 

Kolmas markkinoinnin osa on vuorovaikutusmarkkinointi, jolla pyritään vaikut-

tamaan suoraan asiakkaan ja henkilökunnan vuorovaikutukseen asiakaspalve-

lutilanteissa. (19.) 
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KUVA 4. Palvelun markkinointi 
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5 KEHITTÄMISKOHTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tuotetestaustoiminnan kehittämisessä käytettiin apuna laadullista tutkimusta, 

jolla selvitettiin ammattilaisten näkemyksiä tuotetestaustoiminnasta Teknolo-

giaterveyskeskuksessa. Kehittämisyksiköstä esille nousseita kehitysideoita saa-

tiin vapaamuotoisella teemahaastattelulla, jossa haastateltiin kahta Oulun kau-

pungin hyvinvointipalvelujen työntekijää.  

5.1 Teknologiaterveyskeskuksen tuotetestaustoiminnan kehittämiskohteet 

Tuotetestauksen käsikirja on laadittu vuosien 2005–2009 aikana. Käsikirjaa tai 

sen liitteitä, kuten tuotetestaustoiminnassa tarvittavia dokumentteja, ei ole päivi-

tetty niiden laatimisen jälkeen. Lisäksi käsikirjasta puuttuu tuotetestauksen to-

teuttamisen osalta tärkeitä dokumentteja ja tietoja, kuten testausluvan hakemi-

nen eettiseltä toimikunnalta. Käsikirjaa päivitettiin, koska sen avulla ei voitu hel-

pottaa tuotetestaukseen osallistuvan henkilökunnan työtä.  

Teknologiaterveyskeskuksen henkilökunnalle suunnatun kyselyn avulla haluttiin 

selvittää henkilökunnan näkemyksiä tuotetestaustoiminnasta Teknologiater-

veyskeskuksessa. Tutkimuksen avulla selvitettiin myös tuotetestaustoiminnan 

sekä käsikirjan ongelmakohtia. 

5.2 Hyvinvointipalvelujen tuotetestaustoiminnan kehittämiskohteet 

Teknologiaterveyskeskus ympäristönä ei sovellu kaikkien palveluiden tai tuot-

teiden testaamiseen. Useat uudet innovaatiot suuntautuvat yhä enenemissä 

määrin ikäihmisten hyvinvoinnin alueelle sekä ihmisten omahoidolliseen tarkoi-

tukseen. Näillä alueilla uusien tuotteiden ja palveluiden tarve on suurinta. Ter-

veysasema testausympäristönä ei vastaa yritysten ja asiakkaiden tarpeita tuote-

testaustoiminnassa. (4.) Työn tavoitteena on mahdollistaa tuotetestaustoimin-

nan laajentaminen hyvinvointipalveluihin organisoidusti Teknologiaterveyskes-

kuksen tuotetestausprosessimallia hyödyntäen. 

Tuotetestaustoiminnassa ongelmana on myös testausten vähäinen määrä. 

Teknologiaterveyskeskuksen tuotetestauspalvelussa ei toteutettu tuotetestauk-

sia lainkaan vuoden 2012 aikana. Tähän vaikuttaa yleinen talouden taantuma 
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sekä erityisesti Oulun alueella tapahtuneet IT-alan irtisanomiset. (15.) Taantu-

man ja huonontuneen työllisyystilanteen aikana useat yritykset eivät käytä ra-

hallisia resurssejaan muihin kuin liiketoiminnan kannalta pakollisiin menoihin.  

5.3 Tutkimusmenetelmät 

Teknologiaterveyskeskuksen perusterveydenhuollon henkilökunnalle laadittiin 

osittain strukturoitu sekä osittain puolistrukturoitu kyselylomake, jossa oli mää-

rällisiä kysymyksiä valmiine vastausvaihtoehtoineen sekä laadullisia avoimia 

kysymyksiä (16.)  Kysymykset on esitetty opinnäytetyön liitteessä 1. Avointen 

kysymysten avulla pyrittiin selvittämään vastaajien näkemyksiä tuotetestaustoi-

minnasta Teknologiaterveyskeskuksessa. Vastaajat vastasivat kyselyyn täysin 

anonyymisti. Kysely suoritettiin lomakekyselynä 8.–19.1.2013 ja siihen vastasi 

kuusi terveydenhoitajaa ja neljä lääkäriä. Kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko 

vastata. Kysymyskohtaista vastausmäärää ei rajoitettu, joten osa vastaajista 

valitsi monivalintakysymyksissä usean vaihtoehdon. Näistä syistä kysymyskoh-

tainen vastaajamäärä vaihteli. 

Teknologiaterveyskeskuksen henkilökunnalta saadut tutkimustulokset syötettiin 

ZEF-arviointikoneeseen, josta tulosraportit saatiin tulostettua analysoitavaksi. 

Tulosraportista saatuja kuvia hyödynnettiin tulosten tulkinnassa. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin myös vapaamuotoista teemahaastattelua Ou-

lun kaupungin kehittämisyksikön näkemyksien selvittämiseksi. Teemahaastatte-

lu oli keskustelunomainen tilanne, johon luotiin osittain valmiita kysymyksiä. 

Haastattelurunko on esitetty kuvassa 5. Haastattelua ei nauhoitettu, vaan kes-

kustelussa ilmenneet asiat kirjattiin muistiin haastattelun aikana ja sen jälkeen. 
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KUVA 5. Teemahaastattelun haastattelurunko 
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6 TULOKSET 

Käsikirja päivitettiin hyödyntäen sekä kehittäjien että Teknologiaterveyskeskuk-

sen henkilökunnan näkemyksiä. Käsikirjaan lisättiin testaustoiminnan kannalta 

olennaisia liitteitä tuotetestausprosessin helpottamiseksi. 

Tuotetestaustoiminnan kehittämisestä ja jatkosta on tulossa Oulun kaupungin-

hallituksen päätöksiä. Päätösten pohjalta myös sisäistä markkinointia kehite-

tään toteutetun kyselyn ja haastattelun tulokset huomioiden.  

6.1 Laadullisen tutkimuksen tulokset 

Teknologiaterveyskeskuksen perustyö on hoitotyötä potilaiden parissa. Perus-

työ vie suurimman osan Teknologiaterveyskeskuksen henkilökunnan työajasta, 

eikä tuotetestaukselle siten ole riittävästi ajallisia resursseja.  

Tehty laadullinen tutkimus osoitti, että Teknologiaterveyskeskuksen käsikirja on 

henkilökunnalle lähes tuntematon. Kuvassa 6 on esitetty vastaajien vastausten 

jakautuminen. Kyselyyn vastanneista yksikään ei eikä ollut lukenut käsikirjaa tai 

käyttänyt Teknologiaterveyskeskuksen työtilaa. Yleisin syy tähän on ajanpuute: 

”Ei ole ollut aikaa tai tilaisuutta.” Osa vastaajista ei tiennyt, mikä käsikirja on: 

”En ole ollut tietoinen ko. käsikirjasta.”  

 

KUVA 6. Vastaukset kysymykseen ”Oletko lukenut tuotetestauksen käsikirjaa?"

  

 

Puolet tutkimukseen osallistuneista on ollut mukana Teknologiaterveyskeskuk-

sen kehitysvaiheessa vuosina 2005–2009, jolloin Teknologiaterveyskeskuksen 
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toimintamalli kehitettiin ja käsikirja laadittiin. Annettujen vastausten jakautumi-

nen on esitetty kuvassa 7. Kuusi vastaajaa on ollut työsuhteessa terveysase-

man avautuessa vuonna 2008. 

 

KUVA 7. Vastaukset kysymykseen ”Olitko mukana Teknologiaterveyskeskuk-

sen kehitysvaiheessa vuosina 2005–2009?” 

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet ovat tietoisia Teknologiaterveyskeskuksessa 

ajoittain toteutettavasta tuotetestaustoiminnasta. 7 vastaajaa on osallistunut 

johonkin toteutettuun tuotetestaukseen. Osallistuneisuus on kuvattu kuvassa 8. 

 

KUVA 8. Vastaukset kysymykseen ”Oletko osallistunut Kaakkurin terveysase-

malla toteutettuihin tuotetestauksiin?” 

 

Neljä vastaajaa kokee tuotetestaustoiminnan vaikuttavan työhön positiivisesti: 

”Se voisi tuoda positiivista sävyä työhön.” Kaksi vastaajaa on sitä mieltä, että 

tuotetestaustoiminta ei oikeastaan vaikuta perustyöhön potilaiden parissa: ”Vai-

kuttaa aika vähän. Neutraali tai jonkin verran positiivinen asia.” Kaksi vastaajaa 

kokee tuotetestaustoiminnan olevan haitta oman työn kannalta. Yhdeksän vas-
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taajaa työskentelee mieluummin Teknologiaterveyskeskuksessa kuin tavallisella 

terveysasemalla, jossa ei toteuteta tuotetestausta. Tuotetestaustoiminta näh-

dään hyödylliseksi ja mielekkääksi, sillä se antaa mahdollisuuden osallistua ke-

hitystyöhön: ”Tuntuu että vaikuttaa tulevaisuuteen. Kehittämistyö on tärkeää.” 

Tuotetestaustoiminnan kehittämiseksi muutosta kaivataan testauksien määrään 

sekä testattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Osa vastaajista kaipaa erillistä rahal-

lista korvausta tuotetestauksen ajalta. Sopiva tuotetestauksien määrä on 1–2 tai 

3–4  testausta vuodessa. Testausten sopivan määrän jakautuminen on esitetty 

kuvassa 9. 

 

KUVA 9. Vastaukset kysymykseen ”Millainen tuotetestauksen volyymin tulisi 

olla, että se toisi mielenkiintoa työhön?” 

 

Tutkimukseen osallistuneet olisivat mieluiten mukana mittaus- ja diagnostiikka-

laitteiden testaamisessa. Omahoidolliset tuotteet sekä erilaiset ohjelmistot koe-

taan myös mielekkäiksi. Testattavien tuotteiden ja palvelujen mielekkyys on esi-

tetty kuvassa 10. 
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KUVA 10. Vastaukset kysymykseen ”Millaisia testattavien tuotteiden ja palvelui-

den tulisi olla, jotta niiden testaaminen olisi mielenkiintoista?” 

 

Tutkimuksen vapaapalautteesta ilmenee, että henkilökunta oli Teknologiater-

veyskeskuksen alkuvaiheessa innostunut tuotetestaustoiminnasta, mutta innos-

tus on ajan myötä laantunut: ”Olimme hyvin motivoituneita tullessamme tänne ja 

valmiita kokeilemaan. Ehkä innostus on hiipunut ajan mittaan.” Myös neuvolaan 

kaivataan tuotetestauksia testauksien painotuttua vastaanoton puolelle.  

6.2 Teemahaastattelun tulokset 

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen tuotetestaustoiminta sekä Teknolo-

giaterveyskeskuksen toiminta voisivat olla tulevaisuudessa sidoksissa toisiinsa. 

Suurin osa uusista ihmisen hyvinvoinnin alueelle kehitettävistä tuotteista ja pal-

veluista suunnataan omahoidolliseen käyttöön tai edistämään ikäihmisten hy-

vinvointia. Tällöin Teknologiaterveyskeskus testausympäristönä ei vastaa tuote-

testauksen tarpeita: ”Terveysasema ei testausympäristönä sovellu kaikentyyp-

piseen tuotetestaustoimintaan, vaan toimintaa on laajennettava esimerkiksi ko-

tihoitoon.” Tuotetestauksen prosessimallia kehitetään siten, että mallia voidaan 

soveltaa niin ikäihmisten hyvinvoinnin kuin sosiaalisen hyvinvoinnin palvelualu-

eilla. Lisäksi monialaisen osaamisen hyödyntäminen sekä kuntalaisten osallis-

tuttaminen on yksi tuotetestaustoiminnan kehitystavoitteista. (4.) 

Kehittäjille suunnatusta haastattelusta selviää, että Teknologiaterveyskeskuk-

sen käsikirja on kehittäjille tuttu. Käsikirjan käyttö osana omaa työtä riippuu 
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työnkuvasta: ”Olen lukenut käsikirjaa, joka minusta terveydenhuoltokoulutuksen 

saaneelle hieman vaikeaselkoista, koska termistö on niin eriä mihin on itse tot-

tunut.” Käsikirjan päivitys täytyy toteuttaa koko hyvinvointipalvelujen tarpeet 

huomioiden: ”Nykyisestä käsikirjasta on hyvä ottaa mallia, kun tuotetestauspro-

sessia viedään muualle hyvinvointipalveluihin. Käsikirja auttaa henkilöstöä ym-

märtämään, mistä tuotetestauksessa on kyse.” 

Teknologiaterveyskeskuksen henkilökunnan sitouttamista tuotetestaustoimin-

taan ei nähdä tarpeelliseksi, kunhan testattava tuote tai palvelu tukee hoitotyö-

tä: ” Kunhan tuote on työtä helpottava tai muuten mielenkiintoinen ei sitoutta-

mista tarvita.” Henkilökuntaa on oltava riittävästi töissä. Esimerkiksi loma-

aikoina tuotetestaustoimintaa on hankala toteuttaa pienentyneiden resurssien 

takia. Henkilökunnan nähdään olevan kiinnostunut tuotetestauksesta, kunhan 

tuotetestaus organisoidaan hyvin ja siitä ilmoitetaan tarpeeksi varhain, jotta 

muun muassa työvuoroihin ehditään vielä vaikuttaa. Ajallisten resurssien löytä-

minen testaustoiminnan toteuttamiseen on aina ollut haastavaa hoitotyön luon-

teesta johtuen. Perustyö potilaiden parissa on tuotetestausta tärkeämpää: ”So-

pivan ajan löytäminen on ollut aina haastavaa meidän työmme luoneesta johtu-

en, työ on asiakastyötä ja heille ajat annettu. Ei ole oikein, että asiakkaat kärsi-

sivät tuotetestauksesta, jos peruttaisiin aikoja palaverien takia.” (4.) 

Tuotetestaustoiminta ja teknologian hyödyntäminen omassa työssä luovat vaih-

telua työtehtäviin. Teknologiaterveyskeskus on kehityksen kärjessä: ”Lisää ja 

avartaa toimenkuvaa, luo vaihtelua, olemme ajan hermolla.” Henkilökunnan rek-

rytointivaiheessa Teknologiaterveyskeskuksen toimintaa tuodaan esiin: ”Näistä 

asioista yleensä puhutaankin uuden henkilön kanssa ja yleensä kysyvätkin mi-

ten paikka eroaa muista terveysasemista, ovat jo valmiiksi kiinnostuneita.” Jo 

rekrytointivaiheessa hakijat ovat kiinnostuneita Teknologiaterveyskeskuksen 

tarjoamista mahdollisuuksista hyödyntää teknologiaa omassa työssä. (4.) 

6.3 Päivitetty käsikirja 

Käsikirja on tuotetestaustoiminnan ydin. Sen tulisi olla osa tuotetestausproses-

sia Teknologiaterveyskeskuksessa. Käsikirjan käytön lisäämiseksi henkilökun-

nalle on hankittava lukuoikeudet Teknologiaterveyskeskuksen työtilaan, jossa 
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käsikirja sijaitsee. Lisäksi henkilökuntaa on tiedotettava käsikirjan hyödyllisyy-

destä tuotetestausprosessin aikana. Käsikirjan lisäksi henkilökunta voi hyödyn-

tää tuotetestausasiantuntijan ammattitaitoa tuotetestaustoiminnassa. 

Käsikirjaa ei päivitetty kokonaan vaan niiltä osin, joiden päivittäminen nähtiin 

tutkimusten tulosten perusteella tarpeelliseksi. Käsikirjaan lisättiin tuotetestaus-

luvan hakeminen eettiseltä toimikunnalta, CE-merkittömän tuotteen testaus se-

kä markkinointimenetelmät. Tuotetestausprosessikuva sekä käsikirjan testaus-

lomakkeita ja dokumentteja päivitettiin. Lisäksi käsikirjan liitteiksi lisättiin kysy-

myslista prosessikuvion mukaista yrityksen kanssa pidettävää toista palaveria 

varten, käsitelista, jossa on selitetty käsikirjassa usein esiintyviä käsitteitä sekä 

yhteydenottolomakkeen runko, joka voidaan myöhemmin lisätä esimerkiksi 

Teknologiaterveyskeskuksen kotisivuille. 

6.3.1 Testausluvan hakeminen eettiseltä toimikunnalta 

Testausluvan hakeminen eettiseltä toimikunnalta vaaditaan silloin, kun testatta-

valla tuotteella tai palvelulla puututaan ihmisen koskemattomuuteen joko lääki-

tys, hoito- tai kuntoutustoimenpiteellä, näytteenotolla tai syvällisellä haastattelul-

la. Myös sellaiseen lääketieteelliseen tutkimukseen, jota ei viedä eettisen toimi-

kunnan käsittelyyn, on sovellettava eettisiä periaatteita. (17.) 

Eettisen toimikunnan lupaa ei tarvita, mikäli tutkimus on yksinkertainen haastat-

telu- tai kyselytutkimus, potilasasiakirjoihin tai rekisteriin perustuva tai tutkimus 

liittyy omissa yksiköissä tehtävään normaaliin laadunarviointiin tai laadunvalvon-

taan. (17.) 

6.3.2 CE-merkittömän tuotteen testaus 

CE-merkittömän tuotteen testaamisesta tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveys-

alan lupa- ja valvontavirastolle Valviralle. Ilmoitukseen liitetään eettisen toimi-

kunnan lupa, terveysjohtajan lausunto sekä tutkimussuunnitelma. Ilmoitus teh-

dään riippumatta tuotetestauksen toteutusympäristöstä. (18.) 



 30 

6.3.3 Markkinointi 

Käsikirjaan lisättiin markkinointimenetelmiä sekä alustava sisäisen markkinoin-

nin suunnitelma. Teknologiaterveyskeskuksen tuotetestauspalvelu on potentiaa-

linen palvelukokonaisuus, jossa paino on käyttäjälähtöisyydessä. Tuotetestaus-

palvelu on houkuttava kaupallinen palvelu yrityksille ja tutkimuslaitoksille ole-

malla osa tuotekehitysprosessia. Tuotetestausprosessiin pääsevät osallistu-

maan niin henkilökunta kuin kuntalaisetkin. Kuntalaisten osallistumisella on suu-

ri rooli, kun kehittään tulevaisuuden palveluita.  

6.3.4 Tuotetestausprosessikuva 

Tuotetestausprosessikuvaan lisättiin toinen alkukartoitus, jossa Teknologiater-

veyskeskuksen henkilökunta osallistuu palaveriin asiakkaan kanssa. Näin hen-

kilökunta saadaan sitoutettua tuotetestaukseen jo alkuvaiheessa ja tieto mah-

dollisesta tuotetestauksen alkamisesta saadaan ajoissa. Lisäksi prosessikuvaan 

lisättiin viranhaltijapäätöksen tekeminen, joka on asiakkaalle ja Oulun kaupun-

gille virallinen päätös tuotetestauksen toteuttamisesta ja toteuttamatta jättämi-

sestä. 

6.3.5 Testauslomakkeet ja dokumentit 

Käsikirjan liitteissä on useita tuotetestaustoiminnan kannalta tärkeitä testauslo-

makkeita ja dokumentteja. Dokumentteihin lisättiin kriteeristö, joka toimii sisäi-

senä ohjeistuksena testattavalta tuotteelta tai palvelulta vaadittavilta ominai-

suuksilta. Vaadittava ominaisuus on muun muassa ohjelmiston yksityisyyden 

suoja. Dokumentteihin lisättiin myös hakemuspohja testausluvan hakemiseen 

eettiseltä toimikunnalta sekä muistiopohja tuotetestaukseen liittyviä kokouksia 

varten. Kokoukset voivat liittyä esimerkiksi tuotetestauksen jatkumiseen terve-

ysaseman ulkopuolella. Dokumentteihin lisättiin testaustulosten esittelyyn tarvit-

tava PowerPoint-esityspohja sekä hoitohenkilökunnan työajanseurantaan tarvit-

tava Excel-taulukko. Lisäksi kaikkien testauslomakkeiden ja dokumenttien ulko-

asua päivitettiin sekä niiden sisältö tarkistettiin.  
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6.3.6 Kysymyslista 

Yrityksen kanssa pidettävää toista tapaamista varten laadittiin kysymyslista. 

Kysymyslista toimii apuna tuotetestausasiantuntijalle ja sen avulla voidaan sel-

ventää laadittavan tuotetestaussuunnitelman sisältöä. Kysymyslista sisältää 

kysymyksiä testauksen kohteesta, testauksen organisoinnista, testauksen aika-

taulusta, laadittavista dokumenteista sekä testaukseen liittyvistä riskeistä. 

6.3.7 Käsitelista 

Käsitelista on tuotetestaukseen osallistuvan henkilökunnan avuksi laadittu do-

kumentti, jossa selvennetään käsikirjaan ja tuotetestaukseen liittyvää sanastoa. 

Tuotetestauksen sanasto on osittain vaikeaselkoista ja vaatii tarkentamista. 

Tuotetestaukseen osallistuu eri ammattialojen henkilöitä, joten ammattisanastoa 

oli syytä selventää. 

6.3.8 Yhteydenottolomake 

Yhteydenottolomakkeen kysymykset laadittiin Teknologiaterveyskeskuksen ko-

tisivuille tulevaa yhteydenottolomaketta ajatellen. Yhteydenottolomakkeen avul-

la yritys, tutkimuslaitos tai yksityinen henkilö voi ottaa yhteyttä tuotetestausasi-

antuntijaan. Yhteydenottolomakkeessa kysytään taustatietojen lisäksi tutkimuk-

sen tarkoitusta, testikäyttäjien määrää, testikäyttäjien hoitoalan kokemusta sekä 

testausjakson toivottua toteutusajankohtaa. 

6.4 Päivitetyn käsikirjan merkitys Teknologiaterveyskeskuksen tuotetes-

taustoiminnassa 

Toteutetun laadullisen tutkimuksen tulosten perusteella Teknologiaterveyskes-

kuksen sisäinen markkinointi vaatii kehittämistä. Myös Oulun kaupungin tuote-

testaustoiminnalle on luotava sisäisen markkinoinnin suunnitelma. Tuotetesta-

uksen käsikirjan tuntemuksen parantamiseksi Teknologiaterveyskeskuksen si-

säistä markkinointia kehitetään markkinointisuunnitelmaa hyödyntäen. 

Rekrytointivaiheessa Teknologiaterveyskeskuksen henkilökunnalle tulee hank-

kia lukuoikeudet Teknologiaterveyskeskuksen työtilan käyttöön. Lukuoikeuksien 

avulla henkilökunta pääsee lukemaan työtilassa olevaa käsikirjaa sekä muita 
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tuotetestaustoiminnan kannalta oleellisia dokumentteja. Käsikirjan päivitysten 

seuraaminen ja työtilan kautta osallistuminen tuotetestaustoimintaan on osa 

perustyötä Teknologiaterveyskeskuksessa. Rekrytointivaiheessa on korostetta-

va tuotetestauspalvelua ja sen vaatimaa teknologiamyönteisyyttä, jotta henkilö-

kunta osaa työhön tullessaan asennoitua tuotetestaustoiminnan vaatimaan osit-

tain teknologiapainotteiseen työskentelyyn. 

Käsikirjaa tarkennettiin päivittämällä ja lisäämällä dokumentteja, päivittämällä 

prosessikuvio ja aloittamalla tuotetestauskriteeristön laatiminen. Lisäksi Tekno-

logiaterveyskeskuksen työtila jäsenneltiin siten, että henkilökunnan on vaivaton-

ta käyttää sitä työn ohessa. 

6.5 Tuotetestaustoiminnan sisäisen markkinoinnin suunnitelma 

Sisäisen markkinoinnin suunnitelman avulla tuotetestaustoiminta voidaan tehdä 

tunnetummaksi Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa. Sisäinen markkinointi 

on tapa sitouttaa henkilöstö toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tuotetestauspalvelun palveluprosessin kehittämisen kannalta sisäisen markki-

noinnin suunnittelulla tuotetestaustoiminta saadaan tutuksi Oulun kaupungin 

palveluesimiehille sekä palvelupäälliköille, joilla on suuri rooli tuotetestaustoi-

minnan laajentamisessa muille hyvinvointipalveluiden palvelualueille. Tuotetes-

taustoiminnan sisäisen markkinointisuunnitelman avulla halutaan vaikuttaa hen-

kilöstön asenteisiin sekä pyritään sitouttamaa henkilöstö tuotetestausmallin mu-

kaisiin työtehtäviin. Tuotetestaustoiminta vaatii myös joustavuutta työtehtävissä. 

Tuotetestausta toteutetaan perustyön ohessa, jolloin tuotetestaustoiminta on 

asetettava osaksi henkilöstön työnkuvaa. Henkilöstön sitouttamiseksi tulee jär-

jestää koulutuksia sekä tiedottaa henkilöstöä tuotetestaustoimintaan liittyvistä 

seikoista. 

Tuotetestauspalvelun markkinoinnin ajatuksena on, että tuotetestauksesta voisi 

tulla jollakin aikavälillä pakollinen prosessi Oulun kaupungin tarjouskilpailussa. 

Hankinnoissa tuotetestaus antaisi ammattilaisten ja asiakkaiden näkemyksen ja 

arvion tuotteen tai palvelun käytettävyydestä. 
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Osana markkinointia tuotetestauspalvelussa testattujen tuotteiden ja palvelui-

den testaustulokset voitaisiin sertifioida, eli tuotteille ja palveluille voitaisiin an-

taa eräänlainen Oulu-leima. Markkinointia tulee laajentaa aloittaen sisäisellä 

markkinoinnilla, jonka tavoitteena on tehdä Oulun kaupungin palveluesimiehet 

ja palvelupäälliköt tietoiseksi tuotetestausmallista. 

6.6 Tuotetestaustoiminnan tulevaisuus ja tarve 

Tuotetestaustoimintaa kehitetään laajentamalla Teknologiaterveyskeskuksen 

tuotetestaustoiminnan palvelumallia myös muille palvelualueille. Hyvinvointipal-

velujen tarpeiden näkökulmasta tuotetestauspalvelua voidaan hyödyntää omien 

prosessien kehittämisessä. Tuotetestaustoiminnan avulla voidaan edistää pal-

veluiden sähköistämistä ja kotona asumista tukevien palveluiden kehittämistä. 

Tuotetestaustoiminnan kehittämisen tavoitteena on myös kustannustehokkuu-

den parantaminen uusien teknologisten tuotteiden ja palveluiden avulla. Säh-

köisiä palveluita lisäämällä esimerkiksi hoitotyön resurssit voidaan kohdentaa 

paremmin asiakasta palveleviksi.  

Tuotetestaustoiminnan avulla voidaan edesauttaa sellaisten tuotteiden syntyä, 

jotka käytettävyydeltään sopivat terveydenhuoltoon ja muihin hyvinvointia edis-

täviin palveluihin. Omahoidollisten tuotteiden ja palveluiden suosio on nouse-

massa tietoisuuden kasvaessa. Tuotetestaustoiminnan avulla voidaan sähköis-

tää palveluita ja kehittää liikkuvia palveluita. Erilaiset sähköiset ja liikkuvat pal-

velut ovat tulevaisuuden suunta ja niiden avulla palvelut saadaan lähelle kunta-

laisia. 

Myös kuntalaiset voivat olla osallisena tuotetestauksissa. Tuotetestaustoimin-

nan laajentamisen avulla kuntalaiset voivat osallistua tuotteiden kehitysproses-

siin tuotetestaajina. Näin kehitettävät tuotteet muotoutuvat paremmin kuntalais-

ten tarvetta vastaaviksi.  

Tulevaisuudessa tuotetestaustoiminta linkittyy OuluHealth terveysalan keskuk-

seen. OuluHealth on terveyden ja hyvinvoinnin alalle uusia tuotteita ja palvelu-

konsepteja mahdollistava Kontinkankaalle sijoittuva kokonaisuus. OuluHealthin 

tavoitteena on laajentaa teknologiaosaamista uusille toimialoille. OuluHealth 
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terveysalan keskuksen tavoitteena on kehittää ja yhdistää uuden sukupolven 

hyvinvointipalveluita yhdistämällä ICT- ja terveysalan osaaminen. (20.) 



 35 

7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Oulun kaupungin tuotetestausproses-

sia sekä kehittää Teknologiaterveyskeskuksen tuotetestauspalvelun käsikirja. 

Tuotetestausprosessi vaati kehittämistä, jotta palvelulla voidaan paremmin vas-

tata Teknologiaterveyskeskuksen, Oulun kaupungin sekä tuotetestausta tarvit-

sevien yritysten ja tutkimuslaitosten nykyisiin tuotetestauksen tarpeisiin. 

Laadullisen tutkimuksen tulokset osoittivat, että tuotetestauksen käsikirja ei ole 

Teknologiaterveyskeskuksen henkilökunnan työkaluna. Tutkimus osoitti myös 

sen, että tuotetestauspalvelu koetaan hyödylliseksi kehittämistyötä ajatellen. 

Työn tuloksena on Teknologiaterveyskeskuksen tuotetestaustoiminnan päivitet-

ty käsikirja sekä kehityssuunnitelma tuotetestaustoiminnan laajentamiseksi kai-

kille hyvinvointipalvelujen palvelualuille. Kehitetyn tuotetestausprosessin avulla 

tuotetestaustoimintaa voitaisiin toteuttaa kaikilla hyvinvointipalveluiden palvelu-

alueilla. Nykyään useat ihmisten hyvinvoinnin alueelle suunnatut tuotteet on 

tarkoitettu terveysasemaympäristön sijaan kotona annettaviin palveluihin tai 

omahoidolliseen käyttöön ikäihmisten hyvinvoinnin ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

palvelualueille. 

Teoriaosuuden tiedonkeruu painottui internetiin sekä Oulun kaupungin omiin 

julkaisuihin. Käsikirja on laadittu tarvepohjalta eikä sen päivittämiseen nähty 

tarpeelliseksi käyttää kirjallisuutta.  

Päivitetyn käsikirjan avulla Teknologiaterveyskeskuksen henkilökunnan on 

helppo tutustua tuotetestauspalveluun. Päivitetty käsikirja sisältää tarkennetun 

ja päivitetyn kuvauksen tuotetestausprosessista ja siihen liittyvistä dokumenteis-

ta. Käsikirjassa on myös huomioitu toteutetun laadullisen tutkimuksen tulokset. 

Se vastaa aikaisempaa paremmin henkilökunnan tarpeita. 

Laadullisen tutkimuksen tuloksiin vaikuttaa melko vähäinen tutkimukseen osal-

listuneiden määrä. Kyselyn vastausprosentti oli noin 40 %, eikä sen perusteella 

voida yleistää Teknologiaterveyskeskuksen koko henkilökunnan näkemyksiä 

käsikirjan merkityksestä työprosesseissa ja tuotetestaustoiminnasta. Tuloksiin 
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vaikuttaa myös vastaajien henkilökohtainen näkemys oman työn sisällöstä ja 

siitä, millainen rooli tuotetestauksella on kunkin omassa työssä. 

Tuotetestaustoiminnalle olisi hyvä kehittää selkeä toimintamalli, jonka avulla 

tuotetestausta voitaisiin toteuttaa koko Oulun kaupungin alueella. Tuotetestaus-

toiminnan suurin ongelma on kaupungin sisäisen markkinoinnin puute, johon 

voidaan vastata kehitetyllä sisäisen markkinoinnin suunnitelmalla.  
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HENKILÖSTÖN HAASTATTELURUNKO  LIITE 1 

  

TAUSTATIETOJA 

1. Ammatti 

2. Kuinka kauan olet työskennellyt Kaakkurin terveysasemalla? 

3. Työsuhde 

 

TEKNOLOGIATERVEYSKESKUKSEN VAIHEET 

1. Olitko mukana Teknologiaterveyskeskuksen kehitysvaiheessa (vuosina 

2005–2009)? 

2. Olitko mukana Teknologiaterveyskeskuksen avaamisessa vuonna 2008? 

 

TUOTETESTAUSTOIMINTA 

1. Miten määrittelisit termin Teknologiaterveyskeskus? 

2. Oletko tietoinen, että Kaakkurin terveysasemalla toteutetaan tuotetesta-

usta ajoittain? 

3. Oletko osallistunut Kaakkurin terveysasemalla toteutettuihin tuotetesta-

uksiin? 

4. Miten tuotetestaus voisi vaikuttaa työhösi? Koetko, että se on enemmän 

haitta vai hyöty? 

 

TUOTETESTAUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

1. Käytätkö Teknologiaterveyskeskuksen työtilaa (ottila)? 

2. Oletko lukenut työtilassa olevaa tuotetestauksen käsikirjaa, jossa on ku-

vattu mm. tuotetestauksen dokumentit, tuotetestausprosessi, kriteerit, 

hinnasto sekä markkinointi? 

3. Miten tuotetestausta pitäisi mielestäsi kehittää? 

4. Mitä pitäisi tehdä toisin, että tuotetestaus olisi mielenkiintoista? 

5. Työskentelisitkö mieluummin teknologiaterveyskeskuksessa vai tavalli-

sella terveysasemalla, missä ei toteuteta tuotetestausta? 

6. Millainen tuotetestauksen volyymin tulisi olla, että se toisi mielenkiintoa 

työhön? 

7. Millaisia testattavien tuotteiden / palveluiden tulisi olla, jotta niiden tes-

taaminen olisi mielenkiintoista? 

8. Risuja ja ruusuja tuotetestaustoiminnasta. 


