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TIIVISTELMÄ
Tausta: Asiakkaan toimintakyvyn arviointi on tärkeä, toistuva ja aikaa vievä vaihe asiakkaan
hakeutuessa sote-palveluihin. Asiakkaat kokevat asioidensa toistamisen useampaan kertaan
turhauttavaksi. Kelan kehittämisrahaston rahoittamassa THL:n, Invalidiliiton ja Jyväskylän
Ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeessa kehitettiin asiakkaille prototyyppi toimintakyvyn
itsearviointia helpottavasta sovelluksesta ja testattiin sen käytettävyyttä. Sovelluksen työnimi
oli mobiili ICanFunction (mICF, suomeksi Toimintakykyni).

Menetelmät: Asiakkaan käyttöliittymää kehitettiin erikseen aikuisten (n = 47) ja lasten
(n = 11) palvelumuotoilutyöpajoissa. Useista lähteistä koottu arkikielinen sisältö sillattiin ICFluokkiin. Sisällön ylläpitoa ja sovelluksessa näyttämistä varten luotiin FunctionMappermetatietokanta THL:n Termieditoriin. Standardoidut fyysisen toimintakyvyn PROMIS-mittari
aikuisille ja liikkumisen PROMIS-mittari lapsille käännettiin suomeksi ja aikuisten mittari liitettiin sovellukseen. Koodaus toteutettiin standardien pohjalta ja kehitysversion 0.0.12 sai ladattua Playkaupasta tai Appstoresta omiin mobiililaitteisiin. Lapset (n = 11) sekä nuoret ja aikuiset (n = 19) käyttivät sitä noin viikon ajan, jonka jälkeen heidän kokemuksiaan sovelluksen
käytettävyydestä kerättiin haastatteluilla. Lyhytkasvuisten henkilöiden (n = 13) toimintakykytietoa verrattiin LYHTY-tutkimuksen toimintakykyaineistoon.

Tulokset: Sovelluksen avulla käyttäjä voi valita tärkeäksi kokemiaan aiheita ja kuvailla valitsemiaan toimintakykyyn tai ympäristötekijöihin liittyviä asioita asteikolla, sanallisesti tai valokuvilla. Käyttäjä sai täyttämistään tiedoista yhteenvedon, jota hän voi näyttää ammattilaiselle. Aikuiset ja nuoret kokivat Toimintakykyni-sovelluksen hyväksyttäväksi. He käyttäisivät sitä hakemusten teossa tai sote-palveluihin mennessään, jos se olisi liitetty niihin. Se koettiin helppokäyttöiseksi, mutta käyttömukavuus paranisi sovelluksen navigointia ja virheitä korjaamalla.
He toivoivat sovellukseen alkuopastusta, visuaalisempaa yhteenvetoa ja mahdollisuutta seurata omassa tilanteessaan tapahtuvia muutoksia. Omaa arkitilannettaan he eivät voineet jakaa
ammattilaisille, koska se koettiin keskeneräiseksi ja irralliseksi palveluista. Lapset käyttivät sovellusta innostuneesti. He pitivät sitä todella hyvänä välineenä saada oma äänensä kuuluviin.
Johtopäätökset: Lopputuloksena syntyi Toimintakykyni-sovelluksen prototyyppi, joka mahdollisti asiakkaalle yksilöllisen ja monipuolisen sekä samalla rakenteisen toimintakykytiedon
kuvaamisen. Aikuiset, nuoret ja lapset hyväksyivät sen ja pitivät sitä hyödyllisenä ja helppokäyttöisenä. He pystyivät kuvaamaan sovelluksen avulla elämäntilannettaan yksilöllisesti,
mutta sovelluksen käsitteitä tulisi kehittää lisää. Asiakkaat käyttäisivät sovellusta erityisesti,
jos se liitettäisiin moniin palveluihin. Jatkossa pitää varmistaa, että asiakkaiden kehitysehdotukset otetaan huomioon ja että sovelluksesta kehitetään yhteys sosiaali- ja terveydenhuollon
tietojärjestelmiin. Asiakkaiden raportoima tieto tulisi ottaa huomioon palveluiden suunnittelussa ja seurannassa, jotta asiakkaat saisivat sovelluksen käytöstä täyden hyödyn.
Avainsanat: kuntoutus, asiakkaat, toimintakyvyn arviointi, itsearviointi, mobiilisovellukset,
käyttöliittymät, asiakaslähtöisyys, käytettävyys, palvelumuotoilu
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1 TAUSTA JA KUNTOUTUKSEN TEORIA
1.1 Asiakaskeskeisten ja digitaalisten ratkaisujen tarpeet
terveydenhuollossa
Sosiaali- ja terveysministeriön Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategian tavoitteena on tukea
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja kansalaisten aktiivisuutta oman hyvinvointinsa
ylläpidossa parantamalla tiedonhallintaa ja lisäämällä sähköisiä palveluja. Strategiassa keskeisenä tavoitteena on, että kansalainen voi asioida sähköisesti ja tuottaa itse tietoja sekä omaan
että ammattilaisten käyttöön. Sähköisillä ratkaisuilla myös turvataan, että palvelut ovat tasaarvoisesti saatavilla harvaanasutuilla alueilla ja erityisryhmille (STM 2014).
Erilaiseen terveyteen liittyvät mobiilisovellukset yleistyvät nopeasti ja ne voivat auttaa kansalaisia oman terveyden ja toimintakyvyn seuraamisessa sekä ylläpitämisessä. Erään markkinatutkimuksen mukaan vuoteen 2018 mennessä vähintään 50 % 3,4 miljoonasta älypuhelimen
tai tabletin käyttäjästä on ladannut jonkin terveyssovelluksen laitteeseensa ja 2019 mennessä
terveyssovellukset integroidaan osaksi terveyspalvelujärjestelmiä (mHealth App Developer …
2016).

Yli 95 000 mobiilisovellusta on jo kehitetty mittamaan ja tallentamaan perinteisiä terveydenhuollon indikaattoreita, kuten verenpainetta, kehon lämpötilaa, pulssia tai kehon painoindeksiä. Nämä sovellukset keräävät tietoa käyttäjästä erilaisin anturein, eivätkä siten vaadi käyttäjältään tietoista osallistumista. Näin ollen ne eivät kerro hänen kokemistaan haasteista tai toimintakyvyn rajoitteista omassa arjessa.

World Report on Disability -raportin mukaan jonkinlaisia toiminnan rajoitteita kokee 15 % maailman väestöstä ja 2–4 % maailman väestöstä kokee rajoitteiden olevan merkittäviä (World
Bank ja WHO 2011). Potilaiden tarpeet eivät välity helposti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajille saati sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Suomessa sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluntarjoajilla on suuri tarve helppokäyttöisille ratkaisuille,
jotka helpottavat kommunikaatiota ja tiedonvaihtoa sekä tuottavat luotettavaa hyvinvointitietoa.

Terveyteen ja toimintakykyyn liittyy useita tekijöitä, joita voidaan mitata vain ihmisen itse kuvaamana. Esimerkiksi kipua tai elämänlaatua on mahdotonta mitata suorin menetelmin. Monet
terveydenhuollossa käytössä olevat kliiniset testit ja mittaukset kertovat vain vähän todellisesta toimintakyvystä tai toimintarajoitteista, joita ihminen kokee arjessaan (de Vet ym. 2011).
Terveyttä ja toimintakykyä arvioivat itsearviointimittarit (Patient Reported Outcome Measures,
PROM) tarjoavat havainnoitavaa tietoa (esim. kävely ja syöminen) sekä ei-havainnoitavaa tietoa (esim. masennusoireet), jota ei voi mitata ”objektiivisin” menetelmin. PROM-mittarit tuottavat tärkeää informaatiota potilaan omasta näkökulmasta muun kliinisen tiedon rinnalle (Snyder ym. 2012). Asiakaskokemusmittarit (Patient Reported Experience Measures, PREM) taas
tuottavat tietoa asiakaan kokemuksista hoitoprosessista eikä niinkään sen vaikutuksista.
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OECD:n terveysministerit kannustavat ottamaan PROM- ja PREM-mittarit mukaan soten järjestelmätason vaikutusten arviointiin (Coulter 2017). Niiden käyttö vaatii päättäjiltä, sote-ammattilaisilta ja asiakkailta yhteistä näkemystä tiedonkeruun tavoitteesta sekä luottamusta siihen,
että tietoa käytetään oikein (Van Der Wees ym. 2014). Tutkimustulosten mukaan potilaiden
täyttämien itsearviointimittareiden antaman tiedon säännöllinen hyödyntäminen myös parantaa potilaan ja lääkärin välistä kommunikaatiota, tukee yhteistä päätöksentekoa sekä parantaa
potilaan tyytyväisyyttä hoitoon (Valderas ym. 2008; Chen ym. 2013). Itsearviointimittareiden
etuna myös on, että ne ovat usein nopeita, helppoja ja halpoja toteuttaa (Bryan ym. 2014). Käytössä olevat itsearviointimenetelmät ovat pääosin edelleen paperiversioita ja terveydenhuollon digitalisaatiossa tarve sähköisille, digitaalisessa toimintaympäristössä toimiville terveyden
ja toimintakyvyn arviointityökaluille kasvaa.

Luotettava hyvinvointitieto ja integroidut sähköiset palvelut ovat tärkeässä roolissa tavoiteltaessa asiakaslähtöistä ja tasa-arvoisesti saatavilla olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Erityisesti vammaisilla ihmisillä on tarve helppokäyttöisille ja toimiville digitaalisille palveluille, jotka tarjoavat jatkuvasti relevanttia ja asiakkaan tahtoon perustuvaa tietoa
hänen toimintakyvystään. Sähköiset palvelut mahdollistavat jouhevamman tiedonvaihdon yli
ammatti- ja organisaatiorajojen. Tiedon tehokkaampi hyödyntäminen ohjaa palvelujen tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen tukien vammaisten toimintakykyä ja osallistumisen mahdollisuuksia.

1.2 ICF-luokitus toimintakyvyn viitekehyksenä ja terminologisena
lähtökohtana

Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) on yhteinen viitekehys jäsentää ja dokumentoida toimintakykyyn ja toiminnanrajoitteisiin liittyvää tietoa. ICF-luokituksen viitekehyksessä
toimintakyky määräytyy yksilön lääketieteellisen terveydentilan ja kontekstuaalisten tekijöiden eli yksilö- ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksen tuloksena. ICF-luokituksessa toimintakyky käsitetään ja kuvataan biopsykososiaalisena ja kokonaisvaltaisena kokonaisuutena.
(WHO 2001.) Suomessa muun muassa Kela suosittelee ICF:n käyttöä kuntoutuksen suunnittelussa, tavoitteiden asettelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa (Paltamaa ja Perttinä 2015).
WHO julkaisi ICF:n vuonna 2001 ja se käännettiin suomeksi vuonna 2004 (WHO 2001; Stakes
2004). WHO on päivittänyt luokitusta on vuosina 2010–2016 (ICF-luokituksen päivittäminen
2017). Päivityksessä on otettu huomioon erityisesti lasten ja nuorten toimintakykyyn liittyvät
koodit ICF-CY (Children and Youth) -luokituksesta, joka on poistettu käytöstä. THL julkaisi ICFluokituksen koodistopalvelimella keväällä 2015 WHO:n THL:lle myöntämän julkaisuluvan perusteella (Kansallinen koodistopalvelu 2016a). Sopimuksen mukaan THL tai THL:n edelleen lisensoima taho voi kehittää luokitukseen perustuvia sovelluksia tai muita tietojärjestelmiä eikaupalliseen käyttöön.

Vaikka ICF-luokitus on ollut käytössä jo 15 vuotta, sen käyttöä toimintakyvyn dokumentoinnissa ei ole hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla ja sen käyttöönotto on edennyt hitaasti
(Paltamaa ja Perttinä 2015). Suomessa toimii kansallinen ICF-verkosto, joka on perustettu
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ICF:n oppimista, kehittämistä, tutkimista sekä käyttöönottoa varten. Verkoston tavoitteena on
rakentaa avoin monitoimijaverkosto, joka yhteistyössä ja tietoa jakaen työskentelee systemaattisesti ICF:n kansallisen käyttöönoton mahdollistamiseksi (ICF-verkosto 2016). Sen lisäksi, että
ICF:n käyttöönottoon kohdentuvia koulutuksia on viime vuosina järjestetty kansallisella sekä
kansainvälisellä tasolla, tarvitaan joustavia ratkaisuja, jotka liittävät ICF-luokituksen digitaaliseen ympäristöön.
Toimintakykytiedon rakenteisen kirjaamisen edistämiseksi THL on hyväksynyt toimintakykytiedon tietosisällön ja julkaisi sitä tukevat luokitukset kansallisella koodistopalvelimella syyskuussa 2016 (Kansallinen koodistopalvelu 2016a, b, c ja d). Nämä geneeriset tietorakenteet tukevat toimintakykytiedon rakenteista kirjaamista sen kaikissa muodoissa esim. vapaatekstinä,
kuvina tai mittareilla, sekä tiedon aiheen liittämistä ICF:n kuvauskohteisiin ja tarkenteisiin. Tietomalli on perustava tietorakenneratkaisu, jonka päälle voi jatkossa rakentaa fiksuja, yhteensopivia käyttöliittymiä sekä ammattilaisten että asiakkaiden käyttöön (THL 2016; Anttila ym.
2016).

1.3 Taustakehitys ja kansainvälinen yhteistyö

Vuonna 2013 WHO:n luokitusperheen FDRG (Functioning and Disability Reference Group)
-ryhmä liitti kokonaisvaltaisen mobiilin ICF-pohjaisen ratkaisun (mICF) kehittämisen osaksi
strategista työsuunnitelmaa. FDRG perusti kansainvälisen mICF-verkoston, johon ilmoittautui
248 kumppania 42 eri maasta eri osaamisalueilta ja palveluista (mICF International
Partnership 2017).

Alustavia tarvevaatimuksia ICF-pohjaiselle mobiilisovellukselle selvitettiin 6/2014–1/2015.
Kyselyyn vastasi 32 maasta 1 191 henkilöä: asiakkaita, sote-ammattilaisia, johtajia ja tutkijoita.
Tulokset osoittivat, että ICF:n ja biopsykososiaalisen lähestymistavan soveltaminen käytännön
työhön nykyisillä menetelmillä on hidasta. Suurin osa vastaajista toivoi saavansa sovelluksen,
joka tukee kliinistä päätöksentekoa ja mahdollistaa potilaiden toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan hänen omassa ympäristössään. Tutkimukseen vastanneista suomalaisista 94 %
(n = 214) haluaisi käyttää elektronisia laitteita terveys- ja toimintakykytiedon keräämiseen ja
raportoimiseen (Snyman ym. 2014).

Kansainvälinen mICF-verkosto arvioi aiempia ICF-pohjaisia ratkaisuja, perusti työryhmät valmistelemaan työpaketit ketterää ja iteratiivista kehittämisprosessia varten (Snyman ja Kraus
de Camargo 2014) ja teki alustavat vaatimusmäärittelyt mICF:lle (Stone Three Venture …
2015). Tavoitteena oli luoda ratkaisu, joka tukee tarkan, tehokkaan ja asiakaslähtöisen toimintakykyarvion tekemistä ja mahdollistaa terveyden ja kontekstuaalisten tekijöiden ICF-pohjaisen ja yksilöllisen vuorovaikutuksen ymmärtämisen ja käytön osana asiakkaan hoitoa. Ratkaisun tulisi edistää yhteistä päätöksentekoa asiakaslähtöisten tavoitteiden asettamisessa ja muutosten seurannassa. Tätä varten tarvittaisiin yhteinen tietoalusta sekä käyttöliittymät, joiden
välillä tiedon voi välittää turvallisesti asiakkaan ja palvelujen tarjoajien välillä erilaisissa palvelujärjestelmissä. (Anttila ym. 2015; Huotari ym. 2015; Kraus de Camargo ym. 2015; Maribo ym.
2015; Snyman ym. 2015; Valerius ym. 2015.)
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2 TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Tämän hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintakyvyn itsearviointiin soveltuva ICF-pohjainen demovaiheen mobiilisovellus (PoC, Proof of Concept) ja testata sitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailla. Työkalu pohjautuu Maailman terveysjärjestön ICF-luokitukseen ja hyödyntää saatavilla olevia valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin rajapinta- ja tietosisältömäärittelyitä.

Projektissa suunniteltiin ja tutkittiin ratkaisun käytettävyyttä sekä hyödyntämismahdollisuuksia mm. asiakkaan, päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen kannalta ja arvioitiin kerätyn
asiakasprofiilitiedon laatua vertaamalla niitä Invalidiliiton LYHTY-tutkimuksessa (Lyhytkasvuisten toimintakyky ja haasteet esteettömyydessä) kyselyillä kerättävään toimintakykytietoon.
Hankkeen tavoitteena oli:
• suunnitella ja kehittää mICF-arviointityökalun demovaiheen (PoC) mobiilikäyttöliittymä
• testata ja mitata asiakaslähtöisesti demovaiheen mICF-arviointityökalun käytettävyyttä,
esteettömyyttä ja hyväksyttävyyttä tutkimuksen aikaisista eri kehitysversioista
• arvioida mICF:n vaikuttavuutta Kelan hoitoonohjauksen prosesseissa, tiedon laatua
sekä miten mICF tuottamat asiakaslähtöiset toimintakykyprofiilit tukevat asiakkaiden
voimaantumista ja ammattilaisten päätöksentekoa tavoitteiden asettelussa ja palveluiden suunnittelussa.

Tavoitteet 1 ja 2 toteutuivat ja näiden kehittämistehtävien tulokset ja tuotokset on esitetty
tässä raportissa. Sen sijaan tavoite 3 toteutui vain osittain. Tiedon laatua arvioitiin, mutta
mICF:n vaikuttavuutta Kelan hoitoonohjauksen prosessissa ei päästy arvioimaan eikä asiakkaiden voimaantumista ja ammattilaisten päätöksentekoa tavoitteiden asettelussa ja palveluiden
suunnittelussa.
Spesifit tutkimuskysymykset käytettävyystutkimuksessa olivat (työpaketti 3):
1. Millä tavoin mICF-arviointityökalun demovaiheen (PoC) mobiilikäyttöliittymä toimii
menetelmänä koota tietoa asiakkaan arjesta?
a. Pystyvätkö käyttäjät kuvaamaan sen avulla elämäntilannettaan?
b. Onko sen käyttö helppoa?
c. Hyväksyvätkö käyttäjät sen?
d. Onko se käyttäjien mielestä hyödyllinen?
2. Mahdollistaako mICF-arviointityökalun demovaiheen (PoC) mobiilikäyttöliittymä kuntoutuksen integroinnin osaksi asiakkaan arkea?
a. Tuottaako se merkityksellistä tietoa toimintakyvystä ja siihen liittyvistä ympäristötekijöistä, joka auttaa asiakkaan ja ammattilaisen päätöksentekoa tavoitteenasettelussa?
b. Voimaannuttaako se asiakkaita ilmaisemaan henkilökohtaisia tarpeita kuntoutuksen suunnittelussa?
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3 TOTEUTTAJAT
3.1 Kehittämishankkeen organisaatio
Hanke toteutettiin THL:n, Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Invalidiliiton yhteistyönä. Lisäksi hankkeen toteutukseen osallistui Valteri-koulu, Siun Sote ja kansainvälinen
mICF-verkosto. Hanke rahoitettiin pääosin Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kehittämistoiminnan (KKRL 12) varoista. Hanke teki tiivistä yhteistyötä Invalidiliiton LYHTY-tutkimuksen ja kansainvälisen mICF-verkoston kanssa.

3.2 Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmässä toimivat rahoittajan ja partnereiden edustajat: Tiina SuomelaMarkkanen, Kela; Jarkko Honkonen, Kela; Aleksi Yrttiaho, THL; Päivi Nurmi-Koikkalainen, THL;
Sanna Ahola, THL; Kare Norvapalo, JAMK; Petteri Weckström, JAMK; Mitro Kivinen, Invalidiliitto; Erja Kaakkuriniemi, Valterikoulu; Anu Niemi, Siun sote.

4 MENETELMÄT, TYÖSKENTELYTAVAT JA SISÄLLÖLLINEN
KUVAUS
4.1 Vaiheistus ja työpaketit
Hanke jakaantui kahteen vaiheeseen, jonka tehtäviä toteutettiin kolmessa työpaketissa. Työpaketteja kuvataan luvuissa 4.1.1 ja 4.1.2.

4.1.1 Vaihe1: maaliskuu–lokakuu 2016

Työpakettien 1 ja 2 kehitystyö toteutui palvelumuotoilutyöpajoissa ja eteni yhtä aikaa.
• Työpaketti 1: Demovaiheen mobiilisovelluksen ketterä kehitys ja käyttöliittymäsuunnittelu
• Työpaketti 2: Palvelumuotoilu ja sisällön määrittely

Työpaketissa 2 selvitettiin erilaisin palvelumuotoilun menetelmin käyttäjien tarpeita ja tapoja
käyttää sovellusta. Asiakastyöpajoissa kehiteltiin ja koeteltiin ensimmäisiä versioita Toimintakykyni-sovelluksesta. Asiakkailta saadut ideat koottiin ja niiden avulla ensimmäisiä versioita
toteutettiin mallien (mockup) avulla, sekä paperisilla malleilla että sähköisillä InVision-malleilla. Malleja testattiin asiakkailla, kunnes saatiin riittävä selvyys tarvittavista toiminnoista
koodaamista varten. Lisäksi tehtiin sovelluksen avulla tehtävän itsearvioinnin sisällön määrittelyä aikuisten ja lasten versioissa erikseen johtuen aikuisten ja lasten erilaisista tarpeista.
Kootun asiakasymmärryksen perusteella työpaketissa 1 laadittiin ensin graafisia ja myöhemmin koodattuja kehitysversioita. Alustava koodattu prototyyppi valmistui elokuussa. Siinä havaittiin ongelmia ja todettiin, että sovelluksen tulisi toimia paremmin ennen kuin se kannattaa
viedä käyttäjille testattavaksi. Toimintavirheet ja niiden parannusehdotukset koottiin listoiksi
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toteutusjonoihin ja pohdittiin tarkkaan jokaisen asian toteutettavuus ja työmäärä suhteessa resursseihin. Tätä prosessia iteroitiin viisi kertaa, minkä johdosta käytettävyystestauksen aloitus
siirtyi marraskuuhun.

4.1.2 Vaihe 2: marraskuu 2016–helmikuu 2017

Työpaketissa 3 (sovelluksen käytettävyyden ja sillä kerätyn toimintakykytiedon laadun arviointi) kehitysversiota 0.0.12 kokeiltiin laajemmalla käyttäjäryhmällä. Tavoitteena oli imitoida
oikeaa käyttöä aikuisilla, nuorilla ja lapsilla, koota asiakaskokemuksia sovelluksen käytöstä ja
heidän täyttämiä toimintakykyprofiilejaan sekä verrata sovelluksesta kerättyä tietoa LYHTYtutkimuksessa kerättyyn toimintakykytietoon.

Kolmanteen työpakettiin sisällytettiin myös projektin hallinto. Siihen kuului hankkeen koordinaatio, työtilojen pystytys, sopimusneuvottelut, viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman laatiminen sekä käytettävyystestausta varten tarvittavat asiakastiedotteet, kyselyt, aineistonhallintasuunnitelma ja rekisteriseloste, joille saatiin eettisen toimikunnan hyväksyntä.

4.2 Palvelumuotoilun menetelmät

Asiakkaiden kanssa järjestetyissä työpajoissa hyödynnettiin palvelumuotoilun työkaluja (SDT
– Palvelumuotoilun työkalupakki 2012; Sivistystoimen työkalupakki palvelumuotoiluun 2013).
Palvelumuotoilu on jatkuvaa kehitystyötä, jossa tuotteen tai palvelun ideoita kokeillaan oikeilla
asiakkailla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin suuria investointeja tulee tehtyä. Tuotetta tai palvelua kehitetään palvelumuotoilun keinoin iteratiivisesti: testauksessa opitaan, kehitetään, kokeillaan, muokataan ja taas opitaan.
Käyttäjätestauksissa menetelminä käytettiin havainnointia, keskustelua ja yhdessä ideointia.
Työpajoissa testattiin prototyypin eri kehitysversioiden hyväksyttävyyttä, toimivuutta, esteettömyyttä, käytön helppoutta sekä navigointia. Käyttäjätestausten lisäksi projektityöntekijöiden
kesken pidettiin valmistelu ja design-työpajoja paikallisesti sekä videoneuvotteluyhteydellä.
Asiakaskokemusten perusteella prototyypistä tuotettiin aina uusi iteraatio. Palautteet ja ideat
kirjattiin ylös tai valokuvattiin.

4.3 Käyttöliittymäsuunnittelun menetelmät

Kehittämistyön menetelmiksi valittiin projektin alussa ketterän ohjelmistokehityksen menetelmä, jolla mICF-mobiilisovellusta voidaan suunnitella ja kehittää vuorovaikutteisesti käyttäjiltä saadun palautteen mukaisesti. Hankkeen projektinhallintasovellukseksi otettiin käyttöön
Trello-palvelu (kuva 1, s. 12), jota on hyödynnetty sekä palvelumuotoilun että ketterän ohjelmistokehityksen yhteisenä projektinhallinta- ja dokumentointityökaluna. Trelloon merkittiin
jokanen yksittäinen tehtävä omaan korttiin. Kortteja siirrettiin to do-, doing- ja done-tauluihin
sitä mukaa mikä niiden vaihe oli. Ketterän ohjelmistokehityksen vaiheita ja käsitteitä, kuten
user story, product backlog, sprint, sprint backlog, dokumentoitiin iteratiivisesti Trello-palvelun
tauluihin.
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Kuva 1. Trello-palvelu käytössä tehtäväkohtaiseen työskentelyyn kaikissa työpaketeissa.

Käyttöliittymän suunnittelu aloitettiin hahmottamalla ideaa asteittain eri työkaluilla visuaalisemmaksi toimintojen tarkentuessa testaajilta saadun toistuvan palautteen avulla. Käyttöliittymän hahmottamiseen käytettiin aivan ensimmäisenä työkaluna interaktiivista Powerpointmallipohjaa sekä fyysisiä Post it -lappuja, joilla voitiin tehdä testaajien kanssa nopeita kokeiluja
ilman koodausta.

Kun ensimmäinen käyttötapaus (use case) saatiin kuvattua PowerPointin avulla, suunnittelutyön rinnalle otettiin visuaalisia suunnittelutyökaluja, kuten FluidUI, jolla voitiin toteuttaa graafinen kokonaisuus www-selaimessa testattavaksi. Tällä tavoin voitiin minimoida eri käyttöliittymän toimintojen muutteluun käytettävä työmäärä, sillä FluidUI-työkalussa sekä myöhemmin
käyttöönotetussa InVisionApp-palvelussa keskitytään vain graafisten elementtien testaamiseen sekä loogisen vuorovaikutuksen käyttäjätestaukseen todellisilla päätelaitteilla www-selaimen kautta. InVision-palvelun avulla käyttöliittymää päästiin testaamaan todellisten käyttäjien kanssa jo ensimmäisten kuukausien aikana. Tällä tavoin kerättiin ymmärrystä käyttäjien
tarpeista ja mieltymyksistä jo varhaisessa vaiheessa.

Käyttöliittymäsuunnittelutyökalujen avulla saatiin ohjelman tekninen vaatimusmäärittely
käyntiin varhaisessa vaiheessa, siten että käyttöliittymän toiminnalliset ominaisuudet voitiin
kuvata visuaalisesti teknisille kehittäjille. Tällä tavoin pystyttiin tehostamaan projektin työpakettien sekä organisaatioiden vuorovaikutusta projektin alkuvaiheessa. Teknisen vaatimusmäärittelyn avulla tekninen kehitystiimi pystyi tekemään valinnat teknisten ohjelmisto- ja arkkitehtuuriratkaisuiden osalta ja aloittamaan ohjelmiston kehittämisen iteratiivisesti käyttöliittymäsuunnittelun ollessa vielä käynnissä.
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4.4 Asiakasrekrytointi palvelumuotoilutyöpajoihin
Helsingissä järjestettiin kuusi aikuisten palvelumuotoilutyöpajaa Validia Kuntoutuksen asiakkaiden kanssa. Valteri-koulussa järjestettiin viisi palvelumuotoilutyöpajaa Jyväskylässä Onervan ja Oulussa Tervaväylän toimipisteessä sekä yksi yhteinen arviointipalaveri.

4.5 Asiakasrekrytointi käytettävyystutkimukseen

Asiakkaita rekrytoitiin LYHTY-tutkimuksesta, Validia Ammattiopistosta, Siun sotesta ja Valterikoulusta.

4.5.1 Aikuiset

Aikuisia koekäyttäjiä rekrytoitiin LYHTY-tutkimukseen osallistuvista henkilöistä, joilla oli älypuhelin ja jotka olivat ilmoittaneet kiinnostuksensa osallistua mobiilisovelluksen käytettävyystutkimukseen tutkimuksen kyselyn yhteydessä (n = 21). Heille lähetettiin kirje, joka sisälsi tiedotteen ja suostumuslomakkeen sekä kirjekuoren, jossa oli tiedote, lyhyt kysely ja vastauskuori
ammattilaiselle.

Tiedotteessa kerrottiin tutkimuksen tavoitteista ja ohjeistettiin itse lataamaan Toimintakykyni-sovellus omaan kännykkään tai tablettiin ja käyttämään sitä kotona noin viikon ajan kirjaten sovellukseen heille itselleen tärkeää toimintakykytietoa ja siihen liittyviä asioita. Tämän
jälkeen osallistujia pyydettiin jakamaan sovelluksesta saatu yhteenveto sote-ammattilaiselle
palveluiden suunnittelua ajatellen, mikäli asiakas olisi testiaikana menossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, sekä antamaan kirjekuori ammattilaiselle. Noin viikon testikäytön jälkeen tutkimukseen osallistujaa pyydettiin joko yksilö- tai ryhmähaastatteluun. Haastattelut
kestivät noin puoli tuntia ja ne toteutettiin puhelimitse tai Invalidiliiton Esteettömässä toimitalossa Helsingissä.

4.5.2 Nuoret

Lisäksi koekäyttäjiksi rekrytoitiin nuoria Validia Ammattiopistosta ja Siun sotesta. Validia Ammattiopistossa Järvenpäässä pidettiin 14.11. infotilaisuus testaajien rekrytoimiseksi käytettävyystutkimukseen. Tilaisuuteen osallistui ammattiopiston opiskelijoita sekä heidän avustajia ja
opettajia, yhteensä noin 50 henkilöä. Kuulijoille kerrottiin yleisesti Toimintakykyni-sovelluksen prototyypistä sekä testaamiseen osallistumisen käytännöistä kuten yllä. Opiskelijat olivat
saaneet ennen tilaisuutta myös kirjallisen tiedotteen testauksesta. Testauksesta kiinnostuneille
opiskelijoille jaettiin infotilaisuuden jälkeen kirjalliset suostumuslomakkeet palautuskuorineen. Myös muille halukkaille annettiin mahdollisuus ilmoittautua vielä jälkikäteen testaukseen.

Siun Sotessa testaajiksi pyydettiin yhdeksän toisen asteen opiskelijaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Niskalan ja Peltolan toimipisteistä. Opiskelijoille pidettiin yhteinen infotilaisuus sovelluksen testaamisesta, jossa he saivat tiedotteen ja suostumuslomakkeen. He saivat
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koko testaamisen ajan tarvittaessa ohjeistusta Siun soten projektityöntekijältä. Opiskelijat olivat menossa opiskeluterveydenhuollon ensimmäisen vuoden terveydenhoitajan toteuttamaan
terveystarkastukseen, jota ennen he arvioivat omaa tilannettaan Toimintakykyni-sovelluksella.

Testaukseen osallistuneet opiskelijat olivat tottuneita mobiililaitteiden käyttäjiä ja heiltä uskottiin saatavan arvokasta tietoa käytettävyydestä ja sisällöstä. Testauksessa pyrittiin saamaan
tietoa, auttaako Toimintakykyni-sovellus omien tarpeiden ja palvelutarpeen tunnistamisessa
terveystarkastuksessa. Siun Sotessa kysyttiin myös, mitä terveystarkastukseen menijä koki ja
odotti itse palvelusta. Opiskelijoiden haastattelut järjestettiin fokusryhmähaastatteluna. Opiskelijoiden lisäksi selvitettiin yhden terveydenhoitajan näkemyksiä sovelluksen käyttökelpoisuudesta ja käytettävyydestä.

4.5.3 Lapset

Lasten version koekäyttäjiä rekrytoitiin Valteri-koulun Tervaväylän ja Onervan toimipisteistä.
Tietoinen suostumus saatiin 11 alle 15-vuotiaalta lapselta ja heidän vanhemmiltaan. Sovellusta
käytettiin oppilaiden kanssa ennen HOJKS- ja kuntoutussuunnitelmaneuvottelua. Sovelluksen
käyttö tapahtui koulupäivän aikana opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Sovelluksen käyttöön varattiin 1–2 noin 45 minuutin mittaista aikaa kullekin oppilaalle. Mukana oli koulusta aikuinen, joka avusti oppilasta tarvittaessa ja kuulosteli jo samalla käyttökokemuksia. Sovelluksen käyttökokemuksia kartoitettiin heti sovelluksen käyttötilanteessa tai myöhemmin.
Tervaväylän toimipisteessä kuva yhteenvedosta tallennettiin sähköiseen tietojärjestelmään
oppilaan tietoihin SUOJAaan, josta lähityöntekijät pystyivät käymään sitä katsomassa. Lisäksi
kuva lähetettiin vanhemmille. Sovelluksesta saatua yhteenvetoa oli tarkoitus hyödyntää
HOJKS- ja kuntoutussuunnitelmakeskusteluissa. Ammattilaisen käyttökokemukset kysyttiin lähityöntekijöiltä sähköisellä Webropol-lomakkeella.

4.5.4 Muut

Tutkimusryhmien ulkopuolisille henkilöille annettiin myös mahdollisuus testata sovellusta ja
antaa siitä palautetta, koska Toimintakykyni-sovellus herätti mielenkiintoa erityisesti terveydenhuollon ammattilaisissa ja asiantuntijoissa. Ulkopuoliset testaajat (n = 40) ilmoittautuivat
muiden testaajien tavoin sähköisellä lomakkeella koekäyttäjiksi, jotta he saivat latauslinkin sovelluksen asentamiseksi omiin laitteisiinsa. Testauksen jälkeen ulkopuolisia koekäyttäjiä pyydettiin antamaan palautetta verkkolomakkeella tai sähköpostitse.

4.5.5 Rekrytoinnin onnistuminen

Yhteydenoton jälkeen neljä LYHTY-tutkimukseen osallistujaa ei lähtenyt mukaan koekäyttäjäksi. Syynä oli motivaation tai ajan puute tai sopimaton puhelinmalli. Yksi osallistuja perui
osallistumisensa tutkimukseen koekäytön aikana. Syynä keskeyttämiseen oli sovelluksen hankala latausprosessi. Kolmea testaajaa ei tavoitettu puhelimitse tai sähköpostitse. LYHTY-tutkimuksen osallistujista testaukseen ja haastatteluihin osallistui lopulta 12 henkilöä.
Validia Ammattiopiston infotilaisuuden jälkeen kuusi opiskelijaa ilmoitti halukkuutensa ryhtyä
koekäyttäjiksi ja heille annettiin kirjalliset suostumuslomakkeet palautuskuorineen. Heistä
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vain kolme ilmoittautui testaajaksi, ja yksi jättäytyi tutkimuksesta pois vaikean latausprosessin
vuoksi. Näin ollen lopulta vain kaksi opiskelijaa osallistui testaukseen ja haastatteluun. Siun
sotessa kuusi ammattikoulun opiskelijaa ilmoittautui testaajaksi testijakson alussa. Heistä viisi
lopulta osallistui testaukseen ja haastatteluun.

Kaikki Valteri-kouluissa empatiatyöpajoihin rekrytoidut lapset osallistuivat koekäyttäjiksi yhdessä koulun ammattilaisen kanssa.

4.6 Käytettävyystestauksen menetelmät
4.6.1 Testattavan prototyypin lataaminen

Tietoisen suostumuksen allekirjoittaneita testaajia pyydettiin ensin ilmoittautumaan koekäyttäjiksi Webropol-lomakkeella, joka heiltä tiedusteltiin GoogleID tai AppleID, joita tarvittiin betaversion koekäyttöä varten testiympäristössä. Tämän jälkeen testaajat saivat sähköpostitse
asennuslinkin sekä ohjeet sovelluksen asentamiseen. Aikuiset ja nuoret testaajat latasivat itse
Toimintakykyni-sovelluksen omaan puhelimeensa ja rekisteröityivät sovellukseen luomalla
oman käyttäjätilin. Valteri-koulussa lapset käyttivät samaa laitetta (yhdellä AppleID- tai
Google-tunnuksella), johon jokainen lapsi-koekäyttäjä loi oman käyttäjätilinsä aloittaessaan sovelluksen käytön.

Sovelluksen asentamista varten annettiin asennuslinkki, joka voitiin luoda vain Google-tilin tai
AppleID-käyttäjätunnuksen antaneille, koska Applen ja Androidin kehitysversioita ei voitu tarjota vapaasti saataville sovelluskaupoista. Ohjeistus koekäyttäjille oli saatavilla myös
thl.fi/mICF-sivustolla (liite 1) ja tarpeen mukaan sitä annettiin myös henkilökohtaisesti. Kysymyksiä ja palautetta varten avattiin toimintakykyni.fi-sähköposti.

4.6.2 Digilukutaidon kartoitus

Koekäyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä aikuiset ja nuoret osallistujat vastasivat kysymyksiin, joilla kartoitettiin osallistujien terveyteen liittyvää digilukutaitoa. Kysymysten avulla selvitettiin testaajien valmiuksista terveyteen liittyvän tiedon hallitsemisesta ja hyödyntämisestä
teknologisissa sovelluksissa sekä kokemuksia niiden käytöstä. Kysymykset pohjautuvat Kayser
ym. (2015) viitekehykseen, jonka seitsemän osa-aluetta kuvaa niitä vaatimuksia ja tarpeita,
joita tarvitaan terveyteen liittyvien digitaalisten palvelujen käytössä: 1) tieto omasta terveydestä, 2) kyky käyttää tietoa, 3) kyky toimia tiedon perusteella, 4) pääsy toimiviin teknologioihin, 5) pääsy teknologioihin, jotka sopivat yksilöllisiin tarpeisiin, 6) tunne teknologioiden käytön hyödyllisyydestä, ja 7) tunne teknologioiden käytön turvallisuudesta ja varmuudesta
(liite 2).

4.6.3 Tiedonkeruu asiakkaiden kokemuksista

Teemahaastattelu sisälsi kysymyksiä eri aiheista: Toimintakykyni-sovelluksen käytöstä, tuen
tarpeesta, hyödyllisyydestä oman elämäntilanteen kuvaamisessa, kokemuksista osana palvelun tai kuntoutuksen suunnittelua (voimaantuminen, yhteinen päätöksenteko) ja hyväksyttävyydestä (liite 2).
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Teemahaastattelun laadinnassa hyödynnettiin useita viitekehyksiä. Teknologian hyväksymismallissa (technology acceptance model, TAM) määritellään havaittu käytettävyys (perceived
usefullness), eli ihmiset käyttävät tai eivät käytä sovelluksia riippuen siitä uskovatko he niiden
toimivan paremmin kuin aiempi toimintatapa, ja havaittu käytön helppous (perceived ease of
use), jolla tarkoitetaan missä määrin henkilö uskoo tietyn teknologian toimivan ilman ponnisteluja sekä näiden seurauksena teknologian hyväksyttävyys (Davis 1989; Venkatesh ym. 2003;
Holden ja Karsch 2010).
Voimaantumisen prosessilla tarkoitetaan henkilön perustavanlaatuista toimintaa oman ympäristönsä ymmärtämiseksi ja kontrolloimiseksi, minkä muutosta voidaan arvioida käyttäjän
kompetenssissa, minäpystyvyydessä, terveyteen liittyvien asioiden hallinnassa, merkityksellisyyden kokemuksessa ja valintojen tekemisessä (Thomas ja Velthouse 1990; Smith 1998). Tätä
tietoa voi kerätä parhaiten laadullisina muutoskertomuksina, joten kysyimme käyttäjiltä merkittävintä muutosta perustuen työkaluun Most Significant Change (Dart ja Davies 2003; Davies
ja Dart 2005).

Yhteisen päätöksenteon arvioimiseksi tarvitaan näkemyksiä sekä asiakkailta että ammattilaisilta (Légaré ym. 2006). Poimimme haastatteluun soveltuvia kysymyksiä tätä varten kehitetyistä mittareista Decision Conflict Scale (O’Connor 1995) sekä Mutual Understanding Scale
(Harmsen ym. 2005). Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia varten laadittiin samoista teemoista
monivalintakysely (liite 2). Helsingin yliopiston Ihmistieteiden eettinen toimikunta antoi
18.4.2016 tutkimukselle puoltavan lausunnon (13/2016).

4.6.4 Analyysimenetelmät

Toimintakykyni-kehitysversion järjestelmän laatu, toimintakykytiedon laatu ja palvelun laatu
arvioitiin erikseen (DeLone ym. 2003).

Järjestelmän laatu sisältää tuloksia sovelluksen mukautuvuudesta käyttäjien tarpeisiin, hyväksyttävyydestä, käyttökelpoisuudesta, luotettavuudesta sekä vastausajasta. Tietoja aikuisten ja
lasten version käyttäjäkokemuksista analysoitiin laadullisesti suhteessa tutkimuskysymyksiin.
Asiakkaan ehdotukset järjestelmän laadun parantamiseksi koottiin kehitystehtävälistaksi.

Tiedon laatu sisältää arvion sovelluksesta saatavan tiedon luotettavuudesta, pätevyydestä, täydellisyydestä, relevanttiudesta ja ymmärrettävyydestä. Sovelluksesta kerätystä tiedosta analysoitiin asiakkaan valitsemien aiheiden ja toimintakyvyn kuvauskohteiden määrä. Lisäksi analysoitiin kuinka moneen kuvauskohteeseen kirjoitettiin lisätietoa tai lisättiin kuvia sekä oliko
vastattu fyysisen toimintakyvyn PROMIS-mittariin, kuinka moneen kysymykseen ja mikä oli tulos. PROMIS-mittarin lyhytversion tulos laskettiin kaavalla: vastauspisteiden summa kerrottiin
lyhyt version kysymysten lukumäärällä. Tulos jaettiin vastattujen kysymysten määrällä. Tästä
saatiin raakatulos, joka muunnettiin T-arvoksi muuntotaulukon mukaisesti (PROMIS Scoring
Manuals 2017).
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Toimintakykytiedon laajuuden ja laadun vertailu tehtiin LYHTY-tutkimuksesta saadun toimintakykytiedon ja Toimintakykyni-sovelluksella saadun tiedon välillä. LYHTY-tutkimuksen kysymykset perustuivat tuki- ja liikuntaelinsairaiden postakuuttiin ICF-ydinlistaan ja niihin sillattuihin PROMIS-kysymyksiin sekä kyselylomakkeen iteratiiviseen kehittämiseen yhteistyössä
lyhytkasvuisten kanssa. Sähköisessä LYHTY-kyselyssä oli pakko vastata jokaiseen kohtaan.
Tällä tavoin saatua tietoa verrattiin Toimintakykyni-sovelluksessa vapaaehtoisuuteen perustuvaan toimintakykytiedon tallentamiseen. Vertailussa tarkasteltiin, mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia eri menetelmin saadulla toimintakykytiedolla on ja miten saatu tieto jakaantuu toimintakyvyn eri kuvauskohteisiin.
Palvelun laatu sisältää kaiken tuen ja palvelut asiakkaille. Koska testiversion lataamiskäytäntö
poikkeaa normaalista ja koska sitä ei ollut kytketty osaksi mitään palvelua, palvelun laatuna ei
voitu tarkastella kaikkea käyttöä liittyen sovelluksen lataamiseen ja käyttäjätilin avaamiseen
tai tiedon jakamista. Prototyypin laatuna tarkasteltiin pelkästään sen toiminnallisuuksien laatuna, kuten navigointia sivulta sivuille, tiedon tallentamista ja kuvien lataamista.
Yhteisvaikutukset ovat tärkeimpiä onnistumisen mittareita, sillä niiden avulla voidaan kuvata
positiiviset ja negatiiviset vaikutukset sekä käyttäjille että palveluntuottajille (DeLone ym.
2003). Analysoimme yhteisvaikutuksina järjestelmän, tiedon ja sovelluksen toiminnallisuuksien laatua tarkastelemalla niitä yhdessä.
Analysoimme myös millaiset käyttäjät ottaisivat sovelluksen käyttöön tai hylkäisivät sen ja
mistä syistä, sillä haittana voi olla mm. kokemus sovelluksen turvattomuudesta, joka voi kaventaa käyttäjän tunnetta omasta autonomiasta ja itsenäisyydestä (Schulz ym. 2014).

5 HANKKEEN TOTEUTUMINEN JA TULOKSET
5.1 Ketterä kehitys ja käyttöliittymäsuunnittelu
Työpaketissa 1 toteutettiin demovaiheen mobiilisovelluksen (Proof of Concept, Minimum Viable
Product) ketterä kehitys ja käyttöliittymäsuunnittelu, joka tukeutuu 2. työpaketissa palvelumuotoilun menetelmin kehitettävään asiakasymmärrykseen sekä prototyypin lapsi- ja aikuiskäyttäjäryhmiltä kerättyyn interaktiiviseen tarvemäärittelyyn.

5.1.1 Tekninen vaatimusmäärittely

mICF-sovelluksen asiakasymmärryksen muodostamiseksi luotiin ensin yhdeksän käyttäjän
persoonatarinat, jotka kuvaavat kuinka he käyttävät palvelua oletusarvoisissa arjen tilanteissa
(liite 3). Käyttäjätarinoiden kuvaaminen mahdollisti käyttäjäpolun määrittämisen sekä käyttöliittymän teknisen vaatimusmäärittelyn käynnistämisen, joka oli edellytyksenä myöhemmin
valittaville ohjelmistokehitysteknologioille.
Projektin alussa kartoitettiin ja testattiin RAD (Rapid Application Development) kehitystyökaluja JourneyApps ja AppGyver, joilla saavutettaisiin käytettävyystestauksen käyttöön tehokkain

18

toteutettavuus, käytettävyys ja tehokkuus. Toimintakykyni-sovelluksen käyttöliittymän teknisiksi toteutusvaihtoehdoiksi oli mahdollista valita iOS- ja Android-mobiililaitteesiin asennettava sovellus (Native App), verkkoselaimen kautta käytettävä verkkosovellus (Web App) tai näiden yhdistelmä eli hybridisovellus, joka lopulta valittiin toteutusteknologiaksi avoimen lähdekoodin Ionic Framework -kehitysympäristöllä (Ionic 2013–2017).

Käyttöliittymäsuunnittelun ohella tutkittiin myös teknisiä toteutusvaihtoehtoja backend-taustajärjestelmälle huomioiden Kelan Omakannan omatietovarannon julkisia arkkitehtuurikuvauksia, sekä THL:n toimintakykytiedon tietomallin kehitysversiot prototyypin suunnittelun
lähtökohtana. Hankkeen alussa tutkittiin ja testattiin myös Kelan FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) -hiekkalaatikon hyödyntämismahdollisuuksia hankkeen tutkimustiedon
kehittämisalustana, mutta hyödyntämisestä kuitenkin luovuttiin sen keskeneräisyydestä johtuen.

Kehitysympäristöksi valittiin, konfiguroitiin ja otettiin käyttöön toimintakyvyn tiedonkeruussa
hyödynnettävä taustajärjestelmä (backend-testitietokanta) Baasbox (Baasbox 2016). Toimintakykyni-sovelluksen käytettävyystestausta varten määriteltiin ja suunniteltiin seuraavat komponentit: a) iOS ja Google Android -mobiilisovellus b) Termieditorin välimuistikomponentti
c) ICF-metatietokantapalvelu (FunctionMapper-laajennus Termieditoriin) d) Baasbox-tietokantapalvelu (kuvio 1).
Kuvio 1. Toimintakykyni-sovelluksen sijoittelukaavio.

<<Amazon EC2 instance>>
: Termed gateway
{domain: gateway.icfmobile.eu}
{OS: Ubuntu 14.04}
{region: eu-west-1c}

<<device>>
: Mobile device
{OS: Android} / {OS: iOS}
<<application>>
fi.jamk.ict.icfmobile

REST
HTTPS

REST
HTTPS

<<service>>
Nginx reverse proxy
{PORT: 443}
{HTTPS: True}
<<Amazon EC2 instance>>
: Storage
{domain: storage.icfmobile.eu}
{OS: Ubuntu 14.04}
{region: eu-west-1a}
<<docker>>
BaasBox
{PORT_INTERNAL:
9000}
{PORT_EXTERNAL:

<<volume>>
/mnt/baasvolume

<<service>>
: Termieditori
{domain: termed.thl.fi}
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iOS- ja Google Android -mobiilisovellus on käyttäjän älypuhelimeen asennettava ns. hybridisovellus, joka on ladattavissa rajoitetusti testikäyttäjille Googlen tai Applen sovelluskaupoista. Sovellus toteutettiin hyödyntäen avoimeen lähdekoodiin perustuvaa Ionic Framework
-sovelluskehitysympäristöä, jolla sovellus voitiin toteuttaa kustannustehokkaasti samanaikaisesti sekä Apple iOS- että Google Android -päätelaitteille (Ionic 2013–2017).
HTTPS

Termieditorin välimuistikomponentti toteutettiin välimuistiksi Toimintakykyni-sovelluksen
tekemille kyselyille REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) -rajapinnan välityksellä, jotta metatietokantapalveluun ei kohdistettaisi mobiilisovelluksen tekemiä suoria tietokantakyselyjä. Välimuistiin tallennettiin Termieditorissa määritelty tietomalli, joka päivitettiin ja synkronoitiin aina, mikäli Termieditorin tietomalli muuttui. Tällä
tavoin vältettiin Termieditorin rajapinnan ylikuormittuminen käyttäjätestauksen aikana.
FunctionMapper määritteli Toimintakykyni-käyttöliittymässä esitettävän sisällön, joka haettiin mobiilisovellukseen välimuistikomponentin välityksellä käyttäen salattua (HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure) REST-rajapintaa. Käyttöliittymässä ei siten ollut tallennettuna
lainkaan staattista sisältöä, lukuun ottamatta tietosuojaselostetta sekä käyttöohjeita ym. valikkotekstejä.
Avoimeen lähdekoodiin perustuva Baasbox-tietokantapalvelu toimi testikäyttäjien henkilökohtaisilla käyttövaltuuksilla tallentaman tutkimusdatan keskitettynä, pääsynvalvottuna tallennuspaikkana. Tietokantapalvelu toteutettiin salattuna, pilvipalvelupohjaisena Amazon Web
Services (AWS EC2) -ratkaisuna, jossa tutkimusdata sekä säilytetään (Data At Rest, server-side
encryption, SSE, AES-256) että siirretään salattuna (Data In Transit, HTTPS) EU:n tietosuojadirektiivin 95/46/EC, hyvän tietojenkäsittelytavan sekä projektin tietosuojaselosteen vaatimusten mukaisesti (EU data protection 2017).

5.1.2 Käyttöliittymäsuunnittelu

Ennen varsinaista ohjelmistokehitystä käyttöliittymäsuunnittelua lähdettiin toteuttamaan palvelumuotoilun menetelmillä sekä digitaalisilla FluidUI- ja InVision-käyttöliittymätyökaluilla,
joilla saatiin käyttäjäryhmille jo varhaisessa kehitysvaiheessa visuaalinen mockup-ilmentymä
puhelimissa ja tableteissa kokeiltavaksi (kuva 2, s. 20).
Työpaketissa 2 käyttäjätestauksessa saatuja palautteita on siten saatu muotoiltua iteratiivisesti
visuaalisen käyttöliittymään kokeiltavaksi. Lisäksi käyttöliittymän visuaalisessa suunnittelussa
on huomioitu THL:n laatimat verkkopalveluiden esteettömyyssuositukset.
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Kuva 2. Visuaalinen käyttöliittymäprototyyppi lasten käyttöliittymän eri näkymistä InVision-suunnittelutyökalussa.

5.1.3 FunctionMapper
THL:n kehittämään Termieditori-ohjelmistoon rakennettiin nk. FunctionMapper-laajennus
mICF-käyttöliittymässä esitettävän sisällön keskitettyyn muokkaukseen ja hallinnointiin. Termieditorin yleinen arkkitehtuuri ja rajapinnat on dokumentoitu avoimesti (Yhteistyötilat
2017a ja b). Laajennuksen tekeminen tarkoitti mICF-tietomallin määrittelyä (kuvio 2) sekä ICFluokituksen ja siihen linkitettyjen käsitteiden muuntamista ja siirtämistä Termieditoriin.
Kuvio 2. FunctionMapper-tietomalli kaaviona.
broader
ICF category

ICF inclusion

ICF exclusion

Code
Display name for adults
Infotext for adults
Display name for children
Infotext for children
Synonym
Related term
ICF definition
ICF inclusion
ICF exclusion
Date accepted

Group
title
definition

User need
user need name
display name for adults
display name for children
definition
infotext

Instrument
instrument name
abbreviation
definition
Domain
domain name

Item
item

Response scale
response scale label

Option
option label
option value
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FunctionMapper otettiin käyttöön heinäkuussa 2016. Toimintakykyni-prototyypin käyttäjille
näytettävät, personoidut luokitukset ja kysymykset haetaan siten suoraan FunctionMapperistä
käyttäjäryhmille valittujen tarveryhmien ja linkitysten mukaisesti, eikä niitä tallenneta lainkaan käyttäjien päätelaitteisiin.
FunctionMapperin avulla hallittavaa sisältöä voidaan muokata verkkoselaimen kautta.
FunctionMapperiin on myös kehitetty REST-tiedonsiirtorajapinta, jolla Toimintakykyni-prototyyppi tekee tietokantakyselyjä FunctionMapperistä. Kuviossa 3 esitetään, mitä kenttiä sovellus hakee termieditorin aineistosta. Kuvio 4 esittää tietueissa käyttävät koodit, joita Toimintakykyni-sovellus käyttää.

Kuvio 3. FunctionMapperin tietueet ja niissä olevat kentät, jotka Toimintakykyni-sovellus hakee FunctionMapperin
aineistoista.

ICF-luokka
1-n

Käyttäjän tarve

Kenttä ”koodi”
– Käyttäjän tarpeen nimi
”mICF_user_needs”

Kenttä ”koodi”
– Näyttönimi aikuisille
”displayNameForAdults”
– Infoteksti aikuisille
”infoTextForAdults”
– Näyttönimi lapsille
”displayNameForChildren”
– Infoteksti lapsille
”infoTextForChildren”

Kysymys
Itse keksitty 1-n

Vastausasteikko
Itse keksitty

Kysymys
PROMIS 1-n

Vastausasteikko
PROMIS

Kenttä ”koodi”
– Kysymys
”mICF_instruments”

Kenttä ”koodi”
– Vastausasteikon
nimike
”ResponseScale”

Kuvio 4. Koodien nimeäminen FunctionMapperiin aikuisten ja lasten sovelluksessa.

Aikuisten sovellus

ICF-luokka:
d430

Oma kysymys:
micf_adults_item_selfmade_d430_1

Oma vastausasteikko:
micf_adults_scale_help1

ICF-luokka:
d4

PROMIS kysymys:
micf_adults_item_promis_PFA11_d4_1

PROMIS vastausasteikko:
micf_adults_promis_difficulty1

ICF-luokka:
e150

Oma kysymys :
micf_children_item_selfmade_e150

Oma vastausasteikko:
micf_children_scale_performance

ICF-luokka:
d4

PROMIS kysymys:
micf_children_item_promis_235R1 _d4_1

PROMIS vastausasteikko:
micf_children_promis_difficulty1

Käyttäjän tarve:
micf_adults_need_usingarmandhand

Lasten sovellus
Käyttäjän tarve:
micf_children_need_mobility
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FunctionMapperissa tapahtuvaa sisällönpäivitystä varten laadittiin lyhyt käyttöopas (Anttila
ym. 2017a). Se kertoo sisällönkehittäjille FunctionMapperin tämänhetkiset toiminnallisuudet,
aineistot ja tietokentät sekä ohjeistaa, miten sisältöä päivitetään. Käyttöopas on kirjoitettu ja
muokattu englanniksi yhteistyössä kansainvälisen mICF-verkoston kanssa ajatellen sovelluksen käyttöä ja jatkokehitystä muilla kielillä. FunctionMapperin avulla sovelluksen sisällönpäivitystä voidaan tehdä kuvan 6 osoittamiin tietokenttiin aina, kun on tarve muutoksille.

5.1.4 Ohjelmistokehitys

Kesäkuussa 2016 käynnistettiin varsinainen ohjelmistokehitys, kun käyttöliittymän vaatimusmäärittely sekä tunnistetut toiminnalliset ja ei-toiminnalliset ominaisuudet voitiin hyväksyä
mockupien avulla kehitettäväksi. Ohjelmiston tietomalli on esitetty liitteessä 4. Heinäkuussa
2016 kehitettiin REST-API-rajapinta metatietopalvelu termieditoriin, jolloin Toimintakykynisovellukseen voitiin hakea Termieditorissa määriteltyä ICF-sisältöä. Elokuussa 2016 julkaistiin
Toimintakykyni-sovelluksen toinen kehitysversio (0.0.6) sekä Googlen Play että Applen AppStore-sovelluskaupoissa ns. beta-testijulkaisuina, jotka olivat vain hankkeen käyttäjäryhmien
saavutettavissa erillisen henkilökohtaisen kutsun avulla.

Syksyn 2016 aikana ketterän ohjelmistokehityksen iteraatioita (sprint) toteutettiin kaikkiaan
kuusi kappaletta lisää, siten että viimeisin käyttäjätestaukseen jaeltu versionumero oli 0.0.12.
Syksyn sprinteissä eli kehityssykleissä korjattiin virheitä nopealla vasteajalla testikäyttäjiltä
saatujen palautteiden avulla sekä kehitettiin ja testattiin uusia ominaisuuksia priorisoidun kehitysjonon (product backlog) mukaisesti. Uudet ominaisuudet saatiin noin viikon vasteajalla
testattavaksi.
Projektisuunnitelmassa tavoitellut tekniset ominaisuudet toteutettiin projektin resurssien
määrittämissä rajoissa. Käytettävyyden kannalta joitakin tunnistettuja toiminnallisia sekä eitoiminnallisia ominaisuuksia jouduttiin rajaamaan pois kehityksestä ja teknisen kehityksen aikataulua jouduttiin pidentämään noin neljä viikkoa, jotta kriittiset ominaisuudet saatiin toteutettua käyttäjätestausta varten.

Lopputuloksena teknisen ohjelmistokehityksen sekä arkkitehtuurin osalta saavutettiin toimiva
käyttöliittymä, taustajärjestelmä ja tietokanta sekä operointityökalut eli ns. Full Stack -kokonaisuus.. Termieditorin reaaliaikaisen FunctionMapper-metatietopalvelun osalta olimme ylittäneet alkuperäiset tekniset odotukset, järjestelmän ollessa kypsempi, kuin projektisuunnitelmassa alun perin oli suunniteltu. Sekä mobiilisovelluksen että palvelinkomponenttien lähdekoodi sekä suoritettava ohjelmakoodi on lisensoitu Euroopan unionin yleisellä lisenssillä (European Commission 2015).

5.2 Palvelumuotoilu

Työpaketissa 2 toteutettiin keväällä 2016 useita iteratiivisia palvelumuotoilutyöpajoja kehitysversioiden asiakaslähtöiseksi muotoiluksi ja testattiin sisältöä. Työpajat toteutettiin erikseen
aikuisille ja lapsille. Aikuisten kuuteen työpajaan osallistui Validia Kuntoutuksen aivo- ja selkäydinvammaisia kuntoutujia, aina eri henkilöt. Työpajoissa oli kolmesta seitsemään henkilöä,
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yhteensä 47. Lasten tablettiversion palvelumuotoilutyöpajoja pidettiin kahdessa Valteri-koulun toimipisteessä, kaksi Tervaväylässä ja kolme Onervassa, aina samoilla noin 10–12-vuotiailla oppilailla. Onervassa palvelumuotoiluun osallistuneilla oppilailla oli kielellisiä häiriöitä
ja Tervaväylässä oli CP-vammaisia oppilaita. Yhteensä mukana oli 11 oppilasta.

Persoonatarinoiden perusteella luotiin ensimmäinen paperi-mockup. Ensimmäisen aikuisten
palvelumuotoilutyöpajan ja kahden lasten empatiapajan jälkeen tutkijat pitivät designtyöpajan,
jossa muotoiltiin uusi paperi- ja PowerPoint-versio sekä sähköinen kehitysversio. Näistä sovittiin muokattavaksi versioita, jotta voidaan selvittää millainen soveltuu lapsille ja nuorille käytettäväksi tabletissa ja aikuisilla kännykässä. Luonnoksia testattiin ensin tutkijaryhmässä ja
tuotettiin uudet kehitysversiot testattaviksi käyttäjillä (paperi-mockup 0.6 ja sähköinen versio
1.0). Sähköistä kehitysversiota 1.0 testasi myös Siun Sotessa neljä työntekijää ja totesi, että eteneminen ei vielä ollut helppoa ja loogista. Visuaalinen ilme oli miellyttävä ja symbolit olivat
kuvaavia, mutta värien kontrastia olisi voinut ehkä vahvistaa. Hymynaamojen käyttö arviointiasteikkona jakoi mielipiteitä.
Tämän jälkeen kehitysversioiden testaamista jatkettiin palvelumuotoilutyöpajoissa. Osallistujilta saatiin runsaasti tietoa, jonka mukaan kehitysversiota päivitettiin testattavaksi uudelleen
seuraavassa työpajassa (liite 4). Yhdessä työpajassa aiheena oli lisäksi käyttäjäpolun laatiminen. Nimiehdotuksia kysyttiin useissa työpajoissa, joissa kannatettiin nimeä Toimintakykyni
tai Toimintakykyni-päiväkirja, mutta ehdotettiin myös mm. SOTE-päiväkirja tai Puhti.

Aikuiset osallistujat toivat esiin myös epäilyjä sovellusta kohtaan. Miten turvataan, että sovellukseen tallennettu tieto on salaista ja sitä käytetään lain puitteissa? Osallistujilla oli myös kokemuksia, että sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaiset eivät kiinnostu heidän kertomuksestaan tai ota tosissaan sovellukseen tallennettua tietoa. Osallistujien mielestä oli tärkeää, että
sovelluksessa olisi oikeita ja uskottavia mittareita, eikä arvioita tehdä pelkästään esim. hymynaama-asteikolla. Myös kaikki palvelujen tuottajat pitäisi saada mukaan käyttämään ja hyödyntämään sovellusta. Osallistujat kokivat olevansa muutoin väliinputoajia, mikäli palveluntuottaja, jolla itse käy, ei pysty hyödyntämään sovellusta.

5.3 Sisällön kehitys

5.3.1 Aikuisten version sisältö
Aikuisten version sisällön määrittely aloitettiin kuntoutuksen ja ympäristötekijöiden ICF-ydinlistojen perusteella (Cieza ym. 2014; Prodinger ym. 2016). Lisäksi hyödynnettiin ICF-pohjaisen
SPIRAL-lautapelin kuvauskohteita ja käsitteitä avaavia kysymyksiä sekä tanskalaista ICF-luokitukseen perustuvaa Esbjergin mallia, norjalaista kansallisen standardoidun IPLOS (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) -rekisterin 17 ICF-pohjaista kysymystä ja PROMIS-mittareiden lyhytversioita (Esbjerg Municipality 2013; IPLOS-registeret 2016; SPIRAL 2017; PROMIS
2017). Sovelluksen sisällön määrittelyyn osallistui myös kansainvälinen mICF-työryhmä, jonka
kanssa keskusteltiin englanniksi käännetyssä sisältöversioista useaan otteeseen. Lisäksi sisällön kehittämisessä hyödynnettiin asiakkaiden kertomia mielipiteitä ja kommentteja, joita oli
saatu palvelumuotoilun työpajoissa.
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Sisällön muotoilussa hyödynnettiin esimerkkejä aineistoissa olevista kysymyksistä sekä ICFkuvauskohteiden määritelmiä. Kysymyksissä pyrittiin ymmärrettävyyteen ja samalla yritettiin
noudattaa samankaltaista lauserakennetta, jotta voitaisiin käyttää rajallista määrää samoja
vastausvaihtoehtoja. Kysymyksiin määritettiin erilaisia vastausasteikkoja. Sanaeroista huolimatta kaikki vastausasteikot olivat samansuuntaisia ja viisiportaisia. Ne pisteytettiin (0 = ei ongelmaa, 1 = lievä ongelma, 2 = kohtalainen ongelma, 3 = vaikea ongelma, 4 = ehdoton ongelma)
kuten ICF-tarkenteissa, jotta niistä voitiin muodostaa toimintakykyprofiili.
Aikuisten versio sisälsi kaikkiaan 19 aihetta, joissa oli yhteensä 171 erilaista kuvauskohdetta.
Muutama kuvauskohde (n = 19) esitettiin useammassa kuin yhdessä aiheessa, joten vastattavia
kohtia oli 190. Lisäksi oli mahdollisuus valita kaikki aiheet kerralla tai fyysisen toimintakyvyn
PROMIS-mittari, jossa oli 8 kysymystä.
Kuvauskohteet jakautuivat ICF-osa-alueittain seuraavasti:
•
•
•
•

44 ruumiin/kehon rakenteiden kuvauskohdetta pääluokista b1, b2, b4, b6 ja b7
79 suoritusten ja osallistumisen kuvauskohdetta pääluokista d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7,
d8 ja d9
47 ympäristötekijöiden kuvauskohdetta pääluokista e1, e2, e3, e4 ja e5
jokin muu kuvauskohde jokaisessa pääluokassa erikseen (merkitty z-kirjaimella)

Jokaiselle yksittäiselle ICF-koodille määritettiin näyttönimi, infoteksti, kysymys ja vastausasteikko. Jos koodille tehtiin useampia kysymyksiä, ne merkittiin ICF-koodin perään kirjaimilla
a, b, c jne. Sisältö koottiin taulukoihin (liite 5), joista se vietiin FunctionMapperiin.

5.3.2 Lasten version sisältö

Lasten versio toteutettiin ICF CY -luokitukseen perustuvan 6–12-vuotiaiden ydinlistan (ICF-CY
Developmental Code Set check list) perusteella (Ellingsen 2011). Lasten versiossa keskityttiin
kansainvälisen mICF-sisältötyöryhmän kokemusten perusteella kahteen ICF:n osa-alueeseen,
jotka olivat suoritukset ja osallistuminen sekä ympäristötekijät. Vastausasteikoksi valittiin neliportainen, koska lapset jättivät valitsematta keskimmäisen vaihtoehdon. Suoritukset ja osallistuminen -osa-alueella se oli: sujuu oikein hyvin, sujuu hyvin, tarvitsen harjoitusta ja tarvitsen
paljon harjoitusta; ja ympäristötekijät-osa-alueella: ei ongelmaa, lievä ongelma, asiaan tarvitaan parannusta ja asiaan tarvitaan paljon parannusta.

Lasten versiossa oli kaikkiaan 39 kuvauskohdetta, jotka oli sijoitettu ICF-pääluokkien mukaisiin aiheisiin seuraavasti:
•

•
•

23 suoritusten ja osallistumisen kuvauskohdetta pääluokista d1, d2, d3, d5, d7, d8
ja d9
16 ympäristötekijöiden kuvauskohdetta pääluokista e1, e3, e4 ja e5
mahdollisuus lisätä itselleen tärkeitä asioita (merkitty z-kirjaimella)

Sisältö koottiin taulukoihin (liite 6), joista se vietiin FunctionMapperiin.
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5.3.3 Toimintakykymittarin valinta
Kuvailevan tiedon lisäksi tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia liittää sovellukseen myös yksi
tai useampi toimintakykymittari. Vaihtoehtoina pohdittiin vain luotettavia ja kaikille sopivia
asiakaslähtöisiä mittareita, jotta asiakkaalla olisi mahdollisuus tuottaa myös mitattavaa tietoa
toimintakyvystään. Vaihtoehtoina oli WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule) tai
PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System).

WHODAS 2.0 on WHO:n geneerinen, ICF-pohjainen, terveyden ja toimintarajoitteiden arviointimenetelmä, jonka avulla voidaan selvittää terveydentilasta johtuvia vaikeuksia arjen osallistumisessa yli 18-vuotiailla aikuisilla. WHODASin 12 ja 36 kysymyksen itsearviointiversioiden
täyttämiseen menee 5 tai 20 minuuttia. (Üstün ym. 2010; WHODAS 2.0 2015.) WHODASin
12+24-kysymyksen ns. hybridiversio on jo toteutettu ikäihmisille kansallisena itsearviointipalveluna (Omahoitopolut 2017).

PROMIS kehitettiin vuosina 2010–2014 National Institutes of Healthin sekä useiden tutkimuslaitosten ja tiedeyhteisöjen yhteistyönä helpottamaan tutkimuksessa ja kliinisessä työssä käytettävien asiakaslähtöisten mittarien valintaa ja käyttöä yli sairausryhmien (Reeve ym. 2007).
PROMIS sisältää geneerisiä toimintakyvyn mittareita perustuen WHO:n terveyden kolmijakoiseen viitekehykseen (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus) (Cella ym. 2010; Tucker
ym. 2014a). PROMIS mittaa näillä osa-alueilla sellaisia toimintakyvyn ja hyvinvoinnin aiheita,
jotka ovat relevantteja useimmissa kroonisissa sairauksissa (esim. fyysinen tai kognitiivinen
toimintakyky, kipu, sosiaaliset roolit tai väsymys), tieto on vertailtavaa ja sitä voidaan yhdistää
eri sairaus- ja terapiaryhmien välillä (Cella ym. 2010; Liu ym. 2010; Rothrock ym. 2010). IRT
(Item Response Theory) tilastollinen menetelmä mahdollistaa otoksesta riippumattomat tulokset, joten tulokset ovat valideja eri potilasryhmissä, vaikka potilaiden demografinen tausta
vaihtelee (Hambleton ja Swaminathan 1985).

PROMIS-mittareita on kehitetty sekä lapsille että aikuisille. Aikuisten versiot on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille, ja lapsille on tarjolla lapsen itse täytettävä versio 8–17-vuotiaille ja vanhempien täytettävä versio 5–17-vuotiaille (PROMIS 2017). PROMIS-mittarilla on erittäin korkeat standardit tiedon validiteetille ja reliabiliteetille (PROMIS instrument development …
2013). Jokaisen terveysaiheen PROMIS-kysymyspankkia on verrattu aiempiin validoituihin ja
paljon käytettyihin mittareihin (esim. SF-36, Brief Pain Inventory, CES-D, HAQ) ja on havaittu,
että PROMIS-kysymyspankit tarjoavat tehokkaamman (vähemmän kysymyksiä, silti luotettava), joustavamman (kysymyksiä voi tarvittaessa vaihtaa) ja tarkemman (minimaalinen mittausvirhe) mittauksen (Cella ym. 2010). PROMIS-kysymyspankkien kysymykset aikuisille (n =
1 006) on sillattu ICF:ään (Tucker ym. 2014b).
Koska PROMIS-kysymyspankeista voi saada erilaisia kiinteitä lyhytversioita, käyttää yksittäisiä
kysymyksiä tai vastausten perusteella adaptoituvan mittarin (jälkimmäinen vain jos PROMIS
API on käytössä), valitsimme PROMIS-mittarin. Sovellukseen liitettäväksi itsearviointimittariksi valittiin fyysisen toimintakyvyn mittari aikuisille ja liikkumisen mittari lapsille, koska vertailuryhmän lyhytkasvuisilla henkilöillä korostuvat fyysisen toimintarajoitteet. Käyttöönotto
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edellytti mittareiden kääntämistä suomen kielelle (Anttila ym. 2017b). Käännösprosessi toteutettiin standardoidun menetelmän mukaisesti (Eremenco ym. 2015). Käännetyistä PROMISmittareista tehtiin kuvaukset ja psykometriset arviot TOIMIA-tietokantaa varten.

Hankkeen aikana pohdittiin erilaisia mahdollisuuksia liittää PROMIS-mittareita sovelluksen
prototyyppiin: yksittäisinä kysymyksinä relevantteihin kuvauskohteisiin tai erillisenä kiinteänä kahdeksan tai kymmenen kysymyksen mittarina. Paperi-mockup-vaiheessa emme saaneet riittävän hyvää kuvaa siitä, miten kuvaileva tieto ja mittarilla koottu tieto voitaisiin yhdistää samaan sovellukseen. Siksi mittarin paikan sopivuus punnittiin asiantuntijavoimin ja se liitettiin vasta sovelluksen kehitysversioon 0.0.12 ja vain aikuisten versioon siten, että
fyysisen toimintakyvyn PROMIS-mittari on yksi aiheista muiden aiheiden joukossa. Toimivuus
jäi testattavaksi käyttäjätestauksessa.

5.4 Palvelumuotoilun tulokset
5.4.1 Käyttäjän polku

Aikuisten ja lasten palvelupolut olivat hyvin samanlaisia. Aikuisen palvelupolku kuvaa kuinka
asiakas käyttäisi Toimintakykyni-sovellusta osana sote-palvelua. Lasten palvelupolku kuvaa,
kuinka lapsi käyttäisi Toimintakykyni-sovellusta osana HOJKS:n tai kuntoutuksen suunnittelua
erityiskoulussa. Kuviossa 5 esitetään yhteenveto palvelumuotoilun tuloksena tuotetusta aikuisten palvelupolusta. Linkki koko palvelupolkuun on projektin verkkosivuilla (Asiakaslähtöinen
ICF-pohjainen mobiili … 2017).
Kuvio 5. Yhteenvetonäkymä aikuisten palvelupolusta.

Tarve sosiaali- ja
terveyspalveluun

Arvioinnin
jatkaminen

Tieto
sovelluksesta

Yhteenvedon
lähettäminen

Muistutusasetusten
muokkaaminen

Sovelluksen
lataaminen

Arvioinnin
aloittaminen

Liittymä Omatietovarantoon

Tiedon hyödyntäminen
palvelussa

Sovelluksen
käytön jatkaminen
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5.4.2 Toimintakykyni-prototyypin toiminnallisuudet
Seuraavassa selostetaan kehitysversion 0.0.12 toiminta, kun käyttäjä oli ladannut sovelluksen.
Sovelluksessa käyttäjä eteni järjestyksessä seuraavissa näkymissä: Tervetuloa, Rekisteröityminen, Aiheet, Kuvattavat asiat, Arvioi ja Omat arviot (kuvat 3–7). Näkymien välillä käyttäjä voi
liikkua ylä- ja alareunassa olevine painikkeiden avulla. Aiheet- ja Kuvattavat asiat -näkymien
ylälaitaan oli lisätty lyhyt ohje. Yläreunasta käyttäjä voi avata menu-valikon. Se sisälsi seuraavat
asiat: apuja ja ohjeita, tietoa sovelluksesta, rekisteriseloste, anna palautetta, profiili, käyttöehdot ja tietosuoja.

Tervetuloa-näkymästä (kuva 3) pääsi rekisteröitymissivulle, jossa käyttäjää pyydettiin täyttämään nimi, ikä, sähköpostiosoite ja salasana. Riippuen annetusta iästä seuraavasta näkymästä
avautui joko lasten (alle 15-vuotias) tai aikuisten versio (15-vuotias tai enemmän).

Seuraavaksi avautui Aiheet-näkymä (kuva 3), johon oli koottu aiheet laatikoihin aakkosjärjestyksessä. Laatikoissa oli aiheen nimi kansakielisenä ja kuvituskuva. Käyttäjä voi valita joko
kaikki aiheet tai yhden tai useamman aiheen klikkaamalla laatikkoa, jolloin vasempaan yläkulmaan ilmestyi valintamerkki.

Klikkaamalla alarivistä Jatka-painiketta käyttäjä eteni Kuvattavat asiat -näkymään, jossa näkyivät hänen valitsemiinsa aiheisiin linkitetyt ICF-pääluokat vihreillä vaakapalkeilla. Vihreää palkkia klikkaamalla avautui kyseisen pääluokkaan linkitetyt kuvauskohteet. Ne näkyivät sovelluksessa vaaleissa vaakapalkeissa ICF-koodin mukaisessa järjestyksessä ja viimeisenä oli aina aihe
”jokin muu”.
Kuvattavat asiat esitettiin vaakapalkeissa, joissa oli pääluokan nimi (vihreä, pienempi fontti),
lyhyt näyttönimi (lihavoitu teksti, isompi fontti) ja sitä selittävä infoteksti (kursivoitu teksti
harmaalla, pienempi fontti). Palkin oikeassa reunassa sijaitsevaa nuolta klikkaamalla avautui
kyseisen kuvauskohteen Arvioi-näkymä.

Kuva 3. Tervetuloa-näkymä sekä esimerkit Aiheet- ja Kuvattavat asiat -näkymistä Toimintakykyni-sovelluksen aikuisten kehitysversiossa 0.0.12.
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Jos käyttäjä valitsi Aiheet-näkymältä Fyysisen toimintakyvyn mittarin (PROMIS), hän siirtyi
PROMIS-kysymyksiin, jotka esitettiin yksi kerrallaan (kuva 4). Viimeisen kysymyksen jälkeen
käyttäjä palautui takaisin Aiheet-sivulle.

Arvioi-näkymällä näytettiin uudelleen Näyttönimi ja infoteksti, sekä lisäksi kysymys ja vastausasteikkona aikuisten versiossa liukujanana (kuva 5). Liukujanaa käyttäjä pystyi joko klikkaamaan tai liu’uttamaan, jolloin eri vastausvaihtoehdot tulivat näkyviin. Kun valinta oli tehty,
käyttäjän piti klikata alarivistä seuraava-painiketta.
Kuva 4. Esimerkki PROMIS-kysymysten esittämisestä Toimintakykyni-sovelluksen aikuisten kehitysversiossa
0.0.12.

Kuva 5. Esimerkki Arvioi-näkymistä Toimintakykyni-sovelluksen aikuisten kehitysversiossa 0.0.12.
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Tämän jälkeen avautui näkymä, johon ko. asiasta voi kirjoittaa lisätietoa. Näkymässä oleva mikrofoni-kuvake ei toiminut, koska tätä toiminnallisuutta ei ollut kehitetty. Käyttäjät, joiden kännyköissä/tableteissa on puheesta tekstiksi toiminto, pystyivät halutessaan käyttämään sitä
tässä kohdassa. Seuraavassa näkymässä oli mahdollisuus lisätä ko. asiaa selventävä kuva ottamalla kuva ja tallentamalla se. Tässä näkymässä oli puuttuva toiminnallisuus: kuvaa ei voinut
valita kännykän tai tabletin tiedostosta.
Yhden kuvauskohteen arvioinnin jälkeen käyttäjä palautui Kuvattavat asiat -näkymälle. Tähän
kohtaan sovellukseen jäi toiminnallinen puute: käyttäjä ei palautunut samaan kohtaan vaan hänen piti avata haluamansa vihreä vaakalaatikko uudelleen. Jo kuvatuissa asioissa näkyi vaaleanvihreä Tehty-merkintä.
Tämän jälkeen käyttäjä voi liikkua sovelluksessa halutessaan eri tavoin:
1. palata Aiheet-näkymälle ja valita uusia aiheita tai poista valittuja aiheita
2. valita Kuvattavat asiat -näkymältä uuden kuvauskohteen ja arvioida sen
3. siirtyä alapalkista Omat arviot -näkymälle.

Omat arviot -näkymälle kertyi tietoa jo tehdyistä arvioista (kuva 6). Aluksi käyttäjä valitsi miltä
ajankohdalta hän haluaa yhteenvedon. Sitten arvioidut kuvauskohteet järjestyivät aiheittain ja
niistä näytettiin kaikki se tieto, minkä käyttäjä oli kirjannut: kysymyksen vastaus, kirjoitettu
teksti, liitetty kuva. Lisätyn kuvan sai avattua pikkukuvana.

Kuva 6. Esimerkki Toimintakykyni-sovelluksen Omat arviot -näkymästä aikuisten kehitysversiossa 0.0.12.

Jos käyttäjä oli vastannut PROMIS-mittariin, siitä esitettiin saadut pisteet ja niiden tulkinta sekä
kaikki vastatut kysymykset. Tuloksen esittäminen riippui käyttäjän saamasta T-arvosta taulukon 1 (s. 30) mukaisesti.
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Taulukko 1. Fyysisen toimintakyvyn PROMIS-mittarin T-arvon tulkinta Toimintakykyni-sovelluksessa.
T-arvo

Tulos

Tulkinta

> 30

Suuria
vaikeuksia

Fyysinen toimintakykysi on heikentynyt paljon.
Noin 20 % väestöstä saa tulokseksi alle 40 pistettä.

30–40

Kohtalaisia
vaikeuksia

Fyysinen toimintakykysi on kohtalaisesti heikentynyt.
Noin 20 % väestöstä saa tulokseksi alle 40 pistettä.

40–45

Lieviä
vaikeuksia

Fyysinen toimintakykysi on lievästi heikentynyt.
Yli 80 % väestöstä saa tulokseksi yli 40 pistettä.

> 45

Normaalin
rajoissa

Fyysinen toimintakykysi on hyvä.
Yli 80 % väestöstä saa tulokseksi yli 40 pistettä.

Jos käyttäjä halusi muuttaa arvioita, hän palasi Kuvattavat aiheet -näkymälle klikkaamalla alareunan Takaisin-painiketta. Yläreunan Aiheet-painikkeesta käyttäjä pääsi takaisin Aiheet-näkymään. Alareunan Luo PDF -painikkeessa ei ollut toiminnallisuutta. Se oli mukana vain kuvana, eikä siitä ei päässyt mihinkään. Tästä syystä käyttäjän ainoa mahdollisuus jakaa Omat
arviot -näkymän tietoja oli näyttää sitä muille kännykästä.
Lasten versiossa käyttäjän eteneminen, toiminnallisuudet ja näkymät olivat samankaltaisia
kuin aikuisten versiossa, lukuun ottamatta Arvioi- ja Omat arviot -näkymiä, joissa arviointiasteikko esitettiin hymynaamoina (kuva 7).
Kuva 7. Esimerkkejä Toimintakykyni-sovelluksen näkymistä lasten kehitysversiossa 0.0.12.

5.5 Käyttäjätestauksen tulokset
5.5.1 Kokemukset aikuisten kehitysversiosta
Aikuisten version testaukseen osallistui yhteensä 20 henkilöä, joista 13 oli LYHTY-tutkimuksesta, 2 Validia Ammattiopistosta ja 5 Siun sotesta. He kaikki palauttivat tietoisen suostumuksen ja testasivat Toimintakykyni-sovellusta noin viikon ajan. Haastatteluista jäi pois yksi
LYHTY-tutkimuksen osallistuja, joten kokemustietoa saatiin 19 käyttäjältä. Osallistujat olivat
16–19-vuotiaita nuoria ja 24–52-vuotiaita aikuisia, 5 miestä ja 14 naista.
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Terveyteen liittyvä digilukutaito
Suuri osa asiakkaista koki oman terveyteen liittyvän digilukutaitonsa hyväksi. Tämä viittaa siihen, että asiakkaat olivat tietoisia omasta terveydentilastaan ja käyttävät luontevasti teknologisia sovelluksia. Yksi asiakkaista oli täysin eri mieltä väittämien kanssa (taulukko 2).
Taulukko 2. Koekäyttäjien (n = 19) terveyteen liittyvä digilukutaito.

Digilukutaitoa kartoittavat kysymykseta

Täysin tai
jokseenkin
samaa mieltä

Täysin tai
En
jokseenkin osaa
eri mieltä sanoa

1. Tunnistan oman terveydentilani ja siihen vaikuttavat tekijät

18

1

0

2. Pystyn arvioimaan erilaisia tietolähteitä ja hyödyntämään niitä

17

1

1

3. Käytän luontevasti kännykkää tai muuta digilaitettani
tiedonkäsittelyssä

17

2

0

4. Minulla on kännykkä ja muita digi-laitteita, joiden toimintaan luotan

18

1

0

5. Käytän kännykkää ja sovelluksia, jotka sopivat erityistarpeisiini

14

5

0

6. Teknologiset ratkaisut ovat hyödyllisiä terveyteni ja toimintakykyni
seurannassa ja ylläpitämisessä

15

3

1

7. Hallitsen itse omia tietojani ja luotan, että niitä säilytetään
ja käytetään turvallisesti

16

3

0

115

16

2

Yhteensä
aKysymykset

perustuvat Kayser ym. (2015) terveyteen liittyvän digilukutaidon viitekehyksen 7 osa-alueeseen.

Sovelluksen toiminta
Käyttäjät antoivat runsaasti ehdotuksia, miten Toimintakykyni-sovelluksen 0.0.12 kehitysversiota voisi korjata ja parantaa (liite 7). He havaitsivat tarpeen muotoilla joitakin kysymyksiä ja
vastausasteikkoja paremmin. He havaitsivat siinä toiminnallisia ongelmia ja virheitä, kuten kirjoitusvirheitä ja tarvetta suurentaa fonttikokoa. He ehdottivat korjauksia myös navigaatioon
sekä toiminnallisuuksia aiheiden ja kuvattavien asioiden esittämiseen. Arviointi-näkymälle esitettiin useita toiveita arvioinnin helpottamiseksi ja sujuvoittamiseksi sekä seurannan mahdollistamiseksi. Omat arviot -yhteenveto haluttiin visuaalisemmaksi tai paremmin kategorisoiduksi.

Navigointi sovelluksessa

Puolet aikuisista aloitti vastaamisen valitsemalla Aiheet-sivulta kaikki aiheet (n = 9). He aloittivat täyttämisen joko b-koodeista (b114, b130, b134, b450, b455, b710, b730) tai d-koodeista
(d155, d510). Toinen puoli aikuisista (n = 10) aloitti vastaamisen vaihtelevasti eri aiheista: kipu
ja aistit (n = 3), uni, jaksaminen, ajatukset ja tunteet (n = 1), fyysisen toimintakyvyn
PROMIS-mittari (n = 1), lihakset ja nivelet (n = 1), itsestä huolehtiminen (n = 1), tai saamani
palvelut (n = 1). Taulukossa 3 (s. 33) näkyy kolme ensimmäistä aikuisten valitsemaa kuvauskohdetta.
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Taulukko 3. Aikuisten (n = 19) ensimmäisinä valitsemien kuvauskohteiden ICF-koodi ja näyttönimi sekä kuinka
usein kyseinen kuvauskohde oli ollut kolmen ensimmäisen valinnan joukossa.
Koodi

Näyttönimi

Lukumäärä

b114

Orientoituminen

5

b130

Energisyys

9

b1304

Mielijohteiden hallinta

3

b134

Uni

4

b210

Näkö

2

b230

Kuulo

1

b240

Tasapainoaisti

1

b450

Hengitys

6

b455

Rasituksen sieto

4

b499z

Jokin muu

2

b640

Seksi

2

b710

Nivelten liikkuvuus

1

b735

Lihasjänteys (tonus)

1

d155

Uuden oppiminen

2

d210

Yksittäisen tehtävän tekeminen

1

d220

Useiden tehtävien tekeminen

1

d410

Asennon vaihtaminen

3

d415

Asennon hallinta

1

d510

Peseytyminen

1

d5702f Ehkäisy

1

d710

Pelisäännöt ihmissuhteissa

1

d720

Ihmissuhteiden luominen ja ylläpitäminen

1

d7200

Ihmissuhteiden luominen

1

e110

Ruoka ja juoma

1

Aikuiset käyttivät ruumiin ja kehon toiminnoista 45 eri kuvauskohdetta ja suoritukset ja osallistumisen osa-alueelta käytettiin 58 eri kuvauskohdetta. Ympäristötekijöistä he käyttivät 21
erilaista kuvauskohdetta.

Ruumiin ja kehon toiminnoista eniten (n = 11) kuvattiin henkistä energiaa ja viettitoimintoja
(b130) ja muita hengityksen liittyviä toimintoja (b450) (n = 9). Kahdeksan vastaajaa kuvasi
unitoimintoja (b134), kipua (b280), hengityslihastoimintoja (b455), nivelten liikkuvuustoimintoja (b710). Seitsemän vastaajaa valitsi orientoitumistoimintoja (b114), mielijohteiden hallintaa (b1304), näköä (b210), lihasvoimaa (b730) kuvaavat kuvauskohteet. Kuusi vastaajaa kuvasi kuuloa (b230), tasapainoa (b240), seksuaalitoimintoja (b640), lihaskestävyystoimintoja
(b740). Viisi vastaajaa valitsi tunne-elämän toimintojen kuvauskohteita (koodit b152, b1520,
b1521 ja b1522, josta oli tehty useita vaihtoehtoja: ahdistuneisuus, masentuneisuus, viha, suru,
pelko, ilo, yksinäisyys). Muita kuvauskohteita valittiin vähemmän.
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Suoritukset ja osallistumisen osa-alueelta käytettiin eniten (n = 9) käytettiin asennon vaihtamisen (d410) ja (n = 8) kävelemisen (d450) kuvauskohteita. Seuraavaksi eniten (n = 7) valittiin
asennon ylläpitämiseen (d415), itsensä siirtämiseen (d420), käden hienomotorisen käyttämisen (d440) kuvauskohteita. Kuusi vastaajaa täytti liikkuminen paikasta toiseen (d455), kiipeäminen (d4551), kotona liikkuminen (d4600) sekä kodin ja muiden rakennusten ulkopuolella
liikkuminen (d4602) kuvauskohteita. Viisi vastaajaa kuvasi seuraavia kuvauskohteita: taitojen
hankkiminen (d155), käden ja käsivarren käyttäminen (d445), liikkuminen välineiden avulla
(d465), henkilöiden välinen perustava vuorovaikutus (d710), ihmissuhteiden luominen
(d7200) ja käyttäytymisen säätely vuorovaikutussuhteessa (d7202). Muita kuvauskohteita valittiin vähemmän.
Ympäristötekijöistä eniten kuvattiin (e110) syötäviä ja juotavia tuotteita (n = 4) ja lääkkeitä
(n = 3). Kaksi vastaaja valitsi päivittäisen elämän tuotteet (e115), tuotteet ja teknologiat henkilökohtaiseen liikkumiseen (e120), perheen (e310) ja ystävät (e320). Muita ympäristötekijäkoodeja käytti vain yksi koekäyttäjä.

Elämäntilanteen kuvaamisen mahdollistuminen

Osallistujilla oli erilaisia käyttötapoja sovelluksen testaamisessa. Osa osallistujista halusi täyttää sovellusta järjestelmällisesti kohta kohdalta, vaikka kaikki asiat eivät olleet itselleen niin
merkityksellisiä. He kuitenkin kokivat, että kokonaiskuvan saamiseksi kaikista asioista on tärkeää saada tietoa, eikä pelkästään aiheista, joissa on ongelmia. Osa testaajista taas valikoi sovelluksesta arvioitavaksi asioita, jotka kokivat itselleen merkityksellisiksi tämän hetkisessä elämäntilanteessa. Jotkut osallistujista kertoivat täyttäneensä sovellukseen asiat kerralla ja osa
teki arvioita vähitellen noin viikon testijakson aikana.
Kaikki testaajat kokivat pystyneensä käyttämään sovellusta ilman painetta tai muiden painostusta. Yksi testaajista kertoi täyttäneensä tietojaan sovellukseen yhdessä perheenjäsenensä
kanssa. Kaksi haastateltavaa koki sovellukseen arvioidut asiat niin henkilökohtaisiksi, että halusi täyttää sen mieluiten omassa rauhassa.

Osa osallistujista koki, että sovelluksen avulla pystyi kertomaan hyvin omasta tilanteestaan. Sovelluksen koettiin konkretisoivan asioita ja sisällöstä löytyi itselle relevantteja aiheita. Osa testaajista toi esiin, että toimintakyvyn itsearviointi on haastavaa ja kysymykset koettiin joiltain
osin vaikeiksi vastata, jolloin toivoi keskustelua sote-ammattilaisen kanssa asiasta.
”Aika hyvin, siitä sai itse asiassa hyviä vinkkejä. Esim. kun suunnittelen tässä muuttoa,
niin mitä kaikkea pitää huomioida.”
”Mulla nyt on selkä reistaillut, niin löyty peruskysymyksiä.”

Muutama haastateltava koki sovelluksen olevan vielä liian keskeneräinen oman tilanteen kuvaamisessa. Osa testaajista toivoi kysymysten olevan tarkempia. Osa taas koki kysymyksiä olevan liikaa ja itselle tärkeiden asiat olivat vaikeasti löydettävissä. Oman tilanteen kuvaamisessa
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tärkeänä ominaisuutena pidettiin tilanteen seurannan mahdollisuutta, jota sovelluksen testiversiossa ei ollut.

”Kaikkia aiheita en ole käynyt läpi. Voi olla vielä jotain, mitkä osuu paremmin, joita ei
ole nähnyt. Olisi mukava se kysymysten alkuraakkaus, että saisi esiin ne itselle relevantit kysymykset. Päivissä voi olla eroja, toisina päivinä toiset kysymykset on oleellisia ja toisena toiset. Tai sitten voisi samaa asiaa arvioida useampana päivänä, esim.
kipu kun se voi vaihdella päivittäin.”
”Ois pitänyt olla mahdollisuus vertailla eri päiviä.”

Oman tilanteen kuvaamisessa myös Omat arviot -yhteenvetoon toivottiin muutoksia, jotta se
olisi selkeämpi näyttää tai lähettää sote-ammattilaiselle.

”Olis kiva, että yhteenveto olis monipuolisempi, esim. miten moneen prosenttiin olet
vastannut näistä, silleen visuaalisempi. Olisi helpompi näyttää esim. toimintaterapeutille, mitkä asiat menee hyvin ja missä on ongelmia.”

Hyödyllisyys

Kaikki testaajat, paitsi yksi, pitivät Toimintakykyni-sovelluksen ideaa hyvänä ja he toivat esiin,
että tämänkaltainen sovellus olisi hyödyllinen heidän omassa elämäntilanteessaan. Sovellus
koettiin hyödylliseksi etenkin, jos sitä kehitettäisiin pidemmälle. Sovellusta käytettäisiin erityisesti tilanteessa, jossa olisi menossa jonkun sote-ammattilaisen luokse tai erilaisten hakemusten tekemisessä. Sovellukseen ei olisi kuitenkaan täytetty omia tietoja omaksi ilokseen ilman
palveluun menoa tai palveluiden hakemista.
”Terveystarkastuksen esitiedot olisi näin helppo täyttää, ei tarvitsisi kirjoittaa.”

”Se olisi noin kuukauden päästä vielä ajankohtaisempi, kun olen menossa leikkaukseen niin pitää järjestää asumiset ja avut uudelleen. Varsinkin ft:n kanssa oltiin sitä
mieltä, että sellaiselle, joka ei ole tehnyt hakemuksia ja auttaa konkretisoimaan avun
tarpeita, mitä ei itse tule ajatelleeksi.”
”Mun mielestä ois (käyttökelpoinen). Voisi soveltua pitkäaikaiseen seurantaan, ihan
tyyliin vaikka että vuoden ajan tai pidempäänkin näitä kävis täppäilee ja sitten voisi
seurata vaihtelua. Nämähän on niitä kysymyksiä, joita joka ikisellä lääkärin käynnillä
täydennetään. Niin olisi hyvä, että ne olisi siellä esim. lääkärillekin näkyvillä. Onko se
sitten omakanta tai joku muu.”
”...näin monikipeän näkökulmasta kysely oli monipuolinen sekä soveltui eri ikäryhmille hyvin. Verrattuna vaikka Rai:hin. Kiva että otitte mukaan meitä palvelun saajia
kehitysprosessiin.”

35

Yksi osallistujista koki selkeästi, ettei tarvitsisi tällaista sovellusta. Epäilyä herätti mm. motivaation puute kirjata omia tietoja sekä pelko oman arvioinnin vaikutuksista vammaistuen määrään. Lisäksi testaaja koki, että suullisesti on helpompi selvittää omaa tilannettaan kuin mobiilisovelluksen avulla.

”En koe, et saan siitä mitään, et miten motivoituu tollasen ohjelman käyttämiseen – –
Koen, että itse osaan paremmin kertoa esim. vammaispalveluissa omista tarpeista
kuin et näyttäsin tollasen appsin.”

Helppokäyttöisyys

Lähes kaikki haastateltavat kokivat testattavan sovelluksen käytön helppona. Kukaan ei sanonut tarvinneensa tukea sovelluksen käyttöön, vaan kaikki testaajat kertoivat pystyneensä käyttämään sovellusta teknisten ominaisuuksien puolesta itsenäisesti.

Kuitenkin käyttöliittymän ominaisuuksien sekä sovelluksen sisällön puolesta sovelluksessa
nähtiin vielä melko paljon kehitettävää ja korjattavaa. Erityisesti muutoksia kaivattiin arviointinäkymälle sekä Omat arviot -yhteenvetoon. Lisäksi sovelluksessa esiintyi vielä virheitä koodauksessa, josta testaajat antoivat palautetta (liite 7).
Sovelluksen käytön aiheuttamia haittoja tai harmeja tuli esiin vähän. Lievinä haittoina pidettiin
sitä, että sovelluksen käytölle tuli varata aikaa. Oman toimintakyvyn arvioinnin tekeminen vei
aikaa 15 minuutista kuuteen tuntiin.

Hyväksyttävyys

Osallistujat kokivat yleisesti, että he jatkaisivat Toimintakykyni-sovelluksen käyttöä etenkin,
jos sitä kehitettäisiin lisää sekä tilanteissa, joissa on selkeä tarkoitus, mitä varten sovellusta
käyttää. Sovelluksen käyttöön ottoa edistäisi jatkokehityksen lisäksi sen tunnettuus sote-ammattilaisten keskuudessa, jotka kannustaisivat sovelluksen käyttöön sekä sovelluksen hyödyntäminen eri käyttöpaikoissa. Lisäksi lyhyen alkuopastuksen esim. sote-ammattilaisen kanssa
koettiin helpottavan käyttöön ottamista.

Sovelluksen suosittelua kaverille tai tuttavalle kysyttiin numeraalisesti 0–10 asteikolla (0 = en
suosittelisi kenellekään, 10 = suosittelisin ehdottomasti). Keskimääräinen vastaus oli 7,6 (vaihteluväli 2,5–10; keskihajonta 1,8). Osa testaajista antoi vastauksensa perustuen siihen, mikäli
sovellusta olisi paranneltu ja virheitä korjattu. Osa taas antoi vastauksensa tämänhetkisen sovelluksen perusteella.

Käyttö osana palvelun tai kuntoutuksen suunnittelua

Sovelluksen käyttöä osana palveluiden tai kuntoutuksen suunnittelua ei päästy kunnolla testaaman, sillä vain kolme osallistuja näytti sovellusta palvelutilanteessa, kaikki fysioterapeutille.
He olivat käyneet samalla fysioterapeutilla jo vuosia ja kokivat, että sovellukseen kirjatuista
tiedoista olisi enemmän hyötyä, mikäli he olisivat uusia asiakkaita.
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”Mun jumppari just sitä sanoi, että jos en olisi ollut aiemmin hänen asiakkaana, niin
siitä olisi saanut todella hyvin tietoa esim. liikuntakyvystä.”
”Meillä oli vähän huono lähtökohta, kun olen käynyt 10v samalla terapeutilla, mutta
jos menis uudelle fysioterapeutille, niin sit siitä vois olla hyötyä. Yhteenveto pitäis olla
vaan parempi.”

Fysioterapiatilanteessa fysioterapeutin kanssa oli lähinnä tarkasteltu sovellusta ja sen ominaisuuksia. Yksi testaajista toi esiin, että sovellus toi palvelutilanteessa konkreettisemmin esiin
hänen oman tilanteensa ja tarpeensa.
”Just se konkreettisuus (oli merkittävin muutos).”

Kahden muun haastateltavan sovellukseen kirjaamia tietoja ei niinkään hyödynnetty kuntoutuksen suunnittelussa eikä sen koettu tämän hetkisenä versiona tuovan lisäarvoa tai muutosta
palvelutilanteeseen verrattuna käynteihin, joissa sovellusta ei ollut käytössä.

”No, en mä tiedä auttoko se erityisesti. Aika hyvin ollaan kartalla siitä toimintakyvystä.
Enemmän katottiin tota appsia.”

Ammattilaisilta saatiin vain yksi palaute. Hän mielestään sovelluksen käyttö oli helppoa silloin
kuin se toimi. Sen käyttö vei 2 minuuttia ylimääräistä aikaa. Hän olisi toivonut sen käyttöönotossa alkuopetusta. Ammattilaisen näkökulmasta sovellus oli aika kattava asiakkaan omien
tarpeiden jäsentämisessä ja ilmaisemisessa, mutta tarkennuksia sovellukseen tarvittaisiin
vielä.
”Auttaa jäsentämään omaa sen hetkistä tilannetta.”
”Sovellus on niin alkutekijöissään, ettei asiakas ole saanut kaikkia kysymyksiä läheskään [kuvattua].”

Jatkossa hän käyttäisi Toimintakykyni-sovelluksen yhteenvetoa työssään ja suosittelisi sitä kollegalleen (arvosana 8, asteikolla 0–10).

Käyttäjien valitsemat kuvauskohteet

Yksittäisten vastaajien toimintakykyprofiilit olivat hyvin erilaisia (liite 8). Aikuiset koekäyttäjät
vastasivat kaikkiaan 124/171 ICF-kuvauskohteesta. Keskimäärin valittiin 22,8 (vaihteluväli 4–
37) kuvauskohdetta. Kahdeksan koekäyttäjää vastasi yli 30 kuvauskohteeseen, kun taas kolme
koekäyttäjää täytti vain 4–6 kuvauskohdetta. Kaikki paitsi yksi vastaaja olivat kirjoittaneet tarkentavaa tekstiä valitsemistaan kuvauskohteista. Kymmenen vastaajaa oli lisännyt tekstiä kaikkiin tai lähes kaikkiin kuvauskohteisiin. Vain yksi vastaaja liitti 2 kuvaa.
Puolet (50 %) kaikista valituista kuvauskohteista (n = 434) oli ruumiin ja kehon toimintojen
pääluokissa, 42,9 % suoritusten ja osallistumisen pääluokissa (taulukko 4, s. 37) ja loput 7,1 %
ympäristötekijöiden pääluokissa (taulukko 5, s. 38).
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Taulukko 4. Aikuisten (n = 19) vastausten jakautuminen ICF-pääluokkiin ruumin/kehon toiminnoissa sekä suorituksissa ja osallistumisessa.
Kuvauskohteet
n (%)

ICF-tarkenne
3 tai 4,
n (%)

Ei ongelmia,
n (%)

112 (25,8)

20 (4,6)

14 (3,2)

b2 Aistitoiminnot ja kipu

39 (9,0)

11 (2,5)

12 (2,8)

b4 Sydän-, verenkierto-, veri-, immuuni- ja
hengitysjärjestelmän toiminnot

21 (4,8)

2 (0,5)

6 (1,4)

b6 Virtsa- ja sukuelin sekä suvunjatkamisjärjestelmän toiminnot

8 (1,8)

..

4 (0,9)

b7 Tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin
liittyvät toiminnot

37 (8,5)

13 (3,0)

12 (2,8)

217 (50,0)

48 (10,6)

48 (11,1)

d1 Oppiminen ja tiedon soveltaminen

12 (2,8)

..

..

d2 Yleisluonteiset tehtävät ja vaateet

7 (1,6)

..

..

d3 Kommunikointi

7 (1,6)

1 (0,2)

5 (1,2)

d4 Liikkuminen

88 (20,3)

28 (6,5)

24 (5,5)

d5 Itsestä huolehtiminen

29 (6,7)

1 (0,2)

21 (4,8)

7 (1,6)

2 (0,5)

1 (0,2)

34 (7,8)

5 (1,2)

19 (4,4)

..

..

..

ICF pääluokka
Ruumiin/kehon toiminnat
b1 Mielentoiminnot

Yhteensä
Suoritukset ja osallistuminen

d6 Kotielämä
d7 Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja
ihmissuhteet
d8 Keskeiset elämänalueet
d9 Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä

2 (0,5)

1

Yhteensä

186 (42,9)

37 (8,5)

70 (16,1)

b-, d- ja e-kuvauskohteet yhteensä

434 (100)

85 (19,6)

127 (29,3)

Eniten vastattiin mielentoimintojen b1-pääluokan (25,8 %) ja liikkumisen d4-pääluokan
(20,3 %) kuvauskohteisiin. Suosittuja olivat myös aistitoimintojen ja kivun b2-pääluokan
(9 %), tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot b7-pääluokka (8,5 %) itsestä
huolehtimisen d5-pääluokan (6,7 %) ja sydän ja verenkierto-, veri-, immuuni- ja hengitysjärjestelmän toimintojen b4-pääluokan (4,8 %) kuvauskohteet. Muista pääluokista vastattiin yhdestä
neljääntoista kuvauskohteeseen. Pääluokkaan keskeiset elämänalueet d8 ei vastattu lainkaan.

Kolmanneksessa vastauksista (29,3 %) ei ollut ongelmia lainkaan (ICF-tarkenne = 0) tai ympäristötekijät koettiin edistävinä (edistää paljon). Noin viidenneksessä vastauksia (19,6 %) toimintakyvyssä oli paljon tai erittäin paljon vaikeuksia (ICF-tarkenteet 3 ja 4) tai ympäristötekijät koettiin erittäin rajoittaviksi (rajoittaa paljon). Vaikeusasteet eri kuvauskohteissa on esitetty kuvioissa 6–10 (s. 38–42).
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Taulukko 5. Aikuisten (n = 19) vastausten jakautuminen ICF-pääluokkiin ympäristötekijöissä.
Kuvauskohteet
n (%)

Rajoittaa paljon
n (%)

Edistää paljon
n (%)

e1 Tuotteet ja teknologiat

14 (3,2)

..

7 (1,6)

e2 Luonnonmukainen ympäristö ja ihmisen
tekemät ympäristömuutokset

1 (0,2)

..

..

e3 Tuki ja keskinäiset suhteet

8 (1,8)

1 (0,2)

1 (0,2)

e4 Asenteet

1 (0,2)

..

1 (0,2)

e5 Palvelut, hallinto ja politiikat

7 (1,6)

1 (0,2)

..

Yhteensä

31 (7,1)

2 (0,5)

9

434 (100)

85 (19,6)

127 (29,3)

Ympäristötekijät

b-, d- ja e-kuvauskohteet yhteensä

Kuvio 6. Vaikeusasteet aikuisten (n = 19) valitsemissa ICF-kuvauskohteissa b1-pääluokasta (n = 22).
Ei ongelmia

Lievä ongelma
0%

b114

Orientoituminen (n = 7)

b130
b1304

Energisyys (n = 11)

Mielijohteiden hallinta (n = 7)
b134
b144

b152
b1520

Muisti (n = 5)

Tunteiden säätely (n = 5)

Tunteiden tunnistaminen (n = 5)
b1521

Tunteiden säätely (n = 5)

b1522b

Ahdistuneisuus (n = 5)

b1522c

Masentuneisuus (n = 5)
b1522d

Viha (n = 5)

b1522e

Suru (n = 5)

b1522f

Pelko (n = 4)

b1522g
b1522h
b1603
b1641

Yksinäisyys (n = 5)

Ajatusten hallinta (n = 3)
Suunnitelmallisuus (n = 4)

b1642
b1643

Ilo (n = 6)

Elämän mielekkyys (n = 4)
b1522i

b189

Uni (n = 8)

Ajan hallinta (n = 5)

Ajattelun joustavuus (n = 2)

Toisen tunteiden ymmärtäminen (n = 4)
b199z

Jokin muu (n = 2)

Kohtalainen ongelma
20 %

40 %

Vaikea ongelma
60 %

80 %

100 %
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Kuvio 7. Vaikeusasteet aikuisten (n = 19) valitsemissa ICF-kuvauskohteissa b2-, b4-, b6- ja b7-pääluokista
(n = 23).
Ei ongelmia

Lievä ongelma

Kohtalainen ongelma
0%

b270

b210 Näkö (n = 7)
b230 Kuulo (n = 6)
b240 Tasapainoaisti (n = 6)
b250 Makuaisti (n = 2)
b255 Hajuaisti (n = 3)
b260 Asentoaisti (n = 3)
Lämmön ym. ärsykkeiden aistiminen (n = 1)
b280 Kipu (n = 10)
b299z Jokin muu (n = 1)
b450 Hengitys (n = 5)
b450 Hengitys (n = 4)
b455 Rasituksen sieto (n = 8)
b499z Jokin muu (n = 4)
b640 Seksi (n = 6)
b699z Jokin muu (n = 2)
b710 Nivelten liikkuvuus (n = 8)
b730 Lihasvoima (n = 7)
b735 Lihasjänteys (tonus) (n = 5)
b740 Lihaskestävyys (n = 6)
b755 Reaktiokyky (n = 4)
b760 Liikkeiden hallinta (n = 4)
b780 Lihasaistimus (n = 3)
b799z Jokin muu (n = 1)

Vaikea ongelma
20 %

40 %

Ehdoton ongelma
60 %

80 %

100 %
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Kuvio 8. Vaikeusasteet aikuisten (n = 19) valitsemissa ICF-kuvauskohteissa d1-, d2-, d3- ja d4-pääluokista
(n = 30).
Ei ongelmia

Lievä ongelma

Kohtalainen ongelma
0%

d155 Uuden oppiminen (n = 5)
d160 Tarkkaavuus ja keskittyminen (n = 2)
d175 Arjen ongelmien ratkaisu (n = 2)
d177 Päätösten teko (n = 2)
d199z Jokin muu (n = 1)
d210 Yksittäisen tehtävän tekeminen (n = 4)
d220 Useiden tehtävien tekeminen (n = 2)
d230 Arjen rutiinien hallitseminen (n = 1)
d310 Puheen ymmärtäminen (n = 1)
d315 Muiden eleiden ja ilmeiden tulkinta (n = 1)
d325 Lukeminen (n = 1)
d330 Puhuminen (n = 1)
d3503 Kahdenkeskinen keskustelu (n = 2)
d360 Puhelimen yms. käyttö (n = 1)
d410 Asennon vaihtaminen (n = 9)
d415 Asennon hallinta (n = 7)
d420 Siirtyminen (n = 7)
d430 Nostaminen ja kantaminen (n = 4)
d440 Käsien hienomotoriikka (n = 7)
d445 Yläraajan käyttö (n = 5)
d450 Käveleminen (n = 8)
d455 Muu liikkuminen (n = 6)
d4551 Porraskävely (n = 6)
d4600 Kotona liikkuminen (n = 6)
d4602 Liikkuminen kodin ulkopuolella (n = 6)
d465 Välineiden avulla liikkuminen (n = 5)
d470 Kulkuneuvojen käyttäminen (n = 4)
d475a Autolla ajaminen (n = 3)
d475b Pyörällä ajaminen (n = 4)
d499z Jokin muu (n = 1)

Vaikea ongelma

20 %

40 %

Ehdoton ongelma

60 %

80 %

100 %
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Kuvio 9. Vaikeusasteet aikuisten (n = 19) valitsemissa ICF-kuvauskohteissa d5-, d6-, d7- ja d9-pääluokista
(n = 28).
Ei ongelmia

Lievä ongelma

Kohtalainen ongelma
0%

d510 Peseytyminen (n = 4)
Kehon osien hoitaminen (n = 4)
d530 WC:ssä käyminen (n = 3)
d540 Pukeutuminen (n = 2)
d5701a Liikunta (n = 2)
d5701c Painonhallinta (n = 3)
d5702a Omasta terveydestä huolehtiminen (n = 2)
d5702b Tupakointi (n = 2)
d5702c Alkoholin käyttö (n = 2)
d5702d Muut päihteet ja riippuvuudet (n = 2)
d5702f Ehkäisy (n = 3)
d620 Ostosten teko (n = 1)
d6208 Asioiminen (n = 2)
d630 Ruoanlaitto (n = 1)
d640 Kodinhoito (n = 1)
d650 Kodin ja tavaroiden kunnossapito (n = 1)
d660 Muiden auttaminen (n = 1)
d710 Pelisäännöt ihmissuhteissa (n = 5)
d720 Ihmissuhteiden ylläpitäminen (n = 4)
d7200 Ihmissuhteiden luominen (n = 5)
d750 Ajanvietto muiden kansssa (n = 4)
d7500 Ystävyyssuhteet (n = 4)
d760 Perhesuhteet (n = 4)
d770 Intiimit ihmissuhteet (n = 2)
d770 Perhesuhteet (n = 1)
d7702 Seksuaalisuhteet (n = 5)
d910 Kerho- ja järjestötoiminta (n = 1)
d920 Vapaa-aika (n = 1)
d520

Vaikea ongelma
20 %

40 %

60 %

Ehdoton ongelma
80 %

100 %
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Kuvio 10. Vaikeusasteet aikuisten (n = 19) valitsemissa ympäristötekijöiden ICF-kuvauskohteissa (n = 21).

Edistää paljon

Edistää jonkin verran

Ei edistä eikä rajoita

Rajoittaa jonkin verran
0%

20 %

40 %

60 %

Rajoittaa paljon
80 % 100 %

e110 Ruoka ja juoma (n = 3)
e1101 Lääkkeet (n = 2)
e115 Arjen tavarat ja apuvälineet (n = 2)
e120 Liikkumisen välineet (n = 2)
e125 Kommunikoinnin välineet (n = 1)
e1551 Kodin esteettömyys (n = 1)
e160 Asuinympäristön esteettömyys (n = 1)
e225 Sää ja ilmasto (n = 1)
e310 Perheen tai sukulaisten tuki (n = 2)
e320 Ystävien tai kavereiden tuki (n = 2)
e325 Tuttavien tai naapureiden tuki (n = 1)
e330 Esimiehen tuki (n = 1)
e345 Tuntemattomien henkilöiden tuki (n = 1)
e355 Terveydenhuollon ammattilaisten tuki (n = 1)
e410 Lähiperheen jäsenten asenteet (n = 1)
e5250 Asumispalvelut (n = 2)
e540 Liikenne- ja kuljetuspalvelut (n = 1)
e5450 Turvallisuuspalvelut (n = 1)
e5700 Sosiaalietuudet (n = 1)
e5750b Sosiaalipalvelut (n = 1)
e599z Jokin muu (n = 1)

Fyysisen toimintakyvyn PROMIS-mittariin vastaaminen
Kuusi koekäyttäjää vastasi fyysisen toimintakyvyn PROMIS-mittarin kysymyksiin. Viisi heistä
oli vastannut kaikki kahdeksaan kysymykseen ja yksi kuuteen kysymykseen. Asiakkaiden saamat pisteet vaihtelivat 31,1 ja 45,5 välillä (keskiarvo 36,6). Viiden henkilön fyysinen toimintakyky oli kohtalaisesti heikentynyt (pisteet välillä 30–40). Yhden henkilön fyysinen toimintakyky oli hyvä (yli 45 pistettä).

Tiedon laajuus ja laatu

Aikuisten kehitysversion testaajilla toimintakykytiedon laajuutta ja laatua tarkasteltiin 13 lyhytkasvuisella henkilöllä, jotka olivat osallistuneet LYHTY-tutkimuksen. Heistä 3 oli miehiä.
LYHTY-kyselyssä toimintakykyyn liittyviä kysymyksiä oli 28 ja alakohtineen yhteensä 164 ja
ne kattoivat 81 ICF-kuvauskohdetta, ja niihin kaikkiin vastattiin. Sen sijaan Toimintakykynisovelluksessa samat henkilöt olivat käyttäneet 120 eri kuvauskohdetta käytettävissä olevasta
170:stä, mutta 42/120 kuvauskohteesta oli kuvannut vain yksi henkilö (liite 9).

Viittätoista 120 kuvauskohteesta oli kuvannut 6 henkilöä tai enemmän. Nämä kuvauskohteet
olivat Toimintakykyni-sovelluksen näyttönimen mukaan Energisyys (n = 9), Kipu (n = 8), Nivelten liikkuvuus (n = 8), Orientoituminen (n = 7), Uni (n = 7), Lihasvoima (n = 7), Asennon
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vaihtaminen (n = 7), Käveleminen (n = 7), Asennon hallinta (n = 6), Mielijohteiden hallinta
(n = 6), Näkö (n = 6), Hengitys (n = 6), Rasituksen sieto (n = 6), Siirtyminen (n = 6), Käsien
hienomotorinen käyttäminen (n = 6). Maksimissaan samaa kuvauskohdetta käytti 9 henkilöä
(Energisyys).

Samojen vastaajien eri tutkimuksissa annettujen toimintakykytietojen määrä oli odotusten mukainen. Toimintakykyni sovellusohjelmassa täytettiin vähemmän kuvauskohteita kuin LYHTYkyselyssä. Kaikki LYHTY-kyselyn 81 kuvauskohdetta ja Toimintakykyni-sovelluksessa 120 käytettyä kuvauskohdetta olivat kohtuullisen samoja. Eroja syntyi esimerkiksi siitä, että LYHTYkyselyssä oli kolme kysymystä samaan kuvauskohteeseen b152 Tunne-elämän toiminnot, kun
Toimintakykyni-sovelluksessa tähän aiheeseen liittyviä ja täytettäviä kuvauskohteita oli neljä
(b152, b1520, b1521, b1522).
LYHTY-kyselyssä ei kysytty Toimintakykyni-sovelluksessa mahdollisia kuvauskohteita välillä
b1603–b255. LYHTY-kyselyssä ei myöskään kysytty kommunikaatioon d3 kuuluvia kuvauskohteita, mutta Toimintakykyni-sovelluksessa niitä koskevia kuvauskohteita oli täyttänyt yksi
henkilö.

Muiden testaajien palaute

Muiksi testaajiksi ilmoittautui vapaaehtoisesti 37 henkilöä tutkimuksen ulkopuolelta. He olivat
sote-ammattilaisia tai kehittäjiä. Heistä seitsemän vastasi verkkolomakkeen monivalintakysymyksiin (taulukko 6, s. 44). Suurin osa testaajista koki Toimintakykyni-sovelluksen käytön olevan helppoa ja sovelluksen mahdollistavan omien asioiden kuvaamisen. Sovelluksen ulkoasua
ja sisältöä pidettiin pääasiassa selkeänä. Sovellus koettiin hyödylliseksi ja arkikäyttöön soveltuvaksi. Yksi vastaajista oli eri mieltä.
Ulkopuolisten testaajien antama sanallinen palaute ja kehitysideat olivat hyvin samansuuntaisia tutkimushenkilöiden antaman palautteen kanssa. Omat arviot -yhteenvetoa ei pidetty vielä
riittävän selkeänä, vaan siihen toivottiin luetteloinnin sijaan kuvioita tai muuta visualisointia
tehdyistä arvioista. Arvioitavien asioiden määrä koettiin runsaaksi, mikä teki kyselystä monipuolisen. Kuitenkin suuren määrän valittavia asioita arvioitiin olevan haastavaa ja työläs tunnollisille henkilöille sekä henkilöille, joilla on keskittymisvaikeuksia. Sovelluksessa navigointia
olisi helpottanut, mikäli alavalikosta toiseen siirtyminen ei olisi tapahtunut aina päävalikon
kautta, vaan siihen olisi päässyt suoraan. Lisäksi kuvan liittämismahdollisuutta toivottiin valittavaksi ominaisuudeksi eikä aina automaattisesti tarjottavaksi.
Sovellus koettiin hyödylliseksi esimerkiksi kuntoutustyöhön, jossa asiakkaita voitaisiin pyytää
ennakkoon täyttämään jotain intervention kannalta olennaisia asioita, jolloin hän olisi pohtinut
ja työstänyt omasta näkökulmasta.

Palautetta annettiin myös sovelluksessa esiintyneistä virheistä, kuten väärinpäin olevasta arviointijanasta sanallisten vastausten kanssa, tietojen tallentumisen ongelmista sekä vaikeasta
latausprosessista. Sovelluksen suosittelua muille henkilöille kysyttiin asteikolla 0–10 (0 = En
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suosittelisi kenellekään, 10 = Suosittelisin ehdottomasti). Yksi vastaajista antoi vastauksekseen
numeron 1, ja loput vastasivat 5–9.
Taulukko 6. Ulkopuolisten testaajien (n = 7) antama palaute.

Täysin tai
jokseenkin
eri mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Toimintakykyni-sovelluksen käyttö on helppoa

1

2

3

1

Pystyin kuvaamaan itselleni merkityksellisiä asioita
Toimintakykyni-sovelluksen avulla

1

2

3

1

Toimintakykyni-sovelluksen ulkoasu on selkeä
(esim. värit, ikonit, tekstit)

0

4

2

1

Toimintakykyni-sovelluksen sisältö on ymmärrettävä
(esim. käytetyt termit ja kysymykset)

1

2

3

1

Toimintakykyni-sovellus on hyödyllinen omien asioiden
kuvaamisessa

1

2

3

1

Ottaisin Toimintakykyni-sovelluksen käyttöön arjessani

1

2

1

3

Yhteensä

1

14

15

8

5.5.2 Kokemukset lasten kehitysversiosta
Testaukseen osallistui 11 erityiskoulussa opiskelevaa lasta, 7 tyttöä ja 4 poikaa. He olivat 12–
13-vuotiaita. Heillä oli joko liikuntavamma (CP) tai kielihäiriö. Testaukset tehtiin Tervaväylän
toimipisteessä sovelluksen kehitysversiolla 0.0.9 ja Onervan toimipisteessä kehitysversiolla
0.0.12.
Oppilaat käyttivät sovellusta 30–45 minuutin ajan aikuisen avustaessa tarvittaessa sovelluksen
käytössä. Tämän ajanjakson lapset jaksoivat keskittyä sovelluksen käyttöön.

Tervaväylän toimipisteessä oppilaiden käyttökokemuksista kerättiin tietoa yksilöhaastatteluina heti testauksen jälkeen. Haastattelijat tekivät myös omia havaintoja testauksen aikana.
Teemahaastattelun kysymykset osoittautuivat lapsille liian vaikeiksi, joten haastatteluissa saadut vastaukset olivat melko niukkoja, eikä kaikkiin kysymyksiin saatu tietoa. Erityisesti mitenalkuiset kysymykset olivat oppilaille vaikeita, ja helpompaa olisi ollut kysyä, oliko sovelluksen
käyttö helppoa tai vaikeaa ja miksi. Kysymyksissä oli myös joitain vaikeita käsitteitä, kuten mukautuva tai merkityksellinen.

Onervan toimipisteessä tehtäviä haastatteluja varten teemahaastattelun kysymyksiä muotoiltiin lapsille helpompaan muotoon. Käyttökokemuksien kerääminen toteutui ryhmähaastatteluna.
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Navigointi sovelluksessa
Lasten kehitysversion 39 kuvauskohteesta lapset olivat käyttäneet yhtä (e1101 Lääkkeet) lukuun ottamatta kaikkia muita. Lähes puolet lapsista valitsi ensimmäisenä oppimiseen (d160 ja
d163) tai esteettömyyteen (e150 ja e155) liittyviä kuvauskohteita (taulukko 7).

Taulukko 7. Lasten (n = 11) ensimmäisinä valitsemien kuvauskohteiden ICF-koodi ja käyttönimi sekä kuinka usein
ko. kuvauskohde oli ollut kolmen ensimmäisen valinnan joukossa.
ICF koodi Näyttönimi

Valintojen lukumäärä

d160

Keskittyminen

55

d163

Ajatteleminen

55

e155

Kodin esteettömyys

4

d166

Lukeminen

3

d920

Vapaa-aika

3

d230

Jokapäiväiset tehtävät

1

d520

Hoitaminen (iho, hampaat, hiukset, kynnet)

1

d760

Perhesuhteet

1

d880

Leikkiminen

1

e150

Mahdollisuus liikkua julkisissa rakennuksissa

5

e199z

Jokin muu asia liittyen apuvälineisiin

1

e310

Lähiperhe

1

e320

Ystävät

1

e420

Ystävien asenteet

1

Elämäntilanteen kuvaamisen mahdollistuminen
Kuusi oppilasta vastasi kysymykseen sovelluksen soveltuvuudesta omien asioiden kertomiseen. Neljä oppilasta koki sovelluksen soveltuvan omien asioiden kertomiseen ja kaksi koki sen
soveltuvan siihen mahdollisesti (”varmaan sopii”) tai heikosti (”sopii vähän”). Neljä heistä koki,
että tabletin avulla omien asioiden kertominen on helpompaa kuin aikuisen kanssa puhuminen
ja kaksi taas koki puhumisen helpommaksi.

Helppokäyttöisyys

Viisi lapsista pystyi käyttämään sovellusta hyvin itsenäisesti lukien ja valiten eri vastausvaihtoehtojen väliltä ja he kokivat sovelluksen käytön helpoksi. Kolmen lapsen mielestä jotkut sanat
tai lauseet olivat vaikeasti ymmärrettäviä ja he tarvitsivat siinä apua. Kahdelle oppilaalle sovelluksen tekstit olivat liian pieniä ja avustavan aikuisen tuli lukea ne heille.

Yhdellä oppilaalla oli vaikeuksia napauttaa rasti pieneen ruutuun käsien vapinan vuoksi aiheiden valintanäkymällä. Vapinan vuoksi myös kirjoittaminen oli haastavaa. Hän pystyi kuitenkin
suullisesti kertomaan selkeästi haluamansa asiat, minkä vuoksi puheominaisuus olisi ollut sovelluksessa tarpeen. Kaksi oppilasta tarvitsi ohjausta arviointinäkymän käytössä, jossa he yrittivät mm. napauttaa liukusäädintä liu’uttamisen sijaan tai napauttaa liukusäätimen yläpuolella
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olevaa hymynaamaa. Sovelluksen käyttöönottoa helpottaisi värien ja kuvien lisääminen, isompi
teksti ja kysymysten lisääminen.

Hyödyllisyys

Lasten oli vaikea vastata kysymyksiin sovelluksen hyödyllisyydestä. Lapset eivät vastanneet
tähän kysymykseen lainkaan. Tervaväylän lapset pitivät sovellusta kokonaisuudessaan ymmärrettävänä.

Hyväksyttävyys

Kaikki oppilaat olisivat käyttäneet sovellusta jatkossakin. Kahdeksan oppilasta yhdestätoista
suosittelisi sovellusta kaverilleen ehdottomasti.

Käyttö osana kuntoutuksen tai HOJKS:n suunnittelua

Alkuperäisen suunnitelman mukaan sovelluksesta saatuja yhteenvetoja oli tarkoitus hyödyntää oppilaiden HOJKS/kuntoutussuunnitelmaneuvotteluissa, mutta sovelluksen keskeneräisyydestä johtuen yhteenvedon anti oli niukkaa, eikä sen koettu antavan lisähyötyä neuvotteluihin. Onervan toimipisteessä lisäksi testauksen aikataulu ei sopinut HOJKS:n suunnitteluun. Testauksen aikana esiintyi jonkin verran teknisiä ongelmia, mikä vaikeutti yhteenvedon hyödyntämistä neuvotteluissa. Tervaväylän toimipisteessä yhden testaajan yhteenveto tallentui hyvin
tabletin tiedostoihin. Kolmen muun testaajan kohdalla PDF:n luominen onnistui, mutta yhteenvetojen tallentaminen ei onnistunut tablettiin. Kun sovellukseen kirjautui uudelleen testaajan
tunnuksilla, oli yhteenveto kylläkin sovelluksessa tallessa. Varmuuden vuoksi yhteenvedoista
otettiin myös valokuva.

Toimintakykytieto

Lasten toimintakykyprofiilit olivat keskenään erilaisia (liite 10). Lapset valitsivat vastattavaksi
yhteensä 181 ICF-kuvauskohdetta (taulukko 8, s. 47). Suurin osa (66,9 %) oli suoritukset ja
osallistumisen pääluokista ja kolmannes (33,1 %) ympäristötekijöiden pääluokista. Keskimäärin kuvauskohteita oli 16,5/lapsi (vaihteluväli 6–25). Kukaan vastanneista ei liittänyt kuvaa ja
tekstiä oli kirjoitettu vain muutamiin kuvauskohteisiin.

Suurin osa (82,9 %) vastauksista oli myönteisiä (sujuu oikein hyvin tai hyvin) (kuviot 6–7,
s. 48). Noin viidenneksessä (17,1 %) vastauksista lapset ilmoittivat tarvitsevansa harjoitusta
(tarvitsen harjoitusta / paljon harjoitusta). Eniten harjoitusta vaativia asioita oli yleisluonteisissa tehtävissä ja vaateissa (41,2 %), kommunikoinnissa (40 %) ja oppimiseen liittyvissä asioissa (27,5 %). Kolme lasta koki, että hänellä ei ollut harjoitusta vaativia toimintakyvyn asioita
lainkaan. Kahdeksalla lapsella oli profiilissa harjoitusta vaativia toimintakyvyn (9–42 % täytetyistä kuvauskohteista). Ympäristötekijät tukivat lähes aina toimintakykyä. Yksi vastaajista
koki, että käytössä olevat palvelut puuttuivat.
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Taulukko 8. Lasten vastausten jakautuminen ICF-pääluokkiin.
Kuvauskohteet
n (%)

Vaatii harjoitusta
n (%)

d1 Oppiminen ja tiedon soveltaminen

40 (33,1)

11 (27,5)

d2 Yleisluonteiset tehtävät ja vaateet

17 (14,0)

7 (41,2)

10 (8,3)

4 (40,0)

d5 Itsestä huolehtiminen

24 (19,8)

4 (16,7)

d7 Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet

15 (12,4)

..

d8 Keskeiset elämänalueet

9 (7,4)

3 (33,3)

d9 Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä

6 (5,0)

1 (16,7)

121 (66,9)

31 (25,6)

e1 Tuotteet ja teknologiat

23 (19,0)

..

e3 Tuki ja keskinäiset suhteet

15 (12,4)

..

e4 Asenteet

18 (14,9)

..

4 (3,3)

1

60 (33,1)

1

181

32 (17,7)

ICF pääluokka
Suoritukset ja osallistuminen

d3 Kommunikointi

Yhteensä
Ympäristötekijät

e5 Palvelut, hallinto ja politiikat
Yhteensä
Kaikki yhteensä
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Kuvio 6. Vaikeusasteet lasten (n = 11) mainitsemissa suoritusten ja osallistumisen ICF-kuvauskohteissa (n = 25).
Sujuu oikein hyvin

Sujuu hyvin

Tarvitsen harjoitusta
0%
20 %

Tarvitsen paljon harjoitusta
40 %
60 %
80 %
100 %

d160 Keskittyminen (n = 5)
d163 Ajatteleminen (n = 5)
d166 Lukeminen (n = 6)
d170 Kirjoittaminen (n = 6)
d172 Laskeminen (n = 5)
d175 Ongelman ratkaiseminen (n = 5)
d177 Päätöksen tekeminen (n = 5)
d199 Jokin muu asia liittyen oppimiseen (n = 3)
d220 Useiden tehtävien tekeminen (n = 6)
d230 Jokapäiväiset tehtävät (n = 3)
d240 Vastuun kantaminen (n = 6)
d250 Oman käyttäytymisen hallinta (n = 2)
d320 Viittomakielen viestien ymmärtäminen (n = 5)
d350 Keskustelu (n = 5)
d510 Peseytyminen (n = 6)
d520 Hoitaminen (iho, hampaat jne) (n = 6)
d540 Pukeminen; Riisuminen (n = 5)
d571 Turvallisuudesta huolehtiminen (n = 7)
d710 Käyttäytyminen toisten ihmisten kanssa (n = 4)
d720 Ihmissuhteiden hoitaminen (n = 8)
d760 Perhesuhteet (n = 3)
d820 Kouluopetus (n = 4)
d880 Leikkiminen (n = 3)
d899 Jokin muu asia (koulu, leikki) (n = 2)
d920 Vapaa-aika (n = 6)
Kuvio 7. Vaikeusasteet lasten (n = 11) mainitsemissa ympäristötekijöiden ICF-kuvauskohteissa (n = 25).
Ei ongelma

Lievä ongelma

Asiaan tarvitaan parannusta
0%

e1100 Elintarvikkeet (n = 2)
Joka päiväisen elämän apuvälineet (n = 3)
e125 Kommunikointivälineet (n = 2)
e130 Opetuksen välineet ja teknologiat (n = 2)
e150 Liikkuminen julkisissa rakennuksissa (n = 7)
e155 Kodin esteettömyys (n = 6)
e199 Jokin muu asia liittyen apuvälineisiin (n = 1)
e310 Lähiperhe (n = 2)
e320 Ystävät (n = 7)
e325 Tuttavat ja naapurit (n = 6)
e410 Lähiperheen jäsenten suhtatuminen (n = 2)
e420 Ystävien asenteet (n = 6)
e425 Tuttavien asenteet (n = 5)
e430 Koulussa olevien ihmisten asenteet (n = 5)
e575 Sosiaalipalvelut (n = 2)
e580 Terveyspalvelut (n = 2)
e115

20 %

Asiaan tarvitaan paljon parannusta
40 %

60 %

80 %

100 %
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6 POHDINTA
6.1 Päätulos
Tässä hankkeessa kehitettiin ensimmäinen prototyyppi asiakaslähtöisestä Toimintakykyni-sovelluksesta, joka pohjautuu ICF-luokitukseen. Se toteutettiin aikuisille ja nuorille kännykkäsovelluksen ja lapsille tablettisovelluksen kehitysversioina.

Aikuiset ja nuoret kokivat Toimintakykyni-sovelluksen hyväksyttäväksi etenkin, jos sitä kehitettäisiin lisää. Heillä olisi tarve käyttää sitä, jos he olisivat menossa sote-palveluihin, tai hakemusten teossa. He toivoivat siihen alkuopastusta ja että sitä käytettäisiin osana palveluita ja
hyödynnettäisiin monessa paikassa. Se koettiin helppokäyttöiseksi, mutta käyttömukavuus paranisi navigointia ja virheitä korjaamalla. Oman arkitilanteen jakaminen ammattilaisille koettiin tarpeelliseksi, mutta se ei ollut tämän hankkeen tavoitteena. Tulevaisuudessa ammattilaisliittymän kehittäminen on oleellista.

Lapset olivat innostuneita käyttämään sovellusta. He pitivät sovellusta todella hyvänä välineenä saada oma äänensä kuuluviin. He kokivat iPadilla toimimisen tutuksi ja kokeilu tapahtui
tutussa ympäristössä ja tuttujen ihmisten kanssa, mikä toi luontevuutta tilanteeseen. Tervaväylän lapset pitivät sovellusta kokonaisuudessaan ymmärrettävänä. Sovelluksen käsitteitä pitäisi kuitenkin kehittää lasten ehdoilla, sillä heidän oli vaikea ymmärtää joitakin käsitteitä. Lasten täyttämän tiedon hyödynnettävyyttä osana HOJKS-suunnittelua vaikeutti yhteenvedon
puutteellisuus. Näin oli erityisesti Tervaväylässä, jossa kokeiltiin kehitysversiota 0.09, jonka
yhteenvedossa näkyi vain aihe ja asiakkaan siihen kirjoittama vapaa teksti.

Nämä tulokset asiakaskokemuksista ovat lupaavia, mutta ne osoittavat, että sovelluksessa on
vielä paljon kehitettävää. Tämä oli odotettavaa, sillä kyseessä oli prototyyppi, josta puuttui
useita toiminnallisuuksia. Sovelluksen avulla tehdyn toimintakyky-yhteenvedon toimivuutta
osana sote-palveluita ei päästy testaamaan suunnitellulla tavalla. Tästä syystä emme saaneet
tietoa siitä, miten hyödyllisenä ammattilaiset sitä pitivät tai olisiko se voimaannuttanut asiakkaita yhteisessä päätöksenteossa ja kuntoutuksen tai palvelun tavoitteiden asettelussa.

6.2 Palvelumuotoilun onnistuminen

Palvelumuotoilun menetelmätyöpakista löytyi sopivia menetelmiä asiakastyöpajoihin. Niiden
avulla pystyttiin määrittämään alustavat asiakaspolut sovelluksen löytämiseen ja käyttämiseen
sekä alustavia asiakkaalle sopivia navigointitapoja itse sovelluksessa. Asiakkaat toivat monipuolisesti esiin näkemyksiään ja monet ideat olivat hyvin samansuuntaisia. Asiakkaiden ideat
otettiin huomioon, ja jokaisen työpajan jälkeen valmistui uusi mockup-versio edelleen kokeiltavaksi seuraavassa asiakastyöpajassa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tuotoksena oli joukko
graafisia kehitysversioita.

Näiden paperisten ja graafisten mockup-versioiden avulla pystyttiin keräämään alustavat vaatimukset käyttöliittymäsuunnittelulle. Tämä oli edullista ja toimivaa, vaikkakaan niillä ei kyetty
testaamaan yksilöllistä sisällön navigointia kovin monipuolisesti. Ensimmäinen koodattu kehitysversio 0.06 saatiin aikaan iteratiivisen asiakaslähtöisen palvelumuotoilun sekä asiakkaille
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näytettävän ICF-pohjaisen sisällön ja sen metatietokannan eli FunctionMapperin kehittämisen
avulla. Se valmistui testialustalla ladattavaksi sekä Android- että iPhone-puhelimiin tai -tabletteihin elokuussa.

Koodattua versiota korjailtiin useamman kerran (versiot 0.07–0.0.12) ennen kuin toinen vaihe
eli käyttäjätestaukset voitiin aloittaa. Siinä oli toimintavirheitä ja toiminnallisia puutteita, joita
tuli ilmi vasta koodatuissa versioissa. Tämä aiheutti muutostarpeita verrattuna mockup-työskentelyssä tehtyihin suunnitelmiin. Totesimme, että emme olleet osanneet resursoida tekniseen kehitykseen riittävästi ja että koodaus vei suunniteltua enemmän resursseja. Tästä syystä
kehitystehtäviä jouduttiin priorisoimaan, ja useita toivottuja toiminnallisuuksia jäi kehitysjonoon. Tiedettyjä virheitä oli PROMIS-mittarin muutaman kysymyksen väärät vastausvaihtoehdot sekä palautuminen arvion jälkeen ylävalikkoon eikä siihen kohtaan, johon oli jäänyt. Toivotuista toiminnallisuuksista toteuttamatta jäi mm. alkututoriaali, toisen henkilön tekemä arvio,
muistutusviesti, seurantamittaus, graafinen toimintakykyprofiili ja sen PDF. Näillä ennen käyttäjätestausta tunnistetuilla puutteilla oli selkeä vaikutus asiakaskokemuksiin.
Sovelluksessa ei myöskään voitu hyödyntää valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin rajapinta- ja tietosisältömäärittelyitä, koska niitä ei ollut vielä käytettävissä. Toimintakykytiedon vaatimusmäärittelyiden laatiminen kansalaisen terveystiedon arkistoon liittymistä varten aloitetaan THL:ssä vasta tämän projektin päättyessä.

6.3 Käytettävyystestauksen onnistuminen

Teemahaastatteluilla saatiin hyvin tietoa aikuisten asiakkaiden kokemuksista heidän käyttäessään Toimintakyky-sovelluksen kehitysversiota 0.0.12. Lasten käyttökokemuksia kerättiin teemahaastattelulla, mutta kysymykset (liite 3) osoittautuivat lapsille liian vaikeiksi. Tästä syystä
haastatteluissa saadut vastaukset olivat melko niukkoja eikä kaikkiin kysymyksiin saatu tietoa.
Tutkimustietokantaan kertyi heidän sovellukseen tallentamansa tiedot. Aineistosta saatiin hyvin vastauksia käytettävyystutkimuksen kysymyksiin, mutta koska heillä ei ollut kuntoutuskäyntejä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, jäi palveluntuottajien näkökulma heikoksi.
Sovellus ei ollut liitettynä mihinkään palveluun, koska ammattilaisen käyttöliittymä oli rajattu
tästä projektista pois.

6.4 Asiakasrekrytoinnin onnistuminen

Kehittämisvaiheessa jokaiseen aikuisten version palvelumuotoilutyöpajaan osallistui aina uudet henkilöt. Tämän takia työpajoissa käytettiin ensin aikaa hankkeen kehitystehtävän esittelyyn. Toisaalta sovellukseen kehittämiseen osallistui lähes 50 vammaista aikuista ja lasta. Uudet käyttäjät varmistivat edellisten käyttäjien ideat ja toivat esiin uusia asioita. Näin iteraatiot
etenivät, kunnes kesäkuussa olimme saaneet monipuolisesti tietoa kaikilta käyttäjiltä siitä, millaisen sovelluksen he haluavat. Kaikki pajoihin osallistuneet aikuiset ilmaisivat pajan jälkeen
hyväksyntänsä kehitettävälle sovellukselle.

Jotkut toivoivat sovellusta käyttöönsä mahdollisimman nopeasti osana kansallisia Omatietovarantopalveluita, jotka ovat parhaillaan kehitteillä. Joillakin asiakkailla oli kuitenkin selvää
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katkeruutta pohjautuen aiempiin asiakaskokemuksiin: epäiltiin lääkärien suhtautuvan välinpitämättömästi itse tuotettuun tietoon. Tästä syystä asiakkaat kokivat, että sovelluksen tuli erota
sosiaalisen median huvisovelluksista eli olla yhdistettävissä ”virallisiin” tahoihin, kuten WHO
tai THL sekä sisältää luotettavia kyselyitä.

LYHTY-tutkimuksen kyselyyn osallistuneista 103 aikuisesta 21 täytti kriteerit ja oli kiinnostunut osallistumaan myös sovellusohjelman testaukseen. Heistä lopulta 13 osallistui testaukseen
kokonaisuudessaan. Lisärekrytoinneissa Siun sotesta ja Validia Ammattiopistosta tavoiteltiin
kummastakin 10 nuorta, joista toteutui yhteensä 7. Tavoitellusta määrästä jäi uupumaan 11
nuorta tai aikuista. Asiakkaita jäi pois erityisesti hankalan latausprosessin takia, vaikka etukäteen annettu latausohje ja tuki koettiin hyödylliseksi.

Lasten rekrytointitavoite 10 lasta toteutui kahden Valteri-toimipisteen yhteistyönä, joista testaukseen osallistui yhteensä 11 lasta. Samat lapset osallistuivat sekä palvelumuotoilutyöpajoihin että käytettävyystestaukseen. Sekä aikuis- että lapsitestaajat olivat toimintakyvyltään hyvin erilaisia (erilainen ja eriasteinen vamma, myös vaikeavammaisia).

6.5 Sisällönmäärittelyn onnistuminen

Nuorten ja aikuisten version sisällönmääritystyössä hyödynnettiin pääasiassa erilaisia aiempia
lähteitä sekä kansainvälistä mICF-asiantuntijaryhmää. Tämä johtui siitä, ettei monipuolista ja
yksilöllistä toimintakykysisältöä pystytty esittämään helppotajuisesti ja lyhyesti kirjallisessa
muodossa paperi-mockupilla. Samoin graafisissa mockupeissa sisällön näkyminen rajoittui
muutamiin kuviin. Sisällön soveltuvuutta nuorille ja aikuisille asiakkaille päästiin kokeilemaan
ensimmäistä kertaa kunnolla käytettävyystutkimuksen yhteydessä.

ICF-luokituksen lisäksi määrittelimme myös joitakin uusia koodeja, esimerkiksi tunteita ja
oman terveyden ylläpitoa kuvaaville asioille, kuten ehkäisy. Niille ei ICF:ssä löytynyt erottelevia
koodeja, jotta ne olisivat toimineet FunctionMapperissa kuvauskohteiden erottelijoina. Asiakkaat valitsivat näitä kuvauskohteita, joten ne saattavat olla tarpeellisia. Jatkossa on mietittävä,
voisiko näitä asioita määritellä ja perustella ICF-päivityksiksi vai tarvitaanko oma erillinen,
mahdollisesti kansallinen lisäys luokitukseen.

Aikuiset ja nuoret asiakkaat valitsivat erilaisia kuvauskohteita, joten toimintakykyprofiileista
tuli hyvin yksilöllisiä. Tämä havainto puoltaa laajan sisällön ottamista sovellukseen, vaikkakin
se voi olla turhan laaja ja vaikeuttaa valintaa. Jatkossa olisikin selvitettävä, miten yksinkertainen aloitus ja laaja sisältö voidaan yhdistää. Lisäksi olisi selvitettävä, onko toimivampaa, että
kaikille on yhteinen sisältö vai pitäisikö olla esim. sairausryhmäkohtaisesti erilaisia sisältökokonaisuuksia? Kansainvälisessä mICF-yhteistyöverkostossa on visioitu käyttäjän valintojen
mukaan mukautuvaa vastaamista. Tämä kuitenkin edellyttää big dataa ja analytiikkaa, jotta sovellukseen voitaisiin rakentaa algoritmeja (Snyman ja Anttila 2016).
Lasten version sisällönmääritystä tehtiin tiiviisti Valteri-koulun asiantuntijoiden kanssa viidessä käyttäjätestaustyöpajassa ja kehitysversion arviointi- ja kehittämispalaverissa. Yhteistyö
sujui hyvin, mutta aikatauluista johtuen käsitteiden (näyttönimi, infoteksti ja hymynaamojen
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kysymykset) määrittely jäi vieläkin vaillinaiseksi eikä niiden kognitiivista testausta ehditty tekemään. Kansainvälinen mICF-asiantuntijaryhmä oli keskeisesti mukana kuvauskohteiden ja
vastausasteikkojen valinnassa, mutta luonnollisesti suomenkieliset käsitteet jäivät kehitystyöstä vastanneiden (JAMK ja Valteri-koulu) vastuulle.

6.6 Toimintakykymittarin valinta ja sijoitus

Mittareiden valinta oli vaikea, sillä kehitettävään sovellukseen olisi haluttu ottaa asiakkaiden
toiveiden mukaisesti useita PROMIS-mittareita. Resurssit eivät kuitenkaan mahdollistaneet
useamman mittarin valintaa. Fyysisen toimintakyvyn mittareiden valinta perustui siihen, että
se tuki samalla LYHTY-tutkimuksen toteutusta ja tulevaa vertailua juuri LYHTY-tutkimuksen
asiakkailla.

Lyhytversioiden sijasta kysymyspankkeihin perustuva mukautuva vastaaminen (Computer
Adaptive Testing, CAT) olisi asiakkaan näkökulmasta nopeampaa ja kliinisesti tarkempaa. Tietokoneavusteisen mittarin käyttö kuitenkin vaatii PROMIS API:n pystyttämistä osaksi järjestelmää, mihin tässä projektissa ei ollut varattu resursseja. THL on ryhtynyt koordinoimaan
PROMIS-mittareiden kääntämistä ja etsii rahoituskumppaneita käännöstyöhön. Keskustelut
Toimintakykyni-sovelluksen jatkokehityksestä ja vaikuttavuusmittareiden liittämisestä siihen,
sekä tarvittavasta käännöstyöstä ja PROMIS API:sta on aloitettu muun muassa ODA-hankkeen
ja Nordic Healthcare Groupin kanssa. Mittareita voidaan lisätä sovellukseen myöhemmin, kun
niitä on tarjolla. Niiden sijoitus sovelluksessa pitäisi muotoilla uudelleen. Voisiko mittari tulla
mukaan esimerkiksi vasta, kun käyttäjä on valinnut hänelle tärkeitä aiheita tai jo keskustellut
tai sopinut mitattavista ja seurattavista asioista sote-ammattilaisen kanssa? Voisiko mittari
tulla mukaan valikoituihin aiheisiin lyhyinä CAT-versioina, jolloin käyttäjällä ei kuluisi liikaa
aikaa kysymyksiin vastaamiseen ja hän jaksaisi vastata useamman terveysaiheen mittariin?

6.7 Sisällöntuotannon onnistuminen

Sisällön metatietokannan eli FunctionMapperin käyttö mahdollisti Toimintakykyni-sovelluksessa näytettävien aiheiden, kuvauskohteiden, niiden infotekstien, kysymysten ja vastausvaihtoehtojen lähes reaaliaikaisen muokkaamisen ja linkityksen ICF-luokitukseen. Näin ollen jokaisen yksittäisen kuvauskohteen mukana tutkimustietokantaan tallentui myös sitä vastaava ICFkoodi. Jatkossa tutkimustietokanta on helposti muokattavissa toimintakykytietomallin mukaiseksi, kun kansallinen määrittelytyö valmistuu. Jokaisesta havainnoista löytyy tarvittavat rakenteiset tiedot: toimintakykyhavainnon aihe (eli asiakkaan valitsema kuvauskohde), toimintakykyhavainnon väline (eli itsearviointi) ja toimintakykyhavainnon tulos (eli liukusäätimellä
annettu arvio, kirjoitettu teksti tai kuva). Jokaiseen havaintoon liittyy automaattisesti ICF-koodi
ja ICF-tarkenne ja tiedon lähteenä oli asiakas itse.

Koska FunctionMapper toimii avoimen lähdekoodin Termieditori-ohjelmistossa, sitä voitaisiin
käyttää muuhunkin. FunctionMapperiin kertyviä käsite-ICF ja mittarin kysymys-ICF -siltauksia
voitaisiin jatkossa hyödyntää sekä TOIMIA-tietokannassa että asiakastietojärjestelmissä lähikäsite- ja synonyymisanastona. Tällöin toimintakyvyn sekä toimintakykymittarin kysymyk-
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seen että toimintakykyaiheen kirjaamisessa löytyy sopiva ICF-luokka helpommin. Jos rakenteisessa kirjaamisessa toimintakykytiedon aiheeseen lisätään ICF-luokka, sitä voidaan käyttää yhtenä hakuterminä tiedon hakemisessa ja siirtämisessä. Ilman ICF-luokkaa aiheet tallentuvat
vain siinä tekstimuodossa, missä ne kirjataan. Tämä vaatisi järjestelmällistä toimintakykykäsitteiden keräämistä, siltaamista ICF-luokitukseen ja tämän tiedon tallentamista FunctionMapperiin.

6.8 Näkymiä tulevaan

Hankkeen aikana saimme yhteydenottoja eri tahoilta, joilla on samankaltainen tarve asiakaslähtöiselle sovellukselle, jonka avulla voisi helpottaa asiakkaan arjen tilanteen kuvaamista ja
asiakkaan lähestymistä palveluihin. Lisäksi halutaan hyödyntää asiakkaalta koottua tietoa palveluiden tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa, yhdistää se ammattilaisten kirjaamaan
tietoon sekä seurata muutoksia yli ajan. Sovellusohjelma luo myös hyviä mahdollisuuksia erilaisten etämenetelmien, kuten etäkuntoutuksen, suunnitteluun ja seurantaan tarvittavaan arviointiin (Salminen ym. 2016).

Tämän hankkeen kehittäjät ovat jo sopineet kehittämiskokemusten jakamisesta muiden
mICF:n kehittämiseen osallistuvien kansainvälisten tahojen kanssa yhteistyösopimuksen
avulla. Yhteistyösopimuksen (Memorandun of Agreement) on allekirjoittanut tämän hankkeen
partnereiden lisäksi usea kansainvälisen mICF-yhteistyöverkoston jäsen.

Toimintakykyni-prototyyppi on mukana muutamissa jatkohankkeissa. Prototyypin sisältöä kehitetään kolmella kielellä THL:ssä käynnistyvässä hankkeessa, jossa tuetaan alkuvaiheen kotoutumistoimia ja parannetaan haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten ja muuten erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien palvelutarpeiden tunnistamista.
JAMK:ssa prototyyppi otetaan kokeiluun osana käynnissä olevia hankkeita (Työhyvinvointia
digitaalisuuden ja kokeilukulttuurin keinoin (DIKO) ja Kukoistava kotihoito -kärkihanke). Lisäksi keskustelua Toimintakykyni-prototyypin jatkokehityksestä käydään Virtuaalisairaalahanke 2.0, Omahoidon digitaaliset arvopolut (ODA) ja Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)
-kärkihankkeiden kanssa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kansalaisella itsellään on oikeus päättää tietojensa
luovuttamisesta. Toiveena on, että kehitettävä sovellus tukisi asiakasta juuri tässä tilanteessa.
Tässä käytettävyystutkimuksessa tietojen luovutus perustui tietoiseen suostumukseen ja asiakkaan tiedot tallennettiin tutkimustietokantaan. Tietoa ei luovutettu palveluihin, koska tarvittavia liittymiä ei vielä ole. Jatkossa toiveena on, että asiakas voisi tallentaa tietonsa sovelluksesta suoraan kansalliseen Omatietovarantoon. Tämä mahdollistuu, kun toiminnalliset määritykset rakenteisen toimintakykytiedon Kanta-arkistoon ja Omatietovarantoon ja ammattilaistietojärjestelmiin liittymiseksi kehitetään.

Suuri osa sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelutarpeen arvioinnissa tarvittavasta toimintakykytiedosta on sellaista tietoa, joka nykyisin kysytään asiakkaalta ja jonka ammattilainen kirjaa. Me olemme tekemässä ensimmäistä esimerkkiä käyttöliittymästä, jossa
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asiakkaan raportoima tieto toimintakyvystä ja siihen liittyvistä ympäristötekijöistä voidaan tallentaa THL:n uuden toimintakykytietomallin mukaisesti rakenteisessa muodossa. Tietorakenteen avulla toimintakykytiedon kirjaaminen, hakeminen, siirtäminen ja näkyvyys sekä tehtyjen
havaintojen ja mittausten seuranta helpottuvat.

Asiakkaan käyttöliittymän eli mICF-prototyypin kehittäminen ja toimintakyvyn tietorakenteiden määrittely ei riitä, vaan jatkossa tueksi tarvitaan mm. liittymät tietojärjestelmiin sekä kansalliseen potilastiedon arkistoon, joita THL kehittää alkaen keväällä 2017, käyttöliittymät ammattilaisille sekä yhtenäisiä kirjaamisen malleja. Asiakkaan kirjaamasta tiedosta poiketen ammattilaisten kirjaamismallien tulee perustua hyvään ammattilaiskäytäntöön ja ymmärrykseen
tarvittavasta toimintakyvyn arvioinnin laajuudesta kussakin tilanteessa. Ammattilaistenkin
kirjaaminen helpottuu, kun kirjaamista tukee käyttäjälähtöisesti suunniteltu käyttöliittymä.
Sen kehittelyssä voidaan hyödyntää kokemuksia tässä projektissa kehitetystä prototyypistä.
Toimintakykytietorakenteita tukemaan tarvitaan lisärakenteita, joista löytyisi kansallisesti yhteisesti tarvittavat toimintakykymittarit sekä sanasto, joka tukisi asiakkaan tai ammattilaisen
kirjaaman vapaatekstin siltaamista toimintakykykäsitteisiin. Tällaisen mittarikoodiston ja synonyymisanaston kehityksen alku on tässä projektissa toteutetussa FunctionMapperissa.
Lopuksi todettakoon, että nyt kehitettyä Toimintakykyni-sovelluksen ohjelmistoa ja sen
FunctionMapper-metatietokantapalvelua voidaan jatkossakin kehittää ja hyödyntää kansallisia
tarpeita varten. Tämän turvaamiseksi lähdekoodit sekä suoritettava ohjelmakoodi on lisensoitu Euroopan unionin yleisellä lisenssillä (EUPL v.1.1) (European Commission 2015).

6.9 Yhteenveto jatkokehitystarpeista

Tämän käytettävyystutkimuksen aikana tunnistimme useita asioita, joihin tulisi panostaa jatkokehityksessä:
1. Parantaa kehityslistalle lisättyjä teknisiä ominaisuuksia asiakkaiden toiveiden mukaisesti sekä lisätä sovellukseen toivottuja toiminnallisuuksia:
• asiakashaastatteluissa esiin nousseet kehitysehdotukset (liite 7)
• kuvauskohteet näkymään suoraan ilman ICF-yläotsikoita
• toimintakykytiedon yhdistäminen tavoitteisiin
• alkututoriaali
• toisen henkilön tekemä arvio
• puheesta tekstiksi -toiminto
• asiakasystävälliset ja informatiiviset kuvat käyttöön kaikkiin kuvauskohteisiin
• seurantamahdollisuus
• visuaalisempi omat arviot -yhteenveto ja sen PDF
• dynaaminen muistutusviesti
• kuvitus ja parempi design.
2. Testata sovelluksen sisällön soveltuvuutta ja ymmärrettävyyttä eri käyttäjäryhmissä ja
lisätä sovellukseen eri kieliä.
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3. Jatkaa kansalaisten ja ammattilaisten käyttämien termien siltaamista toimintakykykäsitteisiin FunctionMapperissa eri kielillä ja testata käsitteiden automaattiseen siltaamisen onnistumista big data -analytiikan avulla.
4. Jatkaa yleisten ja standardoitujen PROMIS-mittareiden kääntämistä ja validoimista
sekä liittämistä osaksi Toimintakykyni-sovelluksen kuvailevaa tiedonkeruuta. Lisäksi
tulee arvioida muiden mittareiden liittämistä osaksi sovellusta käyttötarpeen mukaan.
5. Toteuttaa, testata ja auditoida yhteys Omatietovarantoon siten, että otetaan huomioon
kansalliset standardit (FHIR, HL7, THL:n toimintakykytietomallin kehitteillä olevat toiminnalliset vaatimusmäärittelyt, jotta mobiilikäyttöliittymä voitaisiin kytkeä osaksi
Omakanta-palveluja ns. Public client for personal use -natiivisovelluksena.
6. Luoda kestävä liiketoimintasuunnitelma sovelluksen ylläpitämiseksi, sisällön päivittämiseksi ja kehittämiseksi, jotta sovellus voidaan asettaa helposti käyttäjien saataville
Appstoressa ja Playshopissa.
7. Rakentaa, testata ja ottaa käyttöön yhteys sote-ammattilaisten tietojärjestelmään, jotta
asiakkaan raportoimaa tietoa voidaan käyttää luontevana osana asiakkaan palvelupolkua.
8. Luoda tehokas markkinointi- ja levittämisstrategia, jolla varmistetaan sovelluksen tunnettuus, löytyminen ja käyttöönotto.

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
Johtopäätöksenä on, että saimme toimivan prototyypin, jonka asiakkaat hyväksyivät. He pitivät
sitä hyödyllisenä ja helppokäyttöisenä. Asiakkaat pystyivät kuvaamaan sen avulla elämäntilannettaan yksilöllisesti. He ehdottivat parannuksia sisältöön ja sovelluksen toimintoihin. He toivoivat visuaalisempaa yhteenvetoa ja mahdollisuutta seurata omassa tilanteessaan tapahtuvia
muutoksia. Asiakkaat käyttäisivät sovellusta, jos se liitettäisiin moniin palveluihin, joita he
käyttävät.
Suosittelemme Toimintakykyni-sovelluksen kehittämisen jatkamista, koska se mahdollistaa
asiakkaalle yksilöllisen ja monipuolisen sekä samalla rakenteisen toimintakykytiedon kuvaamisen. Suunnittelussa otettiin alusta alkaen huomioon kansalliset standardit. Sovellus muotoiltiin sellaiseksi, että asiakas itse voi helposti tuottaa tietoa, mutta sovellus ei johdattele tai rajoita asiakasta.
Koska tässä hankkeessa saimme kuntoutujan hyväksynnän käyttöliittymälle, seuraavassa vaiheessa tulee varmistaa, että asiakkaiden kehitysehdotukset otetaan huomioon sekä kehitetään
yhteys erilaisten sote-ammattilaisten tietojärjestelmiin. Toimintakykyni-sovellus pitää kytkeä
tiiviisti osaksi sote-palveluprosessia: samalla tavalla kuin ennen vastaanottokäyntiä tai kontaktia tarkistetaan perustiedot (osoite, puhelinnumero jne.), voidaan tarkistaa asiakkaan toimintakykytilanne. Eli sillä pitää olla selkeä tarve ja tavoite kansalaisen mielessä. Asiakkaiden raportoima tieto tulisi ottaa huomioon palveluita suunniteltaessa ja niiden vaikuttavuutta arvioitaessa, jotta asiakkaat saisivat sovelluksen käytöstä täyden hyödyn.
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Erityisesti kiitämme Siun soten ja Valteri-koulun henkilökuntaa, jotka osallistuivat tutkimukseen ilman korvausta ja mahdollistivat testauksen laajemmassa ryhmässä: Heli Jääskeläinen,
Tuula Kiviniemi, Heli Aalto, Petri Olin, Jaana Kurki ja Anu Niemi Siun Sotesta; Erja Kaakkuriniemi, Tarja Kankaanpää, Elina Lehtinen ja Tero Makkonen Valteri-koulusta.
Lopuksi kiitos kaikille Toimintakykyni-prototyypin toteutukseen ammattilaisille Jyväskylän
ammattikorkeakoulusta: Ulla Teppo, Teemu Kontio, Juha Sydänmaa, Juha Tuulaniemi, Heli Sutinen ja Jouni Huotari.
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