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Määritelmät

• Digitaalinen sisältötarjonta 
tarkoittaa  SOTE-palveluiden 
loppukäyttäjille suunnattua 
sisältöä. 

• Nämä sisällöt
1. ovat moniaistimellisia,
2. jaellaan digitaalisesti 

käyttötilanteisiin, 
3. vaikuttavat ensisijaisesti 

henkilön tunteisiin,  
4. vahvistavat henkilön saaman 

hoivan tai hoidon 
vaikuttavuutta.  

≠ Rajattu pois ensisijaisesti 
tietoa jakavat tekstisisällöt, 
kuten valitus- ja opetussisällöt.

• Sisältöä käytetään sote-
palveluiden vuorovaikutuksessa



Selvityksen tarve, tavoite ja tulos

Tarve = puute markkinoilla.

Sote-palveluiden tuottajien 
vaikea ostaa ratkaisuja, 
koska tarjonta on 
hajanaista, vaihtoehtoja 
vaikea löytää ja vertailla, 
hyödyt epäselviä ja 
teknologia monenlaista. 

Tavoite = liiketoimintamalli 
kaupalliselle toimijalle. 

Ratkaisu yhdistää media-alan 
keinoja herättää tunteita ja 
tunnelmia sote-palveluiden 
loppukäyttäjien 
hyvinvointitarpeisiin

Tulos = 4 liiketoimintamallia.

Laatijoiden ehdotukset 
yhdistäjä-toimijoille. 

TARVE

TAVOITE

TULOS

Media-alan ja 
sote-alan 

1. törmäytys 
2.6.2017



Vuoro-
vaikutus

Toiminta-
kyky

Mielen-
terveys

Digitaalisten sisältöjen tarvekartta 
sote-palveluissa

Toimenpide 
pelottaa

Hoito 
rasittaa

Osastolla 
pitkästyttää

Odottelu 
hermostuttaa

Tuttua ja 
turvallista

Yksilölle 
mielekästä

Toiminta-
kykyä 

hyödyntäen

Pois liiasta 
yksinolosta

VAIKUTTAVUUS Myönteinen asenne Paraneminen Arjen hyvinvointi

DIGISISÄLTÖ Rentouttava             Hoidollinen Kiinnostava ja aktivoiva

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut



Mikä sote-tarpeissa haastaa digisällön 
yhdistäjä-tarjoajan?

•Etähallinta 24/7
•Yksinkertainen 
käyttää 
asiakastilanteessa

•Helppokäyttö
•Kuluttajahinta, 
kun itsemaksava

•Todentaminen:
•Henkilökunnan koulutus 
sisällön käyttöön
•Vaikuttavuuden 
tutkiminen

•Tekijänoikeudet ja 
niiden 
lisenssisopimukset

Sisältö Vaikutta-
vuus

Helppo-
käyttöisyys

Koti-
käyttö

Selvityksen 
ulkopuolella 
muutos-

johtaminen

Selvityksen 
ulkopuolella 
sote-alan 
tietoturva



Tunnelma-TV joka kotiin

Käyttäjä: erityisryhmät

Avainresurssit: TV ja käyttötottumus

Arvontuotanto: pääsy TV-viihtymiseen, 
mielekäs arki, hengähdyshetki 
omaishoitajalle

Sisällöntuottajat: erityistarpeisiin, 
kuten kognitiiviseen alenemaan, 
sopivat sisällöt

Avainresurssit: yhteiskehittäminen 
kohderyhmän ja sote-ammattilaisten 
kanssa

Arvontuotanto: alihankinta TV-
yhtiölle, yhteistuotanto TV-yhtiölle

Yhdistäjä: Yle

Avainresurssit: julkinen 
palvelutehtävä, tilaustuotanto-
osaaminen, ostoresurssit

Arvontuotanto: kansalaisten 
yhdenvertainen pääsy TV-viihtymiseen, 
esteettömyys  

Esimerkki tuloksesta.
Muut liiketoimintamallit 
löytyvät raportista.



2 esimerkkiä raportista

Tunteita ja 
tunnelmia 

digisisällöillä

iN2L (USA)
eScape™

Digital Cinema 
Window (USA)

Raportissa lisää esimerkkejä 
vertailtuna hintatietoineen!



Tarja Pietiläinen
tarja.pietilainen@fluente.fi

Puh. 040 50 70 673
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arja.ranta-aho@fluente.fi

Puh. 044 562 6265

KIITOS!
https://www.healthhub.fi/event/162Raportti ladattavissa

www.healthhub.fi � klikkaa Tapahtumat � valitse Tunteita ja tunnelmia sote-palveluisssa 
� linkki raporttiin tekstin lopussa


