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Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa
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Presenter
Presentation Notes
Teknologisen murroksen ytimessä on ihmisten käyttäytymisen ja tarpeiden muutos. Digitalisaatio synnyttää valtavasti dataa. Laskentatehot myös kasvavat. Digitalisaatio+laskentateho=tekoäly. Tekoälyalgoritmit kehittyvät ja kyvykkyys paranee.Tärkeää: ylivoimainen monissa tehtävissä ihmiseen verrattuna. Hyvälaatuinen data+laskentateho -> saamme enemmän koneoppimisesta datasta irti. Koneoppiminen on rajoittunutta.Koneoppiminen toimii mitkä ovat sen rajoitteet. Ymmärryksen kautta voidaan nostaa esille ongelmia joita voidaan koneoppimisella ratkaista. Google teköäly mikä on valokuva, jolla suurin todennäköisyys olla kissan kuva? Googlen tekoäly valitsee sellaisen missä on monta kissoja, koska siinä on monia kissan ominaisuuksia. Ihminen valitsisi yhden söpöm kissan.Tekoäly on huijattavissa. Muutamaa pikseliä muuttamalla voidaan valintakategoriaa muuttaa. Tekoälyltä ei voi pyytää kuvausta siitä miltä sinä näytät.Tekoäly ratkaisee yrityksien selkeitä ongelmia. Ongelman oivaltaminen ei ole vaikein. 
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”Games and 
play are the
languge we
are born
with”



• Tarkoittaa peliteknologioiden ja periaatteiden
soveltamista uusissa ympäristöissä

• Pelillisyydellä tuodaan elämyksellisyyttä ja 
miellyttävyyttä palveluihin

• Terveyden pelillistämisessä käyttäjiä mm. 
sitoutetaan, opetetaan, joukkoistetaan, 
arvioidaan tai saadaan toimimaan toisin

• Tutkimuksien mukaan pelillisyydellä voidaan
parantaa käyttäjän digitaalisen tiedon
sisäistämistä.
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Pelillistäminen (Gamification)

Presenter
Presentation Notes
Gamification creates mental state of operation in which the person performing the activity is completely immersed in a feeling of energized focus and enjoyment, in the process of doing that activity.[3] A collection of research on gamification shows that a majority of studies on gamification find it has positive effects on individuals.[4] However, individual and contextual differences exist.[23] Gamification can also improve an individual's ability to comprehend digital content and understand a certain area of study such as music.[24]



”Pelit ovat haitallisia”
• Nuoremmat sukupolvet näkevät

pelaamisen monimuotoisempana
• Pelit tarjoavat:

– Vaihtoehtoja
– Vinkkejä esteiden yli pääsemiseen
– Mahdollisuuden oppia virheistä
– Yhteistyömahdollisuuksia
– Tiedon siitä mitä saavutat tekemiselläsi
– Tiedon siitä missä vaiheessa olet polullasi
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Presenter
Presentation Notes
https://www.inc.com/ryan-jenkins/how-to-gamify-career-paths-to-retain-and-engage-millennials.html The younger generation of professionals have a more positive and versatile view on the world of gaming. So as the general attitude changes, their own skills in prevention and dealing with problematic playing is getting better. Parents without a background in gaming, generally see games from a professional’s perspective. Whereas those parents who have played themselves, understand the negative claims of gaming, but are able to see their positive sides as well. Concerns rise when our everyday obligations are neglected due to time spent in gaming. The harmful gaming habits should be addressed early on, before the real problems occur. Also, it is essential to recognize the initial problems behind excessive gaming, such as bullying and social exclusion. Co-creating a positive atmosphere together with game developers, gamers, NGO’s and professionals in public social and health sector helps us understand and exploit the digital culture and gamification as a part of our everyday life.



Antidote: Battle Of Stem Cell
• Seikkailupeli, jossa liikutaan mikroskoopin lasipinnalla. 

Pelaaja kontrolloi ihmisen puolustusjärjestelmää: 
suojelee kantasoluja bakteereja ja viruksia vastaan.

• Rokotteet ovat tärkeä ja turvallinen keino rakentaa 
hankittua immuniteettia. 

• Pelin avulla pelaaja voi tutustua immuunijärjestelmän 
toimintaan ja ymmärtää rokotteiden roolin osana 
ihmisen terveyttä. 

• Rokotteiden toimintamekanismin ymmärtäminen 
vähentää aiheeseen liiittyviä pelkoja ja ennakkoluuloja. 

www.gamesforhealth.fi 6

https://www.youtube.com/watch?v=ZZSHO4w4SfA

https://www.youtube.com/watch?v=ZZSHO4w4SfA


TroppiOppi
• Mitä tehdä kun päätä jomottaa tai kuume 

nousee?
• Mihin kaikkeen liikunta ja syöminen 

voivatkaan auttaa?
• TroppiOppi-pelissä pääset heittämään 

virtuaalisen lääkärintakin olallesi ja 
parantamaan TroppiOppi-potilaita heidän 
erilaisista vaivoistaan. 
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http://www.laakekasvatus.fi/troppioppi/peli

http://www.laakekasvatus.fi/troppioppi/peli


https://www.youtube.com/watch?v=p9wSYPHkr48

Pelit Kuntoutuksessa
• Aivoverenkiertohäiriöiden ja 

halvausten kuntoutuksessa tärkein 
mittari on se, kuinka paljon aikaa 
pystytään kuntoutukseen 
käyttämään. 

• AVH-kuntouksessa se on myös 
suurin haaste. Suurin osa saa 
jonkinlaista terapiaa kerran 
päivässä, mikä tarkoittaa 45 
minuuttia tai sitä lyhyempää aikaa. 

• Pelaaminen mahdollistaa monen 
prosentin kasvua kuntoutukseen, 
koska sitä voi tehdä myös 
itsenäisesti.

www.gamesforhealth.fi

https://www.youtube.com/watch?v=p9wSYPHkr48


Pelit voivat valmistaa hoitoon

Päiki Pörriäinen: Peli kertoo lapselle ja 
perheelle Päiväkirurgisesta hoitopäivästä. 
Sen avulla lapsi voi seikkailla hoitopäivän läpi 
vaihe vaiheelta. Peli on suunnattu pienille 
lapsille. Lapsi pelaa sitä ensimmäisen kerran 
yhdessä aikuisen kanssa. Samalla myös 
aikuinen saa tietoa sairaalapäivän 
tapahtumista.
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https://www.hyvis.fi/web/paijat-
hame/paiki-porriainen

https://www.youtube.com/watch?v=ALogv3kqXCc


Potilaan tilan arviointi
• Mikä on virtuaalitodellisuuden käytettävyys ja 

hyödyllisyys peruselintoimintojen häiriöiden 
tunnistamisessa hyödyntäen ABCDE –menetelmää.

• Peli sisältää yhden virtuaalisen simulaatio skenaarion
• Hyödynnetään Flipped Classroom menetelmää: 

Opiskelijat ovat opiskelleet ennen pelaamista ABCDE 
menetelmästä ja peruselintoimintojen häiriöistä. 

• Kyseessä on pelillinen simulaatio 
– Suunnittelussa hyödynnetty sovelletusti 

simulaatiotilanteen suunnitelmalomakkeita ja 
periaatteita. 
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https://www.youtube.com/watch?v=_PN7qcsgy_g

https://www.youtube.com/watch?v=_PN7qcsgy_g


Triumf Gamification
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Lapset pelaavat hauskaa peliä, selvittävät 
paremmin heidän sairautensa, saavat 
psykologista tukea virtuaalisesta ystävästä 
ja palkitaan muuttamaan tapojaan.

Mahdollistaa parannuksen hoidon 
seurannassa ja parantaa potilaiden, heidän 
perheidensä ja lääkintähenkilöstön välistä 
viestintää kustannustehokkaasti.

http://triumf.health/

http://triumf.health/


Aktiivisuutta tukevat pelit
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Emojis Scavenger Hunt

• Googlen koneoppimispohjainen peli, jossa
käytät puhelimen kameraan etsiessäsi pelin
ehdottamia esineitä tietyssä aikarajassa

• Jokaisesta löydetystä esineestä saat lisää aikaa

emojiscavengerhunt.withgoogle.com 
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Every day life



Reverse The Odds

Seikkailupeli, jossa edetessäsi autat
voittamaan syövän. Pelin avulla syövän
hoitoon etsitään uusia keinoja tutkimalla
syöpäsoluja. Muuttaa pelaajan
syöpätutkijaksi.

https://www.youtube.com/watch?v=sHe5
rumYOIY&feature=youtu.be
www.gamesforhealth.fi

https://www.youtube.com/watch?v=sHe5rumYOIY&feature=youtu.be


Woebot
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Vaikea tilanne -chatbot

Kokeile, miten itse reagoisit tilanteeseen, 
jossa joudut keskustelemaan 
vanhempiensa päihteidenkäytön vuoksi 
hätääntyneen lapsen kanssa:

https://lasinenlapsuus.fi/oleluottoaikuinen
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https://lasinenlapsuus.fi/oleluottoaikuinen


Terveydenhuollosta living labiksi
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Terveyden
huolto

Todelliset 
tarpeet

Haasteet Prototyypit Ratkaisut

Terveydenhuolto pitäisi nähdä alustana, jossa uusia, avoimia, ketteriä 
ja käyttäjälähöisiä (pelillisiä) palveluita voidaan herättää henkiin.

Presenter
Presentation Notes
The best way to get novel solutions is by crowdsourcing the innovation process. Where ever the innovative ideas come from, we might have a solution in our hands that solves the toughest problem in the blink of an eye. However, the innovation process needs expert support and advice from the field. With crowdsourced open innovation challenges we help the conservative health care sector get more customer orientated solutions in an agile and effective way.



Voivatko pelit tulla osaksi terveydenhuoltoa?

Terveysministeriön uusi linjaus avaa ovia tulevaisuuden peliresepteille, kun 
terveydenhuollon etäpalveluiden voidaan nähdä vastaavan perinteisiä 
vastaanottokäyntejä.
Mutta:
• Haasteena käytännön olosuhteet terveydenhuollossa, eli jatkuva kiire ja 

jatkuva muutostila sekä näyttöä siitä, että peleillä olisi terveyttä edistäviä 
vaikutuksia

• Terveyspelien arviointiin ei ole vielä standardoitua järjestelmää
• Ei ole kriteerejä sille, mitä tuotteita nimitetään terveyspeleiksi
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Terveyspelejä voidaan kokeilla muiden 
menetelmien rinnalla
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Yhteystiedot

Tiina Arpola
+358 44 785 6450
tiina.arpola(at)savonia.fi

www.savonia.fi
www.gamesforhealth.fi

Facebook (GamesForHealthFinland)
Twitter (gfhfinland)
Slideshare (gamesforhealthfinland)
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http://www.savonia.fi/
http://www.gamesforhealth.fi/
http://www.facebook.com/GamesForHealthFinland/
http://www.twitter.com/gfhfinland
http://www.slideshare.net/gamesforhealthfinland
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