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Tiivistelmä 

Selvityksen tavoitteena on hahmottaa liiketoimintamalli kaupalliselle toimijalle, jonka ratkaisu yhdistää 

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

Digitaalisella sisältötarjonnalla tarkoitetaan selvityksessä sosiaali- ja terveyspalveluiden loppukäyttäjille 

suunnattuja sisältöjä. Nämä sisällöt ovat moniaistillisia, jaellaan digitaalisesti käyttötilanteisiin, vaikuttavat 

ensisijaisesti henkilön tunteisiin ja vahvistavat henkilön saaman hoivan tai hoidon vaikuttavuutta.  

Selvityksestä on rajattu pois ensisijaisesti tietoa jakavat tekstisisällöt, kuten valistus- ja opetussisällöt. 

Sosiaali- ja terveysalalla on tunnistettavissa tarve rentouttaville, hoidollisille, kiinnostaville ja aktivoiville 

digipalveluille sekä palveluntarjoajan että kuluttaja-asiakkaan taholta. Digipalveluiden ostaminen 

tunnistettavalta jakelijalta ei kuitenkaan ole helppoa. Markkina digisisältöjen ja käytettävyyden osalta on 

kuitenkin kehittymässä nopeasti.  

On kotimaisia ja kansainvälisiä kaupallisia digitaalisten sisältöjen yhdistäjiä. Selvityksessä kuvaamme 

tällaisia tapausesimerkkejä ja jaamme caset toteutustavoiltaan seuraavasti:  

1) digitaalinen sisältökirjasto+kosketusnäyttötietokone tai tabletti. Näistä esimerkkeinä iN2L (USA), 

Sävelsirkku (Suomi), media4care (Saksa) ja Memoera (Suomi), 

2) suoratoistoalusta, josta esimerkkeinä Memory-Lane (USA), Sanoste (Suomi), Virtual Senior Center (USA),   

3) infonäyttö+videokirjasto, josta esimerkkinä eScape™, Digital Cinema Window (USA). 

Kannattavan liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan löytäminen on vielä haasteellista, mutta ei mahdotonta. 

Tunnistettavia liiketoimintariskin paikkoja ovat riittävä lisensiointi, käyttäjille aidon helppokäytön 

toteuttaminen  ja sote-palvelun tuottajille keskeisen vaikuttavuuden synnyttäminen.  

Digitaalisten sisältöjen lisensointi on monimutkaista. Logiikka tukee paremmin perinteisiä kuin 

digitaalisuuteen perustuvia  liiketoimintamalleja. Aito helppokäyttö vaatii  käytettävyyden, ylläpidon ja 

tukipalvelun automatisoinnin yhdistämistä, mikä epäonnistuessaan vaikuttaa sekä kysyntään että 

kannattavuuteen. Vaikuttavuuden synnyttäminen ja todentaminen liittyvät digipalveluiden haluttavuuteen 

sote-ammattilaisille, sitä kautta käyttöönottoon ja lopulta kysyntään.  Myös henkilöstön koulutus ja 

motivointi vaatii huomiota: ammattilainen haluaa digipalvelun käytön tukevan asiakasvuorovaikutusta.  

Digisisältöpalveluiden laiteriippuvuus on hankala yhtälö. Palvelun ostaja ei nykyisin halua ostaa montaa eri 

päätelaitetta. Yleinen käsitys on, että pilvipalveluiden yleistyessä laiteriippuvuudesta päästään eroon. 

Ostavien asiakkaiden käyttötilanteet ovat kuitenkin sote-palveluissa sellaisia, että digisisältöpalvelun on 

oltava helppokäyttöinen, muutoin asiakas tai ammattilainen ei käytä palvelua asiakasvuorovaikutuksessa.  

Selvityksen tuloksena ehdotetaan neljä digisisältöjen yhdistäjän liiketoimintamallia. Ne ovat ”Tunnelma-TV 

joka kotiin”, ”Arvoverkko viriketoiminnan digisisältöihin”, ”Hyvinvointia kuvapuhelulla” ja ”Kaikki pelaa”.  

Selvitys tuo näkyväksi digitaalisen sisältöpalveluiden tuottamisen sote-alan toimintaympäristöä ja 

käyttötarpeita. Useiden kuvioiden avulla avataan laajaa ymmärrystä vaativaa toimintaympäristöä ja 

asiakkaan käyttötarpeita.  
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Digisisällöt palveluna sote-toimintaympäristössä 

 

Selvityksen tavoitteena on hahmottaa liiketoimintamalli kaupalliselle toimijalle, jonka ratkaisu yhdistää 

media-alan keinoja herättää tunteita ja tunnelmia sote-palveluiden loppukäyttäjien tarpeisiin. Tarve 

selvitykselle syntyi markkinoilla havaitusta puutteesta: sote-palveluja tarjoavien organisaatioiden ja 

yritysten on vaikea ostaa digitaalisia palveluita, jotka soveltuvat asiakkaiden koetun hyvinvoinnin 

edistämiseen. Näitä uudentyyppisiä palveluja on tarjolla jonkin verran, mutta tarjonta on pistemäistä ja 

niiden toistettavuus on puutteellinen. Ostajan on työlästä saada selville vaihtoehtoja ja ymmärtää 

teknologia edellä tarjottavien digisisältöratkaisujen eroja. Yksityisillä sote-toimijoilla on kiinnostusta 

digisisältöjen tarjoamisesta lisäpalveluna omille henkilöasiakkaille. 

Kesäkuussa 2017 Finnmedi Oy:n suojissa toimiva Health Hub, Tohlopin mediayhteisö Mediapolis ja Fluente 

Kumppanit Oy keskusteluttivat hoiva- ja media-alan toimijoita uusien digitaalisten palveluiden 

kehittämisestä Mediapoliksessa yli 60 osallistujan voimin. Tapahtuman johtopäätöksenä vahvistui käsitys, 

että uusia palveluja on kehittymässä media-alan ja sote-alan osaamista törmäyttämällä ja yhdistämällä.  

Digitaalisella sisältötarjonnalla tarkoitetaan tässä selvityksessä sosiaali- ja terveyspalveluiden 

loppukäyttäjille suunnattuja sisältöjä. Nämä sisällöt 

1. ovat moniaistillisia, 

2. jaellaan digitaalisesti käyttötilanteisiin,  

3. vaikuttavat ensisijaisesti henkilön tunteisiin ja  

4. vahvistavat henkilön saaman hoivan tai hoidon vaikuttavuutta.  

Selvityksestä on rajattu pois ensisijaisesti tietoa jakavat tekstisisällöt, kuten valistus- ja opetussisällöt. 

Selvityksen lähtöoletus oli, että luovien alojen toimijoilla on osaamista tuottaa tunteita herättäviä sisältöjä. 

Luovat alat muodostavat kulttuuri-, taide- ja media-alan henkilö-, organisaatio- ja yritystoimijat. Tarve 

tunnelmia ja tunteita herättäviin sisältöihin on sosiaali- ja terveysalan toimijoilla, jotka haluavat vaikuttaa 

sisällöillä sote-palveluiden henkilö-käyttäjiin tietyissä käyttöyhteyksissä.  

Esimerkkiä haetaan kaupallisia digitaalisisältöjä tuottavilta yrityksiltä, jotka ovat onnistuneet kehittämään 

tavoitteen mukaisen digitaalisen palvelun Suomessa ja ulkomailla.  

Sote-palveluissa on käytössä runsas valikoima keinoja herättää tunnelmia ja tunteita. Mitä lisäarvoa 

digitaalisuus tuo?  

Selvä hyöty on, että digitaalinen sisältö lisää käyttötilanteiden määrää. Ei tarvitse olla paikalla 

ainutkertaisessa tapahtumassa, että pääsee siitä osalliseksi. Saman sisällön ympärille voi luoda erilaisia 

vuorovaikutustilanteita. Toinen hyöty on mahdollisuus toistaa samaa sisältöä. Hoiva-ammattilaiset 

korostavat erityisesti toiston välttämättömyyttä, että palvelun vaikuttavuutta syntyy. Media-alan ja sote-

alan sisältöyhteistyössä tapahtuu osaamisen siirtoa. Digisisällön käyttäjille sen pitäisi näkyä 

laadukkaampana sisältönä. Sisältönä, joka herättää haluttuja tunteita, kiinnostaa ja koukuttaa.  

Kaikkein olennaisinta on, että tunnelmia luovat ja tunteita herättävät digitaaliset sisällöt tuottavat 

todennettavaa vaikuttavuutta käyttöyhteyksissään. Sote-ammattilaisilla on runsaasti kokemustietoa, miten 

yksilön tunteet vaikuttavat hoidon ja hoivan vuorovaikutukseen. Myönteisessä vuorovaikutuksessa on 

molempien osapuolten helpompi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, mikä vahvistaa keskinäistä luottamusta ja 
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vastavuoroisuutta. Yksilön omatoimisessa käytössä digisisältöjen ensimmäinen luottamustesti on 

päätelaitteen helppokäyttöisyys.  

 Perinteinen Digitaalinen 
Palvelutuotanto Sisältölähteet – kokemuspuhe, tarinat, 

valokuvat, dokumentit ja näistä koottu 
tapahtuma esim. taidenäyttely  
Tekijät – hoiva-ammattilainen, moni-
ammatillinen ryhmä, virike-, liikunta- ja 

hoiva-ammattilainen, asiakkaat 

Sisältölähteet –  ed. mainitut digitaalisina 

tallenteina, lisäksi media-tuotanto: 
käsikirjoitus, kuvaus, äänet, musiikki 
Tekijät - moniammatillinen ryhmä: ICT, AV, 
sisältö- ja soteasiantuntijat, asiakkaat 

Käyttötilanteet Koti ja sote-palveluiden erilaiset 

palveluyksiköt, tapahtumat. Vaatii 

suunnittelun, menetelmällisyys myös 

koulutuksen. 

Koti ja sote-palveluiden erilaiset 

palveluyksiköt, tapahtumat. Tarvitaan 

päätelaite ja tietoliikenneyhteydet – 

edellyttää käytönopastuksen, 

menetelmällisyys myös koulutuksen. 
Omaehtoinen käyttö 

– kyvykkyys, kypsyys 
Tilanteet yksittäisiä, edellyttää siirtymistä 
tapahtumapaikkaan. 
Toisto vaatii uuden tilaisuuden tai 

tapaamisen järjestämistä. 

Toistettavuus syntyy digitaalisilla 
tallenteilla. Omatoiminen käyttö 

mahdollista, kun käyttäjillä laitteet ja 

yhteydet sekä helppokäyttö kunnossa.  

 

Kolme käyttöyhteyttä 

Sote-palveluissa tuli esiin kolme käyttöyhteyttä (ks. kuvio 1), joihin toivotaan helpotusta digitaalisilta 

sisällöiltä.  

1. Terveyspalveluissa käyttötilanteet liittyvät odotteluun ja hoitamiseen.  Palveluiden piirissä 

henkilö odottaa muun muassa vastaanotolle pääsyä, toimenpiteen aloittamista, tutkimustuloksia, 

hoitojakson loppumista, kotiutumista osastolta. Toinen käyttötilanne ovat hoitotoimenpiteet, joissa 

henkilön on oltava paikoillaan pitkän aikaan. Yksilöä huolestuttaa, hermostuttaa, pelottaa ja aika voi tulla 

myös pitkäksi. Rauhoittavat digisisällöt auttaisivat laukaisemaan jännitystä ja luomaan rennomman 

ilmapiirin tutkimusten ja hoitojen ajaksi.  

 

Kuvio 1. Digitaalisten mediasisältöjen kolme käyttöyhteyttä sote-palveluissa 
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2. Hoidollisia digisisältöjä terveydenhuollon ammattilaiset toivovat terapeuttiseen ja 

kuntouttavaan käyttöön. Tarpeita on lisätä sisältöjä, jotka motivoivat ja sitouttavat palvelun käyttäjiä 

osallistumaan hoitoonsa heidän omista lähtökohdistaan.  

Esimerkki hoidollisesta ratkaisusta on aistihuone, jossa henkilön tunteita ja reaktioita herätellään äänien, 

musiikin, valojen, muotojen ja pintojen avulla. Aisteja kuntouttavassa käytössä tavoitteena on, että 

kuntoutuja, kuten autististinen henkilö tai kehitysvammainen, oppii elämään turvallista ja mielekästä arkea 

omien aistien tuottaman informaation kanssa. Aistihuoneita käytetään myös rentoutumisen opetteluun ja 

erityisesti dementiatyössä henkilökohtaisten ja miellyttävien muistojen herättämiseen. Rauhoittavalla 

sisällöllä vähennetään henkilön hermostuneisuutta ja aggressiivisuutta. Teknologia tuo lisämahdollisuuksia 

muunnella ja personoida aistihuonetta niin, että henkilö voi turvallisesti omilla voimavaroilla kokeilla 

erilaisia ärsykkeitä ja kohdata omat tunnetilat. Ammattilainen on joko läsnä tai lähietäisyydellä mikäli tukea 

tarvitaan.    

3. Sosiaalipalveluissa tarpeita on syntynyt asumispalveluissa, päiväkeskuksissa ja 

kotihoivassa. On myös nähtävissä omaishoidon ja yksityisen huolenpidon kuluttajatarpeita. Tavoitteena 

on yksilön hyvinvointi ja mieluinen arki. Kehitysvammaisten ja dementoituvien kanssa työskentelevät 

kaipaavat toiminnallisia digisisältöjä, joilla he voivat saada asukkaat ja asiakkaat mukaan tekemään. Toinen 

esiin tullut täsmätarve on rauhoittavat sisällöt esimerkiksi odottelun synnyttämän levottomuuden 

tyynnyttämiseen. Dementoituvan omaishoitajille tuttu tilanne on läheisen passivoituminen, hänen 

kotiarkeen pitäisi saada mieluista virikkeellisyyttä ja päivärytmiä niin, että myös omaishoitajalle syntyy omia 

hengähdys- ja lepohetkiä. 

Digitaalisten sisältöjen painopisteet 

Seuraavaksi yhdistetään sote-palveluntuottajien (b-to-b) sisällön käyttötarpeet  ja  sote-palveluiden 

lopukäyttäjien yksilölliset (b-to-c ) sisällön käyttötarpeet.  Silloin myönteisesti yksilön hyvinvointiin 

vaikuttavat ja tunnetiloja herättävät digitaaliset sisällöt voi jaotella hoidollisiin, voimaannuttaviin ja 

viihdyttäviin (ks. kuvio 2).  

 

Kuvio 2.  Sote-palveluille hyödylliset digitaaliset sisällöt 

Sote-palveluiden loppukäyttäjille viihtyminen sisällön äärellä on tärkeää motivaation syntymisen ja 

kestämisen takia. Sisällöiltä odotetaan ominaisuuksia, jotka kiinnittävän luontevasti huomion, kiinnostavat 

Viihdyttävät 
sisällöt

Hoidolliset 
sisällöt

Voimaannuttavat 
sisällöt
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riittävän pitkään ja innostavat palaamaan sisältöön. Sisällön käyttöön voi liittyä tavoitteellisuus, kuten 

peleissä luontevasti tapahtuu.  

Sote-ammattilaisten näkökulmasta tärkeintä on sisältöjen vaikuttavuus henkilön palvelu- tai 

hoitosuunnitelman mukaisesti. Vaikuttavuuden syntymiseen liittyy kiinteästi henkilön oma motivaatio, 

joten myönteiset keinot motivointiin ja henkilön omien voimavarojen aktivointiin ovat arvokkaita. 

Sisältöjen käyttöönoton ja syvähyödyntämisen kannalta olennaista on, että sisällöt tukevat ja vahvistavat 

ammatillisen vuorovaikutustyön tavoitteita. Tämä ulottuvuus ei välttämättä ole toteutunut kovinkaan hyvin 

sote-alalla käytössä olevissa asiakastieto- ja potilastietojärjestelmissä, joissa tiedonkeräys ja raportointi 

tahtovat korostua  asiakkaan kanssa syntyvän hyötykäytön kustannuksella. 

Digisisältöjen yhdistäjät- kansainväliset ja kotimaiset 

 

Selvityksessä rakennettiin esimerkkitapauksia kaupallisten ratkaisujen jakelutavoista, joilla yritys tarjoaa 

yhdistämiään digisisältöjä sote-alan maksaville asiakkaille. Tavoite oli löytää erilaisia toimintamalleja ja 

kohderyhmiä digitaalisesti edistyneiltä markkinoilta. Esimerkkitapaukset rakennettiin nettitietojen avulla. 

Suomalaisilta yrityksiltä kysyttiin puuttuvia faktoja soittamalla ja sähköpostilla. 

Kansainvälisistä ja kotimaisista esimerkeistä löytyi kolme erilaista jakelutapaa.   

1. Digitaalinen sisältökirjasto + kosketusnäytöllinen tietokone tai tabletti (taulukko 1.) 

2. Suoratoistoalusta (taulukko 2.) 

3. Infonäyttö + videokirjasto (taulukko 3.) 

1. Digitaalinen sisältökirjasto + kosketusnäyttötietokone tai tabletti 

Tässä jakelutavassa yritys myy sote-alan organisaatioasiakkaille ja/tai henkilöasiakkaille käyttöoikeutta 

erilaisten digitaalisten sisältöjen kirjastoon käyttömaksullisena tietokoneelle sovellusten kanssa valmiiksi 

asennettuna. Sisältöä on valmiiksi ladattuna, pilvessä ja/tai netissä. Tietokone voi olla kosketusnäytöllinen 

tai tabletti.  Tällä kokoonpanolla toimivat tapauksista iN2L (USA), memory4care (Saksa) ja Memoera 

(Suomi). Suomalainen Sävelsirkku on irtautunut aiemmasta laiteriippuvuudesta. Nykyisin yritys tarjoaa 

sisältökirjaston käytön pilvipalveluna.  

Laiteriippuvissa ratkaisuissa maksavan b-to-b -asiakkaan aloituskustannus muodostuu räätälöidystä, 

valmiiksi asennetusta sisältöpaketista ohjelmistoineen, laitteesta ja henkilöstön työajasta 

käyttökoulutukseen. Käyttömaksuun kuuluu säännöllinen sisältökirjaston päivittäminen, käyttötuki ja 

henkilökunnalle opastus sisällön käyttämisestä hoiva- ja hoitotyössä.  Laiteriippumaton ratkaisun välitön 

aloituskustannus on kuukausimaksu ja henkilöstön käyttökoulutuksen työaika. Lisäkustannus on päätelaite 

ja nettiyhteys, jos asiakkaalla ei sellaisia ole ratkaisun käyttöön.   

Maksavan kuluttaja-asiakkaan hinta muodostuu kuukausikäyttömaksusta, johon kuuluu tabletti ja valmiiksi 

asennettu sisältöpaketti ohjelmistoineen. Jos henkilö saa tabletin käyttöön sote-palveluyrityksen kautta, 

hoitaja on käytönopastaja. Jos henkilö tai perhe ostaa palvelun suoraan kuluttajina, käytönopastus on 

myyjän vastuulla. Esimerkkitapauksissa yritykset lupasivat puhelin- ja sähköpostitukea työajan puitteissa. 

Taulukossa 1 vertaillaan edellä mainittuja ratkaisuja. Näistä neljästä pitkänlinjan ratkaisukehittäjiä ovat iN2L 

vuodesta 1999 ja Sävelsirkku samoin 1990-luvun lopulta. Sävelsirkku siirtyi liiketoimintakaupalla vuonna 
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2014 Sentina Oy:lle, joka on mm. irroittanut palvelun aiemmasta laiteriippuvuudesta pilvipalveluksi. 

Saksalainen media4care ja Solentium Oy:n Memoera ovat 2010-luvulla lanseerattuja. 

 

Jokaisessa ratkaisussa on kohderyhmälle suunniteltu käyttöliittymä, jota yritys markkinoi helppokäyttöisenä 

asiakkaan henkilökunnalle ja loppukäyttäjille. iN2L ja Sävelsirkku korostavat sisällön käytön 

menetelmällisyyttä ja siksi asiakkaan henkilökunta koulutetaan hyödyntämiseen. Lisäpalveluna on saatavilla 

pidempi koulutusohjelma. Asiakkaan johdolle on saatavilla näissä ratkaisuissa käytön raportointi perustuen 

automaattiseen käytön seurantaan.  iN2L, media4care ja Sävelsirkku sisältävät teknisen tuen korkeahkolla 

tasolla puhelintukena. Laiteriippuvat ratkaisut ovat yrityksen etähallinnan piirissä. 
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Ratkaisukohtaisia erityispiirteitä ovat media4caren aktiivinen puhelinmyynti 14 vrk:n kokeiluaikana, iN2L:n 

monikanavainen asiakasviestintä sisältöpäivityksistä, Memoeran pelaajan taitoihin mukautuva 

käyttöliittymäautomatiikka ja Sävelsirkun ensisijaisesti kuunneltavat sisällöt. iN2L keskittyy vain 

organisaatio-ostajiin ja myy kuluttajaratkaisunkin niiden kautta (USA:ssa yksityiset hoivakotimarkkinat). 

Liitteessä 1 kuvataan caset iN2L (USA), media4care (Saksa), Sävelsirkku (Suomi) ja Memoera (Suomi). 

2. Suoratoistoalusta 

Tästä jakelutavasta löytyi kolme palvelukonseptia. Yhteistä niille on, että yritys myy videosisältöä sote-alan 

organisaatioasiakkaille ja/tai henkilöasiakkaille käyttömaksulla.  Laiteriippuvuutta ei ole. Asiakas valitsee 

itse teknisiltä ominaisuuksiltaan oikean laiteen ja ottaa sillä  palvelun käyttöön oma-alotteisesti. 

Taulukossa 2 vertaillaan ratkaisuja. Sanoste toi palvelun appiversion markkinoille syksyllä 2017.  Memory-

lane.tv lanseerasi palvelun nettisivujen mukaan tammikuussa 2018. Virtual Senior Center (VSC) alkoi 

vuonna 2010 kokeiluna. 
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Kaikki kolme ratkaisua on suunnattu sekä kuluttajille että organisaatio-ostajille. Memory-lane.tv 

videotarjonta on suunnattu dementikoiden hoivakodeille ja omaishoitajille kotona. Sanosteen 

liiketoimintamalli on enemmän alustaan perustuva. Tarjonta on suunnattu reaaliaikaisen 

kuvapuhelupalvelun tuottajille ja näiden etäpalvelusessioiden kuluttaja- ja organisaatio-ostajille. Painopiste 

näyttäisi olevan itsemaksavissa. VSC myy käyttöoikeutta ensisijaisesti kotona asuvalle kuluttajalle ja hänen 

omaisilleen. Yritys haluaa organisaatio-ostajia terveyspalveluista ja siellä tavoitteena on integroituminen 

kroonikkojen hoitopolkuun virtualisoimalla hoitajien tarkastus- ja arviointikäyntejä. 

Memory-lane.tv on videokirjastoon perustuva suoratoistoalusta ja se myy käyttöoikeutta. Usalaisen 

yrityksen kiinnostuksen kohde on tuottaa kohderyhmälle räätälöityjä videoita menetelmälliseen 

hyödyntämiseen. Maksavan asiakkaan aloituskustannus muodostuu kuukausimaksusta. Asiakkaalla pitää 

olla omasta takaa äly-TV/mediatoistin TV:ssä, tietokone ja nettiyhteys tai tabletti. Käyttömaksuun kuuluu 

säännöllinen sisältökirjaston päivittäminen ja vinkit sisällön käyttämisestä muistisairaan hoivassa. 

Sanosteen reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen perustuva suoratoistoalusta myy käyttöä palveluntarjoajille ja 

palvelun loppukäyttäjille. Yrityksen kiinnostuksen kohteena on iäkkäiden kohderyhmän kysynnän ja 

tarjonnan kohtauttaminen paikasta ja välimatkoista riippumatta. Tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä. 

Kuluttajalle ja organisaatio-ostajalle aloituskustannus muodostuu palvelun ostosta verkkokaupasta. 

Alustalla palvelua tarjoava maksaa alustan käytöstä välityspalkkion prosenttiosuutena myynnistä. 

VSC:n ydinpalvelu kuluttajakaupassa on laaja vapaaehtoisvoimin toteutettu viikottainen kurssitoiminta 

videopuhelimitse. Harrasteohjelmaa on myös viikonloppuisin. Yrityksen kiinnostuksen kohteena on 

yksinäisyyden vähentäminen ja kotiin sidottujen vanhusten aktivointi virtuaaliyhteisölliseen toimintaan. 

Kuluttajan aloituskustannus muodostuu tietokoneesta, riittävän nopeasta tietoliikenneyhteydestä ja 

kuukausimaksusta (tuition fee). Käyttömaksu sisältää rajattoman määrän kuvapuheluina toteutettavia 

ohjattuja pienryhmäkokoontumisia. Puhelintuki ja ohjelmien asennus kotikäyntinä kuuluu hintaan. 

Organisaatio-ostajan hinnoittelusta ei ollut saatavilla tietoa. 

Liitteessä 1 kuvataan caset Memory-Lane.tv (USA), Sanoste (Suomi) ja Virtual Senior Center (USA). 

 

3. Infonäyttö + videokirjasto  

Tässä jakelutavassa yritys lataa tuottamansa videokirjaston infonäytölle ja myy kokonaisuuden sote-alan 

organisaatioasiakkaille ja/tai henkilöasiakkaille kertamaksulla.  Maksavan asiakkaan aloituskustannus 

muodostuu laitteesta, valitusta videotunti-paketista ja ulkopuolisesta asennuksesta.  

Esimerkkitapaus taulukossa 3 on palvelu-laajennus luontovalokuvista liikkuvaan luontokuvaan usalaisen 

yrityksen, Skyfactoryn, palveluntarjonnassa. Ratkaisu tuli markkinoille vuonna 2010.  

Yritys tarjoaa virtuaali-ikkunan maisemaan sairaalan odotus- tai hoitohuoneeseen rauhoittumista varten. 

Laitteen ja videokirjaston paketti eroaa tavallisesta infonäytöstä siinä, että videot on räätälöity tuottamaan 

sote-asiakkaille tärkeää vaikuttavuutta. Asiakas ostaa lisäpalveluna uuden videopaketin.  
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Liitteessä 1 kuvataan case eScape™ (USA). 

Hyväntekeväisyydellä rooli 

Esimerkkitapausten aineistoista tuli esiin lahjoitusten eli hyväntekeväisyyden merkitys uudenlaisten 

digisisältöjen kehittämisessä ja hankinnassa sote-alalla. Lahjoittajat antavat tyypillisesti varoja 

kohdennetusti laite-sisältö –paketin tai vuosilisenssin hankintaan. Tällaisia lahjoituksia ovat nettitietojen 

perusteella saaneet iN2L:n, media4caren ja Sävelsirkun asiakkaat (Olvin säätiö päiväkeskus Purjeelle 

Iisalmessa). Sky Factoryn luontovalokuvallisesta SkyCealing-tuotteesta löytyi useita lahjoitusmainintoja eri 

maista, samoin videoon perustuvasta eSea-tuotteesta. Memory-lane.tv kerää lahjoituksia omilla sivuillaan.  

Laiteriippuvuus 

On yllättävää, että kaupallisissa esimerkkitapauksissa moni yritys tarjoaa ratkaisun yhdessä laitteen kanssa. 

Miksi?  

Esimerkkitapaus Laiteriippuva ratkaisu Laiteriippumaton ratkaisu Milloin markkinoille? 

eScape™ x  2010 

iN2L x  2006 
media4care x  2015 

Memoera x  2015 
Memory-Lane.tv  x 2018 

Sanoste  x 2017 

Sävelsirkku x (aktiivikaiutin versio)                      x pilvipalvelu  2012 pilvipalvelu 
Virtual Senior Center  x 2011 
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Laiteriippuvista ratkaisuista kolme on tarkoitettu dementiakotien käyttöön.  Memoera myös suoraan 

dementiaa sairastavan itsenäiseen käyttöön.  Näyttää siltä, että digitaalisen sisällön jakelu laitteen kanssa 

on ratkaisu vaativiin asiakasodotuksiin. Sisältöjen käytön pitää solahtaa mahdollisimman vaivattomasti 

osaksi hoiva- ja hoitotyön päivärytmiä tai itsenäiseen käyttöön, kun toimintakyky on alentunut.  

Helppokäyttöisyys tarkoittaa käytännössä plug-and-play –toimitusta. Ratkaisuilla on oma käyttöliittymä, 

sovellukset on valmiiksi ladattu laitteelle ja sisältöjen saaminen käyttöön automatisoitu tavalla tai toisella. 

On myös todennäköistä, että laitteet ovat etähallinnassa ja tukipalvelua on automatisoitu joissakin 

ratkaisuissa, kuten iN2L ja Memoera. 

eScapen laiteriippuvuus johtuu todennäköisesti siitä, että valmistaja Sky Factoryn liiketoiminta perustuu 

luontokuvavaloseinien ja –kattojen valmistamiseen. Videon ja infonäytön yhdistäminen on tuotelaajennus 

tähän perusliiketoimintaan.   
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Digipalvelukonseptien soveltuvuus Suomeen 

 

Tässä pääkappaleessa arvioidaan digiratkaisujen ostamisen helppoutta, toistettavuutta ja 

integraatiovaatimuksia näiden ratkaisujen potentiaalisten ostajien näkökulmasta. Tietoa koottiin 

haastattelemalla potentiaalisia ostaja-organisaatioita, jotka toimivat sote-palveluissa. Haastateltavat 

valittiin näistä organisaatioista organisaatio-ostokäyttäytymisen mallia hyödyntäen. (ks. liite 2.) 

Asiantuntijahaastatteluissa selvityksen laatijat pohjustivat keskustelua esittelemällä haastateltaville 

selvityksen ulkomaisia ja kotimaisia caseja.  

Ylivoimaisesti tärkein digisisältöratkaisun ominaisuus ostajalle on (1) helppokäyttöisyys. Selvityksen 

kohderatkaisut on tarkoitettu asiakastyöhön ja siksi maksava organisaatioasiakas odottaa, että palvelu on 

helppokäyttöinen henkilökunnalle ja omille asiakkaille. Heille voi tulla liian vaativaksi käyttää palvelua, jos 

käyttötapa ei huomioi henkilökunnan aikaresurssia ja loppukäyttäjien fyysistä toimintakykyä ja molempien 

teknisiä käyttötaitoja lähtötasolla.  

Helppokäyttöisyys tarkoittaa teknistä huolettomuutta ja käyttöliittymän yksinkertaisuutta: laite on helppo 

laittaa päälle ja ratkaisusovelluksen klikkaaminen auki onnistuu ilman etsiskelyä tai eksymistä.  

(1a) Henkilökunnalle helppokäyttöinen ratkaisu toimii sujuvasti asiakasvuorovaikutuksessa, eikä sen 

valmistelu asiakasvuorovaikutusta varten vie kohtuuttomasti ammattilaisen aikaa. Selvityksen laatijoiden 

kokemus on, että toimistotyötä tekevien sovelluskehittäjien on toisinaan vaikea hahmottaa, että sote-

palveluissa ammattilaiset tekevät asiakasvuorovaikutustyötä, joka on aikataulutettua. Parhainkaan 

puhelintuki tai sujuvinkaan ”tiketin” kirjaus ei auta, kun asiakastilanne on päällä ja ratkaisu alkaa nikotella, 

eikä ammattilainen pysty palauttamaan toiminnallisuutta esimerkiksi muutamalla tunnetulla niksillä. 

Asiakasvuorovaikutusta on vietävä suunnitellusti eteenpäin tavalla tai toisella. On kyseenalaista, tuottaako 

ratkaisu hyötyä ja helpotusta, jos ammattilaisen on lisättävä asiakaskohtaamiseen itselleen rutiini 

suunnitelma B:stä varmuuden vuoksi. 

Asiakasvuorovaikutuksen erityispiirteet eivät tarkoita, että toimittajan tukipalvelu on merkityksetöntä. Päin 

vastoin, tekninen huolettomuus ulottuu toimittajan tukipalveluun. Jos ja kun laitteen tai sisällön käytössä 

tulee ongelmia tai häiriöitä, organisaatioasiakkaat odottavat, että toimittajan tukipalvelu on helposti 

saatavilla ja asiakaspalveluhenkistä. Ammattilaiselle hyödyllinen tukipalvelu auttaa silloin, kun on aikaa 

kysyä, kuten vuorovaikutusta valmistellessa. Tärkeää on, ettei tukipalvelussa tarvitse osata ”nörttiä” 

tullakseen kuulluksi ja ymmärretyksi. 

Digitaalisen sisältöratkaisun käyttäjäroolissa ammattilaiset arvostavat aitoa tukea omalle työlle. Silloin 

keskeinen on jako hallinnollisen raportoinnin ja varsinaisen ammattityön tuen välillä. Mitä enemmän 

käyttäjä-ammattilainen hahmottaa ratkaisun helpottavan hallintotyötä, sitä vähemmän uskottava 

toimittajan asiakaslupaus ammatillisen työn tuesta on. Kun hyötykäyttö tarkoittaa hallinnollista 

raportointia, ammattilainen tukee esimiehen, johdon ja maksavan asiakkaan työtä, ei niinkään omaansa ja 

ammattikuntansa. On ymmärrettävää, että asiakastyöhön erikoistuneet ihmiset ovat tällaisesta 

datankeruusta vähemmän innostuneita ja kokevat sen helposti lisätyönä.  

Siksi ammattilaiselle paremman tason helppokäyttöisyys sisältää hallinnollisen raportoinnin 

automatisoinnin1. Tällä hetkellä se näyttää vielä olevan yllätyslaatua. Sote-palveluiden toteuttamiseen 

                                                        
1
 Liiketoimintajohtaja Aki Kuivalaisen (Stella Kotipalvelut Oy) Läsnäolopalvelun kuvaus tuotti tämän oivalluksen.  
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liittyy pitkä lista raportointia maksavalle (maa)kunta-asiakkaalle ja viranomaisille. Kun digitaalinen 

sisältöratkaisu tuottaa automaattisesti apua tähän raportointirumbaan, se on vau-laatua. Jos näitä 

raportointitietoja ei tarvitse käsin siirtää järjestelmästä toiseen, ollaan lähellä huippusuoritusta.  

Iäkkäiden ja toimintarajoitteisten kuluttaja-asiakkaiden ratkaisuissa helppokäyttöisyyden puute 

huolestutti asiantuntijahaastateltavia. Itse hankitut älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet tuntuvat 

räjähtävän täyteen tuntematonta asiaa ensimmäisellä klikkauksella. Älylaitteet ja digisisällöt on suunniteltu 

niin, että huononäköisenä ja kömpelöllä motoriikalla toivottomuus iskee. Kaikki tämä hämmentää käyttäjää 

ja sammuttaa kiinnostuksen. Muistutettiin myös, että sote-palveluiden asiakkaissa on paljon vähävaraisia: 

puuttuu älylaitteita. Toinen mietityttävä asia oli tukipalvelut kotikäyttäjille. Yksinasuvien voi olla vaikea 

saada apua, kun laite ”menee sekaisin” ja itse ei tiedä, mitä tehdä. Ikäihmisen voi olla vaikea ymmärtää 

neuvoja puhelimessa ja vielä vaikeampi arvioida, paljonko tukipuhelu tulee maksamaan. Ratkaisuna 

käyttöönoton esteisiin nähtiin henkilökohtainen neuvonta. 

Useampi haastateltava totesi, että nykyiset ikäsidonnaiset kuluttajaesteet poistuvat luonnollista tietä. Sote-

palveluiden kuluttajistuminen lisääntyy. Suuren ikäluokan digikokemus on laajempi ja useammalla on myös 

parempi eläke ostaa palveluja, mikäli markkinoilla on kiinnostavaa tarjottavaa.  

On totta, että vanhus-, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten palveluissa helppokäyttöisyyden 

vaatimus korostuu erityisesti, koska kognitiiviset ja toiminnalliset (esim. motoriikka, näkö, käyttölogiikan 

oppiminen) vajeet ovat tavanomaisia asiakkailla. Mutta näillä käyttäjäryhmillä on myös paljon voimavaroja.  

Haaste digisisältöjen yhdistäjälle on kehittää (1b) voimavarakeskeistä helppokäyttöisyyttä. 

Ratkaisukehittäjien pitää tehdä käyttöpolusta helposti omaksuttava ja käyttöliittymästä selkeä, 

yksinkertainen – kohderyhmälle!  ”Minuutin lähimuistin pitää riittää”, kuten Solentiumin tj. Janne 

Rouhiainen totesi Memoera-pelikoneen kehitysvaatimuksesta. On luovuttava halusta opettaa ja ohjeistaa 

kohderyhmään kuuluva ratkaisulle sopivaksi ja panostettava intuitiiviseen käyttöön. Mitä sujuvammin 

käyttäjä pääsee nauttimaan digisisällöstä, sitä nopeammin tunteet heräävät ja kokemuksellisuus syntyy. 

Kaikki osaavat iloita, tunnistaa jännityksen kihelmöinnin, onnistua ja kokea mielihyvää.  

Käyttäjän kokema helppokäyttöisyys parantaa sote-alan digisisältöpalvelun (1c) saavutettavuutta. 

Mediapuolella saavutettavuus on totuttu liittämään esimerkiksi tekstittämiseen, viittomakieleen ja 

kuvailutulkkaukseen näkö- ja kuulovammaisille kohderyhmille tai selkokielisiin uutisiin2. Tässä selvityksessä 

saavutettavuudella on se erityismerkitys, että digisisältöjen kohderyhmissä on eri-ikäisiä ihmisiä, joilla on 

pysyviä kognitiivisia rajoitteita. Ne on otettava huomioon sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Kun ratkaisun pääasiallinen käyttäjä on asiakastyötä tekevä henkilökunta, organisaatio-ostajaa kiinnostaa 

ratkaisun (2) vaikuttavuus asiakastyössä. Ensisijainen hyötyjä on silloin hoito- ja hoivatyötä tekevä. 

Vaikuttavuus syntyy, kun henkilökunta käyttää ratkaisua asiakastyössä. Silloin digiratkaisun tulee olla ennen 

kaikkea ammatillinen apuväline ja lisä henkilökunnan työhön.  Ammattilainen haluaa kokea, että hänellä on 

tilaa määritellä, mitä tunteita sisällöillä asiakastyössä kulloinkin halutaan herättää. 

Hyödyllisyyttä arvioitiin eri tavoin eri rooleissa (ks. ostajaroolit liite 2). Käyttäjäroolissa arvioidaan, 

tehdäänkö ratkaisulla hallinnollista raportointia vai voiko sitä oikeasti käyttää ammatillisen työn tukena 

arjessa. Asiantuntija- tai vaikuttajaroolissa henkilökunnan ammatillinen käyttökoulutus nähtiin 

                                                        
2
 TV-ohjelmien saavutettavuuskeinoja avasivat Yleltä kumppanuuspäällikkö Minna Tiihonen ja vastaava tuottaja Timo 

Järvi 18.1.2018 sekä kääntäminen ja versioinnin päällikkö Christoffer Forssell  6.2.2018. 
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välttämättömänä, ettei digitaalisen välineen koeta vievän huomiota pois asiakasvuorovaikutuksesta. 

Päättäjäroolissa viesti oli vielä selvempi: mikäli hoitajat eivät ota ratkaisua käyttöön, ”se on siinä”.  

Sote-puolella palvelutyötä tekevät kokevat tällä hetkellä, että digitaalisuus ei ole ratkaisu asiakastyöhön, 

vaan väline asiakastyössä. Tämä määrittemä välineeksi on tärkeä. Jos digitaalisuus olisi ratkaisu, sen 

ajatellaan tarkoittavan, että pelko oman työn ja työpaikan puolesta tulee realisoitumaan: digitaalinen 

ratkaisu korvaa minut ja meidän ammattikunnan. Tätä taustalla olevaa epäluuloa vasten asiakastyöhön 

kohdennetut ratkaisut ollaan valmiimpia hyväksymään ammattilaisen omaan työkäyttöön, kun hyöty 

asiakastyöhön koetaan konkreettisesti.  

Käytännössä on tavanomaista, että uudet digitaaliset sisältöratkaisut kohtaavat muutosvastarintaa sote-

työyhteisöissä. Onkin välttämätöntä, että digisisältöjen yhdistäjällä on tarjota (3) muutosjohtamisen 

keinoja ostavan organisaatioasiakkaan johdon ja esimiesten tueksi. Tärkein näistä on klassinen: johdon 

selkeästi henkilökunnalle perustelema muutoksen tarve ja suunta. Yhtäältä toimittajan on kyettävä 

käytönopastuksessa ja käyttökoulutuksessa vastaamaan henkilökunnan epäilyihin ja epäröintiin. Toisaalta 

tarvitaan myös rohkeutta haastaa henkilökunnassa esiintyvät luutuneet käsitykset ja taitoa avata 

asennelukot.  

Seuraavan taulukkoon on vielä koottu haastatteluissa esiin tulleet täsmätarpeet. 

PALVELU JA KOHDERYHMÄ TÄSMÄTARVE 

Päiväkeskus kotona asuville 55+ -ikäisille Tukeva-menetelmän tueksi (tunnereaktioiden 

herättäminen) 
Mielenterveyskuntoutujat Rauhoittava luontosisältö ahdistuksen hallintaan 

Omaisviestintäkanava 

Kotona asumisen tukeminen, vähävaraiset 
eläkeläiset 

Ylen tarjonta voisi olla puuttuva pala 

Päiväkeskus kehitysvammaisille Aistihuone. Aistien kuntoutus niin, että voi elää 
aistipulmien, yli- tai alivirittyneiden aistien kanssa 
turvallista ja mielekästä arkea; sietämättömän 

arjen poistaminen 

Kohtaamispaikka ja kotipalvelu ikäihmisille 
ja omaishoitajille 

Digisisältöjä löytävän vanhustyön tueksi. 
Omaishoitajille omaa aikaa kotona. Kaikki eivät 

halua/voi lähteä kohtaamispaikkoihin ja yhteisiin 
rientoihin. 

 

Ratkaisujen hinta ei noussut haastatteluissa teemaksi ajankäytöllisistä syistä. Tapausesimerkeillä oli 

uutuusarvoa asiantuntijahaastateltaville ja niiden sisällöt herättivät vilkasta keskustelua ja pohdintaa 

hyödyllisyydestä ja käyttökohteista. 
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Digisisällön yhdistäjän liiketoimintamallin rakentaminen 

 

Seuraavaksi ehdotamme neljää palvelukonseptia, joilla digisisältöjen yhdistäjä voisi kotimarkkinoilla toimia. 

Olemme käyttäneet konseptien pohjana kotimaisia ratkaisuesimerkkejä korostaaksemme kaupallisen 

toiminnan olennaisuutta ekosysteemien kehittymisessä. Tunnemme muitakin kiinnostavia ja uudenlaisia 

ratkaisuja, mutta ne eivät ole vielä kaupallisia tai niillä ei ole kaupallista tarkoitusta.  

Liiketoimintamalleissa (ks. kuviot seuraavilla sivuilla) vetureiksi nimetyt yritykset ovat antaneet luvan 

nimensä käyttöön. Korostamme, että lupa on annettu sitoumuksetta ehdotuksiimme. Olemme laatijoina 

yksin vastuussa liiketoimintamalli-ehdotuksista ja ne edustavat omia näkemyksiämme 

liiketoimintapotentiaalista. Todellista liiketoimintaa ja ekosysteemiyhteistyötä tekevät yritykset omista 

lähtökohdistaan ja kunkin markkinatilanteesta käsin. 

Tunnelma-TV joka kotiin 

Yksilöiden toivotaan ottavan yhä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Miten tämä tavoite 

onnistuisi tunteita ja tunnelmia herättävien digisisältöjen kautta ja jo sote-palveluiden piirissä olevilta?   

Omaehtoiseen käyttöön jakelun kynnys on, että henkilöllä on kotona pääsy päätelaitteeseen, jota hän osaa 

käyttää. Kodeissa se on useimmiten TV. Toinen kynnys on, että sote-palvelua tarvitsevalla on varaa käyttää 

palvelua kotona. Ylen TV-ohjelmat kustannetaan verovaroin ja tietyt yksityiset kanavat mainosrahoitteisesti 

joka kotiin. Kolmas kynnys on yksilön tottumus. Sosiaalipalveluiden henkilökunta ja omaiset tietävät 

kokemuksesta, että monessa kodissa TV avataan aamulla ja suljetaan nukkumaan mennessä. 

Ehdotamme sote-palveluiden kohderyhmille räätälöityjen digisisältöjen jakelua Ylen ohjelmatarjontana, 

esim. Areenassa (suoratoistopalvelu). Kutsumme tätä ohjelmakokonaisuutta tunnelma-TV:ksi.  

Liiketoiminnallisesti ehdotuksemme tarkoittaa, että Yle laajentaa tuottaja-ostajan rooliaan ja ryhtyy 

hankkimaan erityisryhmille soveltuvia ohjelmia alihankintana. 

 

 

Käyttäjä: erityisryhmät

Avainresurssit: TV ja käyttötottumus

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

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  
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Arvoverkko viriketoiminnan digisisältöihin 

Itselle mielekäs arki tuottaa hyvinvointia. Mielekkyys muuttuu nopeasti tylsyydeksi, jos ihmiseltä puuttuu 

toimintakyky, fyysinen tai henkinen tai molemmat, mielekkääseen toimintaan. Sote-palveluissa 

virikeohjaajat rakentavat mielekästä ja viihtyisää arkea suunnittelemalla ja ohjaamalla harraste- ja 

kulttuuritoimintaa. Pienryhmäaktiviteetteja on tarjolla yleensä arkipäivinä päiväkeskustoiminnassa ja 

asumispalveluissa. Viriketoiminta kuuluu säännönmukaisesti kuntaostajien asumispalvelu- ja 

päivätoimintasopimuksiin. 

Ohjaajien jatkuva haaste on löytää riittävästi asiakkaita kiinnostavaa tekemistä ja sisältöä, joka myös 

täyttää hyvinvointi- ja kuntoutustavoitteet. Uuden sisällön löytämiseen ja suunnitteluun ei tunnu olevan 

koskaan riittävästi aikaa.  Sote-alan organisaatio-ostajan ongelma on hajallaan oleva, pistemäinen, tarjonta 

viriketoimintaan. Laiteriippuvuus ei helpota ostopäätöksen tekoa. Ostajan pitäisi itse koota palapeli ja 

sovittaa se tavalla tai toisella omaan viriketoimintaan. Tällaisen palapelin kustannushyötyjä on vaikea 

realisoida, joten yksittäinen hankinta näyttäytyy investointina viriketoiminnan lisäkustannuksiin. 

Ehdotamme viriketoimintaan digitaalisia sisältöjä tarjoavien tuottajien ryhmittymistä alan tunnetun 

toimijanympärille arvoverkostoksi.  

Suomessa sosiaalipalveluissa tunnetuin, pitkään markkinoilla ollut ratkaisu on Sävelsirkku, Sentina Oy:n 

palvelu. Liiketoiminnallisesti ehdotuksemme tarkoittaa, että kiinnostuneet digisisältöjen tuottajat 

neuvottelevat Sentinan kanssa siitä, millainen sisältökokonaisuus lisää Sävelsirkun arvoa asiakkaille ja 

mahdollistaa uusien asiakkaiden saamisen palvelun käyttäjiksi. Neuvottelualoitteissa on huomioitava, että 

Sentinalla on omaa sisältötuotantoa. 

 

 

Hyvinvointia kuvapuhelulla 

Eläkkeellä olevien itsemaksavien markkinan syntyminen puhuttaa sote-palvelujen tuottajia. Perinteistä 

hyvinvointipalvelutarjontaa on paljon. Seniorit käyttävät yhä enemmän nettiä ja liikkuvat digiverkostoissa. 

Mikä koukuttaisi heitä käyttämään maksullisia digipalveluja hyvinvointinsa ylläpitämiseen? On selvää, että 

hyvinvointia ja mielekästä elämää on ajateltava perinteisiä sote-palveluita laajemmin, kun tavoitteena on 

Käyttäjä: päiväkeskukset, asumispalvelut, 
kotona asuvat

Avainresurssit: lähellä asiakkaan kotia, oman 
elämän muistot

Arvontuotanto: ohjaajien aika allokoituu 
asiakasvuorovaikutukseen, viriketoiminta 
monipuolistuu, viriketoiminnan 
asiakaslähtöisyys lisääntyy

Sisällöntuottajat: kuva- ja videotuottajat

Avainresurssit:  yhteiskehittäminen 
kohderyhmän ja sote-ammattilaisten kanssa

Arvontuotanto: lead customer -alihankinta 
Sävelsirkulle

Yhdistäjä: Sävelsirkku/Sentina Oy, 
menetelmällinen viriketoiminta

Avainresurssit: 200+ org.asiakasta Suomessa 
ja Ruotsissa, konseptin hallinta, äänituotanto-
osaaminen, tekijänoikeuksien hallinta, 
yhteiskehittämisosaaminen, pilvipalvelu 

Arvontuotanto: vaikuttavuus todentuu ja sitä 
on tutkittu, menetelmällisyys, kv. 
markkinapotentiaali
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houkutella kuluttajia. Kuluttaja haluaa tyypillisesti toimia oman elämäntapansa mukaisesti ja jatkaa myös 

eläkkeellä itselle mieluisia tekemisiä. Eläkkeellä hänellä on enemmän aikaa syventyä harrastukseen.  

Ehdotamme harrastamista reaaliaikaisella kuvapuhelulla. Tämä palvelu yhdistää asiantuntijan 

sisältötarjonnan ja harrastaja-kuluttajan kysynnän. Palvelu on suunnattu itsemaksaville. Sisältöjä voisivat 

olla puutarhanhoitoon liittyvät teemat, esimerkiksi omenapuiden kevätleikkaus tai eksoottisempi 

vesimelonin kasvatus, matkakohteiden syväluotaus esimerkiksi paikan päällä olevien suomalaisten kautta ja 

konkreettinen ruuanlaitto reseptin ”aukikoodaamisesta” alkaen.  

Reaaliaikainen kuvapuhelupalvelu vaatii suoratoistoalustan. Sellaista Sanoste tarjoaa palveluntarjoajille ja 

verkkokaupan muodossa kuluttajille. Sisällön käyttöä varten kuluttaja lataa tabletille sovelluksen 

appikaupasta. Palveluntuottaja saa Sanosteelta koulutuksen reaaliaikaiseen ohjaukseen ja opastuksen 

taustajärjestelmän käyttöön. 

Ehdotamme Sanosteen palvelun sisältötarjonnan laajentamista erilaisilla harrastesisällöillä. Suomesta 

puuttuu Virtual Senior Centerin tyyppinen virtuaalinen harrastamismahdollisuus tällä hetkellä. Sanosteen 

nykyinen palvelutarjonta on avannut virtuaaliharrastamisen mahdollisuuden liikunta- ja musiikkisisällöillä. 

Harrastustoiminnan tarjoaja voisi olla esimerkiksi kansalais- tai työväenopisto. Sosiaalipalveluyhdistykset 

pohtivat tällä hetkellä etsivän/löytävän vanhustyön digitaalisia keinoja. Virtual Senior Center on alun perin 

kehitetty työkaluksi, jolla kotiin sidotut yksinäiset vanhukset haluttiin vetää yhteisölliseen toimintaan.  

Mikäli palvelu toimisi kansallisesti esimerkiksi yhdistysten yhteistyönä, harrastajat eri puolilta Suomea 

voisivat klikata mukaan yhteiseen harrastekerhoon.  

 
 

Kaikki pelaa 

Passivoitumisen ei tiedetä tuottavan hyvinvointivaikutuksia. Siksi mielekkään ja kiinnostavan tekemisen 

puute on suuri uhka sote-palveluiden piirissä olevien säännöllistä tukea tarvitsevien ihmisten 

arkihyvinvoinnille. Tällaisia ryhmiä ovat esim. dementiaa sairastavat ihmiset ja kehitysvammaiset. Kotona 

virallisen omaishoidon piirissä oleville on tarjolla päiväkeskustoimintaa. Epävirallisen omaishoidon piirissä 

Käyttäjä: harrastava eläkeläinen

Avainresurssit: mieluinen harrastus, 
kokeilun halu

Arvontuotanto: asiantuntemuksen 
syventyminen, osaamisen kasvaminen, 
paremmat tulokset

Sisällöntuottajat: harrastuksen 
asiantuntijat, kansalaisopistot

Avainresurssit: etäpedagogiikka, 
erityisasiantuntemus

Arvontuotanto: kapasiteetin käyttöasteen 
nostaminen, lisäasiakashankinta

Yhdistäjä: Sanoste Oy, alustatoimittaja, jolla 
B-to-B & B-to-C -liiketoimintamalli

Avainresurssit: alusta reaaliaikaiselle ryhmä-
kuvapuhelulle, koulutusohjelma palvelun 
tuottajalle, verkkokauppa kuluttajalle

Arvontuotanto: komissio harrastekysynnän ja  
–tarjonnan yhdistämisestä
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olevilla mahdollisuuksia on todennäköisesti vähemmän. Asumispalveluissa ja päiväkeskuksissa on 

henkilökuntaa, joka suunnittelee ja ohjaa harrastustoimintaa asukkaille. 

Ehdotamme digitaalisen pelitarjonnan laajentamista alentuneen kognitiivisen suorituskyvyn kohderyhmille. 

Olemme itse kokeneet, kuinka pelaaminen onnistuu ja tuottaa iloa toimintakykyrajoitteista huolimatta. 

Pelaaminen on kiinnostavaa ja luontaista ihmiselle. Peli vie mukanaan ja ympäristö unohtuu. Kun pelin 

aloittamisen polku on tehty kohderyhmälle yksinkertaiseksi ja intuitiiviseksi, sanat suomalaisille 

suomenkielellä ja Suomessa tunnetuilla symboleilla, ohjausta pelaamiseen tarvitaan erittäin vähän. 

Pelien ja käyttämislogiikan suunnittelu niin, että kognitiivisen suorituskyvyn alenema ei ole pelaamisen 

esteenä, vaatii voimavarakeskeistä kohderyhmän ymmärrystä ja tahtoa toteuttaa kohderyhmän käyttäjille 

mieleisiä peliominaisuuksia. Solentium Oy:n Memoera-pelit ja pelikoneen käyttölogiikka tekevät 

muistisairaasta käyttäjästä osaajan ja onnistujan. Uskomme, että tälle tekimisen tavalle ja osaamiselle 

löytyy laajempaakin käyttöä kohderyhmissä.  

Ehdotamme tarjonnan laajentamista yhteistyökumppaneiden kanssa ja kautta tuoteperheeksi, että 

ostavalle organisaatioasiakkaalle syntyy valinnanvaraa ja kehittymispolku. Kuluttajakauppa on kiinnostava 

aluevaltaus, sillä kotiin ei juurikaan ole tarjolla tälle erityiskohderyhmälle tarkoitettuja kuluttajahintaisia ja 

kuluttajaehtoisia, vaikuttavuutta tuottavia helppokäyttöpelejä. Näemme arvokkaana mahdollisuuden lisätä 

omaishoitajilla hengähdystaukoja arkeen, kun omaishoidettava pelaaja upoutuu ja viihtyy pelin äärellä. 

 

 

Käyttäjä:  kognitiivinen suorituskyky alentunut, 
esim. muistisairas ihminen

Avainresurssit: pelaaminen intuitiivista ja hauskaa,  
kaivaa olemassa olevat osaamisresurssit käyttöön

Arvontuotanto: kaikilla  oikeus  ja osaamista 

pelata ja iloita , onnistumiskokemuksia, mielihyvä, 

kognitiivinen harjoittelu mielekästä ja palkitsevaa, 

omaishoitajalla  hengähdyshetki arjessa

Sisällöntuottajat: erityisryhmiä kiinnostava 
sisältö, fyysiset tuotteet, joille pelit tuovat 
lisäarvoa

Avainresurssit:  kohderyhmän  tarpeiden ja 
käyttötilanteiden tuntemus ja ymmärrys, 
toteutusosaaminen

Arvontuotanto: myyntiyhteistyö, teknologia-
yhteistyö, vaihtoehtojen, lisäpalvelun ja 
tuoteperheen tarjoaminen asiakkaalle

Yhdistäjä:  Memoera/ Solentium Oy, helppokäyttö-
pelien kehittäjä-tuottaja

Avainresurssit: 200 +  org.asiakasta, kohderyhmän 
syväymmärrys, osaamista  helppokäyttöpelin 
toteutukseen ja ylläpitoon erityisryhmille, 
kuluttajalogistiikan  hallinta, valmistuttaminen 

Arvontuotanto: erityisryhmäläisten osallisuuden ja  
itsemääräämisoikeuden lisääminen,  yksilön 
voimavarojen paljastaminen, mielekkyyttä arkeen, 
omaa aikaa omaishoitajille kotona
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Kriittiset liiketoimintatekijät 

 

Tunteita ja tunnelmia herättävien digisisältöjen yhdistäjä kohtaa sisältötuotannossa media-alan 

vaatimukset ja tarjonnassa sote-alan vaativat asiakastarpeet. Neljä tekijää nousivat selvityksen perusteella 

liiketoimintakriittisiksi. Ne on merkitty kuvioon 3 punaisella. 

 

 

Kuvio 3. Liiketoimintakriittiset tekijät digisisältöjen yhdistäjälle 

 

Lisensointi – helppo sanoa ja monimutkainen toteuttaa 

Tekijänoikeudet muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden digisisältöjen tuotannossa. Kaikkea ei 

kannata, eikä pidä tehdä itse. Asiakkaat haluavat erityyppisiä sisältöjä käyttöönsä. Tekijänoikeuksien 

perusperiaatteet ovat sinänsä selkeitä, mutta käytännön soveltaminen ei sitä ole, jos on aloittelija tai 

media-alan ulkopuolinen. On työlästä selvittää, kenelle pitää maksaa, mistä maksetaan, paljonko ja missä 

vaiheessa. Nämä asiat on tiedettävä, että digisisältöjen yhdistäjä pystyy ehdottamaan lisensointisopimusta 

tekijänoikeuden omistajalle tai haltijalle. 

Hyvä uutinen on, että tekijänoikeudet kuuluvat laajan sopimusvapauden piiriin osapuolten välillä. Se, miten 

laajasti sopimusvapautta voi konkreettisessa tekijänoikeusneuvottelussa käyttää, riippuu tietenkin 

sopijaosapuolten neuvotteluvoimasta. Esimerkiksi jos neuvotteluosapuolena on tekijänoikeusjärjestö, 

järjestön vakioehdot muodostavat sopimuksen pääsisällön, kun toisella puolen pöytää on pk-yritys.  

Että voi myydä sisältöä, niiden tekijänoikeudet pitää koota myyjän käyttöön, neuvovat 

tekijäoikeusasiantuntijat. Lähtökohtaisesti digitaalisen sisällön yhdistäjä sopii kaiken sisällön 

tekijänoikeuksista ja niiden korvauksista, silloin kun yhdistäjä tarjoaa asiakkaalle valmiin sisältöpaketin. 

Muussa tapauksessa ostajan on sovittava eri sisällöntuottajien kanssa tekijänoikeuksista ja ostajan sisällön 

hankinta hajoaa osatoimituksiin.  
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Tekijänoikeuksien kokoamiseen tarvitaan konkreettisia sopimuksia ja erilaisia malleja oli netissä laajasti 

saatavilla. Kyse on tarjottavan paketin tuotantokustannuksesta tai myyntiin kohdistuvasta komissiosta. On 

oma selvityksenä koota parhaat vinkit.  

Varsinaisessa sisältöpaketin tuotannossa yhdistäjän on varmistettava teknisesti sisältöpaketin digitaalisten 

oikeuksien hallinta (Digital Rights Management). Sillä varmistetaan tekijänoikeuksien säilyminen 

digitaalisissa sisällöissä ja tekijänoikeuksien puolustaminen on konkreettisesti mahdollista, kun paketin eri 

versioita jaellaan asiakkaan erilaisiin päätelaitteisiin. 3 

Vähemmän tietoa löytyi tekijänoikeuksien hallintamalleista, jotka edistävät kannattavaa liiketoimintaa. 

Digisisältöjen yhdistäjälle haaste on todellinen. Kuten Sentio Oy:n toimitusjohtaja Eija Lämsä totesi: 

”Sanotaan, että asiakas on valmis maksamaan 1,3 rahaa lopputuotteesta. Vaikka sisällöntekijöitä olisi pari 

lisää ja asiakas saa jotakin aivan uutta, asiakas ei halua maksaa siitä lisää. Siksi on löydettävä muu logiikka.” 

Tekijäoikeuksien yhtiöittäminen näyttäisi olevan paljon käytetty malli media-alalla. Sillä edistetään 

sisältöjen brändinomaista lisäkaupallistamista.  

Että ymmärtää, mistä tekijänoikeuksissa käytännössä maksetaan, niin abstrakti käsite kannattaa viipaloida 

käyttöoikeuksiksi. Tämä IPR-asiantuntijoiden neuvo helpottaa monimutkaista asiaa sillä tavalla, että 

käyttöoikeuksia ovat mm. sisällön, esim. musiikin tai kuvan, käyttötarkoitus, käyttöoikeuden tyyppi, 

käyttöaika ja käyttöluvan alueellinen laajuus. Tällaisiin asioihin kokemattomampikin digisisällön ostaja osaa 

ottaa jo kantaa ja tehdä neuvotteluehdotuksia yhteistyöhengessä. 

Selvitimme tekijänoikeusjärjestöiltä korvauskäytäntöä digitaaliselle teokselle, jossa yhdistetään valokuvia ja 

musiikkia. Oletimme, että tekijänoikeusjärjestöt edustavat tekijänoikeusomistajia. Soitimme 

neuvontanumeroihin ja havaitsimme pian, että on luotava digiteoksen käyttötapaukset, koska käyttö sote-

palveluissa on monen yksityiskohdan summa. Saimme asiantuntevaa ja kärsivällistä neuvontaa. 

Valokuvien (ns. lähioikeus) käyttöoikeuksista ja -korvauksista sovitaan usein valokuvaajan tai 

oikeudenhaltijan kanssa. Valokuvaajan kanssa sopimisessa voi hyödyntää Finnfoto ry:n valmista 

sopimuspohjaa. Valokuvapankeilla on omat vakioehtonsa. Musiikin osalta asia oli monimutkaisempi.  

Musiikin oikeudenomistajia ovat säveltäjä, sanoittaja, sovittaja, muusikot, artisti ja äänitallenteen tuottaja 

tai levy-yhtiö. Päädyimme soitinmusiikkiin, että yhtälö helpottuu. Sitten piti harkita soitinmusiikin ikä, että 

suoja-ajat tulevat huomioiduksi. Neljälläkin oikeudenomistajalla jää vielä aika monta soitinmusiikin suoja-

aikayhdistelmää selvitettäväksi.  Koska digisisältö esitetään organisaatioasiakkaan toimipisteessä, tarvittiin 

vielä tieto, onko esityspaikka julkinen vai ei. Sote-palveluntarjoajissa tämä rajanveto ei olisi selvinnyt ilman 

henkilökohtaista neuvontaa. Vielä ilmeni, että musiikin yhdistäminen yli yhteen valokuvaan muuttaa 

teoksen liikkuvaa kuvaa sisältäväksi ja musiikin ja liikkuvan kuvan synkronoinnista onkin kysyttävä Nordisk 

Copyright Bureaulta.  

Sitten on vielä huomattava, että b-to-b asiakkaalla eli sote-organisaatio-ostajalla pitää olla oma musiikin 

esittämismaksu kunnossa. Kuntasote-organisaatioilla maksu on hoidossa valtakunnallisella sopimuksella, 

mutta yksityisellä puolella asiaa kannattaa potentiaaliselta asiakkaalta kysyä, ettei tekijänoikeusjärjestön 

lähettämä lasku tule yllätyksenä. 

                                                        
3
 Vastaava tuottaja Heikki Mäenpää, Harjula Production Oy:stä toi esiin DRM:n merkityksen tekijänoikeuksien 

hallinnalle digitaalisissa sisällöissä 20.1.2018. 
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Valokuva-musiikki –teoksen tekijänoikeusmaksut musiikista olisivat olleet NCB:lle 60 s/musiikkisekunti/teos 

+ kopiointikorvaus 0,009 euroa/musiikkisekunti/teoskopio jokaisesta esityspaikasta. Korvaus olisi maksettu 

heti teoksen valmistuttua eli kyseessä on tuotantokustannus. Jos musiikkia esitetään ilman kuvia, Teostolle 

korvaus olisi ollut 6 % teoksen alvittomasta kuukausimyynnistä tai vähintään 7,50 euroa/kk. Levy-yhtiön 

kanssa olisi pitänyt neuvotella suoraan, mikäli teoksen musiikki olisi levy-yhtiön julkaisemaa, Gramex ei 

edustanut oikeuksia kuvaamissamme käyttötapauksissa. 

Edellä kuvatun selvitysprosessin jälkeen olimme edelleen epävarmoja, tuliko kaikki nyt varmasti otetuksi 

huomioon. Ymmärsimme selvityskokemuksen jälkeen, miksi monet suosittelivat ensisijaisesti turvautumista 

katalogimusiikkiin. Näillä musiikkipankeilla on vakioehdot ja selkeä hinnoittelu. Katologimusiikki sopii 

varmasti moniin sisältöihin, mutta sama pätee myös tekijänoikeusjärjestöjen edustamaan musiikkiin - 

asiakaskohderyhmän tarve ratkaisee valinnan. 

Tekijänoikeuksien monimutkaisuus on selkeä palvelukehittämisen este. Kehitysehdotukset: 

1. Tekijänoikeuksien monimutkainen päätös- ja valintaketju vaikeasti ymmärrettävine 

tietosisältöineen pitäisi digitalisoida esim. tekijänoikeusjärjestöjen yhteiseksi chatbotiksi.  

2. Tekijänoikeusjärjestöihin kuuluvien tekijänoikeudenomistajien selvittäminen pitäisi onnistua 

muutenkin kuin soittamalla virka-aikana neuvontanumeroon. Tuotekehitystä tehdään pk-yrityksissä 

oman työn ohella ja virka-aika on niukka resurssi. Järjestöjen sivuilla oleva tietokantahakupalvelu 

(vrt. YTJ) olisi hieno ratkaisu. 

3. Selvitysprosessi paljasti, että tekijänoikeusjärjestöt ovat tottuneet sopimaan etabloituneiden 

yritysten kanssa niiden toimintaan sopivilla vakioehdoilla. Sopimuskäytännöt palvelukehitysvaiheen 

yritysten/startuppien kanssa puuttuvat. Niiden tarveselvitys pitäisi tehdä mahdollisten 

kehittämistoimien tarpeen arvioimiseksi. 

Vaikuttavuuden todentaminen 

Valtaosa esimerkkiyrityksistä on tilannut tai osallistunut ratkaisunsa vaikuttavuustutkimukseen: iN2L, 

media4care, Memoera, Sävelsirkku ja Virtual Senior Center. Sky Factoryn sivuilla viitataan tutkimuksiin 

luonnon rauhoittavasta vaikutuksesta.  On tunnettua, että sote-alan organisaatiolle todennettu 

vaikuttavuus on tärkeä hankintapäätökseen vaikuttava kriteeri. Yksinkertaisesti siksi, että sote-ostajan on 

todennettava omalle maksavalle asiakkaalleen palvelunsa vaikuttavuus.  

Ostajahaastatteluissa vaikuttavuus tarkoitti ensisijaisesti ammatillisen työn tavoitteiden tukea, koska 

selvityksen kohdesisällöt on tarkoitettu asiakasvuorovaikutukseen. Sote-ostajat kehittävät paraikaa tällaisia 

vaikuttavuusmittareita, joten digisisällön tarjoajilla on tilaa ehdottaa mittareita sote-palveluita käyttävien 

hyvinvoinnin edistymiseen. 

Kuluttajalle motivaation herääminen ja pysyminen on ensisijaista. Käytännössä tärkeää on viihtyminen 

sisällön äärellä, osallisuus ja kuulluksi/nähdyksi tuleminen sekä onnistumisen tunne. Yksilöllinen 

hyvinvointivaikutus on seuraus digisisällön mahdollistamasta mielekkäästä ja kiinnostavasta toiminnasta 

iloa, leikillisyyttä ja huumoria unohtamatta.  

Sote-organisaationäkökulmasta vaikuttavuutta on tarvetta mitata myös digisisällön käytön toteutumisena. 

Ammatillinen kokemus on, että asiakkaan riittävä, so. toistuva osallistuminen sisällön käyttöön synnyttää 

vaikuttavuutta. Selvityksen esimerkkiratkaisuissa tähän johdon tietotarpeeseen on vastattu sovelluksen 

seuranta- ja raportointiominaisuuksilla. Hoitajanäkökulmasta silloin puhutaan hallinnollisesta 

raportoinnista. 
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Digisisältöratkaisun yhdistäjä-toimittajalle vaikuttavuusvaade tarkoittaa vastuunottamista uuden ratkaisun 

vaikuttavuuden todentamisesta. Mitä paremmin yritys on selvillä siitä, millaista vaikuttavuutta 

ostajaorganisaatiot tavoittelevat, sitä helpompi on neuvotella vaikuttavuuden selvittämisestä 

tutkimuslaitoksen kanssa. Samanaikaisesti on kuitenkin todettava, että vaikuttavuustutkimuksen 

teettämisvaatimus on startupeille raskas kassan puutteen vuoksi.  

Iteroimme tässä Moodmetric/Vigofere Oy:n tj:n Niina Venhon4 ratkaisuehdotuksen aloittavien yritysten 

vaikuttavuustutkimuksen rahoitusongelmaan.  

1. Business Finland luo sote-alalle asiakasvuorovaikutuskäyttöön tarkoitettujen digiratkaisujen 

vaikuttavuustutkimukseen Vaikuttavuussetelin Innovaatiosetelin mallilla. Lisäämme tähän, että BF 

evaluoi vaikuttavuustutkimuksia tarjoavat tahot tarjoajapooliin, josta setelin saaneen yrityksen on 

valittava. EU-laajuinen pooli voisi lisäarvona edistää ratkaisun kansainvälistymistä.  

Henkilökunnan koulutus 

Digisisältöjen käyttöönotto asiakasvuorovaikutukseen vaatii sote-palveluissa enemmän kuin 

teknisluontoisen käytönopastuksen. Helppokäyttöisyyttä arvostetaan, mutta se ei riitä. Ammattilaiset 

ottavat käyttöön työvälineen ja heidän pitää olla varmoja kyvystään arvioida, kenelle ja mihin tilanteisiin 

työkalu soveltuu ja millaisia vaikutuksia voi tavoitella.  

Kokemukseen perustuva päättelyketju on tällainen: mitä menetelmällisempää toimintaa vaikuttavuuden 

synnyttäminen henkilökunnalta vaatii, sitä perusteellisempaa käyttökoulutuksen pitää olla. Mitä 

helppokäyttöisempi palvelu on, sitä enemmän hintaan sisältyvää käytönopastusaikaa jää 

syvähyödyntämisen valmentamiseen. Mitä nopeammin henkilökunta saa kokemuksen hyödyllisyydestä, sitä 

nopeammin käyttö on riittävällä tasolla vaikuttavuuden synnyttämiseen.  

Lisäpalveluna tarjottava koulutus arveluttaa usein ostajaa.  Kun henkilökunta saa ensin kokemusta omaan 

työhön syntyvistä hyödyistä, syvällisempi hyödyntäminen ja lisäoppi alkavat kiinnostaa. 

Ja kuten yksi päättäjähaastateltavista totesi, ”mikäli henkilökunta ei ota palvelua käyttöön, se on siinä”. 

Tukipalvelun automatisointi 

Teknisen huolettomuuden ja helppokäyttöisyyden asiakasodotukset vaativat toteutuksena korkeaa 

tukipalvelun tasoa. Se on kallista ja voi johtaa asiakkaan tukipyynnön pallotteluun, kun nettiyhteyden ja 

digipalvelun toimittajat välttelevät kustannuksen syntymistä.  

Teknisen huolettomuuden ja helppokäyttöisyyden odotus b-to-b –puolella perustuu siihen, että selvityksen 

kohderatkaisuja käytetään asiakasvuorovaikutuksessa. Jos ratkaisu ”tökkii” asiakasvuorovaikutuksessa, 

johon ohjaaja/hoitaja/terapeutti tms. on suunnitellut sille roolin, asiakasvuorovaikutus lähtee väärään 

suuntaan tai ei toteudu suunnitellusti. Ammattilaiselle ei pelkästään tule paha mieli, kuten tilanne on 

totuttu selittämään asiakastyytyväisyyssanastolla. Asiakas ei ole pystynyt suorittamaan työtehtäväänsä 

halutulla tavalla. Käyttäjän näkökulmasta ratkaisun toimittaja on pettänyt pääarvolupauksen asiakkaalle 

(vaikuttavuutta ammatillisella työllä) ja siitä on oikeutettua olla ärsyyntynyt. 

Siksi ratkaisun odotetaan toimivan luotettavasti asiakkaalle ensisijaisessa käytössä ja asiakasvuoro-

vaikutuksessa: laitteen osaa laittaa päälle etsiskelemättä, ratkaisun pystyy klikkaamaan käyntiin suora-

                                                        
4
 Kuulimme ehdotuksen Business Finlandin uuden yksilöllistetyn terveyden ohjelman valmistelutyöpajassa  

Tampereella 20.2.2018. 
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viivaisesti ja ratkaisu toimii nikottelematta käytön ajan.  Sen osaa sulkea helposti, kun tarve vaatii. Jos 

nikottelua ilmenee, järjestelmä ohjaa ammattilaista korjaamaan nopeasti tilanteen tai käytönopastuksessa 

on harjoiteltu ne kolme ”temppua”, joita aina kannattaa ensin kokeilla. 

Asiakkaan odotus teknisestä huolettomuudesta ja helppokäyttöisyydestä jakautuu teknisellä puolella 

kahden eri käsitteen alle. Laitteen ja ratkaisun toimivuuden kanssa sählääminen tarkoittaa käytettävyyttä. 

Asiakkaalle se on teknisen huolettomuuden puutetta: ratkaisulla ei ole vielä tehty mitään ammatillista 

asiakasvuorovaikutusta, kun tekniikka asettuu jo poikkiteloin. 

Helppokäyttöisyys linkittyy asiakas-käyttäjälle enemmän ratkaisun ammatillisen käytön sujuvuuteen. Ensiksi 

ratkaisun saa nopeasti päälle ja käyttövalmiuteen asiakastilanteessa. Ammattilainen tietää, mitä 

valmisteluja ratkaisun käyttö vaatii etukäteen ja miten ja mistä hän aloittaa asiakastilanteessa ratkaisun 

avulla työskentelyn.  Ratkaisun käyttö on niin järkeenkäypää, että ”oho hupsista” -tilanteet hoituvat 

eksymättä umpikujaan. Tietoliikenneyhteydet aiheuttavat säännöllisesti harmia. Jos ratkaisu ilmoittaisi siitä 

automaattisesti, käyttäjä ei kokisi painetta keskeyttää asiakasvuorovaikutus ja etsiä vikaa klikkailemalla.  

Tällaisessa helppokäyttöisyydessä on elementtejä, jotka tarkoittavat toimittajalle käytettävyyttä. 

Selvityksen ratkaisuissa tarjottiin rajatonta puhelintukea työaikana asiakkaiden ongelmanratkaisuun. On 

kuitenkin kyseenalaista, kokeeko ammattilainen puhelintuen palveluksi kesken asiakasvuorovaikutuksen. 

Tilanne on ns. menetetty, jos on soiteltava apua.  

Uudenaikaisempi tukiratkaisu etähallittavissa ratkaisuissa on, että toimittaja valvoo automaattisesti ja 24/7 

(tai toteutuneen käyttöaikaprofiilin mukaan) ratkaisun kriittisiä komponentteja ja määrittelee hälytysten 

avulla palvelukutsut. Tulossa on myös tekoäly ennakoivaan häiriöiden tunnistamiseen.5 

Nettitiedoista ei selvinnyt, missä määrin esimerkkiratkaisuissa on automatisoitu järjestelmän huolto-

toimenpiteitä tai miten ennakoivaa se on. On kuitenkin perusteltua olettaa, että näin on, sillä muussa 

tapauksessa ratkaisun tekninen palvelutaso olisi asiakkaalle niin kallis, että laadukkaan sisällöntuotannon 

osuus käyttömaksusta jäisi liian pieneksi palvelutoimittajan kannattavuuden näkökulmasta. 

  

                                                        
5
 Kiitos TPO:n palvelujohtaja Kari Koivistolle ja tj. Janne Aaltoselle etähallinnan mahdollisuuksien kuvaamisesta 

18.1.2018 
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LIITE 1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden säännelty toimiala 

 

Sote-alalla tarjotaan julkisrahoitteisia hintatuettuja palveluja ja itsemaksettavia palveluja. Sote-palveluissa 

elinkeinonharjoittamiseen tarvitaan joko lupa tai siitä on tehtävä määrämuotoinen ilmoitus. Näissä 

prosesseissa elinkeinonharjoittajan on osoitettava ja täytettävä viranomaisen vaatimat kelpoisuudet. 

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluja valvotaan kattavasti. Alla olevassa kuviossa on osa valvojatahoista.  
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Yksilön pääsy sote-palveluihin tapahtuu palveluohjauksen kautta. Kahdessa seuraavassa kuviossa eritellään 

yleisimmän sote-alan palvelut. 
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LIITE 2 Kansainväliset ja kotimaiset sisältöjen yhdistäjät 

 

1. Digitaalinen sisältökirjasto + kosketusnäyttötietokone tai tabletti 

 

Case iN2L (USA) 

It’s Never 2 Late LLC on vuonna 1999 perustettu pohjoisamerikkalainen yritys Coloradosta (USA). Yritys on 

pioneeri hoivakodeille suunnatuissa digitaalisissa sisällöissä. Perustaja Jack Yorkin lausahduksesta ”It took 

nine years for the company to become profitable” on pääteltävissä, että yritys joutui rakentamaan 

markkinat ratkaisulleen. Kuviossa 2 on kuvattu  iN2L-toimintamalli. Asiakkaita on USA:ssa ja Kanadassa. 

 

Kuvio 1. iN2L-toimintamalli 

Yrityksen kohdeasiakkaita ovat asumispalveluita tarjoavat dementiahoivakodit. Yrityksellä on jälleen-

myyjäverkosto Pohjois-Amerikassa. Ammatillisesti ratkaisu on tarkoitettu virikeohjaajien ja toiminta-

terapian työvälineeksi pienryhmä- ja yksilötyöskentelyyn.  Vuoden 2017 tuotelaajennus on kuntouttava 

sisältötarjonta iN2L Rehabina ja My iN2L Focus –tablettiversio yksilökäyttöön asukkaan itse ostamana 

lisäpalveluna. 

Yrityksen toimintamalli on sisältöpainotteinen. iN2L markkinoi sisältökirjastoaan 3000 sovellusohjelman ja 

sovelluksilla käytettävän sisällön ja kosketusnäyttötietokoneen kokonaisuutena. Helppokäyttöisyyden 

perusta on yrityksen oma suuriin ikoneihin perustuva käyttöliittymä, Apollo adaptive interface, 

automaattiset sisältökirjastopäivitykset, etäkäytön kautta tehtävät huoltotyöt ja asiakkaan laitteen 

ennakoiva valvonta. Asiakkaan henkilökuntaa koulutetaan käyttämään palvelua työssään. Henkilökunta saa 

käyttöön rajattoman teknisen puhelintuen. 
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Case Sävelsirkku (Suomi) 

Äänipalvelu Sävelsirkkua tuottaa nurmijärveläinen Sentina Oy, jolle Sävelsirkku siirtyi liiketoimintakaupalla 

vuonna 2014. Äänipalvelun juuret ovat vuosituhannen vaihteen Tekesin iWell-ohjelmassa. Kuviossa 3 on 

Sävelsirkun toimintamalli. 

 

Kuvio 2. Sävelsirkun toimintamalli 

Sävelsirkun kohdeasiakkaita ovat ikäihmisten päiväkeskus- ja asumispalvelut. Suomessa ja Ruotsissa 

Sävelsirkkua käyttää  200+ organisaatioasiakasta. Ammatillisesti ratkaisu on tarkoitettu virikeohjaajien, 

toimintaterapeuttien ja hoitajien käyttöön pienryhmätoimintaan ja yksilötyöhön. 

Sentinan toimintamalli on sisältöpainotteinen asiakkaaseen päin.  Yritys tuottaa äänikirjastoon jatkuvasti 

uutta sisältöä. Asiakkaan henkilökunta koulutetaan hyödyntämään Sävelsirkkua asiakastyössä esimerkiksi 

palvelussa olevan päivä- ja viikko-ohjelman mukaan.  Palvelu nostaa myös automaattisesti etusivulle kunkin 

kuukauden kalenterijuhlat ja niihin sopivat sisällöt. Yritys jakaa FB-sivuillaan lisää sisällön käyttövinkkejä. 

Sentinan toimintamalli on selvitystä kirjoitettaessa myös teknologiapainotteinen, koska pilvipalvelua 

jatkokehitetään parhaillaan. Tulossa on mm. uusi Between Family –ominaisuus, jolla asukkaan lähipiiri voi 

ladata omaa sisältöä Sävelsirkkuun. 

Case media4care (Saksa) 

Media4Care GmbH on vuonna 2013 perustettu saksalainen yritys. Yritys on saanut pääomasijoittajien 

rahoitusta tuotteen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Kuviossa 3 on kuvattu Media4caren toimintamalli. 

Yrityksen asiakkaat ovat Saksassa, mutta yritysasiakkaisiin kuuluu mm. neljässä maassa toimivan Korian 

Groupin Saksan toiminnot.  
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Kuvio 3. Media4caren toimintamalli 

Yrityksen asiakkaita ovat dementiahoivakodit ja kotona asuvien dementuneiden perheet. Ammatillisesti 

loppukäyttäjiä hoivakodeissa ovat virikeohjaajat (ryhmätoiminta) ja hoitajat (henkilökohtainen hoiva). 

Helppokäyttöisyys on toteutettu suurilla kuvakkeilla, sisällön teemoittelulla ja off-line 

käyttömahdollisuudella. Pilvipalvelu on kehitysputkessa. Tarjolla on puhelintuki. 

Media4caren toimintamalli on asiakkaisiin päin myyntipainotteinen: käyttäjille tarjotaan 14 päivän ilmainen 

testaus, jonka aikana yrityksen puhelinmyyjät kontaktoivat aktiivisesti testaajia vastaten kysymyksiin ja 

ratkoen käytön ongelmia. Vuokrasopimuksen voi irtisanoa ilman irtisanomisaikaa, tabletin palautus on 

asiakkaan vastuulla. 

Yrityksen varsinainen kiinnostuksen kohde näyttäisi olevan android-tabletin teknisten mahdollisuuksien 

kehittäminen muistisairaiden palvelun ominaisuuksiksi. Tästä on esimerkkinä omaisviestinnän appi-

yhteyden lanseeraus kuluttajatablettiin. Yritys on myös mukana kehityshankkeessa, jossa video-

ominaisuutta käytetään tunteiden tunnistamiseen käyttäjän kasvoilta. Tämä on yhteydessä sisällön 

profiloitumiseen automaattisesti käyttäjän käyttökokemuksen mukaan; dementikoilla ei välttämättä ole 

kykyä kertoa, miltä tietty sisältö tuntuu. 

Case Memoera (Suomi) 

Memoera on hämeenlinnalaisen Solentium Oy:n vuonna 2015 lanseeraama aivojumppa-pelikone. 

Memoeran kohdeasiakkaita ovat muistisairaiden ja kehitysvammaisten perheet, teknologialainaamot, 

päiväkeskukset ja asumispalvelutuottajat. Asiakkaita on Suomessa. Ratkaisusta on saatavilla kieliversioina 

englanti, ruotsi ja italia. Kuviossa 4 on Memoeran toimintamalli. 

Solentium tarjoaa kaikille uusille käyttäjille ilmaisen 14 päivän testauksen. Asiakas voi irtisanoa 

vuokrasopimuksen päättymään heti, laitteen palautus on asiakkaan vastuulla. Organisaatioasiakkaiden 

hinnoittelu on skaalautuva ja organisaation oman verkon käyttö huomioitu alempana hintana/laite. 
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Kuvi 4. Memoeran toimintamalli 

Digikirjastoon perustuvasta neljästä ratkaisuesimerkistä Memoera on kaikkein kohdennetuin henkilöille, 

joilla on kognitiivinen alenema.  Se tarkoittaa, että Memoera on suunniteltu mukautumaan yksilön 

päivittäin ja hetkittäin vaihtelevaan kognitiiviseen suoritustasoon.  

Tästä syystä Memoera on helppokäyttöisin ja käyttö tarvinnee vähiten myyjän tukea. Ensinnäkin Solentium 

on suunnitellut laitteen helppokäyttöisyyden virtakytkimestä lähtien. Siksi käyttöönotto tapahtuu 

konkreettisesti laittamalla sähköt päälle. Toiseksi käyttöliittymässä on oppivaa automatiikkaa, joka toistaa 

ja mukauttaa pelin tai visailun yksilön näyttökäyttäytymisen mukaan. Kolmanneksi organisaatioasiakkaiden 

virikeohjaajat ja hoitajat osaavat hyödyntää pelejä ja visailuja asiakkaiden virkistykseen työnsä puolesta, 

siihen ei tarvita toimittajan ohjausta. Yhtä osaavia ovat yksilöt kotioloissa pelaamaan ja viihtymään niiden 

äärellä, sen jälkeen, kun kosketusnäytön toiminta tulee tutuksi. 

2. Suoratoistoalusta 

 

Case Memory-Lane.tv (USA) 

Memory-Lane.tv on portlandilaisen (USA) Dreamland Technologies LLC:n videopalvelu, joka on 

lanseerausvaiheessa. Yritys on perustettu vuonna 2013 ja perustajan tausta on lyhytfilmien ja 

dokumenttien tuotannossa. Yrityksellä on tätä raporttia kirjoitettaessa lähinnä pilottiasiakkaita.  

Yrityksen kohdeasiakkaita ovat dementiahoivakodit ja kotona asuvien dementuneiden omaishoitajat tai 

perheet. Ammatillisesti loppukäyttäjiä hoivakodeissa ovat toimintaterapeutit, virikeohjaajat ja hoitajat. 

Helppokäyttöisyys on toteutettu videoiden teemoittelulla, päiväohjelmalla ja kuntouttavan käytön ohjeilla 

(Play book). Alustan teknisestä helppokäyttöisyydestä ei saatu tietoa. Videokirjastoa voi käyttää erilaisilla 

päätelaitteilla, mikä lisää asiakkaan valinnanvapautta ja periaatteessa vähentää alkuinvestointitarvetta.  

Videopalvelua voi kokeilla viikon 10 dollarilla. Organisaatioasiakkaille yritys tarjoaa lisäpalveluna 12 tuntia 

käytönopastusvideoita sisällön kuntouttavan hyödyntämisen tueksi. Organisaatiopaketin kuvauksessa 

mainitaan myös sisällönhallintaohjelma organisaation käyttämille näytöille (digital signage). 
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Kuvio 5. Memory-Lane.tv:n toimintamalli 

Case Sanoste (Suomi) 

Sanoste Oy on espoolainen vuonna 2014 perustettu yritys, joka lanseerasi reaaliaikaisen kuvapuhelu-

palvelun vuonna 2016. Konsepti täydentyi syksyllä 2017 itseladattavilla mobiili-apeilla android- ja iOS-

tabletteihin. Palvelun asiakkaat ovat Suomessa. Sanosteen toimintamalli on kuviossa 5.  

 

Kuvio 6. Sanosteen reaaliaikaisen kuvapuhelupalvelun toimintamalli 
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Sanosteen kohdeasiakkaita ovat tarjontapuolella liikunta- ja virkistyspalveluita tarjoavat ammattilaiset ja 

kysyntäpuolella itsemaksavat ikääntyvät kuluttajat. Organisaatioasiakkaita Sanoste tavoittelee päivä-

keskuksista ja asumispalveluista. Ratkaisu poikkeaa muista selvityksen esimerkeistä siinä, että se selvimmin 

korvaa ammattilaisen puutteen paikan päällä organisaatioasiakkaissa. Esimerkiksi asumispalveluissa 

voidaan viikonloppuna toteuttaa ohjattuja liikuntahetkiä etäpalvelulla tai oman liikunnan tai virikeohjaajan 

loma-aikoina.  

Sanosteen toimintamalli on muuttumassa markkinointipainotteiseksi. Alustan menestys markkinoilla 

riippuu siitä, että palveluiden loppukäyttäjä-ostajat löytävät sen, kokevat ostamansa palvelun hyödylliseksi 

ja ostavat uudelleen. Yrityksen on myös saatava palveluntarjoajat kiinnostumaan, että valikoima laajenee ja 

varsinkin kuluttajilla on valinnan varaa. 

Case Virtual Senior Center (USA) 

Virtual Senior Center on New Yorkissa toimivan Selfhelp Community Services Inc:n palvelu, jonka 

ydintoiminto on ryhmätoiminta videopuheluilla. Selfhelp on vuonna 1936 holokaustin uhrien auttamiseen 

perustettu yhteisö. VSC kehitystyö alkoi vuonna 2010 ja yksi kehittäjäkumppaneista oli iN2L, mikä näkyy 

palvelun helppokäyttöliittymässä. VSC:n toimintamalli on kuviossa 7. 

VCS:n kohdeasiakkaita ovat kuluttajalinjassa yksinäiset vanhukset ja heidän omaiset. Organisaatio-

ostajalinjassa VCS integroituu terveyspalvelutarjoajiin. Kohteena ovat kroonikkojen hoitopolut, joissa 

sairaanhoitajan tarkastuskäyntejä ja palvelunohjaajan konsultaatioita voidaan virtualisoida tietoturvallisella 

(HIPAA) videopuhelinyhteydellä.  

 

Kuvio 7. Virtual Senior Centerin toimintamalli 

VSC on lähtenyt liikkeelle yksinäisten, kotiin sidottujen vanhusten auttamiseksi yrityksen omien 

päiväkeskusten vaikutuspiirissä. Kyse on palvelulaajennuksesta. Palvelu on laajentunut käyttöön ainakin 

Baltimoressa ja Chicagossa. Löytyi viitteitä lisenssin antamisesta, mutta tietoa ei pystytty varmistamaan. 
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VSC:n erityispiirre on, että reaaliaikaisten ryhmien sisällöntuotanto tapahtuu vapaaehtoisvoimin. Siihen on 

luotu rekrytointi- ja perehdytysjärjestelmä ja allokoitu henkilöresurssia.  

4. Infonäyttö + videokirjasto  

 

Case eScape™, Digital Cinema Window (USA) 

eScape™ on iowalaisen (USA) Sky Factory LLC:n luontovideopalvelu, jonka yritys toi markkinoille vuonna 

2015. Yritys on perustettu vuonna 2002 ja se on erikoistunut valaistujen luontovalokuvaseinien ja  

-kattopaneelien valmistamiseen mm. sote-palveluorganisaatioille. eScape™ laajentaa yrityksen tarjontaa 

elävään kuvaan samalle asiakaskunnalle.  

Sote-organisaatioasiakkaan käyttökohteita ovat odotustilat ja hoitohuoneet. Kuluttajamyyntiä tapahtunee 

maksukykyisille asiakkaille. Yrityksen nettisivuilla esitellään referenssejä USA:sta, mutta yrityksellä on 

maailmanlaajuinen valtuutettujen jälleenmyyjien verkosto. Yrityksen toimintamallin kuvaus on kuviossa 5. 

 

 

Kuvio 8. eScape™ toimintamalli 

Asiakkaan aloituskustannus muodostuu laitteesta ja ultraHD-videoiden paketista (videotuntimäärä) sekä 

ulkopuolisesta asennuksesta. Huoltosopimusta yritys tarjoaa kahdeksi vuodeksi. Lisäpalveluna asiakas voi 

ostaa uuden videopaketin. Yrityksen nettisivujen dokumentaatiosta saa käsityksen, että uuden video-

paketin asennus tapahtuu paikan päällä. Ei löytynyt tietoa, voiko näytön kytkeä asiakkaan näyttöjen-

hallintaohjelmaan, mikä sujuvoittasi käyttöä ja sisältöpäivitystä huomattavasti.  

Luontovideoita innoittaa luontofilosofia, biophilic engagement, johon yrityksen perustaja on sitoutunut. 

Tämä sitoumus on paketoitu ilmaiseksi kurssiksi, jota tarjotaan mm. webinaarina. Kurssi on AIA/CES-

hyväksytty (American Institute of Architects /Continuing Education Session) ja osallistuja saa siitä jatko-

opintopisteen. Kurssi on tapa levittää asiakkaille tietoa tuotteen vaikuttavuudesta.  
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Liite 3. Ostaja-organisaatioiden haastateltavien valinta 

 

Haastateltavat valittiin sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavista organisaatioista niin, että organisaatio-

ostajamallin hankinnan sisältöön vaikuttavat roolit tulivat katetuiksi.  Kuvion 8 malliin on merkitty oranssilla 

ostajaroolit, joissa haastatellut henkilöt organisaatioissaan toimivat. Mallissa ratkaisun käyttäjät (user) 

vaikuttavat käyttötarpeilla ostopäätökseen. Käyttäjät voivat olla myös ostoprosessin käynnistäjiä (initiator). 

Muilta asiantuntijoilta ja vaikuttajilta (influencer) saadaan ohjeita ja suosituksia. Organisaation päättäjät 

(decider) hyväksyvät viime kädessä ratkaisun ja toimittajan.  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Organisaatio-ostajamallin hyödyntäminen haastateltavien valinnassa 

Haastateltavat valitsivat asiantuntijoina teemat ja näkökulman, josta he keskustelivat selvityksen laatijoiden 

esittelemiä tapausesimerkkejä haastattelutilanteessa. 

Haastateltava Organisaatio tai -yksikkö 

Silja Elonen, johtava hoitaja 
Lääkäriasema Johanneksen klinikka 

 

 
”Johanneksen Klinikalla ei ole historiaa, 

vanhasta ei tarvitse luopua. Voimme 
suunnata kaiken toiminnan uusien 

konseptien luomiseen.” 

Johanneksen Klinikka on 2015 lopussa perustettu 
suomalainen, Tampereella toimiva lääkäriasema. Keskustan 

toimitiloissa on lääkäriasema, suun terveys, työterveyshuolto 

ja Ikäklinikka. Toiminta perustuu uudenlaiselle sosiaali- ja 
terveydenhuollon ajattelulle ja toimintatavoille. Rajoja ylittävä 

yhteistyö tuo asiakkaalle kokonaisvaltaisempaa palvelua. 
Kangasalle on valmistumassa 2018 aikana uudentyyppinen 

kokonaisuus, jossa toimii lääkäriasema, kevyt ja tarvittaessa 

tuettu asumispalvelu, monitoimiset yhteiset tilat, hotelli ja 
ravintola. Kokonaisvaltaiseen palveluun yhdistetään myös 

Kangasalan yrittäjien tarjoamat palvelut. 

Christoffer Forssell, päällikkö 
Yle Kääntäminen ja versiointi 

Timo Järvi, vastaava tuottaja, Yle Asia 
Minna Tiihonen, päällikkö, 

Kumppanuudet 

 
”Pohjoismainen slow tv, Yle Arkiston 
ohjelmat, näistä voisi aloittaa.” 

Ylen sisäinen Saatavuusverkosto toimii ruohonjuuritason 
työkaluna ja kanavana, jonka kautta sisällön 

saavutettavuusasiat etenevät ja konkretisoituvat.  Verkoston 
tehtävä on lisätä tietoisuutta erityisryhmille suunnatuista 

palveluista. 

Aki Kuivalainen, liiketoimintajohtaja 
Stella Kotipalvelut Oy 

 

”Haluamme olla maailman älykkäin sote-
palveluorganisaatio.” 

Stella Kotipalvelut Oy on Suomen suurin yksityinen koti-
palveluiden tarjoaja. Tarjontaan kuuluvat kodin- ja lasten-

hoito, kotihoito, kotisairaanhoito ja kotilääkäritoiminta. Yritys 

on panostanut voimakkaasti digitalisaatioon.  Se on 
lanseerannut mm. Läsnäolopalvelun, jolla kotihoidon 

Ostajat 

Käynnistäjä Käyttäjä 

Asiantuntija
t/ 

OSTO/HANKINTA Portinvartija 

Päättäjät 
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asiakkaan hoitoa- ja palveluita ennakoidaan yhdistämällä 
sensorien tuottama data, tekoäly ja terveydenhuollon 

ammattilaisten osaaminen saumattomaksi 

palvelukokonaisuudeksi. Palvelun jatkuvan saatavuuden 
varmistaa 24/7 toimiva hälytyskeskus ja Stellan 

lääkärijohtoinen kotisairaalatoiminta. 
Jaana Närjänen, toimitusjohtaja, yrittäjä 

Kaija Jokinen, toiminnanjohtaja 

Sevinio Oy 
 

”Meillä on sellainen kulttuuri, että 

haluamme aina olla vähän edellä, 
tuomassa uutta. Terapiapuolella on niin 

paljon hyviä toimivia juttuja.” 

Sevinio Oy tuottaa mielenterveyskuntoutujien asumis- ja 

kuntoutumispalveluja vuodesta 1999. Palveluihin kuuluvat 

mm. työtoiminta omalla verstaalla, ammatillinen koulutus 
yhteistyössä Tredun kanssa, harrastus- ja ryhmätoiminta, 

palveluasuminen, tukiasuminen ja tuettu asuminen sekä 

psykoterapia. Palveluja tuotetaan Kangasalla ja Tampereella. 

Minna Putkisaari, lähiesimies ja  

fysioterapeutti 

Koskikotikeskus 
Tampereen Kaupunkilähetys ry 

 

”Meillä Koskikeskuksessa on 
suuntauduttu tarjoamaan palveluja jo 

ennen kuin ikä-ihminen alkaa tarvita niitä 
ennaltaehkäiseviä palveluja.” 

Koskikotikeskus on Tampereen keskustassa sijaitseva 

palvelukeskus kotona asuville 55+ -ikäisille. Keskuksessa on 

laaja lähipalvelutarjonta harrastustoimintaa, kuten shakki-
kerho, raamattupiiri, käsityökahvila, jumpparyhmät, 

Aamulehti-kerho, senioriteatteri, kuntosali omaehtoiseen 

harjoitteluun, sauna ja neuvontaa (fysioterapeutin, 
sairaanhoitajan, toimintaterapeutin ja palveluohjaajan 

ohjausajat). Toimintaa on myös afaatikoille ja iäkkäille 
kehitysvammaisille. Valtaosa toiminnasta on maksutonta. 

Iiris Repo-Patronen, ohjaaja 

Päivätoimintakeskus Purje 
Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä 

 

 
”Aistihuoneessa kehitysvammaiset 

pääsevät kokemaan, mitä valtaväestö ei 

pääse kokemaan. Se on harvinaista. 
Varta vasten suunnitellut tilat 

mahdollistavat toimintaympäristön, jota 
ei aikaisemmin ole ollut. Se sytyttää 

palon, saa tehdä itse.” 

Päivätoimintakeskus Purje sijaitsee Iisalmessa. Asiakkaita ovat 

kehitysvammaiset, liikuntavammaiset, autismin kirjon henkilöt 
ja mielenterveyskuntoutujat. Kesäkuussa 2017 Purje muutti  

uusiin toimitiloihin. Purjeessa on päivätoimintaa autistisille ja 

kehitysvammaisille aikuisille, iltapäivätoimintaa ja koulujen 
loma-ajan toimintaa kehitysvammaisille koululaisille ja 

erityislapsille. Uusi toimitila on suunniteltu kohderyhmien 

kuntoutumistarpeisiin ja digitaalinen infra on kattava. 
Asiakkaat voivat käyttää omia kannettavia, tabletteja, sähkö-

sanomalaitteita, kommunikaattoreita ja viestipainikkeita 
toiminnassa. Purjeessa on aistihuone, jota jatkokehitetään 

parhaillaan asiakkaiden kuntoutustarpeisiin. 

Tiina-Riitta Stavén, toiminnanjohtaja 
Ossi Kukkamäki, projektityöntekijä 

Amurin Teon Tupa ry, Tampere 

 
”Motivaatio lähtee autonomiasta.” 

Amurin Teon Tupa on kohtaamispaikka ikäihmisille. Teon 
Tuvan palveluita ovat neuvonta, virkistystoiminta, koti- ja 

hoivapalvelut, kuntosali ja vapaaehtoistoiminta. Teon Tuvalla 

on käynnissä kolmivuotinen Iltatupa-hanke, jossa toimintaa 
järjestetään iltaisin, viikonloppuna ja juhlapyhinä. 

Anne Vesaranta 
suunnittelija (asiakaspalvelut) 

Pasi Mäenpää, järjestelmäasiantuntija 

PSPH 

PSPH:ssa on käynnissä kaksi pilottia TAYS:n sisäisen 
asiakasopastuksen toteutuksesta. Piloteissa kokeillaan 

karttapohjaista mobiiliratkaisua ja infonäyttöjä sairaala-

ympäristössä. 

 


