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kaatumishälyttimen ja kysyi minulta, että voisiko samanlaisen hälyttimen tehdä 

Android-puhelimeen. Muutaman testin jälkeen totesin sen olevan mahdollista ja tar-

kemmat vaatimukset käytiin läpi. 

 

Tavoite oli tehdä sovellus, joka tunnistaa käyttäjän kaatumisen, hälyttää ensin merkki-

äänellä ja lähettää aikaviiveen jälkeen hälytysviestin määriteltyyn numeroon. Kaatuja 

oli pystyttävä paikantamaan ja asetukset pystyttävä suojaamaan salasanalla. 

 

Opinnäytetyössä käydään läpi tekemäni sovellus ja sen ominaisuudet, sekä esitellään 

myös kehittämiseen käytetyt työkalut. Työ käsittelee myös Android-järjestelmän hyväk-

sikäyttöä hyvinvointiteknologiassa ja esittelee nykyisiä ratkaisuja sekä ideoita tulevai-

suuteen. 

 

Työn tuloksena saatiin toimiva sovellus ja opin paljon sekä Android-kehityksestä, että 

tietotekniikan tuomista mahdollisuuksista ihmisten hyvinvoinnissa. 
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One day a client of Kivini Consulting sent them a broken fall alarm device to be re-

paired and I was asked if similar functionality could be achieved with an Android 

phone. After some testing I discovered that it was indeed possible and we discussed the 

further details. 

 

The goal was to make an application that recognizes falling down and starts ringing an 

alarm if the user falls. If the user doesn’t get up in a certain time a text message will be 

sent to a predefined number. It had to be possible to locate the falling person and have a 

possibility to secure the settings with a password. 

 

Thesis is mainly about the application I built but also introduces the tools that were 

needed to create it and how Android can be used in well-being technology. It presents 

some of the current solutions and new ideas as well. 

 

The result is a working application and I learnt a lot about developing for Android and 

the opportunities presented by information technology in human welfare. 

 

Key words: fall alarm, android, well being 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

IDE Integrated Development Environment, eli ohjelmointiympä-

ristö on joukko työkaluja, joilla tehdään ohjelmistoja. 

ADT Android Development Tools on Eclipse nimisen ohjelmoin-

tiympäristön liitännäinen, joka mahdollistaa Android-

sovellusten tekemisen kyseisellä IDE:llä. 

XML Extensible Markup Language on tiedon säilömiseen ja lähet-

tämiseen käytettävä rakenteellinen merkintäkieli. 

RAM Random Access Memory on laitteen keskusmuisti, jonne 

latautuvat suoritettavana olevat ohjelmat ja niiden tiedot. 



7 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä toimiva kaatumishälytin Android-alustalle ja 

tutkia alustan käyttökelpoisuutta hyvinvointiteknologiassa. Hälyttimen tarkoitus on tun-

nistaa kaatuminen, paikantaa kaatuja ja lähettää siitä hälytys tekstiviestinä. Työssä esi-

tellään lyhyesti Android ja sille ohjelmien kehittämiseen tarvittavat työkalut. Työ arvioi 

kaatumishälyttimen tarpeellisuutta, vertaa sitä nykyratkaisuihin ja pohtii mitä muita 

terveydenhuoltoalan ohjelmia Androidilla on toteutettu ja voitaisiin toteuttaa. 

 

Opinnäytetyön ensimmäinen osa esittelee Androidin ja kehitysympäristön. Toinen osa 

kertoo yksityiskohtaisesti tekemäni kaatumishälyttimen ominaisuuksista ja analysoi sen 

tarpeellisuutta käyttäjäryhmittäin. Käyn myös läpi, millaista sovellus olisi tehdä jollekin 

muulle alustalle, kuin Androidille. 

 

Kolmas osa kertoo Android-järjestelmän tuomista eduista sekä miten ja missä sitä käy-

tetään tällä hetkellä hyvinvointiteknologiassa. Mietin missä sitä voitaisiin käyttää tule-

vaisuudessa edistämään hyvinvointia niin hoitajan, kuin hoitoa tarvitsevan näkökulmas-

ta. 

 

Viimeinen osa on pohdinta työn onnistumisesta ja yhteenveto, millaista työn tekeminen 

on ollut. Työn tekemiseen käytettiin apuna aiempaa kokemusta Androidista, verkkoläh-

teitä ja asiantuntijahaastatteluita. 
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2 ANDROID JA ECLIPSE KEHITYSYMPÄRISTÖ 

 

 

2.1 Android 

 

Android on maailman suosituin mobiilikäyttöjärjestelmä (Top 8 Mobile Operating Sys-

tems… 2013), joka pohjautuu Linux-käyttöjärjestelmään. Sen kehittämisen aloitti 

Android Inc., jonka Google myöhemmin osti. Nyt sitä kehittää Google ja Open Handset 

Alliance, joka koostuu useista muista eri alojen yhtiöistä. Mukana olevia laitevalmista-

jia ovat mm. Samsung, HTC ja LG ja puolijohdevalmistajia mm. Atheros Communica-

tions sekä Broadcom Corporation (Google Buys Android… 2005). Järjestelmän avoi-

muus on tehnyt siitä erittäin suositun sekä käyttäjien että ohjelmistokehittäjien keskuu-

dessa. (Android 2013) 

 

KUVA 1. Yleisimmät mobiilikäyttöjärjestelmät 9/2012 – 2/2013 (Top Mobile… 2013)  

 

 

2.2 Eclipse 

 

Eclipse on voittoa tavoittelematon avoimen lähdekoodin ohjelmointiympäristö. Se oli 

alun perin IBM:n kehittämä projekti, mutta nykyään kehityksestä vastaa Eclipse Foun-

dation (About the Eclipse Foundation 2013). Se tukee monia eri ohjelmointikieliä, kuten 

Java, C, sekä C++ ja siihen voidaan lisätä erilaisia liitännäisiä, jotka mahdollistavat 

muiden kielien käytön tai laajentavat kehitysympäristön toiminnollisuutta. (The Official 

Eclipse FAQs) 
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2.2.1 Hyvät puolet 

 

Eclipse on fiksusti toteutettu kehitysympäristö. Käyttöliittymän voi muokata juuri sel-

laiseksi kuin haluaa monipuolisten ikkunoiden avulla. Alla olevaan kuvaan on merkitty 

tästä kolme esimerkkiä. 

 

1. Eri tiedostot voi avata kätevästi omiin välilehtiinsä. 

2. Koodiosioita voidaan piilottaa plus- tai miinusmerkin avulla ja Eclipsessä 

ulkoisten kirjastojen hakeminen on tehty erittäin helpoksi. Jos esimerkiksi 

jokin luokka on aluksi tuntematon, osaa kehitysympäristö etsiä sitä muualta 

ja ehdottaa kirjaston lisäämistä projektiin. Microsoftin Visual Studiossa taas 

täytyy itse katsoa verkosta, mihin kirjastoon luokka kuluu ja ottaa kirjasto 

käyttöön manuaalisesti. 

3. Käyttöliittymä koostuu monesta säiliöstä, jonne voi lisätä haluamiaan ikku-

noita. Itselläni on kuvan esimerkissä alimmassa säiliössä yhdeksän eri mo-

duulia, joita tarvitsen todella usein, mutta en koskaan yhtäaikaisesti.  

 

 

KUVA 2. Eclipsen käyttöliittymä 
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Uusien projektien ja luokkien luominen on helppoa. Tekstieditori osaa sisentää ja rivit-

tää koodin sopivasti parilla hiiren näpäytyksellä ja yhtä helppoa on generoida luokan 

muuttujille automaattisesti haku- ja asetusmetodit (getterit ja setterit). Muuttujien ja 

funktioiden uudelleennimeäminen onnistuu huoletta, koska myös kaikki viitteet niihin 

korjataan. Hukassa oleva koodi löytyy nopeasti IDE:n kattavilla hakufunktioilla. 

 

 

2.2.2 Huonot puolet 

 

Monista hyvistä puolista huolimatta Eclipsessä on harmittavan paljon pieniä vikoja. 

Yleensä viat saa jotenkin kierrettyä tai niitä oppii välttämään. Eclipsessä oli pitkään 

sellainen vika, että XML-tiedostoa muokatessa editori sekosi täysin, eikä edes uudel-

leenkäynnistäminen aina auttanut, vaan tiedostoa oli muokattava jollain toisella ohjel-

malla. Vika korjattiin vuoden alkupuolella, mutta mukana tuli taas uusia vikoja. Esi-

merkiksi ”Run”-nappi ei suostu toimimaan, jos muutoksia on tehty vain XML-

tiedostoon, kuten käyttöliittymän asettelutiedostoon. Muutoksia on tehtävä johonkin 

Java-kooditiedostoon ja vaikka tähän riittääkin vähimmillään yhden välilyönnin lisää-

minen, se heikentää silti käytettävyyttä. Ohjelmaa ei siis käännetä automaattisesti uudel-

leen, ellei muokata itse koodia, vaikka muutoksella voi olla suurikin vaikutus ohjelman 

toimintaan. Joskus projekti voi mennä hiukan sekaisin ja käännetty Android-sovellus 

saattaa väittää, että tekstikenttä onkin nappi ja sovellus lakkaa toimimasta. Tällöin on 

valittava putsaustoiminto ”Clean”, joka kääntää ohjelman kokonaan uudelleen poistaen 

vanhat tiedostot. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei mikään ohjelmisto ole täydellinen. 

 

 

2.3 ADT 

 

Android Development Tools (ADT) on Eclipsen liitännäinen, joka mahdollistaa 

Android sovellusten kehittämisen. Sen mukana tulee esimerkiksi Android-kehitykseen 

räätälöidyt XML-editorit, työkalut käyttöliittymäsuunnitteluun ja laite-emulaattori. Ec-

lipsestä voi liitännäisen asentamisen jälkeen luoda ohjelmien asennuspaketteja, joita voi 

jakaa muille Android-käyttäjille sellaisenaan tai kohtuullisen yksinkertaisten toimenpi-

teiden jälkeen myös Google Play -sovelluskaupassa. (ADT Plugin 2013) 
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KUVA 3. ADT:n editori käyttöliittymien suunnitteluun 

 

Liitännäisen mukana tuleva laite-emulaattori on monessa suhteessa kätevä. Sillä voi 

emuloida mitä tahansa Android-versiota 1.5 versiosta lähtien, ja eri näytön kokoja ja 

resoluutioita on useita. Lisäksi RAM-muistin, sisäisen tallennustilan ja virtuaalisen 

muistikortin koon, voi märittää itse. Emulaattoriin voi simuloidusti, eli myös veloituk-

setta, lähettää tekstiviestejä tai soittaa. Sen kamerana voi käyttää tietokoneen web-

kameraa ja äänet sekä Internet-yhteys hoituu isäntäkoneen kautta. Jos emulaattoreita on 

käynnissä useampia, voi niidenkin välillä soittaa ja lähettää viestejä. Emulaattorista oi-

keaan puhelimeen se ei tietenkään ole mahdollista. 

 

Emulaattorilla ei voi kuitenkaan käyttää kiihtyvyysanturia tai muita antureita – ainakaan 

mielekkäästi. Tapahtumien lähettäminen on mahdollista, mutta sillä ei pystytä millään 

vastaamaan oikeaa anturia. Tämän vuoksi käytin itse aina oikeaa laitetta. Akkukestoa ei 

luonnollisesti voida emulaattorilla testata ja se on valitettavan hidas. Google pyrkii kui-

tenkin nopeuttamaan sitä tuomalla tuen laitteistokiihdykselle, ja nykyään on mahdollista 

tallentaa tila, jossa emulaattori on suljettu, joten sen avaaminen on nopeampaa. 
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3 KAATUMISHÄLYTIN 

 

3.1 Toimintaperiaate 

 

Android-puhelimelle suunniteltu kaatumishälytin tarkkailee jatkuvasti puhelimen käyt-

tökulmaa. Kun kulma on maanpintaan nähden alle määritetyn hälytyskulman, aktivoituu 

varoitusaika ja sen täytyttyä alkaa soida varoitusääni. Äänen käyttö on kuitenkin vapaa-

ehtoista, sillä ääni saattaa esimerkiksi epileptikoilla laukaista kohtauksen. Varoitusajan 

täytyttyä alkaa vielä aktivointiaika, eli hälytysviive, jonka jälkeen viesti lähtee. Akti-

vointiaikana on siis vielä mahdollista nousta ylös, aiheuttamatta hälytystä. Varoitusääni 

lakkaa ja ajat nollaantuvat kuitenkin heti, jos palataan takaisin pystyasentoon.  

 

Mikäli ajat tulevat täyteen, eli käyttäjä kaatuu, eikä pääse omin avuin ylös, niin hälytys-

tekstiviesti lähetetään määriteltyyn numeroon automaattisesti. Vähimmillään ohjelmaan 

onkin määriteltävä ainoastaan yksi tieto, eli puhelinnumero, mihin hälytysviesti lähete-

tään. Halutessa voidaan käyttää myös sijainnin määritystä, jolloin voidaan hyödyntää 

puhelimen GPS-anturia selvittämään tarkat koordinaatit, missä käyttäjä on. 

 

Hälytin ei erota äkkinäistä kaatumista tietoisesta pitkälleen menosta, mutta tätä varten 

ohjelmassa on ns. lataustila. Kun puhelin on tasaisella alustalla, hälytin poistuu käytös-

tä, mutta käynnistyy taas heti, kun ei olla enää täysin tasaisessa kulmassa. 

 

3.2 Tarpeellisuus 

 

Aloittaessani sovelluksen tekemistä pohdin, kuinka tarpeellinen ohjelma on ja ainoa 

käyttäjäryhmä, joka tuli mieleeni oli iäkkäämmät ihmiset. Tarkemmin mietittyäni huo-

masin, että käyttäjäryhmiä ja paikkoja onkin todella paljon. 

 

 

3.2.1 Iäkkäät ihmiset 

 

Vanhetessa ihmisen motoriikka, kunto ja lihakset heikentyvät, jonka vuoksi pystyssä 

pysyminen voi tuottaa hankaluuksia. Sovelluksen käyttäjäryhmänä vanhemmat ihmiset 

on sekä hyvä, että huono. Älypuhelimen käyttö ei ole missään nimessä liian hankalaa 

vanhallekaan ihmiselle, mutta usein muutosvastarinta on liian voimakas ja tietenkin 
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myös huonontunut näkö ja tärisevät kädet voivat olla esteenä sen käytölle. Vaikka hen-

kilökohtaisessa käytössä sovellus ei välttämättä ole vanhukselle paras vaihtoehto, on se 

oiva ratkaisu hoitokodeissa, joissa hoitaja voi auttaa sen käytössä. 

 

 

3.2.2 Sairaudet ja kohtaukset 

 

Monien sairauksien, kuten MS-taudin, nivelrikon, osteoporoosin ja Alzheimerin sekä 

Parkinsonin taudin sivuoireisiin kuuluu kaatuminen (Terveyskirjasto). Edellä mainitut 

sairaudet eivät kuitenkaan ole yleisiä nuoremmilla ihmisillä, joten kohderyhmä periaat-

teessa vain laajentaa vanhusryhmää. Myös sydänkohtaus voi aiheuttaa usein kaatumi-

sen. 

 

On kuitenkin yksi sairaus, joka laajentaa kohderyhmää huomattavan paljon – epilepsia. 

Sitä sairastaa noin joka sadas suomalainen ja maailmanlaajuisesti noin 65 miljoonaa. 

Epilepsian yleisin oire on kouristuskohtaukset, joita seuraa useimmiten kaatuminen. 

Epilepsiaan voi sairastua mihin iässä tahansa ja kuka vain. (Faktalaatikko epilepsiasta 

2013, About Epilepsy 2013). Käyttäjäryhmään kuuluu siis paljon ihmisiä, joilla 

Android-puhelin kuuluu mukana kulkeviin vakiovarusteisiin. 

 

 

3.2.3 Tapaturmat 

 

Jokainen meistä on joskus kaatunut syytä tai toisesta. Useimmiten siitä selvitään täysin 

vammoitta tai tulee enintään naarmu tai mustelma. Joskus voi kuitenkin käydä paljon 

pahemminkin. Kauniina lämpimänä kesäpäivänä otat tikkaat varastosta ja alat maalaa-

maan talosi seiniä. Yhtäkkiä tikkaat horjahtavat ja makaat maassa selkä murtuneena ja 

halvaantuneena kivusta. Saatat myös olla vaikka moottoripyöräajelulla jossain hiljai-

semmalla tiellä ja jänis juoksee pusikosta renkaittesi väliin. Kaadut ja menet tajutto-

maksi, eikä tieltä välttämättä kulje ketään, ennen kuin on jo liian myöhäistä. Erilaisia 

mahdollisuuksia on lähes rajattomasti.  
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3.2.4 Vaaralliset ammatit 

 

Myös jotkin ammatit saattavat altistaa tilanteille, joissa voi kaatuessa tai tippuessa käy-

dä pahasti. Edellä mainittu talon maalaaminen voidaan liittää esimerkiksi rakennustyö-

miehen tai maalarin tehtäviin. Myös esimerkiksi palomies tai kaivostyöläinen saattaa 

tehtävissään altistua vaaralliselle määrälle haitallisia savuja tai kaasuja, jotka voivat 

aiheuttaa tuupertumisen hyvinkin vaarallisissa paikoissa. 

 

 

3.3 Nykyiset ratkaisut 

 

Tunstall valmistaa kaatumishälytintä, joka on toiminnaltaan lähes vastaava kuin sovel-

lukseni. Hälytin tunnistaa kuitenkin kaatumisen lisäksi myös kaatumiskorkeuden. Sitä 

kannetaan vyössä ja siinä on painike, josta hälytyksen lähettämisen voi peruuttaa, mikäli 

uskoo pääsevänsä itse ylös. Tuote on kuitenkin yhdistettävä johonkin Tunstallin omaan 

turvapuhelimeen ja keskusyksikköön, joten se ei voi toimia autonomisesti. (Tunstall 

kaatumistunnistin) 

 

Karelian Telepartin kaatumishälytin on myös liitettävä turvapuhelimeen. Turvapuhelin 

on vähän kelloradiota muistuttava laite, joten sitä ei ole tarkoitus kantaa mukana. Hälyt-

timen kantavuus taas on noin 75 metriä, eli sitä ei siis voida käyttää kodin ulkopuolella. 

(Karelian Telepart kaatumishälytin) 

 

Suomalainen ELSI turvalattia kuuluu hieman samaan kategoriaan. Se tunnistaa kuiten-

kin kaatumisen lisäksi myös missä potilas liikkuu, eikä käyttäjän tarvitse kantaa muka-

naan mitään ylimääräistä laitetta. Järjestelmä kuitenkin asennetaan lattiaan, eli sitä ei 

voi ottaa mukaan, eikä ainakaan jälkiasennus ole ihan yhtä helppoa, kuin älypuhelimen 

hankinta. (ELSI turvalattia) 

 

Muitakin ratkaisuja on olemassa, mutta yleensä ne ovat kuitenkin turvapuhelimeen lii-

tettäviä lisälaitteita. Sovellukseni vahvuus on siis se, että sen voi ottaa vaikka lenkille 

mukaan, eikä vaadi muita laitteita. 

 

 

 



15 

 

3.4 Ominaisuudet 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi hälyttimen toiminnot ja selitetään myös lähdekoodia 

näiden toimintojen takana. 

 

 

3.4.1 Helppo käyttö ja käyttöönotto 

 

Ohjelman käyttöliittymä on hyvin pelkistetty ja asetukset löytyvät helposti, joten sen 

käyttö on helppoa ihan kenelle tahansa. Asetuksiin on määriteltävä ainoastaan, mihin 

numeroon hälytys lähetetään ja tämän jälkeen se voidaan käynnistää sovelluksen aloi-

tusruudusta yhdellä napin painalluksella. Tämän jälkeen sovellus toimii täysin auto-

maattisesti. Sovellus voi olla taustalla ja näyttö saa olla lukittu. 

 

 

Kuva 4. Asetusikkuna ja hälyttimen käynnistys 
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Suurin haaste sovelluksen tekemisessä olikin saada se toimimaan taustalla. Ihmettelin 

pitkään, miksi se lakkasi aina hetken kuluttua toimimasta, kun näyttö sammui. En löytä-

nyt oikein mistään ratkaisua, koska kukaan ei ole aiemmin tehnyt ihan samankaltaista 

ohjelmaa, joten ulkopuolista apua ei niin vain löytynyt. Lopulta löysin Androidista omi-

naisuuden, jolla prosessorin voi pitää käynnissä, vaikka näyttö olisi sammuneena. Omi-

naisuus on ”wakelock”, eli sillä ns. lukitaan laite hereillä olevaan tilaan. Wakelockia on 

kahta eri tyyppiä, osittainen ja kokonainen. Osittainen pitää prosessorin päällä, mutta 

näyttö voi olla sammutettu. Kokonainen ”wakelock” pitää myös näytön koko ajan pääl-

lä, mutta sovellukseni ei tarvitse näyttää mitään käyttöliittymää, joten osittainen oli täy-

sin riittävä ja akkukin kestää sillä kauemmin. 

 

 

OHJELMAKOODI 1. Wakelockin varaaminen 

 

 

3.4.2 Lisäasetukset 

 

Vaikka sovellukselle riittää pelkästään tieto siitä, mihin numeroon hälytys lähetetään, 

voidaan asetuksiin määritellä myös mm. varoitus- ja aktivointiaika, hälytysviestin sisäl-

tö ja hälytysäänen voimakkuus itse. Lisäksi voidaan määritellä kulma, jossa hälytin ak-

tivoituu. Vaihtoehdot ovat 45°, 35° tai 25°. 

 

Asetukset voidaan myös suojata salasanalla, jottei niitä vahingossa muuteta. Tällöin 

myös hälyttimen sammuttaminen vaatii salasanan, eikä sen pitäisi tapahtua vahingossa 

eikä esimerkiksi potilas, jolle on määrätty hälyttimen käyttö, pääse sammuttamaan sitä 

itse. 
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3.4.3 Sijainnin määritys 

 

Kaatuminen voi tapahtua missä tahansa. Tapahtui se sitten hoitokodissa, kotona tai 

vaikka suunnistamassa, niin on hyvä, että hälytyksen vastaanottaja tietää, missä pulassa 

oleva henkilö on. Sovelluksen asetuksissa voidaan määritellä käyttöön sijainnin hake-

minen, jolloin hälytysviestin yhteydessä lähetetään myös tarkat koordinaatit tapahtuma-

paikasta. 

 

Ulkotiloissa paikannus on tietenkin tarkempi, koska satelliitit eivät juurikaan näy sisäti-

loihin asti. Jos hälytintä käytetään kotona tai melkein aina samassa paikassa, voidaan 

hälytysviestiin määritellä avuksi myös käyttäjän osoite, jolloin paikannusta ei tarvitse 

edes käyttää. Jos sitä taas käytetään jossain suuressa sairaalassa tai hoitokodissa, voitai-

siin käyttää jonkin muotoista sisätilapaikannusta. Ohjelmaan voisi myöhemmin lisätä 

koodin, joka skannaisi vaikka WLAN-tukiasemien MAC-osoitteita ja päättelisi signaa-

livoimakkuudenavulla tarkemman sijainnin sisätiloissa. Tätä varten puhelimessa olisi 

tietenkin oltava joko tiedot kaikista rakennuksen tukiasemista tai kerätty data pitäisi 

lähettää jollekin palvelimelle prosessoitavaksi. Jälkimmäistä tekniikka käyttää esimer-

kiksi Ekahau reaaliaikaisessa paikantamisjärjestelmässään. (Ekahau RTLS) 

 

Seuraavassa koodissa otetaan käyttöön sijainnin määritys, jos käyttäjä on laittanut sen 

asetuksista päälle. Muuttuja ”sp” on tyyppiä SharedPreferences, joka on Androidin vas-

tine puhtaan Javan Preferences luokalle. Sen kautta voidaan helposti säilöä ja hakea 

primitiivityyppistä dataa, joka on yleisimmin ohjelmaan liittyviä asetuksia. Muuttujaa 

pyydettäessä annetaan myös oletusarvo, mitä käytetään, jos haetulle avaimelle ei löydy 

arvoa. Editor on luokka, jonka kautta tietoja oikeasti muutetaan. Se tekee SharedPrefe-

rences luokan rakenteesta selkeämmän, koska tietoja halutaan yleensä vain hakea. Edi-

toria käytetään yleisimmin vain asetusikkunoissa.  

 

Sijainnin määritykseen voidaan käyttää pelkkää GPS-ominaisuutta tai lisäksi verkon 

avustuksella, jolloin sijainti löytyy helpommin ja nopeammin. Kun uusi sijainti määrit-

tyy, se tallennetaan ohjelman muistiin. Kun hälytys lähetetään, muotoillaan koordinaatit 

Google Maps -linkiksi, jolloin useimmissa älypuhelimissa linkki voidaan avata suoraan 

selaimeen, josta aukeaa karttakuva. 
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OHJELMAKOODI 2. Sijainnin määritys 

 

 

3.4.4 Lentotilan tarkistus 

 

Sovellusta on mahdollista käyttää myös lentokonetilassa, eli verkkoyhteydet sammutet-

tuna. Tässä tapauksessa SIM-kortin PIN-kysely on kuitenkin oltava pois päältä, eikä 

tietenkään voida käyttää aktiivista sijainnin määritystä. Jos käyttäjä on kaatuneena niin 

pitkään, että hälytysviesti on lähetettävä, kytkee sovellus lentokonetilan pois käytöstä ja 

odottaa, verkon löytymistä muutaman sekunnin ja lähettää sitten viestin. 

 

Tätä ominaisuutta käyttääkseen on kuitenkin poistettava käytöstä PIN-koodin kysely. 

Puhelin nimittäin kysyy sitä automaattisesti, kun lentotila poistetaan käytöstä, mikäli 

PIN-koodi on käytössä. Ennen sen syöttämistä ei viestiä voi lähettää. 
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3.4.5 Patterihälytys 

 

Mikäli laitteen akun varaus laskee 15 %:iin, lähetetään tästä ensimmäinen hälytysviesti. 

Jos laitetta ei laiteta lataukseen, ennen kuin varaus laskee 8 %:iin, lähetetään toinen hä-

lytysviesti. Jos siis käyttäjä ei itse osaa tai pysty laittamaan laitetta lataukseen, voidaan 

hälyttää esimerkiksi hoitaja tekemään se. 

 

Ohjelma rekisteröidään kuuntelemaan akun varauksen muutoksia. Kun varaus laskee 

hälyttävälle tasolle, lähetetään viesti. Jos laite on lentotilassa, kytketään se pois ja viesti 

lähetetään 10s viiveellä. 

 

 

OHJELMAKOODI 3. Akun tilan tarkkailu ja alhaisesta varauksesta hälyttäminen 

 

 

3.4.6 Lataustila 

 

Hälytin ei ala laskemaan varoitus- tai hälytysaikaa, jos puhelin on asetettu näyttö ylös-

päin tasaiselle alustalle, kuten pöydälle. Ohjelma tarkistaa ensin kaikki kiihtyvyysantu-

rin 3 suuntaa ja jos ne ovat määritetyn rajan ulkopuolella, todetaan että puhelin ei ole 

pöydällä. Levossa kiihtyvyys alaspäin on yhtä suuri kuin putoamiskiihtyvyys, eli noin 
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9.81 m/s2 ja muihin suuntiin kiihtyvyyttä ei ole lainkaan. Ohjelmassa on kuitenkin mää-

ritetty pieni hystereesi häiriön varalta. 

 

 

OHJELMAKOODI 4. Pöydällä olemisen tarkistus 

 

 

3.5 Käyttäjän palaute 

 

Haastattelin apuvälinehuoltaja Pasi Mäkirantaa, joka vei ohjelmani testattavaksi kahdel-

le testihenkilölle. Hän on toimittanut ja konfiguroinut aiemmin hieman vanhempaa ja 

tietenkin erilaista kaatumishälytintä. Hän kehui ohjelman käyttöönoton helppoutta ja 

asetusten nopeaa vaihtamista. Aiemmin hänen oli aina itse säädettävä uudet asetukset 

tietokoneella komentorivin kautta, mutta nyt sen sai vaihdettua suoraan laitteesta. Jos-

kus potilaat menevät esimerkiksi hoitokodista omaan kotiinsa ja asetuksiin voidaan siksi 

aikaa vaihtaa jonkun lähellä asuvan tutun tai sukulaisen numero. Hän huomautti myös, 

että sijainnin määritys on kätevä myös silloin, jos puhelin katoaa. Jos puhelin tippuu 

vaikka marjametsällä, niin koordinaatit rajaavat puhelimen kuitenkin aika pienelle alu-

eelle. (Mäkiranta 2013) 

Ensimmäinen testihenkilöistä oli noin 45-vuotias nainen ja toinen oli noin 25-vuotias 

mies. Molemmat henkilöt sairastavat epilepsiaa. Itse sovellus ei saanut käyttäjiltä mi-

tään negatiivista palautetta, mutta itse puhelimeen oli vähän vaikea tottua. Toinen käyt-

täjä oli asettanut puhelimeen näyttölukituksen ja unohtanut sen salasanan, eli sitä ei saa-

tu pois näppäinlukosta. Puhelimelle oli siis tehtävä tehdasasetusten palautus. Google 

Play -sovelluskaupasta löytyy kuitenkin muutama ohjelma, jolla voidaan suojata 

Androidin omien asetusten muokkaaminen tai jopa minkä tahansa ohjelman avaaminen, 

soittaminen, USB-yhteyden käyttö ja monia muita ominaisuuksia. Itse tutustuin Smart 

App Protector (App lock) nimiseen ohjelmaan ja totesin sen hyvin käytännölliseksi vält-

tämään edellä mainittu tilanne. 
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3.6 Tulevaisuuden kehitysideoita 

 

Käyttäjäpalautteiden sekä omien kokemusten pohjalta olen laatinut listan kehitysehdo-

tuksista ja ominaisuuksista, jotka pyrin vielä tulevaisuudessa toteuttamaan. Sovellus 

täyttää kuitenkin jo ne vaatimukset, jotka työn toimeksiantaja sille asetti. 

 

Yritin jo alkuvaiheessa saada hälyttimen tunnistamaan kaatumiskiihtyvyyden, mutta se 

ominaisuus on yhä kesken. Hälytys olisi hyvä saada lähetettyä heti, jos kiihtyvyys on 

riittävän suuri. Tällä hetkellä ominaisuus toimii aina silloin tällöin, joten en ole listannut 

sitä niin sanotusti viralliseksi ominaisuudeksi. 

 

Mikäli sovellus tulisi laajempaan käyttöön, esimerkiksi sairaaloissa, tai palvelutalossa, 

hälytys voitaisiin lähettää kätevämmin verkon kautta. Toinen vaihtoehto olisi esimer-

kiksi Bluetooth. Tällä säästyttäisiin SIM-kortin hankkimiselta ja hälytyksen lähettämi-

nen olisi ilmaista. Se ei kuitenkaan toimisi siinä vaiheessa, kun Internet-yhteys ei ole 

käytettävissä. 

 

Tällä hetkellä, kun sijainnin määritys on käytössä, päivitetään sijaintia säännöllisin vä-

liajoin. Tarkoituksena on muuttaa sovellus määrittämään sijaintia vasta, kun varoitusai-

ka alkaa. Tällä säästetään akkua huomattavasti. Sijainti myös lähetetään viestissä aina, 

vaikka se olisi kuinka vanha. Sovellukseen on siis ohjelmoitava tarkistus sijainnin tuo-

reudesta. 

 

Hälyttimen käynnistys ja sammutus aloitusruudulta pienoisohjelman eli ”widgetin” 

kautta olisi mukava lisäys ominaisuuksiin, koska se nopeuttaisi käyttöä. Sovellus olisi 

nopea pysäyttää vaikka puhelun tai nettisurffailun ajaksi. En ole kuitenkaan koskaan 

aiemmin tehnyt sellaista, joten siirsin sen suosiolla kehitysideoihin. Puhelun ajaksi 

sammuttamisen aion kuitenkin myöhemmin tehdä, sillä se on melko yksinkertaista. 

 

Patterihälytystä ei voi vielä kytkeä pois, mutta se on voitava ottaa pois käytöstä. Mikäli 

käyttäjällä ei ole mitään ongelmia laittaa sitä itse lataukseen, ei siitä tarvitse välttämättä 

hälytystä lähettää. Patterihälytys voi tapahtua vaikka päivittäin, etenkin jos sovellus on 

käytössä henkilöllä, joka pelailee puhelimellaan paljon. Tämä voi pidemmän päälle är-

syttää hälytyksen vastaanottajaa. 
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3.7 Tekeminen muille alustoille 

 

Monet suositut mobiiliapplikaatiot ja -pelit tehdään yhdelle tai useammalle muulle alus-

talle, kuten Windows Phonelle, iOS:lle, Symbianille, tai BlackBerrylle. Alustoilla kehit-

tämisessä on kuitenkin suuria eroja, kuten ohjelmointikieli.  

 

TAULUKKO 1. Mobiilialustojen pääohjelmointikielet. 

Alusta Pääohjelmointikieli 

Windows Phone C# 

iOS Objective-C 

Blackberry Java 

Android Java 

Symbian C++ 

S40 Java ME 

 

Koska sekä Android, että BlackBerry kehityksessä ohjelmointikieli on Java, voisi luulla, 

että sille saman ohjelman tekeminen olisi helpointa. Myös S40 käytetty Java ME on 

monelta osin samanlaista, mutta todellisuudessa yhdellekään alustalle kääntäminen ei 

olisi täysin triviaalia. Suurin osa sovelluksen koodista liittyy laitteiston sensoreiden 

hyödyntämiseen ja ne eroavat muilla alustoilla niin paljon toisistaan, että koodi on kir-

joitettava kokonaan uudelleen.  

 

S40 voisi olla hyvä alusta tälle ohjelmalle, sillä kiihtyvyysanturia tukevat S40 puhelimet 

ovat todella edullisia. Huono puoli on kuitenkin, että puhelinmalleja on hyvin rajattu 

määrä. Ainoastaan osa Nokian Asha-mallistosta tukee Java ME:n mobiilisensori raja-

pintaa (JSR-256). (Java ME API support on Nokia Devices) 

 

Jos ohjelma sisältäisi paljon esimerkiksi laskemista tai merkkijonojen käsittelyä, niin 

ohjelmakoodia voitaisiin suhteellisen pienin muutoksin hyödyntää muuallakin, lukuun 

ottamatta iOS käyttöjärjestelmää. Kaikki yllä taulukoidut kielet pohjautuvat nimittäin 

C-kieleen, joten niiden perussyntaksi on hyvin samanlaista, paitsi Objective-C:n, jonka 

syntaksi on hyvin erilainen. Kaatumishälyttimen Android-versiossa on kuitenkin vain 

noin 750 riviä koodia, joten kyseessä on suhteellisen pieni ohjelma. Toisella alustalle 

tekeminen ei siis olisi välttämättä suuri työ, mutta olemassa olevan koodin hyödyntämi-

nen olisi melkeinpä mahdotonta. 
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4 ANDROIDIN KÄYTTÖ HYVINVOINTITEKNOLOGIASSA 

 

 

4.1 Nykyisiä ratkaisuja 

 

Google Play -sovelluskaupan terveys ja kuntoiluosiosta löytyy yli 500 sovellusta. Kävin 

läpi suosituimmat ilmaiset ja totesin, että erilaisia sovelluksia on yllättävän vähän. Kar-

keasti jaettuna kaikki sovellukset liittyvät näihin kategorioihin: 

 Treenipäiväkirjat, joihin merkitään ylös kaikki treenit. Joihinkin on mahdollista 

liittää sykemittari. 

 Ruokapäiväkirjat ja kalorilaskurit, joihin kirjataan syömiset. Jotkut sovellukset 

yhdistävät treeni- ja ruokapäiväkirjan. 

 Nukkumisrytmiin tai muuten nukkumiseen liittyvät sovellukset. 

 Yhden lihasryhmän tai koko vartalon harjoittamiseen liittyvät treeniohjelmat. 

 

Mukana oli myös painoindeksilaskureita, venyttelyohjeita ja kalentereita kuukautiskier-

ron seuraamisen, mutta sadasta suosituimmasta suurin osa kuului yllä listattuihin.  

 

4.2 Androidin vahvuudet 

 

Android järjestelmässä on mahdollista käyttää hyväksi monia antureita, kuten asento- ja 

lämpötila-antureita. Nykyisin monissa hälyttimissä on vain yksi tai enintään muutama 

toiminto. Kuitenkin jo alle sadalla eurolla voidaan hankkia älypuhelin, jossa on normaa-

lin matkapuhelimen ominaisuuksien lisäksi mahdollisuus muun muassa GPS-

paikannukseen, asennon mittaamiseen ja äänikomentojen hyödyntämiseen. Useimmissa 

älypuhelimissa on jo lähes yhtä tehokkaat prosessorit, kuin normaaleissa tietokoneissa, 

joka mahdollistaa monimutkaistenkin sovellusten tekemisen. 

 

Iskunkestävät puhelimet kestävät kovemmissakin oloissa ja esimerkiksi itselläni käytös-

sä ollut Samsungin xCover kuuluu lähes halvimpien älypuhelinten joukkoon, iskunkes-

tävyydestä huolimatta. Hinta tai kestävyys ei siis pitäisi olla esteenä, etteikö niitä voisi 

käyttää hyödyksi.  

 

Luku käsittelee pääosin Android-laitteiden hyviä ja huonoja puolia, mutta ei pidä unoh-

taa, että lähes kaikissa älypuhelimissa on pääpiirteittäin samat ominaisuudet. Android 
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on kuitenkin hyvin kustomoitava käyttöjärjestelmä ja kokeneempi ohjelmoitsija voi 

tehdä täysin oman käyttöjärjestelmäjulkaisun, jossa keskeiset ohjelmat ovat järjestel-

mäsovelluksia (system application). Tällöin ohjelmia ei voi esimerkiksi poistaa ilman 

root-oikeuksia ja esimerkiksi käyttöliittymästä voidaan tehdä niin yksinkertainen, kuin 

halutaan. Windows-puhelimet tai iPhonet eivät tue edes erilaisia teemoja, joten niiden 

yksinkertaistaminen ei onnistu ilman kunnon hakkerointia. Normaalin Android puheli-

men käyttö voi olla hankalahkoa vanhalle ihmiselle tai kehitysvammaiselle, mutta yk-

sinkertainen teema ja suuret näppäimet yhdistettynä monipuolisiin ominaisuuksiin voi 

olla tulevaisuuden valttikortti. 

 

 

4.3 Uusia ideoita apuvälineitä tarvitseville 

 

Suurin osa alla listatuista ideoista on jo keksitty, mutta niitä ei ole tehty Androidille tai 

niiden tarjonta on hyvin vähäistä. Olen myös pyrkinyt kehittämään niitä keksimällä li-

säominaisuuksia. 

 

 

4.3.1 Harhailuhälytin 

 

Monet Alzheimerin-taudista tai dementiasta kärsivät saattavat lähteä kotoaan tai hoito-

paikaltaan harhailemaan jopa ilman rahaa tai sopivaa vaatetusta. Tämä on tietenkin hy-

vin vaarallista, jos he eivät muista edes omaa nimeään, saati missä asuvat. Jos heillä 

kuitenkin olisi puhelin mukanaan, tai joku pienempi esimerkiksi vyöhön kiinnitetty kus-

tomoitu Android-laite, voisi hänet paikantaa helpommin. Laite voisi tarkistaa sijaintinsa 

ja tietyn väliajoin ja niiden muututtua liikaa sallitusta, lähetettäisiin koordinaattiviesti 

eteenpäin. 

 

 

4.3.2 Liikkumattomuushälytin 

 

Lähes vastakohta edelliselle olisi liikkumattomuushälytin. Sitä voitaisiin käyttää pariin-

kin eri käyttötarkoitukseen, kuten tarkistamaan, onko kotihoidossa oleva potilas liikku-

nut päivän aikana ollenkaan. Lähes vuosittain muistan nähneeni lehdessä tai netissä ju-

tun, että joku on sammunut lumihankeen ja paleltunut kuoliaaksi. Tässäkin tapauksessa 
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voisi auttaa sovellus, johon kotimatkaksi määritellään esimerkiksi hälytys kahden mi-

nuutin liikkumattomuuden jälkeen. Tosi harvassa nykyisessä Android-puhelimessa on 

lämpöanturia, mutta sellaisesta olisi vielä lisähyötyä.  

 

 

4.3.3 Lääkemuistutus 

 

Kaikissa käyttämissäni puhelimissa on ollut mahdollisuus asettaa itselle muistutuksia. 

Melko yksinkertaista olisi tehdä sovellus, johon määritellään kaikki käytetyt lääkkeet ja 

niiden ottoväli.  

 

 

4.3.4 Kädetön ohjaus 

 

Haastateltuani Emmi Kerästä, joka työskentelee lähihoitajana Hervannan Validia-

talossa mieleeni tuli monta uutta ideaa. Hän kertoi, että asukkaista monet ovat neliraaja-

halvaantuneita, eivätkä siis voisi käyttää puhelinta lainkaan. Puheentunnistus on kuiten-

kin nykypuhelimissa jatkuvasti kehitettävä ominaisuus, joka voisi hyvinkin helpottaa 

myös halvaantuneita ja liikuntarajoitteisia henkilöitä. Lisäksi puhelimissa on usein 

myös etukamera, jota voitaisiin videopuheluiden sijasta käyttää tunnistamaan kasvojen 

ilmeitä tai silmän liikkeitä.  

 

Keränen kertoi, että asukkailla on käytössään muun muassa leualla, puhaltamalla tai 

viheltämällä käytettäviä apuvälineitä. Esimerkiksi yksi apuväline listaa nappia paina-

malla ääneen tehtäviä, joihin hoitaja halutaan apuun, kuten ikkunan avaaminen tai laka-

noiden vaihtaminen ja oikean vaihtoehdon kohdalla nappia painetaan uudestaan. Lista 

alkaa aina alusta, eli jos halutaan listalta viimeinen vaihtoehto, on ensin odotettava, että 

kone luettelee kaikki muut vaihtoehdot. Samanlainen laite voitaisiin nykytekniikalla 

toteuttaa äänen tunnistuksella tai silmän räpäytyksillä ja esimerkiksi rollaattoriin puhe-

limen kiinnittäminen ei olisi hankalaa. Esimerkiksi Stephen Hawkingin pystyy ohjaa-

maan tietokonettaan hänen silmälaseihinsa kiinnitetyllä infrapunasensorilla, joka tark-

kailee hänen poskensa liikkeitä (Stephen Hawking, The Computer 2013). Ehkä tulevai-

suudessa samankaltaisia ratkaisuja voitaisiin toteuttaa Androidin ja sopivien ohjelmisto-

jen avulla, ja ne voisivat olla helpommin myös tavallisten ihmisten käytettävissä. 
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4.4 Ideoita hoitajille ja hoitoyrityksille 

 

Android voi olla suureksi avuksi myös hoitajille. Haastattelemani Keränen ja Jenni Mä-

kinen kritisoivat molemmat sitä, että hoidettaville tehtävät ja tehdyt toimenpiteet täytyy 

hoitaa kanslian kautta ja usein kanslian koneille on varsinkin aamuisin jonoa. Hoidetta-

valle tehtävät toimenpiteet on joko kirjoitettava ylös tai muistettava ulkoa, ja isossa toi-

mipaikassa se on iso työ. Odottamattomissa tilanteissa, kuten potilaan vaikka kysyessä 

hoidoistaan tai laboratoriotuloksista, on mentävä ensin kanslian koneelle tarkistamaan 

asia, koska ei kysymystä osannut etukäteen odottaa. Valitettavasti en itse päässyt tutus-

tumaan heidän järjestelmiinsä, mutta sain käsityksen, ettei niiden käyttö mobiililaitteella 

ole mahdollista.  

 

Hoitajalla mukana kulkeva tablet-tietokone voisi kuitenkin nopeuttaa työtä huomatta-

vasti, jos siitä voitaisiin suoraan katsoa tehtävät, jotka on tehtävä ja merkata aloitus jär-

jestelmään. Hoitokertomuksiin voisi ottaa tabletilla tarvittaessa kuvia ja kirjoittaminen-

kin on noin 10-tuumaisella näytöllä riittävän helppoa. Ainakin Mäkinen kantaa muka-

naan lehtiötä, johon hän kirjaa ensin muistiinpanonsa ja lopulta ne täytyy kirjoittaa uu-

delleen itse järjestelmään kanslian koneella. 

 

Mietin, että kyseinen laite voisi ottaa myös vastaan hätäkutsuja ja muita viestejä tai 

vaikka puheluita. Potilastietojärjestelmä olisi paremmin reaaliajassa, potilaiden kysy-

myksiin voisi vastata nopeammin ja laitteita voitaisiin hyödyntää myös sisätilapaikan-

nuksessa. Jos jokaisella hoitajalla olisi oma käyttäjäprofiili, jossa omaa tilaansa voisi 

vaihtaa, eli onko vapaa, tauolla vai työtehtävässä, voitaisiin kehittää hyvin tehokkaat 

hoitajakutsujärjestelmät. Kutsu lähetettäisiin vain vapaalle ja lähimpänä olevalle hoita-

jalle. 
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5 YHTEENVETO 

 

 

Aloittaessani työn tekemisen, minulla oli aika vähän tietoa Android-kehityksestä ja yh-

dessä vaiheessa olin jo valmis luovuttamaan koko työn osalta. Opin kuitenkin nopeasti, 

koska opinnäytetyön tekemisen ohessa työskentelin muidenkin Android-projektien pa-

rissa.  

 

Työ ja sen tulokset ovat mielestäni onnistuneet hyvin. Kaatumishälytin sai käyttäjiltään 

ja tilaajalta vain positiivista palautetta ja se on toiminut luotettavasti. Sain tehtyä siihen 

jopa enemmän ominaisuuksia, kuin tilaaja oli vaatinut.  Sen tarpeellisuutta arvioidessa 

huomasin, että mahdollisia käyttäjiäkin on yllättävän paljon ja että ohjelman voisi tule-

vaisuudessa laittaa jopa sovelluskauppaan myyntiin.  

 

Aluksi työn aiheena oli tarkoitus olla ainoastaan kaatumishälytin, mutta ohjelman yk-

sinkertaisuuden takia oli aihetta laajennettava. Aihe löytyi kuitenkin hyvin läheltä, eli 

muusta hyvinvointia edistävästä teknologiasta. Aihe oli erittäin mielenkiintoinen ja kos-

ka uutisissa on puhuttu hoitajapulasta, voi uusilla ideoilla olla hyvin markkina-arvoa. 

Jos voidaan tehostaa nykyisiä hoitokeinoja voi työvoiman tarve vähentyä tai työtaakka 

edes helpottua. Jos alasta voidaan tehdä mukavampi se voi myös kiinnostaa useampia 

hakijoita. Lisäksi työn tekemisestä tuli hyvä mieli, kun ajatteli että näillä ideoilla tai 

niitä kehittämällä voidaan mahdollisesti pelastaa ihmishenkiä. 

 

Haastatellessani lähihoitajia pyysin heitä miettimään yleisesti, miten jokin laite voisi 

helpottaa heidän työntekoaan ja unohtamaan kaikki rajoitukset. Sanoin, että minä analy-

soin voiko ideat toteuttaa Androidilla nyt tai tulevaisuudessa, koska tiesin, että tietotek-

ninen tuntemuksemme on hieman eri tasolla. Keksin heidän ongelmiinsa aika nopeasti 

ratkaisuja ja mieleeni tuli, että varmasti kymmenillä muillakin aloilla on samanlainen 

tilanne, jossa suurin osa työntekijöistä ei täysin tiedä, miten heitä voitaisiin auttaa. Työ-

ni nyt sattui käsittelemään terveydenhoitoalaa, mutta periaatteessa varmasti monissa 

ravintoissa on samankaltainen tilanne. Potilaan tietojen kirjaaminen ensin paperille ja 

sitten järjestelmään on täysin rinnastettavissa siihen, että tarjoilija ottaa ensin asiakkai-

den tilauksen vastaan ja kävelee kirjoittamaan sen sitten kassaan. Tiedän, että ainakin 

yhdessä ravintolassa tilaukset kirjataan Android-puhelimella ja lähetetään langattomasti 

eteenpäin, eli ratkaisu on jo olemassa, mutta se ei ole laajasti käytössä. 
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LIITTEET 

Liite 1. Hälyttimen käyttöohje 

Sovellus käynnistetään avaamalla se sovellusvalikosta tai aloitusruudulle tehdystä 

pikakuvakkeesta. 

Asetukset määritellään painamalla sovelluksen perustilassa ensin laitteen Valikko-

painiketta ja valitsemalla auenneesta valikosta asetukset. Mikäli salasanasuojaus on 

asetettu, kysytään ensin salasana. Asetuksissa voidaan määritellä hälytysnumero ja -

viesti, aikaviiveet, varoitusäänen voimakkuus, salasanasuojaus ja sijainnin määrityksen 

asetukset. Asetuksista poistutaan laitteen Takaisin-painikkeella ja asetukset tulevat 

voimaan, kun hälytin käynnistetään. Hälytin sammuu aina, kun asetuksia muutetaan. 

Hälytinominaisuus käynnistetään sovelluksen perustilassa olevasta Käynnistä-

napista. Kun hälytin on aktiivinen, sovelluksen tausta muuttuu vihreäksi. 

Sammuttaminen tapahtuu vastaavasti Sammuta-napista. Hälyttimen ollessa käynnissä, 

se voidaan jättää taustalle, eli laitetta voidaan käyttää normaalisti. Sovelluksen saa 

taustalle painamalla joko laitteen Takaisin- tai Koti-painiketta. 

Puhelin kuuluu sijoittaa käytössä pystyasentoon eli kaiutin ylöspäin. Esimerkiksi 

rintatasku on oiva paikka puhelimelle. Sillä ei ole merkitystä onko puhelimen näyttö 

käyttäjää kohti vai hänestä pois päin. 

Varoitusääni alkaa soimaan, kun puhelin on ollut asetuksesta riippuen alle 

45°/35°/25° kulmassa määritetyn varoitusajan. Varoitusääni sammuu, kun käyttäjä 

nousee takaisin pystyyn tai soi kunnes aktivointiaika tulee täyteen. 

Hälytysviesti lähetetään kun aktivointiaika tulee täyteen ja hälytin lakkaa soimasta. 

Hälytin aktivoituu automaattisesti uudelleen, kun se palaa hälytyskulmaa 

suurempaan asentoon. Hälytyksen lähettämisen jälkeen hälytintä ei tarvitse käynnistää 

uudelleen. 

Lataustila: Mikäli puhelin asetetaan tasaiselle alustalle, esimerkiksi pöydälle näyttö 

ylöspäin, sammuu hälytin väliaikaisesti. Tämä siis mahdollistaa laitteen latauksen tai 

vaikka vaatteiden vaihdon ilman sovelluksen sammuttamista. Hälytin alkaa toimimaan 

taas heti, kun se ei ole enää tasaisella alustalla. 

Erityishuomio jos käytät sijainnin määritystä: Android-järjestelmä ei anna 

ulkopuolisten sovellusten käynnistää GPS:ää automaattisesti, vaan se on käynnistettävä 

itse. Vaikka paikantaminen olisi asetettu sovelluksen asetuksista päälle, ei sitä voida 

käyttää, mikäli käyttäjä ei ole aktivoinut sitä. Asetuksiin pääse helpoiten painamalla 

laitteesta Koti → Valikko → Asetukset → Sijainti ja suojaus / Sijaintipalvelut. 

Satelliittipaikannus toimii ilman verkkoa pääasiassa vain ulkona. Mikäli operaattorilta 

on käytössä rajaton/suuri datapaketti, kannattaa käyttää hyväksi myös 

verkkopaikannusta. Jos pakettia ei ole, datan siirto voi olla hyvinkin kallista ja se 

kannattaa laittaa kokonaan pois käytöstä vahinkojen välttämiseksi. 


