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Miksi lähdimme tekemään Helppiä?

◦ Idea Helpin kehittämisestä lähti siitä ajatuksesta, että ikääntyneiden kotiin tarvitsemat 
päivittäiset palvelut olisi helposti saatavilla yhdestä paikasta

◦ Helppi tukee ikääntyneiden pärjäämistä kotona sekä lisää tietoisuutta tarjolla 
olevista tukipalveluista

◦ Helpistä jokainen ikääntynyt saa tarvitsemansa palvelut yksilöllisen tarpeensa mukaisesti

◦ Tulevaisuudessa ikääntyneiden tietotekniset taidot ovat paremmat ja sovellusten käyttö arkipäivää



Millainen on hyvä applikaatio?

◦ Mobiilisovelluksen kehittämiseen tarvitaan kohderyhmien 
ymmärtämistä sekä asiakaskokemusten parantamista, mitä ongelmia ja 
tarpeita käyttäjillä on. (Kujala 2019, Lamminpää 2018)



Palvelumuotoilu terveydenhuollossa

◦ Palvelumuotoilun tavoitteena on kehittää ja suunnitella palveluita käyttäjälähtöisesti (Turku AMK 2018).

◦ Palvelumuotoilun avulla palvelut vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Nykyisistä palveluista 
pyritään saamaan kaikki irti, sekä niitä pyritään kehittämään. (Kuisma 2019)

◦ Palvelumuotoilun keskiössä on asiakaskokemus sekä asiakkaan näkökulma 
palvelun kehittämisestä (Kuisma 2019).

◦ Palvelumuotoilu perustuu yhteissuunnitteluun, jossa on mukana terveydenhuollon moniammatilliset 
asiantuntijat, yhdessä asiakkaiden kanssa (Jäntti 2018).

◦ Palvelumuotoilulla pyritään pääsemään lopputuloksiin, jotka tuovat arvoa sekä palveluiden käyttäjille että 
niiden tuottajille (Jäntti 2018).



Digitalisaatio terveydenhuollossa

◦ Digitalisaatio lisääntyy jatkuvasti terveydenhuollossa. (Punna & 
Heimovaara-Kotonen 2017)

◦ Mobiilisovelluksia hyödynnetään parantamaan palveluita sekä luomaan 
uusia palvelumuotoja. (Punna ym. 2017)

◦ Tästä johtuen tulee uusia osaamistarpeita terveysalan asiakastyöhön. 
(Punna ym. 2017)

◦ Palkansaajat ovat sitä mieltä, että digitalisaatio lisää työntehokkuutta, 
nopeatempoisuutta sekä läpinäkyvyyttä. (Tilastokeskus 2019)



Tuotos

◦ Kohderyhmänä yli 65-vuotiaat

◦ Lopullisena tuotoksena mobiilisovellus, jonka kautta ikäihmiset 
voisivat hoitaa päivittäisiä asioita.

◦ Applikaation kautta voisi tilata mm. lääkkeet apteekista, ruokaa 
kauppakassipalvelun kautta, hälyttää apua turvapuhelimella ja tarkistaa 
säätilan. Lisäksi sillä saisi yhteyden kotihoitoon ja hätäkeskukseen 
112- palvelun kautta.



Mallinnos 
ohjelmasta



Palvelupolku

Sovelluksen 
käyttäminen ja 
hyödyntäminen

Sovelluksen käytön 
ohjaus: 

maksut, asiakas 
kokoaa itse 

tarvitsemansa 
perusosan lisäksi

Aplikaation
lataaminen 
puhelimeen

Koodaajat, jotka 
tekevät applikaation

Sovelluksen ylläpito: 
tekninen tuki

Mainos/ tieto apista; 
esim. kirje kotiin

Käytön harjoittelu: 
IT-tuki & 

opetusvideo

Idea aplikaatiosta, 
sen suunnittelu

Ajatus, että halutaan 
helpottaa 

ikäihmisten 
palveluiden saantia



Käythän kertomassa Padletissa mielipiteesi 
sovelluksesta
◦ https://padlet.com/Sairaanhoitajat

https://padlet.com/Sairaanhoitajat


Kiitos, kun katsoit!
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