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Kenelle ja miksi

• Työpajaan oli kutsuttu virtuaalikuntoutuksen yrityksiä ja 

sote-alan toimijoita

• Työpajan tarkoituksena oli tuoda virtuaalikuntoutuksen 

yritykset ja sote-alan toimijat verkostoitumaan ja 

saamaan kokemuksia sekä uusia näkökulmia 

virtuaalikuntoutuksen mahdollisuuksista

• Tavoitteena oli antaa elämyksiä sote-alan toimijoille 

virtuaalikuntoutuksen mahdollisuuksista ja ideoida 

niiden käyttöön

• Tavoitteena oli myös tuottaa yrityksille näkemyksiä ja 

kehittämisideoita sote-alan näkökulmasta



Missä ja ketkä

Työpaja-päivä pidettiin TAMK:lla 

23.4.2019.

Päivän järjestelyistä vastasivat 

neljä Hyvinvointiteknologian

YAMK-opiskelijaa yhteistyössä 

TAMK:n hankeasiantuntijoiden 

kanssa.



Päivän kulku

• Päivän ensimmäisessä osiossa eli aamupäivässä 

yritykset esittelivät tuotteensa ja sote-alan toimijat saivat 

itse kokeilla laitteita ja mm. nähdä omin silmin 

virtuaalimaailmaa



Työpaja-osuus

• Lounastauon jälkeen osallistujat jaettiin kahteen ryhmään ja 

pidettiin puheenporina-menetelmää soveltaen työpaja molempien 

yritysten ja tuotteiden kohdalla. 

• Keskustelua tukemaan oli mietittynä valmiiksi erilaisia teemoja 

kuten,

 Oletko aiemmin kuullut yrityksestä/ tuotteesta?

 Miten näet tuotteen hyödyntämisen mahdollisuudet omassa 

työympäristössäsi? Ota mukaan myös käyttäjänäkökulma. Mieti plussia ja 

miinuksia. 

 Miten näet tuotteet vastaavan tulevaisuuden kuntoutustarpeita?

• Päivän päätteeksi kävimme molempien ryhmien tuotokset läpi ja 
keskustelimme yhteisesti. 

• Yrityksille sekä sote-alan toimijoille lähetettiin 

yhteenveto päivästä.



Päivään osallistuneet yritykset ja tuotteet

Haltija Oy : OMI Vista Mobii -interaktiivinen pinta



• OMI on kevyesti lattialla 

liikuteltava laite, jolla 

pystytään luomaan 

multisensorinen ympäristö 

lattiaan tai pöytään 

heijastettuna.

• Interaktiivinen pinta antaa 

palautteen käyttäjän kehon 

liikkeestä, se reagoi myös 

esineisiin.

• Interaktiivista lattialla voi olla 

yksin tai kaverin kanssa. Se 

kehittää kommunikaation 

taitoja, motoriikka, ajattelua ja 

sosiaalisia taitoja. (Haltija.)



Työpajassa esiin tulleita ajatuksia interaktiivisen 

pinnan käytöstä 

• Sopii lähes kaikille

• Mahdollisuus muokata sisältöä

• Liikuteltavuus, joustavuus, 

heijastusmahdollisuus eri 

pinnoille

• Taukotoimintaan sopiva, 

omaehtoista liikettä ja iloa

• Kognitiota harjoittamaan

• Harjoitukset teemoiteltu 

väreillä

• Eri kohderyhmille 

toimintakykyä ylläpitämään tai 

parantamaan

• Kaukosäädin  ohjaaja pystyy 

hallinnoida harjoituksia 

• Helposti modifioitavissa, 

lattialle heijastus hieno juttu

• Selvästi ryhmää innostava



Kehittämisideoita interaktiivisesta pinnasta

• Lisää pelillisiä harjoitteita, pisteytys peleihin

• Toiminto, jolla pystyy hakemaan hakusanalla halutun ohjelman 

nopeasti

• Ääniohjaus tehtäviin

• Sisällön suunnittelu kohderyhmän kanssa  kohderyhmän 

osallistaminen ja sitouttaminen laitteen käyttöön

• Sisällön tuominen laitteeseen helpommaksi

• Käytettävyyden helpottaminen, lisää käyttäjälähtöistä sisältöä



CSE Entertainment : rehabWall

• Moniammatilliseen 

kuntoutukseen 

tarkoitettu rehabWallin

harjoitukset ovat 

laadittu yhteystyössä 

asiantuntijaterapeuttien 

kanssa. (CSE Entertainment.)



• Tuotteessa hyödynnetään virtuaalilaseja, 

pyörätuolisimulaattoria, liiketunnistinkameraa ja 

kosketusnäyttöä. 

• rehabWallin tarkoituksena on vahvistaa monipuolisesti 

toimintakykyä. (CSE Entertainment.)



Työpajassa esiin tulleita ajatuksia rehabWallin

käytöstä

• Sopii lähes kaikille 

• Omatoimisesti käytettävä, 

yksinpelit, helppokäyttöinen

• Liikuteltavuus, yhteisöllisyys, 

osallistaminen 

• Virtuaalikuntoutuksesta apua 

virka-ajan ulkopuolella  illat 

+ viikonloput

• Hyvä elämyksen tuottajana

• Tukee kommunikointia ja 

liikkumista, ohjaaja näkee koko 

ajan näytöltä mitä tehdään

• Pisteytys lisää motivaatiota

• Viihteellisyyden ja 

kuntoutuksen raja hälvenee



Kehittämisideoita rehabWallista

• Tieteellistä tutkimusta 

tukemaan 

virtuaalikuntoutuksen 

hyödyistä ja vaikuttavuudesta 

• Sisältöä lisää ja 

monipuolisemmaksi, jotta 

voidaan tarjota yksilöllisempää 

kuntoutusta

• Käyttäjäprofiili, jotta 

suorituksia ja kehittymistä olisi 

helpompi seurata

• Hienomotoristen taitojen 

kehittämiseen harjoituksia

• Maisemia, joihin mennä 

rauhoittumaan

• Harjoituksiin pedagoginen 

aspekti

• Laitteessa nähtiin potentiaali 

korvata kuntoutujan 

toistoharjoituksien ohjaaminen

• Minimalisointi, johdot pois, 

vielä entistä helpompi 

liikuteltavuus



Palaute päivästä

• Päivän aikana kerättiin  Post it -lapuille palautetta päivästä ja 

jälkikäteen oli mahdollisuus antaa palautetta myös sähköisesti.

• Palaute päivästä oli positiivista, sote-alan osallistujat kokivat päivän 

mielenkiintoiseksi, mukavaksi ja toivoivat lisää samanlaisia 

tapahtumia sekä kutsua hyvissä ajoin. Kovasti tykättiin, kun sai 

kokeilla ja testata.

• Yritysten edustajat antoivat hyvää ja 

tyytyväistä palautetta päivästä.

"KIITOS! Innostava, 

mielenkiintoinen & 

silmiä avaava"



Lähteet

• Haltija. omiVista Mobii -interaktiivinen pinta. Luettu 10.5.2019. 

https://www.haltija.fi/tuotteet/kuntoutus-ja-terapia/aistit-ja-

aktivointi/omivista-mobii-interaktiivinen-pinta/

• CSE Entertainment. Tuotteet rehabWall. Luettu 10.5.2019. 

https://cse.fitness/fi/products/#220

• Valokuvat: Merja Repo & Teija Hakala
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