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TIIVISTELMÄ 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia NFC-teknologian soveltuvuutta 

iäkkäille käyttäjille tarkoitettuihin sovelluksiin. Diplomityössä perehdyttiin 

vanhainkodissa käytettävään viriketoimintaan, vanhuksille suunnattujen 

digitaalisten sovellusten esteettömyysvaatimuksiin ja NFC-sovelluksiin. Osana 

diplomityötä toteutettiin ikääntyneille älyllistä viriketoimintaa tarjoava NFC-

sovellus. Fyysinen käyttöliittymä toteutettiin NFC-lukijan sisältävällä 

matkapuhelimella ja korteilla, joihin NFC-tunnisteet oli liitetty. Sovelluksessa 

pyrittiin huomioimaan kohderyhmälle suunnattu esteettömyys ja kiinnostavuus. 

Tutkimus toteutettiin kokeellisena käytettävyystestauksena vanhainkodissa. 

Käytettävyyden arviointi tapahtui havainnoimalla käytettävyystestaukseen 

osallistuneita vanhuksia. Käyttäjäkokemusta arvioitiin haastattelemalla 

vanhuksia. Vanhainkodin hoitajille tehtiin kyselylomake, jolla pyrittiin 

selvittämään testatun sovelluksen sopivuutta vanhainkodin viriketoiminnassa.  

Työssä toteutettu sovellus onnistui tavoitteissaan. Se palautti muistoja 

henkilöistä ja tapahtumista testaukseen osallistuneiden vanhusten mieleen. 

Toisaalta se toimi myös muistia ja kognitiivisia kykyjä haastavana pelinä. 

Käytettävyystestaus osoitti, että ikääntyneet oppivat helposti hallitsemaan NFC-

tunnisteiden koskettamiseen perustuvan sovelluksen käyttöliittymän ja että sen 

avulla on mahdollista toteuttaa vanhuksia kiinnostavia sovelluksia. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to research the suitability of NFC-technology in 

applications intended for elderly users. This study discusses stimulating activity 

in Finnish residential homes, digital application accessibility requirements for 

elderly users and NFC-applications. The study utilized NFC applications as a 

possible method for effecting intellectual stimulus in elderly users. The physical 

interface was realized with a mobile phone equipped with an NFC reader and 

with cards fitted with NFC tags. The application’s adapted accessibility and 

attractiveness with respect to elderly users was taken into account during the 

application design phase. The research was carried out via empirical usability 

testing at a residential house. Evaluation of usability was done by observing 

elderly users during testing. User experience was evaluated by interview. A 

questionnaire concerning the suitability of the tested application as a 

stimulating activity was made for nurses. The implemented application fulfilled 

its objectives. It provoked memories of past events and persons in the users that 

took part in the testing. Secondly it also functioned as a game requiring memory 

and cognitive skills. This study shows that aged user can easily learn to handle 

user interfaces that are based on touching NFC tags and with NFC technology it 

is possible to implement applications attractive to elderly. 

 

Keywords: Near Field Communication (NFC), physical user interface, elderly 

users, intellectual activation. 
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1. JOHDANTO 

1.1. Tausta 

Maapallon väestön ikäjakauma on muuttunut nopeasti. Viime vuosien aikana yli 65-

vuotiaiden kansalaisten määrä sekä osuus väestöstä ovat kasvaneet merkittävästi. 

Vuonna 2010 yli 65-vuotiaiden osuus kahdenkymmenenseitsemän EU-maan 

väestöstä oli jo 17,4 % [1]. Sairastuvuus ja vammautumiset lisääntyvät korkealla iällä 

ja siksi ikääntyneet käyttävät sosiaali- ja terveyspalveluita enemmän kuin muut 

ikäryhmät [2]. Ennaltaehkäisevällä ja ylläpitävillä toimenpiteillä voidaan 

ikääntyneiden tarvetta hoidolle ja palveluille vähentää ja lykätä. Kun ikääntyvä 

pysyy pidempään virkeänä ja hyväkuntoisena, parantaa se tämän elämänlaatua, mutta 

myös vähentää yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja. Fyysisen liikunnan ja oikeanlaisen 

ravitsemuksen lisäksi tulee kiinnittää huomiota myös vanhuksen sosiaalisiin 

tarpeisiin sekä älyllisen kunnon ylläpitoon [3]. Keskittymiskykyä, aisteja, muistia ja 

sosiaalisia taitoja voidaan harjoittaa erilaisilla stimuloivilla aktiviteeteilla eli 

virikkeillä. Tällaisia aktiviteetteja ovat esimerkiksi käsityöt, tietokisat, erilaiset pelit 

ja muistelu [4]. 

Uusi teknologia mahdollistaa uudenlaisia tapoja tarjota älyllisiä virikkeitä 

vanhuksille. Tässä työssä pohditaan NFC (Near Field Communication)-teknologian 

tarjoamia mahdollisuuksia toteuttaa virikkeellinen sovellus hyvällä 

käyttäjäkokemuksella. NFC on teknologia, joka mahdollistaa kosketuspohjaiseen 

vuorovaikutukseen perustuvan fyysisen käyttäjärajapinnan rakentamisen. Käyttäjän 

ympäristöön asennetaan NFC-tunnisteita, joita käyttäjä voi lukea käyttäen 

esimerkiksi matkapuhelinta lukijalaitteena. Matkapuhelin täytyy ainoastaan viedä 

lähelle tunnistetta, jolloin puhelin lukee tunnisteeseen tallennetun komennon ja 

suorittaa komentoon liittyvän toiminnon. Käyttäjän fyysisessä ympäristössä olevien 

kohteiden koskettaminen on hyvin intuitiivinen ja luonnollinen tapa kommunikoida 

sovelluksen kanssa, siksi se on myös helppo oppia. 

Toinen etu, joka tällaisella vanhuksille suunnatulla NFC-sovelluksella voidaan 

saavuttaa, on se, että käyttäjä tutustuu uuteen teknologiaan. Sukupuolen, ammatin ja 

koulutustason lisäksi ikä on yksi merkittävimmistä tunnusmerkeistä kun tutkitaan 

kuinka hyvin kohdehenkilö on sinut tietokoneiden ja Internetin suhteen. Nuoret, 

koulutetut miehet omaksuvat uuden teknologian ensin ja muut - naiset, 

vähemmänkoulutetut ja vanhukset - seuraavat perässä [5]. NFC on teknologia, josta 

on tulossa enenevässä määrin osa jokapäiväistä elämää. Jo nyt se mahdollistaa 

erilaisia ratkaisuja muun muassa terveydenhoidon, mobiilimaksamisen ja 

lipunmyynnin aloilla. Siksi NFC-vuorovaikutus on hyödyllinen taito oppia. 

 

1.2. Tavoite 

Tällä diplomityöllä on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen on toteuttaa NFC-perustainen 

pelintapainen sovellus, konkreettinen prototyyppi, joka tarjoaisi virikkeitä 

vanhuksille. Sovelluksen tulisi olla erittäin yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Sen 

tulisi antaa vanhuksille mielenkiintoisia keskustelun aiheita ja sitä tulisi voida 
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käyttää ryhmissä. Sen tulisi myös antaa miellyttävä käyttökokemus NFC-

teknologiasta. 

Toinen tavoite on toteuttaa käytettävyystestaus aidossa ympäristössä, kuten 

vanhustenkodissa, ja tutkia: 

- kuinka kiinnostuneita vanhukset ovat käyttämään sovellusta, 

- kuinka hyvin he oppivat käyttämään matkapuhelinta NFC-tunnisteiden 

lukemiseen ja 

- toimiiko sovellus halutulla tavalla, tarjoaako se älyllisiä ja sosiaalisia 

virikkeitä. 

1.3. Tutkielman rakenne 

Tutkielma rakentuu seuraavalla tavalla: Kappale kaksi esittelee perinteisiä 

vanhustenhoidossa käytettäviä älyllisiä ja sosiaalisia virikkeitä sekä ikääntyneille 

suunnattuihin sovelluksiin asetettuja vaatimuksia. Kappale kolme selostaa NFC-

teknologian nykytilan sekä esittelee toteutuksessakin käytettävän Contactless 

Communication API:n, joka mahdollistaa Java-sovellusten pääsyn kontaktittomien 

kohteiden, kuten NFC-tunnisteiden tarjoamaan informaatioon. Kappale neljä esittelee 

työssä toteutettavalle sovellukselle asetetut vaatimukset. Vaatimukset määritellään 

vanhustenkodin henkilökunnan kanssa käytävän keskustelun pohjalta. Kappale viisi 

esittelee sovelluksen suunnitelman ja toteutuksen ja kappale kuusi sovelluksen 

käytettävyystestauksen tulokset ja analyysin. Lopuksi kappale seitsemän sisältää työn 

yhteenvedon. 
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2. VANHUKSET JA DIGITAALISET VIRIKKEET 
 

2.1. Vanhustenhoidossa käytettäviä virikkeitä 

Lehtinen ym. [4] ovat opinnäytetyössään tutustuneet vanhustenhoidossa käytettävään 

viriketoimintaan. Viriketoiminta esitellään toimintana, jonka ”avulla harjoitetaan 

keskittymiskykyä, aisteja, muistia ja sosiaalisia taitoja – viriketoiminnalla pyritään 

puuttumaan ja ennaltaehkäisemään eristäytymistä ja syrjäytymistä” [4 s. 12]. 

Lehtinen ym. ovat tutustuneet alan kirjallisuuteen sekä haastatelleet vanhustenkotien 

työntekijöitä ja asukkaita. Alla olevaan taulukkoon 1 on listattuna joitain kyseisessä 

opinnäytetyössä esiteltyjä viriketoimintoja. 

 

Taulukko 1. Esimerkkejä vanhustenhoidossa käytetyistä virikkeistä 

Taide on eräs tapa ylläpitää elämisen vireystilaa. Tämä voi tarkoittaa taiteen tutkiskelua tai 

itse taiteen luomista. 

Kirjallisuus ja kirjoittaminen toimivat samoin kuin taide. Kirjoittaminen, kuten 

maalaaminenkin, voi tarjota tavan saada onnistumisen kokemuksia ja keinon itseilmaisuun. 

Musiikin avulla voidaan ”synnyttää mielikuvia ja muistoja” tai ”rauhoittaa ja rentouttaa”. 

Musiikki voi liittyä johonkin hetkeen vanhuksen elinkaaressa, esimerkiksi oma häävalssi tai 

lapsuudesta ja nuoruudesta tuttu musiikki. Musiikin avulla voidaan myös ehkäistä 

syrjäytymistä ilman sanallista vuorovaikutusta esimerkiksi yhteislaulun keinoin. [4 s. 32]. 

”Elokuvat luovat kuvaa elämästä, ajasta ja olemassaolosta, maailmasta ja ihmisyydestä”. 

Elokuvan katsominen herättää ajatuksia ja muistoja vanhuksessa, ”hänen oma 

tunnemaailmansa ja elämänhistoriansa heijastuu elokuvan kautta”. [4 s. 33] 

Myös luonto tarjoaa mahdollisia virikkeitä. Monet vanhukset ovat asuneet maalla, ja heillä 

on mahdollisesti kokemuksia maanviljelystä, metsässä liikkumisesta, metsästyksestä, 

kalastuksesta, marjastamisesta tai sienestämisestä. ”Luonto voi edustaa laitoksessa asuvalle 

vanhukselle ainoaa tuttua, jäljellä olevaa symbolikotia. Vuoteesta tulisi nähdä ulos niin, että 

voi tehdä havaintoja taivaasta, puista ja valosta. Vuodepotilasta varten työntekijä voisi myös 

äänittää erilaisia luontoääniä, kuten lintujen laulua, puron solinaa, puiden huminaa, sateen 

ropinaa ja niin edelleen.” [4 s. 34-35] 

Muistelussa ”jokainen omaelämäkerta ja elämäntarina ovat ainutlaatuisia. Kaiken ikäiset 

ihmiset muistelevat spontaanisti arkisissa tilanteissa”. [4 s. 29] Muistelua voidaan käyttää 

menetelmänä, joka virittää vanhuksia muistelemaan kiinnostavia aiheita. ”Muistelutyössä 

yritetään aktivoida ensisijaisesti positiivisia muistoja”. Muistelua voidaan ohjata 

kysymyksillä kuten ”millaisia töitä olette tehneet?” tai ”millaista koulussa oli?” tai 

”millaisia lapsuuden joulut olivat?”. Muistelu voidaan toteuttaa myös esimerkiksi vanhojen 

lehtikuvien avulla. Vanhus saa valita lehtikuvien joukosta yhden ja kertoa muille kuvaan 

liittyvän muiston. 

Muistia voidaan harjoittaa myös järjestämällä tietovisoja. Tietovisan voi pitää esimerkiksi 

ikivihreiden kappaleiden nimistä ja esittäjien nimistä. 

Myös yhteisten arkisten askareitten tekeminen voi olla virikkeellistä. ”Päivän lehtien 

lukeminen ja uutisista keskusteleminen on mielekästä arkipäivän toimintaa, joka tukee 

vanhuksen elämän kiinnittymistä yhteiskunnan tapahtumiin”. [4 s. 13] 
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2.2. Vanhukset ja digitaaliset pelit 

 

Vanhusten tietokonepelaamista on tutkittu jonkin verran vuosien varrella. On todettu, 

että digitaaliset pelit ovat lupaavia mitä tulee seniorien elämänlaadun nostamiseen, 

mahdollisesti heidän mentaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä sosiaalisen 

kytkeytyneisyyden parantamiseen. Pelien pelaaminen on myös nautinnollinen 

ajanviettotapa. [6] 

Tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota kahteen tärkeään tekijään vanhuksille 

suunnattuja pelejä suunniteltaessa. Peleissä tulee olla vanhuksille mukautettu 

käytettävyys sekä vaikeustaso. 

2.2.1. Pelien saavutettavuus eli esteettömyys 

 

Vanhuksille tarkoitetuissa peleissä tulee ottaa huomioon vanhusten mahdollisesti 

rajoittuneet motoriset ja kognitiiviset kyvyt. Pelin esteettömyys tarkoittaa 

mahdollisuutta pelata peliä rajoittuneessakin kunnossa, esimerkiksi jos pelaaja kärsii 

näkö- tai kuuloaistin heikentymisistä tai liikuntavaikeuksista. Fisk ym. ovat 

tarkastelleet vanhenemisen aiheuttamaa aistien sekä kognitiivisten ja motoristen 

kykyjen heikkenemistä kirjassaan [7]. Tämän työn kannalta olennaisimmat pelien 

esteettömyydessä huomioitavat kyvyt on esitelty alla. 

Vaikka näkökyvyssä on eroavaisuuksia korkealla iällä, yleisesti näkökyky 

heikkenee 65 ikävuoden jälkeen. Näkökyvyn heikkeneminen voi aiheuttaa vaikeutta 

erottaa värejä, syvyyksiä tai liikettä kuvassa. Vanhuksille suunnatuissa järjestelmissä 

kannattaakin kiinnittää huomiota olennaisen viestin vahventamiseen ja taustakohinan 

vähentämiseen. 

Olennaisen viestin vahventamisella tarkoitetaan visuaalisten objektien, kuten 

tekstin ja ikonien koon suurentamista, kuvan kirkkauden kasvattamista ja 

kontrastieron vahventamista viestin ja taustan välillä. Erityisesti musta teksti 

valkealla taustalla riittävän isolla ja selkeällä fontilla on hyvä tapa esittää teksti-

informaatiota vanhuksille (Kuva 1). Ikonit ja muut symbolit voivat myös olla 

tehokkaita tapoja ilmaista informaatiota, jos vanhus tunnistaa ikonin tai symbolin 

merkityksen entuudestaan. 

 Taustakohinaa voidaan vähentää esimerkiksi välttämällä muiden objektien 

asettamista olennaisen viestin taustalle tai reunoille sekä pitämällä objektien sijainti 

vakiona (esimerkiksi ohjeiden sijainti näytöllä). Kompleksiset näytöt, jotka sisältävät 

rullaavaa tai välkkyvää tekstiä olennaisen tekstin taustalla tai reunoilla, ovat erityisen 

ongelmallisia vanhuksille, jotka pystyvät huonommin jättämään huomiotta sellaiset 

häiriötekijät. 
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Kuva 1. Esimerkkejä hyvästä ja huonosta tavasta esittää tekstiä. 

 

Ikääntyminen vaikuttaa myös kuulemisen tarkkuuteen, erityisesti korkeataajuisten 

äänien erottamiseen. Syntetisoidun puheen ymmärtäminen voi olla vaikeaa siihen 

usein liittyvän äänen vääristymisen takia. Vanhuksille suunnitelluissa peleissä 

tulisikin suosia matalia ääniä ja mahdollisesti myös muita vasteita äänen apuna, 

kuten tuntovastetta eli esimerkiksi värinää peliohjaimen kautta. 

Ikääntyminen vaikuttaa tutkitusti motorisiin taitoihin. Yleensä vanhusten kyky 

tehdä erilaisia liikkeitä esimerkiksi käsillään on heikompi kuin nuorien ihmisten. 

Myös liikkeiden tarkkuus on huonompi. Motoristen kykyjen heikkeneminen 

vaikuttaa esimerkiksi vanhuksen mahdollisuuteen ohjata vakaasti hiirtä tai muuta 

osoituslaitetta. Siksi olisikin hyvä välttää pieniä ja liikkuvia kohteita vanhuksille 

suunnatuissa sovelluksissa. 

Myös kognitiiviset kyvyt heikkenevät vanhetessa. Ikääntymisen heikentävä 

vaikutus työskentelymuistiin eli lyhytmuistiin on tutkimuksilla todistettu. 

Työskentelymuisti viittaa kykyyn pitää informaatiota mielessä ja työstää sitä ennen 

informaation käyttöä. Esimerkiksi puhelimen valikkoa selatessa tulee selata 

vaihtoehdot, muistaa ne ja valita sopivin. Tämä vaikuttaa myös ongelmienratkaisu ja 

-rajauskykyyn. Vanhuksilla on yleisesti myös heikentynyt tarkkaavaisuus ja 

hidastunut kyky vaihtaa huomionkohdetta. Vanhuksille suunnatuissa 

käyttäjärajapinnoissa kannattaakin keskittyä yksinkertaisuuteen ja intuitiivisuuteen, 

jotta kognitiivisen prosessoinnin kuorma pysyy kohtuullisena. 

2.2.2. Pelien vaikeustaso ja kiinnostavuus 

 

Käyttäjäkokemuksen lisäksi tulee myös mukauttaa pelin vaikeustaso. Sen tulee olla 

haastava ollakseen mielenkiintoinen mutta ei liian vaikea, jotta pelaaja ei turhaudu 

peliin [6,8]. Hyvästä käyttökokemuksesta ei ole iloa, mikäli itse peli ei innosta. 

Monet vanhukset nauttivat peleistä, jotka auttavat heitä sosiaalisen yhteyden 

luomiseen muiden kanssa. Pelit voivat tarjota monipuolisesti keskustelunaiheita 

(esimerkiksi tietokilpailupelit) ja ne voivat myös toimia yhteisenä tekemisenä, mikä 

vähentää sosiaalista etäisyyttä muihin (esimerkiksi Bingo). 
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2.2.3. Vanhukset ja uusi teknologia 

Monet vanhukset ovat siirtyneet eläkkeelle ilman, että ovat joutuneet tai saaneet 

käyttää tietokoneita, saati Internetiä työuransa aikana. Tämä kokemattomuus voi 

aiheuttaa sen, ettei vanhuksella ole käsitystä siitä, mitä tietokoneteknologialla voi 

tehdä ja mitä ei. Kokemuksen puuttuminen uudesta teknologiasta voi myös vaikuttaa 

itsevarmuuteen, mitä tulee digitaalisten pelien pelaamiseen. Jotta vanhus pääsisi 

mahdollisesta levottomuudestaan uutta teknologiaa kohtaan, on myös tärkeää että 

digitaalinen sovellus tarjoaa rohkaisevaa palautetta ja onnistumisen elämyksiä heti 

alusta lähtien. [6] 

Tutkimukset osoittavat myös, että useimmat vanhukset kannattavat teknologian 

kehittymistä, kunhan se ei korvaa kasvotusten kohtaamista, vaan tukee sosiaalisen 

yhteydenpidon lisäämistä. [6] 
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3. NFC JA SOVELLUKSET 

3.1. Near Field Communication 

3.1.1. Ominaisuudet ja tekniset tiedot 

 

Near Field Communication (NFC) on standardeihin perustuva lyhyenkantaman 

langattoman yhteyden protokolla. RFID (Radio Frequency Identification) 

teknologiaan perustuvana se käyttää magneettikentän induktiota viestinnän 

mahdollistamiseksi elektronisten laitteiden välillä. Keskeisimpiä eroja RFID-

teknologiaan ovat laitteiden yhteysetäisyys, joka rajoittuu NFC-teknologiassa noin 

pariinkymmeneen senttimetriin sekä protokollan symmetrisyys: lukijalaite voi lukea 

suoraan toista lukijalaitetta. [9] 

NFC-teknologia käyttää taajuutta 13,56 MHz. Tuetut tiedonsiirtonopeudet NFC-

laitteiden välillä ovat 106, 212 ja 424 kbit/s. Teknologia tukee passiivista ja aktiivista 

yhteystilaa. Passiivisessa tilassa aloitteentekevä NFC-laite luo kentän, jota kohdelaite 

moduloi. Passiivisessa yhteystilassa kohdelaite voi olla virtalähteetön, jolloin se 

indusoi käyttövirran aloitteentekevän laitteen magneettikentästä. Aktiivisessa tilassa 

molemmilla laitteilla on omat virtalähteet ja molemmat luovat vuorotellen kentän. 

Vastaanottava laite katkaisee kenttänsä datan vastaanoton ajaksi. [10] 

Tavallinen esimerkki passiivisesta yhteystilan konfiguraatiosta on matkapuhelin, 

joka toimii aloitteentekevänä laitteena, NFC-lukijana. NFC-tunnisteet ovat 

passiivisia laitteita, jotka indusoivat käyttövirran läheisyyteen tuodun 

matkapuhelimen luomasta magneettikentästä. 

3.1.2. Olennaiset standardit 

 

ISO 14443, ”Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity 

cards” on neljästä osasta koostuva kansainvälinen standardi, joka alun perin 

kehitettiin kontaktittomien älykorttien tietoliikennettä varten 13,56 MHz 

radioyhteydellä. Standardi erottelee kahden tyyppisiä kortteja, A- ja B-tyypin, jotka 

kuitenkaan eivät eroa tiedonsiirtoprotokollan osalta. [11] 

FeliCa (Felicity Card) on Sonyn kehittämä älykorttiteknologia, joka on otettu 

laajasti käyttöön maksu- ja joukkoliikenteensovelluksissa Aasiassa. [12] FeliCa-

tunnisteet ovat japanilainen alan standardi (JIS-X 6913). Sony yritti sisällyttää 

FeliCan ISO 14443 standardiin C-tyyppinä, mutta se hylättiin. 

Vuonna 2003 ECMA International (European Computer Manufacturers 

Association, Euroopan tietokonevalmistajien yhdistys) julkaisi avoimen 

kansainvälisen standardin ECMA340 "NFC Interface and Protocol", joka määrittelee 

rajapinnan ja protokollan yksinkertaiselle langattomalle liikenteelle lähekkäin 

aseteltujen laitteiden välillä [6]. Vuotta myöhemmin ISO/IEC hyväksyi standardin 

numerolla 18092 [13]. ISO 18092, “Information technology - Telecommunications 

and information exchange between systems - Near Field Communication - Interface 
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and Protocol”, lyhyemmin NFCIP-1, on avainstandardi, joka määrittelee NFC 

teknologian perusominaisuudet. NFCIP-1 mukailee ISO 14443 ja FeliCa standardeja.  

3.1.3. NFC Forum ja teknologia-arkkitehtuuri 

 

Vuonna 2004 Nokia, Philips ja Sony perustivat NFC Forumin, voittoa 

tavoittelemattoman yhdistyksen, jonka tavoitteena on edistää NFC-teknologian 

kehittymistä, käyttöä ja standardointia [14]. Kaksi vuotta myöhemmin NFC Forum 

julkaisi NFC-tunnisteen, teknologia-arkkitehtuurin ja ensimmäiset toimintaa 

koskevat määritykset. Kuva 2 esittelee teknologia-arkkitehtuurin, joka sisältää kolme 

toimintatilaa (Vertaistila, Luku- ja kirjoitustila sekä Kortin emulointitila) ja kolme 

protokollaa(LLCP, RTD ja NDEF). [15] 

 

 

Kuva 2. NFC Forumin teknologia-arkkitehtuuri. 

 

Vertaistila (Peer-to-peer) mahdollistaa kaksisuuntaisen yhteyden kahden NFC-

laitteen välille. Vertaistila on niin kutsuttu klassinen NFC-toimintatila, se on 

sisällytetty standardiin ISO/IEC18092. Luku- ja kirjoitustilassa aktiivinen NFC-

lukijalaite voi kirjoittaa dataa ja lukea dataa passiivisesta laitteesta eli NFC-

tunnisteesta. Kortin emulointitilassa laite toimii itse tunnisteena muuntautuen 

kontaktittomaksi älykortiksi, mikä sopii maksu- ja lippusovelluksiin. [16] 

LLCP (NFC Logical Link Control Protocol) on siirtokerroksen protokolla, joka tuo 

lisäyksiä standardin ISO 18092 määrittelemään kahden NFC-laitteen väliseen 

vertaisyhteyteen. LLCP esittelee kaksisuuntaisen yhteyden, jota käyttäen molemmat 

NFC-laitteet voivat sekä lähettää että vastaanottaa dataa käyttäen yhteydellistä tai 

yhteydetöntä menetelmää datanvaihdossa. [17] 



16 

 

 

NDEF (NFC Data Exchange Format) määrittelee NFC-laitteiden välisessä 

viestinnässä käytettävän tietosisällön muodon. Yleinen tietomuoto mahdollistaa 

minkä tahansa tunnistetyypin käytön datansiirrossa ja kaikkien tunnistetyypeille 

ominaisten yksityiskohtien kätkemisen NFC-sovelluksilta. NDEF välitetään viesteinä 

(Kuva 3), jotka koostuvat sarjasta tietueita (record). Yksi tietue sisältää varsinaisen 

datan (payload) ja otsakedatan (header). Otsakedata ilmaisee tietueen sisältämän 

datatyypin ja koon. Varsinainen data voi olla esimerkiksi URL, MIME-mediasisältöä 

tai vCard-käyntikortti. Mikäli varsinainen data on NFC-spesifistä datatyyppiä, tulee 

se määritellä RTD-tiedostossa. [17] 

 

 

Kuva 3. NDEF-viesti. 

 

 

NFC Forum on esitellyt joukon Record Type Definition (RTD) -määrityksiä, jotka 

tarjoavat optimoituja tapoja tallentaa tunnettuja tietuetyyppejä NDEF-muodossa [17]: 

- Text RTD määrittelee tehokkaan tavan tallentaa tekstiä Unicode-

merkkijonoina useilla kielillä.  

- URI RTD-tietuetyyppiä voidaan käyttää esimerkiksi web- tai 

sähköpostiosoitteen tallentamiseen optimoidussa binäärimuodossa. 

- Smart Poster RTD määrittelee tavan tallentaa edellä kuvattuja tietotyyppejä 

NFC-tunnisteeseen tai siirtää niitä laitteiden välillä. 

- Generic Control RTD esittelee yksinkertaisen tavan kutsua jotain tiettyä 

toimintoa, kuten sovelluksen käynnistystä NFC-yhteyden kautta. 

- Signature RTD määrittelee tavan, jolla yhteen tai useampaan NDEF-

tietueeseen voidaan lisätä digitaalinen allekirjoitus. 
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3.1.4. NFC-tunnisteet 

NFC-tunnisteet (tag) ovat pieniä ja ohuita elektronisia laitteita, jotka muodostuvat 

antennista ja mikrosirusta, joka voi tallentaa pysyvää dataa [16]. Tunniste on 

passiivinen laite, jolla ei ole omaa virtalähdettä, vaan sen käyttöön tarvittava virta 

indusoituu tunnisteeseen NFC-lukijalaitteesta. 

NFC Forum on määritellyt neljä NFC-tunnistetyyppiä. Määrittelyillä on pyritty 

varmistamaan yhteensopivuus eri valmistajien NFC-tunnisteiden ja NFC-laitteiden 

välillä johdonmukaisen käyttökokemuksen saavuttamiseksi. Määrittelyt on 

numeroitu yhdestä neljään, siis NFC Forum Type 1/2/3/4 Tag. Kullakin tyypillä on 

erilaiset formaatit ja kapasiteetit. 

Tunnistetyyppi 1 perustuu ISO/IEC 14443A-standardiin. Tunnistetta voi lukea ja 

kirjoittaa, ja käyttäjä voi konfiguroida tunnisteen ”vain luku”-tilaan. Muistia on 

tarjolla 96 tavua, mikä on riittävä tila esimerkiksi websivun URL:n tallentamiseen. 

Tunnisteen tukema tiedonsiirtonopeus on 106kbit/s. [17] 

Tunnistetyyppi 2 on hyvin samankaltainen kuin tyyppi 1. Ainut ero on muistin 

koossa, joka on 48 tavua. Kuitenkin sekä tunnistetyypin 1 että 2 muistia saa 

laajennettua aina kahteen kilotavuun asti. [17] 

 Tunnistetyyppi 3 perustuu Sonyn FeliCa-järjestelmään, joka noudattelee ISO/IEC 

18092-standardia. Sillä on 2 kilotavua muistia ja tuettu tiedonsiirtonopeus on 212 

kbit/s. [17] Tunnistetyyppi 3 mahdollistaa enemmän erilaisia sovelluksia kuin 

aiemmin kuvatut, mutta tunnisteiden hinta on korkeampi. 

Tunnistetyyppi 4 noudattelee ISO/IEC 14443A- ja 14443B-standardeja. Näitäkin 

tunnisteita voidaan joko sekä lukea että kirjoittaa tai vain lukea, mutta valmistaja 

tekee konfiguroinnin, käyttäjä ei pysty toimintoa muuttamaan. Muistikapasiteettia on 

huomattavasti enemmän kuin muissa tyypeissä, peräti 32 kilotavua ja 

tiedonsiirtonopeus on väliltä 106 – 424 kbit/s. [17] 

Viides tunnettu NFC tunnistetyyppi on Mifare Classic 1k, joka perustuu ISO 

14443A-standardiin. Tunnisteeseen voidaan sekä kirjoittaa ja sitä voidaan lukea, ja 

käyttäjä voi asettaa muistisektorikohtaisia luku- ja kirjoitussuojauksia tunnisteelle. 

Käytettävissä oleva muistinkoko on 768 tavua ja tiedonsiirtonopeus 106kbit/s. [18] 

Mifare Classic 1k ei kuitenkaan ole NFC Forumin hyväksymä tunnistetyyppi. 

 

3.1.5. NFC-tunnisteiden merkintä 

NFC-perusteista käyttäjärajapintaa voidaan pitää konkreettisena rajapintana fyysisen 

ja digitaalisen ympäristön välillä. Käyttäjä on vuorovaikutuksessa sovelluksen kanssa 

koskettamalla lukijalaitteella ympäristöönsä sijoitettuja tunnisteita sen sijaan, että 

valitsisi ikoneita tai valikoita näytöltä I/O-laitteella. Jotta käyttäjä tunnistaisi NFC-

tunnisteen ja sen tarjoaman toiminnallisuuden, tulee tunnistetta mainostaa sen päälle 

asetetulla graafisella symbolilla. [19] 

Selkeä symboli tunnisteen päällä on merkittävä osa käytettävyyttä. Symbolin eli 

palvelun mainoksen tulee selkeästi esittää kosketuskohta, toiminto, palvelu ja muut 

yksityiskohdat, jotka käyttäjä tarvitsee päättääkseen koskettaako tunnistetta vai ei 

[22]. 

Pyykkönen ym. ovat ehdottaneet, että NFC-tunnisteen täydellinen palvelun mainos 

koostuu seitsemästä elementistä, joista osa on kuitenkin valinnaisia. Nämä elementit 
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ovat nimeltään huomio-, teknologia-, vuorovaikutus-, toiminto-, konteksti-, 

maksullisuus- ja käyttöohje-elementti. Kaikkia elementtejä ei tarvita, esimerkiksi 

mikäli käyttäjä tuntee palvelun. Tällöin tarvitsee esitellä ainoastaan tunnisteen 

tarjoama toiminto. [19] Kuva 4 esittelee esimerkin elementtien käytöstä palvelun 

mainoksessa. 

 

 

Kuva 4. Palvelun mainoksen visuaaliset elementit. 

 

Huomioelementti kiinnittää käyttäjän huomion mainokseen. Tämä elementti sisältyy 

jokaiseen mainokseen. Sen on tarkoitus olla helposti havaittava, jolloin käyttäjä voi 

nopeasti arvioida ympäristössään olevien tunnisteiden määrät ja sijainnit. 

Teknologiaelementti ilmoittaa vuorovaikutuksessa hyödynnettävän teknologian, 

tässä tapauksessa siis indikoi NFC-teknologian käytöstä. [19] NFC Forumin 

kehittämää N-Mark-tuotemerkkiä (Kuva 5) voidaan käyttää universaalina NFC-

teknologian symbolina [20], joten se on ilmeinen valinta teknologiaelementiksi [19]. 

 

 

Kuva 5. N-Mark-symboli. 

 

Vuorovaikutuselementti osoittaa kohdan, jota käyttäjä voi koskettaa. Mainos voi 

sisältää useita vuorovaikutuselementtejä. Vuorovaikutuselementti on vastine 
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perinteisen graafisen käyttöjärjestelmän painikkeelle. Vuorovaikutuselementti 

sisältää toimintaelementin, joka kuvastaa toiminnon, jonka järjestelmä suorittaa kun 

käyttäjä koskettaa vuorovaikutuselementtiä. [19] 

Kontekstielementti määrittää mainoksen kontekstin eli ilmaisee ohjattavan 

palvelun. Kontekstielementin tarkoitus on myös ilmaista laitteet, jotka kuuluvat 

käyttäjärajapintaan ja joita käytetään esittämään järjestelmän vasteita. 

Maksullisuuselementti on eräänlainen kontekstielementti, jota käytetään 

ilmaisemaan, mikäli palvelun sisältämä toiminto on maksullinen käyttäjälle. [19] 

Käyttöohje-elementtiä käytetään selittämään käyttäjälle, kuinka vuorovaikutus 

tapahtuu. Käyttöohje voi olla yleinen ja se voidaan jättää pois kun teknologia 

yleistyy. [19]  

 

3.2. NFC-sovelluksia 

NFC-teknologian mahdollistamia sovelluksia on kokeiltu ja otettu käyttöön 

menestyksekkäästi viime vuosien aikana. Visa on sertifioinut muutamia 

matkapuhelinmalleja käyttämään Visa payWave-mobiilisovellusta maksamiseen. 

Kaikissa sertifioidussa puhelimissa on NFC-ominaisuus, mikä mahdollistaa 

maksamisen myyntipisteissä, joissa on kontaktiton maksupääte. [21] 

NFC-teknologiaan perustuvia joukkoliikenteen lipunmyyntiratkaisuja on otettu 

käyttöön ympäri maailmaa suurimmissa kaupungeissa, kuten Toronto, Lontoo, 

Pariisi, Moskova, Pietari ja Barcelona. [22] 

Syksyllä 2006 Oulussa testattiin sovellusta, jonka avulla kotihoidossa oleva 

vanhus pystyi NFC-lukijalla varustetun matkapuhelimen avulla päivittäin 

valitsemaan mieluisimman ateriavaihtoehdon kotiinkuljetettavaksi vain 

koskettamalla tunnistetta viikon ruokalistan yläpuolella. Vanhukset oppivat 

kosketusvuorovaikutuksen helposti, mutta sovelluksen tarjoamaan hyötyyn 

suhtauduttiin vaihtelevasti. [23] 

NFC-teknologiaa on kokeiltu oululaisessa lastentarhassa apuna kirjainten 

tunnistamiseen ja lukemaan oppimiseen (Touch & Learn). Samassa ympäristössä 

kokeiltiin myös pelintapaista sovellusta, jolla aktivoitiin lapsia liikkumaan (Touch & 

Run). Lapset ymmärsivät hyvin kosketusvuorovaikutuksen ja suhtautuivat 

prototyyppeihin positiivisesti. [16] 

Multimediasisällön jakamista teknologiaa hyödyntäen on myös testattu. Touch & 

Share -sovelluksessa käyttäjä voi poimia multimediasisältöä tunnistetta 

koskettamalla. Samalla tavalla käyttäjä voi myös pudottaa sisältöä tunnisteelle. 

Oikeastaan sisältö tallentuu kuitenkin palvelimelle, mutta käyttäjä kokee sisällön 

olevan kosketetulla tunnisteella. Sovellusta kokeiltiin luonnontieteellisessä 

museossa, jossa käyttäjä pystyi esimerkiksi lataamaan ja katsomaan videon 

ilveksestä matkapuhelimella koskettamalla täytetyn eläimen viereen asetettua 

tunnistetta. [24] 
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3.3. Java ja Contactless Communication API 

3.3.1. Java ME 

Java Micro Edition (Java ME, J2ME) on sovellusalusta, joka on tarkoitettu 

sulautettujen ja mobiililaitteiden ohjelmointiin. Se on kehitetty ottaen huomioon 

laitteiden muisti-, näyttö- ja tehorajoitteet. Java ME -teknologia perustuu kolmeen 

elementtiin, jotka ovat konfiguraatio, profiili ja valinnaiset paketit. [25] 

Konfiguraatio tarkoittaa olennaisinta joukkoa luokkakirjastoja ja 

virtuaalikoneominaisuuksia laajalle joukolle laitteita. Mobiililaitteille tarkoitettu 

konfiguraatio on CLDC (Connected Limited Device Configuration). [25]  

Konfiguraation päälle Java ME määrittelee profiilit, jotka koostuvat joukosta 

korkeamman tason ohjelmointirajapintoja. Profiilit määrittelevät pidemmälle 

sovelluksen tyyppiä sekä kaventavat tuettujen laitteiden joukkoa. MIDP (Mobile 

Information Device Profile) on laajalti käytetty profiili yhdessä CLDC-

konfiguraation kanssa koostamaan Java-sovellusympäristö matkapuhelimissa. [25] 

Valinnaiset paketit määrittävät myös joukon ohjelmointirajapintoja, mutta toisin 

kuin profiilit, ne eivät määritä kokonaista sovellusympäristöä. Valinnaisia paketteja 

käytetään aina yhdessä profiilin kanssa laajentamaan laitteen valmiuksia sellaisiin 

teknologioihin, jotka eivät ole tarpeeksi yleisiä ollakseen osa profiilia. [25] 

 

 

3.3.2. Contactless Communication API 

JSR-257 Contactless Communication API on Java ME:n valinnainen paketti. 

Contactless Communication API on ohjelmointirajapinta, joka mahdollistaa 

sovellusten pääsyn kontaktittomien kohteiden, kuten RFID-tunnisteiden ja 

viivakoodien tarjoamaan informaatioon. Ohjelmointirajapinta tarjoaa mekanismin 

kontaktittomien kohteiden löytämiseen ja niiden kanssa kommunikoimiseen. [26]  

Ohjelmointirajapinta on jaettu viiteen pakettiin [26]: 

- javax.microedition.contactless tarjoaa kaikille kohteille yleiset ja yhteiset 

luokat sekä kohteen löytämistoiminnallisuuden. 

- javax.microedition.contactless.ndef sisältää luokat ja rajapinnat, joiden 

avulla voidaan kommunikoida tunnisteiden kanssa, joiden sisältämä data on 

muotoiltu NFC Forumin esittelemän NDEF-rakenteen mukaisesti. 

- javax.microedition.contactless.rf mahdollistaa kommunikaation tunnisteiden 

kanssa, joissa ei ole käytetty NDEF-tietomuotoa. 

- javax.microedition.contactless.sc mahdollistaa kommunikaation älykorttien 

kanssa. 

- javax.microedition.contactless.visual on tarkoitettu visuaalisten tunnisteiden, 

kuten viivakoodien lukuun ja generointiin. 

 

API tukee neljää erilaista kontaktitonta kohdetyyppiä: NDEF-tunnisteita, RFID-

tunnisteita, ulkoisia älykortteja sekä visuaalisia tunnisteita, kuten viivakoodeja. 
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Jokaiselle erilliselle kontaktittomalle kohdetyypille on oma pakettinsa ja viides 

paketti sisältää yhteisen toiminnallisuuden. 

Ensimmäiseksi listattu paketti on ainut pakollinen osa ohjelmointirajapintaa, jonka 

täytyy olla täysin toteutettuna. Neljä muuta toteutetaan sen mukaan, minkälaisia 

kohdetyyppejä toteutuksessa halutaan tukea. Metodi 

DiscoveryManager.getSupportedTargetTypes() palauttaa listan tuetuista 

kohdetyypeistä. Mikäli esimerkiksi TargetType.NDEF_TARGET on tuettu 

kohdetyyppi, tulee javax.microedition.contactless.ndef olla täysin toteutettu. 

Tukemattomien kohdetyyppien metodien käyttö palauttaa poikkeuksen 

ContactlessException(). [26] 

Tyypillinen Contactless Communication ohjelmointirajapintaa käyttävän 

sovelluksen vuokaavio on esitelty kuvassa 6. Ensiksi sovellus hakee laitteen tukemat 

kohdetyypit käyttäen Discovery.getSupportedTargetTypes()-metodia. Kullekin 

tuetulle kohdetyypille sovellus voi rekisteröidä kuuntelijan, joka vastaanottaa 

ilmoituksen, mikäli tuettu kohdelaite löytyy. Vaihtoehtoisesti rekisteröinti voidaan 

tehdä PushRegistry:n toimesta. PushRegistry on mekanismi, joka mahdollistaa 

sovelluksen automaattisen käynnistymisen, mikäli tuettu kohde aktivoi mekanismin. 

Kun tuettu kohde tulee laitteen läheisyyteen, asianomainen kuuntelija saa 

tapahtumasta herätteen. Sovellukselle tarjotaan tiedot havaitun kohteen 

ominaisuuksista, joiden perusteella sovellus voi ottaa yhteyden kohteeseen, lukea ja 

kirjoittaa sitä, sekä vaihtaa dataa sen kanssa. Kun halutut toimenpiteet on tehty, 

sovellus vapauttaa varatut resurssit sulkemalla yhteyden. 

 

 

Kuva 6. Tyypillisen Contactless Communication -sovelluksen vuokaavio. 
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4. KÄYTTÄJÄTUTKIMUS JA VAATIMUKSET 

4.1. Käyttäjätutkimus 

4.1.1. ODL 

Tätä työtä varten pyydettiin yhteistyö- ja testausapua Oulun Diakonissalaitokselta 

(ODL), pohjoissuomalaiselta konsernilta, joka tuottaa muun muassa terveys-, 

kuntoutus- ja vanhuspalveluita. Koska konsernilla on useita vanhuksille kuntoutusta 

tarjoavia hoito- ja palvelukoteja Oulussa, se soveltui mainiosti yhteistyökumppaniksi 

ikääntyneille suunnatun NFC-sovelluksen käytettävyystestausta ajatellen. ODL lähti 

mielellään mukaan yhteistyöhön. 

 

4.1.2. Demosovellus 

NFC-toiminnallisuuden esittelyä varten toteutettiin demosovellus. 

Käytettävyystestaukseen toteutettavan sovelluksen lähtökohdaksi oli mietitty muistia 

aktivoivaa peliä. Siksi myös demosovellusta lähdettiin toteuttamaan tästä toiminta-

ajatuksesta. 

Demosovellusta varten etsittiin muutamia kuvapareja, Suomen historiaan liittyviä 

henkilöitä ja paikkoja, joiden välille voitiin löytää yhteys: 

- Alvar Aalto ja Finlandia-talo: tunnettu arkkitehti ja hänen suunnittelemansa 

rakennus. 

- Paavo Nurmi ja Olympia-stadion: moninkertainen olympiavoittaja ja 

Helsingin olympiakisojen päänäyttämö, jonne Paavo Nurmi juoksi 

olympiasoihdun. 

- Tove Jansson ja Muumi: suomenruotsalainen kirjailija ja taiteilija sekä hänen 

luomansa satuhahmo. 

- Uno Cygnaeus ja Suomen kansakoulu: suomalaisen koululaitoksen 

intohimoinen kehittäjä, jonka potretti edelleen roikkunee useimpien 

peruskoulujen seinillä. 

 

Kuvat oli liimattu A5-koon kortteihin, joihin oli asennettu myös NFC-tunnisteet. 

Kussakin kortissa oli yksi tunniste. Tunnisteisiin oli tallennettu data, joiden avulla 

kortit voitiin tunnistaa lukemalla niihin liitetyt NFC-tunnisteet Nokia 6131 NFC-

matkapuhelimella. 

Demosovelluksen ideana oli koskettaa matkapuhelimella peräkkäin toisiinsa 

liittyviä kuvia, jolloin puhelin ilmoitti näytöllä käyttäjän löytäneen oikean parin. 

Mikäli käyttäjä valitsi kuvat, joita ei katsottu kuvapariksi, puhelin kehotti yrittämään 

uudelleen. 
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4.1.3. Tapaaminen ODL:n henkilökunnan kanssa 

 

Tapaaminen ODL:n henkilökunnan kanssa järjestettiin lokakuun ensimmäisenä 

päivänä 2012. Tapaamisessa esiteltiin työnaihe sekä NFC:n toimintaa 

demosovelluksen avulla. 

Nopeasti todettiin, että demosovelluksen kuvaparinetsintä olisi liian haastava 

suurimmalle osalle ODL:n vanhustenkotien asukkaista. Palvelukodissa asuvien 

vanhusten muistisairaus on monesti jo pitkälle edennyttä, niin että kognitiiviset 

kyvyt, kuten työmuisti ja ongelmanratkaisukyky ovat rappeutuneet. Suurin osa 

palvelukodin asukkaista tarvitsee apua jokapäiväisissä arkirutiineissa, kuten 

suuhygienian hoidossa, hiusten kampaamisessa ja syömisessä. Juuri näiden 

arkirutiinien ohjeistamiseen liittyvää sovellusta esitettiin ODL:n henkilökunnan 

puolesta. 

Ensimmäisen vaiheen ja tämän työn puitteissa päätettiin kuitenkin jatkaa älylliseen 

aktivointiin liittyvän sovelluksen suunnittelua, toteutusta ja testausta. ODL:n 

henkilökunta ehdotti muistoja herättävää audio- ja videosisältöä toistavaa sovellusta. 

Sisällöksi ehdotettiin esimerkiksi videota metsästä, lasten ääntä tai Tapio 

Rautavaaran laulua - asioita, jotka herättävät positiivisia ajatuksia ja muistoja 

palvelukodeissa asuvissa vanhuksissa. Sotaan liittyviä asioita palvelukodin asukkaat 

eivät halua muistella. 

Sovellus haluttiin myös pitää riittävän yksinkertaisena. Videon toistaminen 

matkapuhelimen näytöllä ei ole mielekästä, koska vanhuksilla olisi vaikeuksia 

seurata pienellä näytöllä esitettävää videota. Videon esittäminen ulkoisella näytöllä 

päätettiin myös jättää pois tässä vaiheessa. Sovellus siis toistaisi audiosisältöä NFC-

lukijan eli matkapuhelimen sisäisen kaiuttimen kautta. Kuvakortteihin asennettuja 

NFC-tunnisteita pidettiin hyvänä ideana. 

4.2. Vaatimukset sovellukselle 

Sovellukseen haluttiin toteuttaa yksinkertaisempi tutustumistila, demosovelluksen 

parinetsintätila oli liian haastava. Tutustumistilasta haluttiin sellainen, joka palkitsee 

käyttäjänsä heti pienenkin suorituksen jälkeen, eli luettuaan NFC-tunnisteen NFC-

lukija toistaa muistoja herättävän audiotallenteen. 

Sovelluksesta haluttiin mahdollisimman yksinkertainen. Se ei vaadi Internet-

yhteyttä toimiakseen. Se ei vaadi muita oheislaitteita, kuten ulkoisia näyttöjä. 

Ainoastaan NFC-lukija eli Nokia 6131 NFC-matkapuhelin ja kuvakortteihin 

asennetut NFC-tunnisteet riittävät sovelluksen suorittamiseen. Puhelin ainoastaan 

lukee tunnisteita, niihin ei kirjoiteta uutta dataa. 

Käytön helpottamiseksi sovelluksen tulisi mahdollisimman pitkälle toimia NFC-

kosketusvuorovaikutuksella. Siis siten, ettei käyttäjän tarvitse ohjata sovelluksen 

toimintaa matkapuhelimen näppäimistöllä.  

Sovelluksen haluttiin antavan erilaisia aistivasteita toimintansa aikana eli ääntä, 

tärinää ja visuaalista esitystä matkapuhelimen näytön kautta. Näytöllä tulisi näyttää 

ennemminkin kuvaavia ikoneita ja animaatiota kuin tekstiä, joka voi olla liian pientä 

heikkonäköisen vanhuksen luettavaksi. 
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5. SUUNNITELMA JA TOTEUTUS 

5.1. Sovelluksen suunnitelma 

Lopullinen sovellus koostui, kuten demosovelluskin, lukijaohjelmasta ja fyysisestä 

käyttöliittymästä. 

5.1.1. Lukijaohjelma 

Lukijaohjelma on Nokia 6131 NFC -matkapuhelimeen asennettu Java Midlet -

sovellus. Lopulliseen NFC-sovellukseen suunniteltiin kolme sovellustilaa. 

Ensimmäinen sovellustila on niin sanottu tutustumistila. Tässä tilassa käyttäjä 

koskettaa yksittäistä kuvakorttia, jolloin puhelin toistaa kortin esittämän henkilön, 

objektin tai aiheen nimen puhelimen kaiuttimen kautta. Mikäli puhelimeen on 

tallennettuna kuvaan liittyvä audiotallenne, niin kutsuttu muisto, myös se toistetaan. 

Mikäli käyttäjä lukee uuden NFC-tunnisteen, edellisen äänitallenteen toisto 

keskeytetään ja uuden toisto aloitetaan. Tutustumistilan vuokaavio on esitelty 

kuvassa 7. 

 

 

Kuva 7. Tutustumistilan vuokaavio. 

 

Toinen sovellustila on kuvanetsimistila. Puhelin valitsee satunnaisen kortin ja 

kehottaa käyttäjää koskettamaan tätä korttia NFC-lukijalla eli matkapuhelimella. 

Mikäli käyttäjä lukee oikean kortin, puhelin toistaa ”Oikein”-audiovastauksen ja 

valitsee seuraavan kortin. Mikäli käyttäjä lukee väärän kuvan, puhelin toistaa ”Yritä 
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uudelleen”-audiovastauksen. Kun kaikki kuvat on luettu, puhelin toistaa ”Kaikki 

oikein”-audiovastauksen ja peli päättyy. Kuva 8 esittelee kuvanetsimistilan 

vuokaavion. 

 

 

Kuva 8. Kuvanetsimistilan vuokaavio. 

 

Kolmas ja haastavin sovellustila on jo demovaiheessa esitelty kuvaparinetsimistila. 

Käyttäjän tulee etsiä korttien joukosta toisiinsa liittyvä kuvapari ja lukea kortit 

peräkkäin. Kuville on vain yksi oikea pari, eikä kuva voi muodostaa paria usean 

muun kuvan kanssa. Mikäli käyttäjä lukee toisiinsa liittyvät kuvat peräkkäin, puhelin 

toistaa ”Oikein”-audiovastauksen. Mikäli käyttäjä lukee kaksi kuvaa, joita ei ole 

ohjelmoitu kuvapariksi, puhelin toistaa ”Yritä uudelleen”-audiovastauksen. Kun 

kaikki parit on luettu, puhelin toistaa ”Kaikki oikein”-audiovastauksen ja peli 

päättyy. Kuvaparinetsimistilan vuokaavio on esitelty kuvassa 9. 

Käyttäjä voi valita haluamansa sovellustilan erillisen tilanvalintakortin avulla. 

Tilanvalintakorttiin on asennettu kolme NFC-tunnistetta, joista kukin vastaa yhden 

edellä kuvatun pelitilan valintaa. Käyttäjä voi vaihtaa sovellustilan koska tahansa 

lukemalla pelitilatunnisteen kortista. Myös toisen ja kolmannen sovellustilan nollaus 

onnistuu lukemalla sovellustilatunniste uudelleen. 
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Kuva 9. Kuvaparinetsimistilan vuokaavio. 

 

Sovellukseen pohdittiin myös lokin eli tapahtumahistorian tallennusta tiedon 

keräämiseksi käytettävyystestausvaiheesta. Loki jätettiin kuitenkin pois 

sovelluksesta. 

Sovelluksen alkutilaan lisättiin yksinkertainen animaatio kuvaamaan NFC-

tunnisteen lukua simpukkamallisella matkapuhelimella ja antamaan siten vihjettä 

käyttäjälle. Animaation viisi kuvaa on esitetty kuvassa 10. 

 

Kuva 10. NFC-tunnisteen lukuun opastavan animaation kuvat. 

5.1.2. Fyysinen käyttöliittymä 

Fyysinen rajapinta muodostuu A5-paperikoon korteista, joihin oli liitetty NFC-

tunnisteet. Käyttäjä valitsee kortin koskettamalla siihen liitettyä NFC-tunnistetta 

lukijalaitteella. Kortteja on kahdenlaisia, yksittäinen sovellustilanvalintakortti sekä 

useita aihekortteja. 
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Sovellustilanvalintakortti on suurempi sen erottamiseksi aihekorteista. Siihen on 

liitetty kolme NFC-tunnistetta, yksi kutakin sovellustilaa kohden. 

Tilanvalintatunnisteet on peitetty kutakin sovellustilaa kuvaavalla symbolilla. 

Tilanvalintatunnisteiden symbolit on esitetty kuvassa 11. Ensimmäinen symboli 

kuvaa tutustumistilaa, jossa käyttäjä lukee yksittäisiä kortteja. Toinen symboli kuvaa 

kortinetsintätilaa, jossa sovellus kertoo aiheen, johon liittyvän kortin käyttäjän tulee 

lukea. Viimeinen symboli kuvaa kuvaparinetsintätilaa, jossa käyttäjän tulee lukea 

toisiinsa liittyvä kuvapari. 

 

 

Kuva 11. Sovellustilanvalintasymbolit. 

  

Aihekortit ovat kartonkikokoa A5. Ne esittävät jotain historiallista aihetta, kuten 

henkilöä, rakennusta tai tapahtumaa. Jotta aiheet herättäisivät muistoa käyttäjässä eli 

vanhuksessa, valitaan aiheet 50-, 60- ja 70-luvuilla suomalaisia koskettaneista 

tapahtumista. Aiheet valitaan pareittain kuvaparinetsintätila huomioon ottaen. Aiheet 

pyritään myös valitsemaan siten, että niistä on saatavilla mahdollisesti muistoja 

herättävä audiotallenne. 

Suurin osa valitun ajanjakson kuvista on mustavalkoisia, joten kaikki käytettävät 

kuvat voisi käsitellä mustavalkoisiksi kuvien yhdenmukaistamiseksi. Tämä voisi 

tuoda sovellukseen hieman vanhanaikaisuutta positiivisessa mielessä, mutta toisaalta 

myös vaikeuttaa kuvantunnistusta, mikäli käyttäjällä on heikentynyt näkö. 

Kuvan päälle on asetettu hyvin yksinkertainen symboli esittämään kohtaa, johon 

NFC-tunniste on liitetty kortissa. Symboli on esitelty kuvassa 12. Kussakin 

aihekortissa on yksi NFC-tunniste. NFC-tunniste sisältää tunnistedatan (ID) joka 

yhdistää kuvan pariinsa ja informaatiodatan (payload), joka ilmaisee kortin kuvan 

aiheen. 

 

 

Kuva 12. Aihekortin NFC-tunnisteen merkkaava symboli. 
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Esimerkki aihekorttiparista on esitelty kuvassa 13. Esimerkkikorttien aiheina ovat 

Tapio Rautavaara ja Reino Helismaa, jotka tekivät musiikillista yhteistyötä erityisesti 

1940- ja 1950-luvun vaihteessa. Muut aiheparit on esitelty diplomityön lopussa 

liitteissä. 

 

 

Kuva 13. Esimerkki aihekorttiparista: Reino Helismaa ja Tapio Rautavaara. 

 

5.2. Toteutus 

Sovellus toteutettiin Java Midlet -sovelluksena Nokia 6131 NFC -puhelinmallille. 

Puhelimessa oli S40-käyttöjärjestelmä. Puhelin valittiin, koska sen katsottiin sopivan 

hyvin käteen niin kutsutun simpukkamuotonsa ansiosta, ja sen NFC-lukija on 

sijoitettu siten, että NFC-tunnisteiden lukeminen tapahtuu luontevasti koskettamalla 

tunnistetta simpukkaluukun kärjellä. Kuvassa 14 on esitelty Nokia 6131 NFC -

matkapuhelin sekä ympyröity kohta, missä NFC-lukija laitteessa sijaitsee. 

Java Midlet -sovelluksen toteutukseen käytettiin Eclipse Pulsar -

ohjelmointiympäristöä. Pulsar on alusta, joka on suunniteltu erityisesti 

mobiilisovellusten kehittämiseen. Siihen on helppo integroida tarvittavat työkalut ja 

mobiililaitteiden sovelluskehitystyökalut. Se on avoin ja mahdollistaa sovellusten 

tuottamisen useille mobiililaitteiden valmistajille. 

Sovelluskehitystyökaluna käytettiin Series 40 Nokia 6212 NFC SDK:ta, 6131 

NFC SDK:n sijaan. Lisäksi seuraavat työkalut asennettiin: 

- Antenna.jar 1.2.1 beta, tuki langattomille Midlet-sovelluksille, 

- Sun Java ME Platform SDK, mobiilisovellustenkehitystyökalu ja 

- Proguard, koodinhämärtäjä, joka tiivistää ohjelmaa, karsii turhat metodit ja 

vaikeuttaa koodin takaisinmallinnusta. 

Java Midlet -sovellus toteutettiin käyttäen Nokia 6131 NFC -laitteen vaatimaa 

CLDC 1.1 -konfiguraatiota ja MIDP 2.0 -profiilia. 
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Kuva 14. Nokia 6131 NFC S40 -matkapuhelin. 

5.3. Testaus 

Koska sovellus oli suhteellisen yksinkertainen, se testattiin muutaman testitapauksen 

avulla, jotka kattoivat pääasialliset käyttötapaukset. Muuten sovellusta testattiin 

tutkivan testauksen keinoin etsien virheitä pitkäkestoisissa testausjaksoissa. Testaus 

suoritettiin manuaalisesti. Testausta toistettiin sovelluksen toteutuksen kehittyessä.  

Tutustumistilaa testattiin neljällä testitapauksella, kortin etsintätilaa viidellä 

testitapauksella ja korttiparinetsintätilaa viidellä testitapauksella. Testitapauksilla 

pyrittiin todentamaan, että  

- sovellus siirtyy odotettuun tilaan sekä nollaa pelitilanteen, kun 

tilanvalintatunniste luetaan, 

- sovellus toistaa korttiaiheeseen liittyvän aiheaudion sekä muistoaudion, 

mikäli sellainen on tarjolla, 

- sovellus keskeyttää edellisen audion toiston, mikäli käyttäjä lukee uuden 

tunnisteen, 

- sovellus antaa ”Oikein”-vasteen, kun käyttäjä tekee oikean valinnan, 

- sovellus antaa ”Yritä uudelleen”-vasteen, kun käyttäjä tekee väärän valinnan, 

- sovellus antaa ”Kaikki oikein”-vasteen, kun käyttäjä on käynyt kaikki 

aihekortit läpi. 

  

    Testitapausten tarkemmat määrittelyt ja lopulliset testitulokset ovat liitteinä työn 

lopussa. 
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6. KÄYTETTÄVYYSTESTAUS 

6.1. Testausmenettely 

Käytettävyystestaus järjestettiin ODL:n Veljeskodissa tiistaina 19.2.2013. Testaus 

toteutettiin kahdessa neljän henkilön ryhmässä, joista toinen edusti parempikuntoisia 

vanhuksia ja toinen ryhmä koostui esimerkiksi muistisairaudesta kärsivistä tai 

muuten heikompikuntoisista vanhuksista. Nuorin testaukseen osallistuneista oli 84-

vuotias ja vanhin 103-vuotias. Testihenkilöistä yksi oli nainen ja seitsemän miehiä.  

    Ryhmät käyttivät sovellusta yhdessä yhdellä lukijalaitteella. Testaus suoritettiin 

kuten tavallinen toimintatuokio Veljeskodissa normaalisti, hoitajan opastamana. 

Testauksessa haluttiin löytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

- Kuinka kiinnostuneita vanhukset ovat käyttämään sovellusta? 

- Kuinka hyvin vanhukset oppivat käyttämään matkapuhelinta NFC-

tunnisteiden lukemiseen? 

- Toimiiko sovellus halutulla tavalla, tarjoaako se älyllisiä ja sosiaalisia 

virikkeitä? 

 

    Molempien ryhmien testitilanteisiin varattiin aikaa tunti. Osa ajasta meni kuitenkin 

testihenkilöiden auttamiseen huoneeseen, jossa testaus järjestettiin. Tavoitteena oli 

käydä sovelluksen kaikki kolme tilaa läpi noin kymmenen minuutin jaksoissa. 

Testauksen aikana testiryhmälle esitettiin käyttäjäkokemukseen liittyviä kysymyksiä. 

Käytettävyyteen liittyviin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan havainnoimalla, kuinka 

testiryhmät käyttävät sovellusta, ja tarvittaessa kysymällä tarkentavia kysymyksiä 

testiryhmältä. Toimintatuokion jälkeen testiryhmälle esitettiin viimeiset kysymykset 

koskien sovellusta ja sen kiinnostavuutta. 

Käytettävyystestausta varten ODL:stä anottiin tutkimuslupa. Lisäksi testiryhmiltä 

pyydettiin lupa testaustilanteen tallentamiseen videokameralla testidatan myöhempää 

analysointia varten. 

 

6.2. Testauskertomus 

6.2.1. Testiryhmä 1 

 

Sovelluksen kuvakortit kiinnittivät välittömästi käytettävyystestaukseen 

osallistuneiden henkilöiden huomion jo ennen sovelluksen esittelyä. Puhelin, 

pelinvalintalevy ja kuvakortit odottivat pöydällä, kun testiryhmä saapui paikalle. 

Testihenkilöt asettelivat kortit niin, että pystyivät paremmin tarkastelemaan niitä ja 

tunnistamaan korttien aiheita. 
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Sovellustila 1: Tarkastele kortteja 

 

Ensimmäinen testihenkilö valitsi itseään lähinnä olevan kortin hoitajan opastuksella. 

Hän oli tästä ryhmästä testaushetkellä selkeästi heikkokuntoisin ja väsynein. Lisäksi 

hänen lukulasinsa olivat unohtuneet kotiin, mikä haittasi merkittävästi kuvien 

tarkastelua. Hoitaja auttoi kädestä pitäen kortin oikean kohdan koskettamisessa 

matkapuhelimella. Puhelimen toistama audio aiheutti selkeästi reaktion ainakin 

seuraavana vuorossa olleessa testihenkilössä, joka harkitsi huolellisesti minkä kortin 

valitsisi. "Markus-setä"-kortin muistoaudiona kuului katkelma radio-ohjelmasta, 

jossa pikkupoika lauloi, mikä nostatti hymyn testihenkilön kasvoille. Vaikka 

audiontoisto alkoi kortinlukemisen jälkeen, jäi testihenkilö pohtimaan, mitä hänen 

pitää seuraavaksi tehdä. Testihenkilöitä olisi voinut ohjeistaa laskemaan puhelin 

kortin lukemisen jälkeen pöydälle, koska tällöin puhelimen kaiuttimen ääni olisi 

kuulunut paremmin. Testihenkilöt eivät kuitenkaan moittineet äänen laatua. 

Hoitaja ohjasi sovelluksen käyttämistä testiryhmässä siten, että kukin testihenkilö 

sai lukea yhden kortin vuorollaan. Ensimmäisellä kierroksella oli huomattavissa, että 

käyttäjät kyllä tiesivät, mitä kohtaa kortissa piti koskettaa, mutta eivät täysin 

tiedostaneet, missä kohti lukija puhelimessa oli. Sen sijaan lukutapahtuma havaittiin 

helposti, kun puhelin värähti kädessä ja kortin aiheaudion toistaminen alkoi heti. 

Kolmas testihenkilö tiedosti paremmin, missä kohti lukija puhelimessa oli, ja osasi 

viedä oikeaa kohtaa kortin lähelle. Hänkään ei kuitenkaan ollut aivan varma, kuinka 

lähelle puhelin tulee viedä tunnistetta. 

Kolmas testihenkilö valitsi ensin "Paavo Nurmi"-kortin, jolloin puhelin toisti 

audion, jossa toimittaja selostaa Helsingin Olympiakisojen avajaisia 1952 ja Paavo 

Nurmen olympiatulen tuontia stadionille. Tämä muistoaudio oli kenties kaikista 

kovaäänisin, koska se sisälsi esimerkiksi yleisön suosionosoituksia stadionilla. 

Testihenkilö ei selkeästikään halunnut kuunnella sitä, jolloin testihenkilöä opastettiin 

lukemaan uusi kortti. Testihenkilö keskeyttikin avajaisselostuksen toiston lukemalla 

"Tapio Rautavaara"-aiheisen kortin. Kortin luettuaan puhelin alkoi toistaa katkelmaa 

laulusta "Niin minä neitonen sinulle laulan". Testihenkilö intoutui tapailemaan 

muutaman sanan laulun mukana. Laulu ilostutti selkeästi enemmän kuin 

urheiluselostus. 

Toisella kierroksella korttien lukeminen kävi kaikilta helpommin ja nopeammin 

testihenkilöiden opittua lukemaan tunnisteen oikein. Testiin osallistuneet käyttivät 

myös enemmän aikaa ja harkintaa aihekortin valintaan toisella kierroksella. 

Muistelua tapahtui spontaanisti korttien tarkastelun aikana. Esimerkiksi eräs 

testihenkilö totesi Martti Vainiosta, että "tätä me kutsuttiin Lätsä-Pekaksi", ilmeisesti 

kuitenkin sekoittaen Vainion toiseen suomalaiseen kestävyysjuoksijaan, Pekka 

Päivärintaan. Toinen tunnisti Lasse Virenin voittojuoksun selostajaäänen Anssiksi 

(Yleisradion urheiluselostaja Anssi Kukkonen). "Virginialainen"-kortin näyttelijää 

James Drurya ei tunnistettu, eikä kortin muistoaudiona soinutta tv-sarjan 

tunnussävelmää tunnettu. Ensimmäistä pelitilaa testattiin ensimmäisen testiryhmän 

kanssa lähes 18 minuuttia. 
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Kuva 15. Käytettävyystestaus, neljä testihenkilöä ja hoitaja. 

 

Sovellustila 2: Arvaa oikea kortti 

 

Kun siirryttiin toiseen pelitilaan eli "Arvaa oikea kortti"-tilaan, yhdessä pelaamista 

alkoi tapahtua. Hoitaja käynnisti pelitilan, jolloin puhelin toisti audion, joka kehotti 

koskettamaan "Juha Mieto"-aiheista korttia. "Juha Mieto"-kortti löytyi kahden muun 

kuin vuorossa olleen pelaajan toimesta. Muutenkin pelaamisen aikana 

kommunikoitiin, esimerkiksi kyseltiin "onko tämä se Virginialainen". Yhdeksi 

ongelmaksi pelitilassa paljastui se, ettei se toistanut etsittäväksi halutun kortin aihetta 

kuin kerran. Hoitaja kuitenkin toisteli pyydetyn kortin aihetta muistutukseksi 

testiryhmälle. 

Kortin etsimisessä käytettiin myös kognitiivisia taitoja. Esimerkiksi "Kylli-täti"-

kortti eli Kylli Kosken kuva löytyi päättelemällä oikea naispuolisia henkilöitä 

esittävistä korteista. Onnistunut päättely tuntui myös ilostuttavan arvannutta 

testihenkilöä, kun puhelin toisti oikean vastauksen audion. Väärän vastauksen 

yhteydessä toistettu "Yritä uudestaan" sen sijaan hämäsi ensimmäisen testihenkilön 

lukemaan samaa tunnistetta uudelleen ja uudelleen.  

Oikean kortin etsiminen oli tälle testiryhmälle helppoa, ainakin kolmen 

virkeimmän osallistujan osalta. Korttien etsimisessä paljastui pientä 

kilpailuhenkisyyttä, kun testihenkilöt pyrkivät ensimmäisenä ehtimään osoittamaan 

pyydettyä kuvaa, jonka joko hoitaja tai pelaaja itse luki laitteella. Myös kommentteja 

kysyttäessä kaksi testihenkilöä (kolmas ja neljäs) myönsi kilpailuhenkisyytensä ja 

toivoivat jotain tapaa kisailla siitä, kuka löytää nopeimmin oikean vastauksen.  

Neljäs testihenkilö valitteli, että hänellä oli vaikeuksia pelata, koska "silmissä 

vilisti, jotain väliaikaista". Kysyttäessä kiilsikö korttien pinta tai oliko niitä muuten 

vaikea tarkastella, ei hän löytänyt vikaa korteista. Toista pelitilaa testattiin 

ensimmäisen testiryhmän kanssa noin kymmenen minuuttia. 
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Sovellustila 3: Etsi parit 

 

Toinen testihenkilö löysi heti kuvaparin Martti Vainio ja Lasse Viren (molemmat 

kestävyysjuoksijoita). Tässä testiryhmässä kuvaparit löytyivät helposti päättelyn 

saattelemana. "Nämä kuuluvat molemmat avaruuteen" totesi kolmas testihenkilö 

valitessaan Sputnikin ja Neil Armstrongin. Tässäkin pelissä oikein päättely näytti 

tuottavan onnistumisen elämyksiä. 

Kuitenkin kolmas testihenkilö teki aiheellisen huomautuksen siitä, että osa käy 

useammankin kanssa pariksi. Esimerkiksi Tapio Rautavaara oli paitsi laulaja myös 

olympiavoittaja. Neljäs testihenkilö koetti yhdistää Rautavaaran Helsingin 

Olympiastadioniin. Tämä ei kuitenkaan ollut ohjelmoitu kuvapari. Vieressä istunut 

kolmas testihenkilökin oli sitä mieltä, että "ei ne passaa". Tässä vaiheessa 

testihenkilö jo ymmärsi, että "Yritä uudelleen" tarkoittaa virheellistä kuvaparia, eikä 

sitä, että kortit pitäisi lukea uudelleen. Kolmas testihenkilö siirsikin Paavo Nurmen 

kuvan Helsingin Olympiastadionin viereen löytäen näin oikean parin. 

Toisen ja kolmannen sovellustilan pelaamisen aikana tunnisteen lukeminen alkoi 

käydä jokaiselta testaukseen osallistuneelta luontevammin. Kolmatta pelitilaa 

testattiin ensimmäisen testiryhmän kanssa kahdeksan ja puoli minuuttia. 

 

Ensimmäisen ryhmän kommentteja testauksen aikana ja jälkeen: 

- Testihenkilö 3: ”Saa olla vanhempiakin kuva-aiheita”. 

- Testihenkilö 4: ”Voisi olla aiheita kasveista ja eläimistä”. 

- Testihenkilö 3: ”Ei me tunnisteta noita tv-sankareita, ei me olla kiinnostuneita 

niistä”, viitaten ”Virginialainen”-korttiin. 

- Hoitajat ehdottivat aiheiksi Suomen kuuluisia missejä ja vuodenaikoja 

- Testihenkilö 4: ”Korttimäärä oli sopiva tälle porukalle”. 

- Testihenkilö 4: ”Tämä oli mukava ja helppo, ei ole liian vaikeaa. Voi kuka 

vain harrastaa, jolla on vähän muistia ja havaintokykyä”. 

- Testiryhmäläiset eivät osanneet eritellä mikä sovellustiloista oli mukavin. 

"Kaikki oli mukavia", totesi testihenkilö 4. 

- Testihenkilö 2: ”Nämä korttiaiheet sopivat enemmän vanhoille, ei nuoret 

näitä tiedä”. 

- Testihenkilö 4: ”Tämä laittoi minut jännittävästi yrittämään”. 

 

Kysymykseen "Oliko tämä sellainen peli, jota haluaisitte pelata uudelleen?", 

vastaukset olivat vireeltään positiivisia. Testihenkilöt 2 ja 3 pitivät sovellusta 

kiinnostavana ja testihenkilö 4 kehui, miten helppoa sovellus oli laittaa 

käyttövalmiiksi. Testihenkilö 1 ilmaisi myös kiinnostuksensa kokeilla sovellusta 

uudelleen ollessaan virkeämpi.  

 

6.2.2. Testiryhmä 2 

 

Sovellustila 1: Tarkastele kortteja 

 

Ensimmäisenä puhelimen käteensä saanut testihenkilö valitsi "Tapio Rautavaara"-

kortin. Myös tässä ryhmässä toinen testihenkilöistä yhtyi laulamaan toistetun 
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laulunkatkelman mukana, ja kolmas naputti pöytää kappaleen tahdissa. Toinen 

testihenkilö valitsi kortin, jossa oli Jaakko Kolmosen kuva. Hän eikä vieressä istunut 

ensimmäinen testihenkilö eivät tunnistaneet kuvan miestä, mutta puhelimen 

toistaessa nimen ensimmäinen testihenkilö muisti Jaakko Kolmosen esiintyneen 

televisiossa. Kolmantena vuorossa ollut etsi kuvaa Kalle Päätalosta. Tässäkään 

ryhmässä ei kolmannen testihenkilön lopulta valitsemaa Virginialaista tunnistettu 

eikä tv-sarjan tunnusmelodia herättänyt muistoja. Tunnisteiden lukeminen onnistui 

yllättävän hyvin heti ensimmäisellä testikierroksella myös testauksen vanhimmalta 

osallistujalta, hän osasi asettaa lukijalaitteen riittävän lähelle tunnistetta ilmeisesti 

tarkkailtuaan kolmen ensimmäisen testihenkilön suorituksen. 

Toisella kierroksella sattui myös tunnisteen vahinkolukeminen. Ensimmäinen 

testihenkilö jätti tunnisteen luettuaan käden lepäämään pöydälle asennossa, jossa 

puhelin luki juuri luetun kuvan uudelleen. Tässäkin ryhmässä yhdistettiin muistoja 

väärään henkilöön: toinen testihenkilö valitsi kestävyysjuoksija Martti Vainion 

kuvan, mutta kuultuaan nimen muisti miehen lauluntekijäksi ja opettajaksi (Juha 

Vainio). Neljäs testihenkilö valitteli, ettei saa selvää Lasse Virenin voittojuoksun 

selostuksesta.  

Ensimmäinen testihenkilö toi selkeimmin esiin innostuksensa sovellusta kohtaan. 

Hän totesi testauksen aikana, että "tämmöinen pitäis saada itsellekin" ja olisi 

mielellään pitänyt kortinvalintavuoron itsellään. Ensimmäistä sovellustilaa testattiin 

toisen testiryhmän kanssa noin kymmenen minuutin ajan. 

 

Sovellustila 2: Arvaa oikea kortti 

 

Myös toiseen pelitilaan testiryhmä lähti innokkaasti mukaan, erityisesti ensimmäinen 

testihenkilöistä, joka intoutui etsimään kolme ensimmäistä kuvaa. Tässä ryhmässä 

"Yritä uudelleen"-audiovaste ymmärrettiin kuten se oli tarkoitettukin eli vääräksi 

vastaukseksi haettuun korttiin. Kolmannen testihenkilön kehonkieli kertoi selkeästi 

onnistumisen ilosta, kun hän löysi Siiri Rantasen kuvan ja luki sen puhelimella 

oikeaksi. Myös vanhin testaukseen osallistunut henkilö onnistui löytämään ja 

lukemaan oikeaksi pyydetyn "Markus-setä"-kortin. 

Toisella kierroksella ensimmäinen testihenkilö intoutui etsimään kaksi kuvaa 

perätysten ja onnistuikin tässä varsin nopeasti. Hän myös auttoi seuraavaksi vuorossa 

ollutta löytämään Jaakko Kolmosen, jonka nyt muisti, vaikkei testauksen alussa 

tunnistanut kuvan miestä. Seuraavan kuvan, Alvar Aallon löytämisessä auttoi myös 

neljäs eli vanhin testihenkilöistä. Kuva 16 esittää testihenkilöiden välistä yhteispeliä: 

vieressä istuva testihenkilö osoittaa pyydettyä kuvaa matkapuhelinta pitävälle 

testihenkilölle. 

Ensimmäinen testihenkilöistä ehti lukemaan puhelimen näytöltä seuraavaksi 

halutun kuvan aiheen, ennen kuin nimi ehti toistua kaiuttimen kautta. Tämä 

testihenkilö kiinnitti selkeästi eniten huomiota näytön informaatioon molemmat 

testiryhmät huomioon ottaen. Neil Armstrongin tunnistaminen ei onnistunut, mutta 

ensimmäinen testihenkilö luki sujuvasti jokaisen kortin, jonka esittämää henkilöä ei 

tuntenut. Tunnisteen lukeminen onnistui erittäin luontevasti. 

 



35 

 

 

 

Kuva 16. Testihenkilö osoittaa pyydettyä korttia. 

 

Sovellustila 3: Etsi parit 

 

Tämä peli osoittautui vaikeaksi toiselle testiryhmälle. Hoitajan täytyi johdatella 

ajattelua, kuten "luit nyt hiihtäjän ja juoksijan, koeta etsiä toinen hiihtäjä". Hoitajan 

kehut oikean parin lopulta löytyessä toivat kuitenkin onnistumisen tunnetta 

testihenkilölle. Kuvien tunnistamisessakin tuli sekaannuksia, esimerkiksi Tapio 

Rautavaaraa arveltiin Reino Helismaaksi ja Reino Helismaata taas Markus-sedäksi. 

Myös tässä ryhmässä Tapio Rautavaaraan miellettiin ensisijaisesti urheilijaksi, eikä 

laulajaksi, vaikka kuvassa mies istui kitara sylissään. 

Tässä ryhmässä myös luettiin samoja pareja uudestaan, esimerkiksi hiihtäjät-

kuvapari luettiin kolmeen kertaan jopa siten, että välissä oli vain yksi eri kuvapari. 

Lähimuisti vaikutti siis heikolta ainakin osalla testihenkilöistä. Ensimmäinen 

testihenkilö havaitsikin lukeneensa kuvaparin jo aiemmin ja myönsi, että hänellä on 

mennyt muisti heikoksi. Sovellus ei indikoinut pelaajalle mitenkään, onko kuvaparia 

jo aiemmin luettu, eli pelaaja sai samalla tavalla positiivisen vasteen lukiessaan 

oikean kuvaparin. 

Ensimmäinen testihenkilö piti sovelluksesta selkeästi eniten. Hän luki useita 

kuvapareja, samojakin, testijakson lopussa. Puhelimen käyttö tunnisteiden 

lukemiseen oli erittäin sujuvaa ja luontevaa. Hän totesikin lopuksi, että "olipa jännä 

peli". Kolmannen sovellustilan testaus kesti toisen ryhmän kanssa yli 15 minuuttia. 

 

Toisen ryhmän kommentteja testauksen aikana ja jälkeen: 

- Tämäkään ryhmä ei osannut sanoa, mikä peleistä oli paras. 

- Vanhin testihenkilö valitteli lopuksi, että ”kortit menivät sekaisin”. 

Pyydettäessä tarkennusta, oliko kortteja liikaa, hän sanoi että ”kyllä niistäkin 

löytää kun katselee”. 
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- Näytöllä oikean vastauksen hetkellä välähtänyt vihreä V-kirjain aiheutti 

hieman hämmennystä. Suomen peruskouluissa on käytetty "·/·"-merkintää 

(unicode U+2052, commercial minus) oikean vastauksen symbolina ja "v"-

merkkiä väärän vastauksen symbolina. Sovelluksessa käytetty vihreä "v"-

merkki oikean vastauksen symbolina ei ollut tuttu testiryhmälle. 

 

6.2.3. Hoitajat 

Molemmat toimintatuokiot ohjasi sama hoitaja. Lisäksi pyynnöstä ensimmäiseen 

testitilanteeseen osallistui tarkkailijana myös toinen hoitaja. Molempia hoitajia 

pyydettiin täyttämään kyselylomake, jolla pyrittiin selvittämään vanhustenhoidon 

ammattilaisten mielipide siitä, kuinka testatun kaltainen tunnisteiden koskettamiseen 

perustuva käyttöliittymä sopii ikääntyneille ja sopiiko testattu sovellus 

viriketoimintaan. Käytetty kysymyslomake on liitteenä työn lopussa. Taulukko 2 

esittelee, kuinka kahden hoitajan vastaukset jakaantuivat kyselylomakkeen väitteisiin 

annettuihin vaihtoehtoihin. 

Hoitajat olivat sitä mieltä, että sovellus antoi sitä käyttäneille onnistumisen 

elämyksiä ja se vähensi sosiaalista eristäytyneisyyttä yhdessä tekemisen keinoin. 

Näissä näkökohdissa siis sovelluksen viihdyttävyys toteutui.  

Sovelluksen esteettömyyttä koskevissa väitteissä ilmeni jonkin verran mielipide-

eroja. Toinen hoitaja ei muodostanut erityistä mielipidettä sovelluksen 

soveltuvuudesta näkörajoitteiselle, ja toinen oli osittain sitä mieltä, että sovellus ei 

sovi näkörajoitteiselle. Lievästi rajoittunut näkö ei haitanne sovelluksen käyttämistä, 

mutta pidemmälle edennyt näönrappeutuminen haittaa kuvien tarkastelua ja 

tunnistamista. Suurin ero hoitajien mielipiteessä tuli väitteessä ”Sovellus sopii 

henkilöille, joilla on heikentynyt kuulo”. Toinen oli osittain samaa mieltä ja toinen 

täysin eri mieltä. Audio oli merkitsevässä osassa sovelluksen toteutuksessa. Tässä 

mielessä sovelluksen käyttäjä menettää paljon vasteesta, mikäli kuulo on hyvin 

rajoittunut. Toinen hoitajista on kenties ollut sitä mieltä, että audio on riittävän 

voimakasta ja selkeää myös heikkokuuloiselle. 

Toinen iso ero hoitajien vastausten välillä oli väitteessä sovelluksen sopivuudesta 

henkilöille, joilla on muistisairaus. Toinen oli täysin samaa mieltä ja toinen ei ollut 

samaa, eikä eri mieltä. Samaa mieltä ollut hoitaja kommentoi, että testausryhmäläiset 

olivat muistelleet testauksen jälkeen Neil Armstrongin kuukävelyä, mikä oli palannut 

mieleen sovelluksen testauksen aikana. 

Toinen hoitaja oli osittain samaa mieltä siitä, että sovellus sopii henkilöille, joilla 

on alentuneet motoriset kyvyt. Toinen hoitaja ei ollut samaa, eikä eri mieltä. Hoitajat 

siis eivät suhtaudu negatiivisesti liikuntarajoitteisen mahdollisuuteen käyttää 

sovellusta. Tätä tulkintaa tukee myös se, että hoitajat suhtautuivat myönteisesti 

väitteeseen, että tunnisteen koskettamiseen perustuva sovellus sopii ikääntyneille. 

Molemmat hoitajat olivat sitä mieltä, että ikääntyneet kaipasivat opastusta 

sovelluksen käyttöön. Toinen tosin tarkensi, että pientä ohjausta saatuaan 

testausryhmät innostuivat ”tekniikasta”. 

Testattuihin kolmeen sovellustilaan molemmat suhtautuivat positiivisesti. 

Kaikkien kolmen sovellustilan katsottiin sopivan ikääntyneiden viriketoimintaan. 

Ensimmäisessä sovellustilassa arvostettiin sitä, että sovellus kertoi kuvaa 

koskettaessa mitä kuva esitti ja se siis auttoi palauttamaan kuvan henkilön mieleen. 
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Kuvaparien etsintätilan hoitaja totesi hyvin harjoittaneen kognitiivisia kykyjä. 

Hoitaja oli yllättänyt, miten hyvin muistisairaat testihenkilöt olivat yhdistäneet Alvar 

Aallon Finlandia-taloon, kun olivat muistaneet miehen olevan arkkitehti. 

 

Taulukko 2. Hoitajien kysymyslomakevastausten jakautuminen 
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Sovellusta käyttäneet kokivat onnistumisen tunteita. 
1 1 

   

Sovellus vähensi sosiaalista eristäytyneisyyttä. 
2 

    

Sovellus sopii henkilöille, joilla on näkörajoitteita.   
1 1 

 

Sovellus sopii henkilöille, joilla on heikentynyt kuulo.  
1 

  
1 

Sovellus sopii henkilöille, joilla on alentuneet motoriset 

kyvyt.  
1 1 

  

Sovellus sopii henkilöille, joilla on muistisairaus. 
1 

 
1 

  

Kosketa-tunnistetta-perusteinen sovellus sopii 

ikääntyneille tarkoitettuihin sovelluksiin. 

1 1 
   

Ikääntyneet tarvitsivat opastusta sovelluksen käyttöön. 
1 1 

   

”Kosketa ja kuuntele”-tila sopii käytettäväksi 

ikääntyneiden viriketoiminnassa. 

1 1 
   

”Etsi pyydetty kuva”-tila sopii käytettäväksi 

ikääntyneiden viriketoiminnassa. 
1 1 

   

”Etsi kuvaparit”-tila sopii käytettäväksi ikääntyneiden 

viriketoiminnassa. 
1 1 
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6.3. Pohdintaa 

6.3.1. Analyysi 

Käytettävyystestauksen perusteella voidaan luvussa 6.1 esitettyihin kysymyksiin 

hahmotella seuraavat vastaukset: 

 

Olivatko vanhukset kiinnostuneita käyttämään sovellusta? 

 

Käytettävyystestaus ei yksiselitteisesti tukenut testatun sovelluksen 

kiinnostavuutta kohderyhmässään, johtuen valituista aiheista. Ensimmäiseen 

sovellustilaan valittu aihealue oli melko urheilupainotteinen, ja osa 

käytettävyystestaukseen osallistuneista kommentoikin, ettei ole kiinnostunut 

urheilusta. Myös ulkomaisista tv-sarjoista todettiin, etteivät ne ole kiinnostavia. 

Käyttäjien toiveiden mukaisilla aiheilla olisi saatu kiinnostavampi sovellus. 

Toinen sovellustila toimi hyvin muistelupelinä. Molemmissa ryhmissä 

testihenkilöt intoutuivat kilvan etsimään pyydettyä kuvaa. Ensimmäisessä ryhmässä 

toivottiinkin, että sovellusta voisi pelata jotenkin vastakkain ryhminä, esimerkiksi 

testaten nopeutta tai siten että sovellus antaisi pisteitä oikeista vastauksista. Kisailun 

mahdollistava pelitila tai asetus siis lisäisi sovelluksen kiinnostavuutta. 

Kolmas sovellustila toimi hyvin ensimmäisessä ryhmässä, jolla kognitiiviset kyvyt 

toimivat vielä hyvin. Parit löytyivät kohtalaisen helposti. Peli myönnettiin 

jännittäväksi ja tähänkin toivottiin mahdollisuutta kilpailla vastakkain. Toisessa 

ryhmässä parien etsiminen oli haastavampaa, ja ryhmässä päädyttiinkin lukemaan 

samoja kuvapareja yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä ei kuitenkaan näyttänyt 

häiritsevät testiryhmää, vaan onnistumisen elämys tuli, kun kuvaparin vain sai 

luettua oikeaksi.  

Testiin osallistuneet eivät vierastaneet uutta teknologiaa, vaan se näytti lisäävän 

sovelluksen kiinnostavuutta. 

 

Kuinka hyvin vanhukset oppivat käyttämään matkapuhelinta NFC-lukijana? 

 

Kaikki käytettävyystestaukseen osallistuneet henkilöt oppivat helposti lukemaan 

tunnisteita. Kun käyttötapahtumaa toistettiin testauksen aikana, tunnisteiden 

lukeminen kävi testihenkilöillä koko ajan luontevammaksi ja sujuvammaksi. NFC-

teknologiaan perustuva vuorovaikutus on riittävän intuitiivinen, jotta ikääntynyt 

oppii sen helposti, ja koska lukuetäisyys voi olla muutamia senttimetrejä, sallii se 

myös lievästi heikentyneen käden motorisen tarkkuuden. Käytettävyystestaus osoitti, 

että NFC-teknologiaan eli fyysisten tunnisteiden koskettamiseen lukijalaitteella 

perustuva käyttöliittymä soveltuu ikääntyneille. 

 

Tarjosiko sovellus älyllisiä ja sosiaalisia virikkeitä? 

 

Sovellus toimi älyllisenä ja sosiaalisena virikkeenä. Käyttäjät pelasivat yhdessä ja 

neuvoivat toisiaan. Ensimmäisen sovellustilan virikkeellisempi käyttäminen olisi 

kenties vaatinut enemmän yhdessä muistelua ennen äänitallenteen kuuntelua. 

Käyttäjä voisi valita kuvan ja kertoa muiston, joka tulee mieleen henkilöstä ja sitten 
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lukea kuvaan liitetyn tunnisteen ja kuunnella, mikä muistoaudio kuvaan on liitetty. 

Nyt testauksessa jouduttiin keskittymään ajan rajallisuuden takia itse sovelluksen 

käyttämiseen, vaikka testihenkilöt välillä olisivat ehkä halunneet pysähtyä 

muistelemaan. Positiivisena puolena kuitenkin oli se, että kuvissa esiintyneet 

henkilöt palautuivat testihenkilöiden muistiin. Jos henkilöä ei tunnistanutkaan aluksi, 

niin sen saattoi tunnistaa kuultuaan nimen ja tämän jälkeen tunnistaa seuraavilla 

kierroksilla. 

Kortin etsintä testasi myös lähimuistia. Esimerkiksi ensimmäisessä ryhmässä 

tunnistettiin Virginialainen kortin etsintätilassa, kun se oli ensin esitelty korttien 

tarkastelutilassa. Toisessa ryhmässä taas muistettiin Jaakko Kolmonen, vaikka tätä ei 

ensin tunnistettu ennen kortin tarkastelua. 

Molemmat testausjaksot vetäneen hoitajan mielipiteet sovelluksesta olivat erittäin 

positiiviset. Hänen mielestään sovellus sopii käytettäväksi ikääntyneiden 

viriketoiminnassa. Hän myös kertoi myöhemmin keskusteltaessa, että sovelluksessa 

käytetyistä aiheista, esimerkiksi kuukävelystä olivat testaukseen osallistuneet 

henkilöt keskustelleet käytettävyystestauksen jälkeen. Sovellus siis näytti toimivan 

myös tällä tavoin eli antavan mielenkiintoisia keskustelunaiheita. 

6.3.2. Tavoitteiden saavuttaminen ja kontribuutio 

 

Diplomityössä päästiin kappaleessa 1.2. asetettuihin tavoitteisiin. Työssä onnistuttiin 

toteuttamaan konkreettinen NFC-teknologiaa hyödyntävä sovellus ikääntyneille. 

Sovellusta päästiin testaamaan aidossa ympäristössä, ODL:n Veljeskodissa, ja 

käytettävyystestaus vastasi asetettuihin kysymyksiin. Sovellus oli riittävän 

helppokäyttöinen ja tarjosi virikkeitä kohderyhmälleen. Hoitajat olivat kiinnostuneita 

saamaan valmiin sovelluksen käyttöön vanhainkodin viriketoimintatuokioihin. 

Kappaleessa 2.1. esitettyjä perinteisiä vanhustenhoidossa käytettyjä virikkeitä 

sovellus sivusi musiikin, muistelun ja tietovisailun osalta. Tapio Rautavaaran 

ikivihreä laulu ilostutti käyttäjiä selvästi ja innosti myös laulamaan mukana. 50- ja 

80-luvun väliselle ajalle sijoittuneet aiheet herättivät muistoja käyttäjissä ja auttoivat 

myös palauttamaan muistiin unohtumaan päässeitä henkilöitä ja tapahtumia. 

Kuvanetsintä- ja kuvaparinetsintätilat toimivat tietovisailuina, kun käyttäjien piti 

yhdistää nimi oikeaan kuvaan tai etsiä toisiinsa liittyvät kuvat. Nämä pelit 

myönnettiin jännittäviksi. 

Kappaleessa 2.2.1. kerrottiin senioreille suunnattujen pelien erityisistä 

saavutettavuus- eli esteettömyysvaatimuksista. NFC-teknologiaa hyödyntävän 

sovelluksen toteuttamisessa alemman hintaluokan puhelimelle, kun käyttäjillä on 

omat erityiset esteettömyysvaatimukset, on haasteensa.  Testauksen aikana oli 

havaittavissa, että osalla testihenkilöistä oli ajoittain vaikea saada selvää puhelimessa 

toistetusta audiosta. Tätä osaltaan hankaloitti se, että testihenkilö saattoi 

huomaamattaan peittää matkapuhelinta pitävällä kädellään puhelimen kaiuttimen, 

mikä vaimensi ääntä. Samoin pieni näyttö ja tarjolla olleet tekstin kirjasinkoot eivät 

mahdollistaneet informaation esittämistä näytöllä tavalla, joka tukisi esteettömyyttä 

heikkonäköisille. Valittu matkapuhelin sen sijaan toimi erinomaisesti NFC-

lukijalaitteena, koska puhelimen simpukkamuoto mahdollisti tukevan otteen 

puhelimesta ja luontevan tunnisteiden lukemisen kansiosalla. 
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Sovellus otti riittävän hyvin huomioon myös kohderyhmän mahdollisesti 

heikentyneet kognitiiviset kyvyt, erityisesti työmuistin. NFC-teknologiaa hyödyntävä 

käyttöliittymä oli niin yksinkertainen ja intuitiivinen, että sen käyttäminen oli 

helppoa eikä vaatinut suuresti kognitiivisia ponnisteluja. 

Testatussa sovelluksessa käytettiin erittäin pelkistettyjä palvelun mainoksia NFC-

tunnisteiden päällä (kuvat 11 ja 12), verrattuna kappaleessa 3.1.5. esiteltyyn 

ehdotukseen NFC-tunnisteiden merkinnästä. Erityisesti aihekortin NFC-tunnisteen 

merkkaava symboli sisälsi käytännössä vain huomioelementin. Tämä katsottiin 

hyväksi ratkaisuksi, koska aihekortin kuva oli kortin olennainen informaatio ja liian 

visuaalinen symboli olisi voinut viedä huomion kuvasta ja toimia täten 

häiriötekijänä. Yksinkertainen huomiosymboli todettiin käytettävyystestissä 

riittäväksi testattuun sovellukseen, koska käyttäjät löysivät helposti kohdan, johon 

kortissa tuli koskettaa. 

Sovellustilanvalintasymbolien kanssa käytettiin selostavaa tekstiä symbolin 

yhteydessä. Symbolien ei katsottu olevan entuudestaan tuttuja, joten sovellustilan 

kuvaus liitettiin symbolin viereen. 

Kappaleessa 3.2. kerrottiin muun muassa tutkimuksesta, jossa testattiin vanhuksille 

tarkoitettua NFC-sovellusta, joilla nämä saivat valita ateriavaihtoehdon 

kotiinkuljetettavaksi. Kuten tässä diplomityössä, myös tuossa tutkimuksessa todettiin 

testaukseen osallistuneiden vanhusten oppineen helposti lukemaan NFC-tunnisteita 

matkapuhelimen avulla. Sovelluksen tarjoamaan hyötyyn testaukseen osallistuneet 

vanhukset suhtautuivat varauksella.  

Tässä diplomityössä sen sijaan tutkittiin pelinkaltaista sovellusta, jota ikääntyneet 

voisivat käyttää ryhmässä älyllisenä ja sosiaalisena virikkeenä. NFC-teknologian 

todettiin sopivan hyvin käyttöliittymän toteuttamiseen tällaiseen virikesovellukseen 

helppokäyttöisyytensä ansiosta. Vanhukset olivat kiinnostuneita käyttämään 

sovellusta uudelleen ja hoitajien mielestä sovellus oli sopiva käytettäväksi 

vanhainkodin toimintatuokioissa. 

 

6.3.3. Ideoita seuraaviin sovelluksiin 

Käytetty matkapuhelin toimi hyvin NFC-lukijalaitteena, mutta siinä oli omat 

rajoitteensa multimedian esittämisessä esteettömästi. Kehitysideana multimediaa 

voisikin toistaa ulkoisilla laitteilla, kuten esimerkiksi television välityksellä, mikä 

mahdollistaisi selkeämmän audion ja monipuolisemman kuvainformaation esityksen, 

esimerkiksi videotallenteina. Sisältö voisi olla tallennettuna televisioon liitetyssä 

tietokoneessa, jota matkapuhelin ohjaisi Bluetooth-yhteydellä tai langattoman 

lähiverkon välityksellä. Kilpailutilan toteuttaminen kahden laitteen välillä voisi myös 

onnistua parittamalla laitteet Bluetooth-yhteyden yli. 

Molemmissa testiryhmissä muistoaudioista parhaan vastaanoton sai Tapio 

Rautavaaran laulu, kun testihenkilöitä yhtyi mukaan lauluun. Kenties ikivihreisiin 

lauluihin keskittyvä sovellus olisi myös testaamisen arvoinen tälle kohderyhmälle, 

esimerkiksi karaoke-sovellus riittävän isolla näytöllä. 

Testiryhmäläiset toivoivat luontoaiheita sovelluksiin. Yksi mahdollinen sovellus 

voisi olla sellainen, jossa yhdistetään luontoääni oikeaan eläimeen. Esimerkiksi 

taivaanvuohi-nimisellä linnulla on varsin tunnistettava, määkivä ääni.  
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7. YHTEENVETO 
 

 

Tässä diplomityössä toteutettiin NFC-teknologiaa hyödyntävä sovellus, joka tarjoaa 

ikääntyneelle käyttäjälleen älyllisiä virikkeitä. Ennen sovelluksen suunnitelmaa 

luotiin katsaus Suomessa harjoitettaviin vanhusten viriketoimintoihin ja millaisia 

näkökohtia tulee ottaa huomioon suunniteltaessa digitaalisia sovelluksia 

ikääntyneille. Työssä tutkittiin myös NFC-teknologiaan ja sillä toteutettuihin 

sovelluksiin liittyvää lähdemateriaalia. 

Sovellus toteutettiin NFC-lukijan sisältävälle matkapuhelimelle, jolla luettiin 

aihekortteihin liitettyjä NFC-tunnisteita. Korttien aiheet oli valittu siten, että 

sovelluksen kohderyhmällä voisi olla aiheisiin liittyviä muistoja. Sovellus pyrittiin 

suunnittelemaan siten, että sitä voi käyttää yhdessä ryhmänä, se herättää muistoja 

käyttäjissä ja tarjoaa siten mielenkiintoisia keskustelun aiheita. Lisäksi sovelluksessa 

pyrittiin huomioimaan ikääntyneiden käyttäjien asettamat esteettömyysvaatimukset. 

NFC-teknologian soveltuvuutta ikääntyneille tutkittiin kokeellisen 

käytettävyystestauksen keinoin. Vanhainkodissa järjestetyissä kahdessa 

testaussessiossa testattiin diplomityössä toteutettua sovellusta. Ensimmäinen ryhmä 

koostui neljästä hyväkuntoisesta vanhuksesta ja toinen testiryhmä neljästä 

muistisairaasta tai muuten huonokuntoisesta vanhuksesta. Testaukseen osallistuneet 

olivat 84–103-vuotiaita. Testaussessioita veti normaalin toimintatuokion tapaan yksi 

hoitaja. Lisäksi toinen hoitaja osallistui tarkkailijana ensimmäiseen testisessioon. 

Testiryhmien sovelluksen käyttöä havainnoitiin ja lisäksi heille esitettiin kysymyksiä 

käyttäjäkokemukseen liittyen. Sovelluksen sopivuutta virikekäyttöön arvioitiin myös 

hoitajilla täytetyn kysymyslomakkeen avulla. 

Käytettävyystestaus osoitti, että NFC-teknologiaa hyödyntäen on mahdollista 

toteuttaa helppokäyttöisiä ja kiinnostavia sovelluksia ikääntyneiden tarpeisiin. 

Testaukseen osallistuneet vanhukset omaksuivat helposti tunnisteiden 

koskettamiseen perustuvan käyttöliittymän. Diplomityössä toteutettu sovellus 

onnistui tavoitteissaan. Sen todettiin testauksen aikana palauttavan joitain henkilöitä 

ja tapahtumia muistisairaiden mieleen. Parempikuntoiset vanhukset taas tuntuivat 

nauttivan kuvan- ja kuvaparien etsintätilan tarjoamista haasteista ja saavan 

onnistumisen elämyksiä. Hoitajan palautteen perusteella sovellus myös jätti 

mielenkiintoisia keskustelunaiheita testaukseen osallistuneille. 

Ikääntyneiden viriketoimintaan suunnattujen NFC-sovellusten kehittelyä tulisikin 

jatkaa lähemmässä yhteistyössä vanhustenkodin asukkaiden ja hoitajien kanssa. 

Erityisesti esteettömyysvaatimukset tulisi ottaa hyvin huomioon suunniteltaessa 

sovelluksia vanhusten käyttöön. Nyt testilaitteena käytetty matkapuhelin toimi hyvin 

NFC-lukijalaitteena, mutta sen näyttö oli liian pieni informaation esittämiseen ja sen 

kaiutin jäi ajoittain käden peittämäksi, jolloin audiota oli vaikea kuulla selvästi. 
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Liite 1. Sovelluksessa käytetyt aiheparit 

 

 

 

Testisovelluksessa käytetyt aiheet 
 

Juha Mieto, 1970- ja 1980-luvuilla menestynyt entinen kilpahiihtäjä. Muistoaudio: 

Katkelma urheiluselostuksesta Lake Placidin talviolympialaisten 15 kilometrin 

hiihtokilpailusta, yhden sadasosasekunnin häviö kilpailun voittajalle Thomas 

Wassbergille. 

Siiri ”Äitee” Rantanen, 1950- ja 1960-luvuilla menestynyt entinen kilpahiihtäjä. 

Muistoaudio: Katkelma urheiluselostuksesta Cortinan 1956 talviolympialaisten 3 x 5 

kilometrin hiihtoviestin voitosta. 

 

Alvar Aalto, 1898-1976, arkkitehti ja akateemikko. Ei muistoaudiota. 

Finlandia-talo, rakennettu 1971 Alvar Aallon suunnittelemana. Muistoaudio: 

Tuntematon henkilö kertoo Alvar Aallon nimenneen tapahtuma- ja kongressitalon 

Finlandia-taloksi. 

 

Kylli ”Kylli-täti” Koski, suomalainen taiteilija, tunnettu tv-lastenohjelmistaan, 

joissa maalasi ja kertoi satuja. Muistoaudio: Kylli Koski kertoo haastattelevalla 

pojalle, kuinka hän päätyi televisioon esiintymään. 

Markus ”Markus-setä” Rautio, toimitti Yleisradiossa Lastentunti-lastenohjelmaa 

1926-1956. Muistoaudio: Katkelma Markus-sedän Lastentunti-ohjelmasta. 

 

Jaakko Kolmonen ja Veijo Vanamo, tunnettuja lukuisista yhteisistä television 

ruoanlaitto-ohjelmistaan aina vuoteen 1980 asti. Muistoaudiot: Katkelmat Kolmosen 

ja Vanamon jutustelusta ruoanlaiton lomassa. 

 

Neil Armstrong, ensimmäinen ihminen kuunpinnalla 20.7.1969. Muistoaudio: 

Katkelma radio-ohjelmasta, hetkellä jolloin Armstrong astuu kuun pinnalle ja lausuu 

kuuluisat sanansa. 

Sputnik, neuvostoliittolainen avaruusohjelma 1957-1961, käytetään myös 

nimityksenä neuvostoliittolaisesta satelliitista. Muistoaudio: Katkelma radio-

ohjelmasta, jossa kerrotaan Neuvostoliiton lähettäneen toisen tekokuun avaruuteen 

Laika-koira mukanaan. 

 

Bonanza, yhdysvaltalainen karjatilallisista kertova tv-sarja, jota kuvattiin 1959-

1973. Muistoaudio: Bonanza tv-sarjan tunnusmelodia. 

Virginialainen, yhdysvaltalainen karjatilallisista kertova tv-sarja, jota kuvattiin 

1962-1971. Muistoaudio: Virginialainen tv-sarjan tunnusmelodia. 

 

Reino Helismaa (1913-1965), lauluntekijä ja viihdetaiteilija. Muistoaudio: Katkelma 

Helismaan laulamasta ”Meksikon pikajuna”-kappaleesta.  

Tapio Rautavaara (1915-1979), urheilija, laulaja ja näyttelijä. Lauloi useita 

Helismaan kappaleita ja esiintyi yhdessä Helismaan kanssa 1940-luvulla. 

Muistoaudio: Katkelma kappaleesta ”Niin minä neitonen sinulle laulan”. 
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Liite 1. Sovelluksessa käytetyt aiheparit 

 

 

 

 

Helsingin olympiastadion, rakennettu vuonna 1938. Helsingin kesäolympialaisten 

1952 keskuspaikka. Ei muistoaudiota. 

Paavo Nurmi (1897-1973) yhdeksänkertainen kestävyysjuoksun olympiavoittaja. 

Juoksi viimeisen kerran julkisesti tuodessaan olympiatulen Helsingin 

olympiastadionille 1952 olympiakisojen avajaisissa. Muistoaudio: Katkelma 

radioselostuksesta, Paavo Nurmi tuo olympiatulen. 

 

Lasse Viren, nelinkertainen kestävyysjuoksun olympiavoittaja. Muistoaudio: 

Katkelma urheiluselostuksesta Munchenin 1972 kesäolympiakisojen 10000m 

juoksukilpailusta, jossa Lasse Viren kaatui, mutta juoksi voittoon. 

Martti Vainio, entinen kestävyysjuoksija. Kärysi vuoden 1984 Los Angelesin 

kesäolympiakisoissa dopingin käytöstä sijoituttuaan toiseksi 10000m juoksussa. 

Muistoaudio: Katkelma olympiakisojen urheiluselostuksesta, jossa tulee ilmi Vainion 

kärynneen dopingista. 
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Tutustumistilan testitapaukset 
 

Testin nimi: Valitse Tutustumistila 

Testin kuvaus: Verifioi, että sovellus siirtyy Tutustumistilaan, kun vastaava 

tunniste luetaan laitteella. 

Vaihe Vaiheen kuvaus Odotettu tulos  

1 Sovellus on käynnissä, 

alkutilassa. 

  

2 Lue ”Tutustumistila”-tunniste 

laitteella. 

Sovellus siirtyy 

Tutustumistilaan.  

 

 

Testin nimi: Lue kortin tunniste Tutustumistilassa, kortin aiheesta muisto 

Testin kuvaus: Verifioi, että sovellus toistaa valittuun korttiin liittyvän muiston. 

Vaihe Vaiheen kuvaus Odotettu tulos  

1 Sovellus on käynnissä, 

Tutustumistila valittuna. 

Valittavissa on kortti, johon on 

liitetty muisto-äänitallenne. 

  

2 Lue laitteella kortti, johon on 

liitetty muisto-äänitallenne. 

Sovellus toistaa kortin nimen ja 

välittömästi sen jälkeen muisto-

äänitallenne. 

 

 

Testin nimi: Lue kortin tunniste Tutustumistilassa, kortin aiheesta ei muistoa 

Testin kuvaus: Verifioi, että sovellus suoriutuu tilanteesta, jossa kortin aiheesta ei 

ole muisto-äänitallenne. 

Vaihe Vaiheen kuvaus Odotettu tulos  

1 Sovellus on käynnissä, 

Tutustumistila valittuna. 

Valittavissa on kortti, johon ei 

ole liitetty muisto-

äänitallennetta. 

  

2 Lue laitteella kortti, johon ei ole 

liitetty muisto-äänitallennetta. 

Sovellus toistaa kortin nimen. 

Muisto-äänitallennetta ei toisteta.  
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Testin nimi: Lue uusi kortti kun edellinen äänitallenne toistuu Tutustumistilassa 

Testin kuvaus: Verifioi, että sovellus siirtyy toistamaan valitun kortin 

äänitallennetta, mikäli käyttäjä lukee uuden kortin tunnisteen, kun edellisen kortin 

äänitallenteen toisto on kesken. 

Vaihe Vaiheen kuvaus Odotettu tulos  

1 Sovellus on käynnissä, 

Tutustumistila valittuna.  

  

2 Lue laitteella kortti, johon on 

liitetty muisti-äänitallennetta. 

Sovellus toistaa kortin nimen ja 

välittömästi sen jälkeen muisto-

äänitallenteen. 

 

3 Kun muisto-äänitallenteen toisto 

on kesken, lue uusi kortti. 

Sovellus keskeyttää edellisen 

äänitallenteen toiston ja toistaa 

uuden kortin nimen (ja 

välittömästi sen jälkeen muisto-

äänitallenteen, mikäli korttiin on 

liitetty sellainen). 

 

 

Kortin etsintätilan testitapaukset 
 

Testin nimi: Valitse Kortinetsintä-tila. 

Testin kuvaus: Verifioi, että sovellus siirtyy Kortinetsintätilaan, kun vastaava 

tunniste luetaan laitteella. 

Vaihe Vaiheen kuvaus Odotettu tulos  

1 Sovellus on käynnissä, 

alkutilassa. 

  

2 Lue ”Kortinetsintätila”-tunniste 

laitteella. 

Sovellus siirtyy 

Kortinetsintätilaan.  

 

 

Testin nimi: Nollaa peli valitsemalla Kortinetsintätila 

Testin kuvaus: Verifioi, että sovellus nollaa pelitilanteen, kun Kortinetsintätila 

valitaan uudelleen. 

Vaihe Vaiheen kuvaus Odotettu tulos  

1 Sovellus on käynnissä, 

alkutilassa. 

  

2 Lue ” Kortinetsintätila”-tunniste 

laitteella. 

Sovellus siirtyy 

Kortinetsintätilaan.  

 

3 Lue laitteella kortti, jonka 

sovellus sattumanvaraisesti on 

pyytänyt lukemaan. 

”Oikein”-äänitallenne toistetaan. 

”Oikein”-tila näytetään laitteen 

näytöllä. Sovellus pyytää 

lukemaan seuraavan kortin.   

 

4 Toista edellistä 3–5 kertaa. 4–6 korttia luettu onnistuneesti.  

5 Lue ” Kortinetsintätila”-tunniste 

uudelleen. 

Kortinetsintäpeli alkaa alusta. 

Aiemmin luetut kortit pyydetään 

lukemaan uudelleen 

(sattumanvaraisessa 

järjestyksessä).  
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Liite 2. Sovelluksen toiminnalliset testitapaukset 

 

 

Testin nimi: Lue oikea kortti Kortinetsintätilassa 

Testin kuvaus: Verifioi, että sovellus antaa ”Oikein”-vasteen, kun käyttäjä valitsee 

pyydetyn kortin Kortinetsintätilassa. 

Vaihe Vaiheen kuvaus Odotettu tulos  

1 Sovellus on käynnissä, 

Kortinetsintätila valittuna.  

  

2 Lue laitteella kortti, jonka 

sovellus sattumanvaraisesti on 

pyytänyt lukemaan. 

”Oikein”-äänitallenne toistetaan. 

”Oikein”-tila näytetään laitteen 

näytöllä. Sovellus pyytää 

lukemaan seuraavan kortin.   

 

 

Testin nimi: Lue väärä kortti Kortinetsintätilassa 

Testin kuvaus: Verifioi, että sovellus antaa ”Yritä uudelleen”-vasteen, kun käyttäjä 

valitsee muun kuin pyydetyn kortin Kortinetsintätilassa. 

Vaihe Vaiheen kuvaus Odotettu tulos  

1 Sovellus on käynnissä, 

Kortinetsintätila valittuna.  

  

2 Lue laitteella muu kuin se kortti, 

jonka sovellus 

sattumanvaraisesti on pyytänyt 

lukemaan. 

”Yritä uudelleen”-äänitallenne 

toistetaan. ”Yritä uudelleen”-tila 

näytetään laitteen näytöllä. 

Sovellus pyytää lukemaan 

seuraavan kortin.   

 

 

Testin nimi: Pelaa Kortinetsintätila loppuun 

Testin kuvaus: Verifioi, että sovellus antaa ”Kaikki oikein”-vasteen, kun käyttäjä 

on lukenut kaikki kortit oikein Kortinetsintätilassa. 

Vaihe Vaiheen kuvaus Odotettu tulos  

1 Sovellus on käynnissä, Kortin 

etsintätila valittuna.  

  

2 Lue laitteella kortti, jonka 

sovellus sattumanvaraisesti on 

pyytänyt lukemaan. 

”Oikein”-äänitallenne toistetaan. 

”Oikein”-tila näytetään laitteen 

näytöllä. Sovellus pyytää 

lukemaan seuraavan kortin.   

 

3 Toista edellistä vaihetta kunnes 

kaikki kortit on luettu. 

Kaikki valittavissa olevat kortit 

on luettu kerran. ”Kaikki 

oikein”-äänitallenne toistetaan. 

”Kaikki oikein”-tila näytetään 

laitteen näytöllä. Sovellus 

ehdottaa pelin aloittamista alusta.   
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Liite 2. Sovelluksen toiminnalliset testitapaukset 

 

 

Korttiparinetsintätilan testitapaukset 
 

Testin nimi: Valitse Korttiparinetsintätila 

Testin kuvaus: Verifioi, että sovellus siirtyy Korttiparinetsintätilaan, kun vastaava 

tunniste luetaan laitteella. 

Vaihe Vaiheen kuvaus Odotettu tulos  

1 Sovellus on käynnissä, 

alkutilassa. 

  

2 Lue ” Korttiparinetsintätila”-

tunniste laitteella. 

Sovellus siirtyy 

Korttiparinetsintätilaan.  

 

 

Testin nimi: Nollaa peli valitsemalla Korttiparinetsintätila 

Testin kuvaus: Verifioi, että sovellus nollaa pelitilanteen, kun Korttiparinetsintätila 

valitaan uudelleen. 

Vaihe Vaiheen kuvaus Odotettu tulos  

1 Sovellus on käynnissä, 

alkutilassa. 

  

2 Lue ” Korttiparinetsintätila”-

tunniste laitteella. 

Sovellus siirtyy 

Korttiparinetsintätilaan.  

 

3 Lue laitteella kortti. Sovellus pyytää lukemaan myös 

toisen kortin.   

 

4 Lue laitteella kortti, joka on 

edellä valitun pari. 

”Oikein”-äänitallenne toistetaan. 

”Oikein”-tila näytetään laitteen 

näytöllä. Sovellus pyytää 

lukemaan seuraavan kortin 

(korttiparin).   

 

5 Toista vaiheita 3 ja 4 kunnes 4–

6 korttiparia on luettu. 

4–6 korttiparia luettu 

onnistuneesti.   

 

6 Lue ” Korttiparinetsintätila”-

tunniste uudelleen. 

Korttiparinetsintäpeli alkaa 

alusta. Aiemmin luetut korttiparit 

täytyy lukea uudelleen pelin 

loppuun pelaamiseksi.  
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Liite 2. Sovelluksen toiminnalliset testitapaukset 

 

 

Testin nimi: Lue oikea korttipari Korttiparin etsintätilassa 

Testin kuvaus: Verifioi, että sovellus antaa ”Oikein”-vasteen, kun käyttäjä valitsee 

oikean korttiparin Korttiparinetsintätilassa. 

Vaihe Vaiheen kuvaus Odotettu tulos  

1 Sovellus on käynnissä, 

Korttiparin etsintätila valittuna.  

  

2 Lue laitteella kortti. Sovellus pyytää lukemaan myös 

toisen kortin.   

 

3 Lue laitteella kortti, joka on 

edellä valitun pari. 

”Oikein”-äänitallenne toistetaan. 

”Oikein”-tila näytetään laitteen 

näytöllä. Sovellus pyytää 

lukemaan seuraavan kortin 

(korttiparin).   

 

 

Testin nimi: Lue väärä korttipari Korttiparin etsintätilassa 

Testin kuvaus: Verifioi, että sovellus antaa ”Yritä uudelleen”-vasteen, kun käyttäjä 

valitsee väärän korttiparin Korttiparinetsintätilassa. 

Vaihe Vaiheen kuvaus Odotettu tulos  

1 Sovellus on käynnissä, 

Korttiparin etsintätila valittuna.  

  

2 Lue laitteella kortti. Sovellus pyytää lukemaan myös 

toisen kortin.   

 

3 Lue laitteella kortti, joka ei ole 

edellä valitun pari. 

”Yritä uudelleen”-äänitallenne 

toistetaan. ”Yritä uudelleen”-tila 

näytetään laitteen näytöllä. 

Sovellus pyytää lukemaan kortin 

(korttiparin).   

 

 

Testin nimi: Pelaa Korttiparin etsintätila loppuun 

Testin kuvaus: Verifioi, että sovellus antaa ”Kaikki oikein”-vasteen, kun käyttäjä 

on lukenut kaikki korttiparit oikein Korttiparinetsintätilassa. 

Vaihe Vaiheen kuvaus Odotettu tulos  

1 Sovellus on käynnissä, 

Korttiparin etsintätila valittuna.  

  

2 Lue laitteella kortti. Sovellus pyytää lukemaan myös 

toisen kortin.   

 

3 Lue laitteella kortti, joka on 

edellä valitun pari. 

”Oikein”-äänitallenne toistetaan. 

”Oikein”-tila näytetään laitteen 

näytöllä. Sovellus pyytää 

lukemaan seuraavan kortin 

(korttiparin).   

 

4 Toista vaiheita 1 ja 2 kunnes 

kaikki korttiparit on luettu. 

Kaikki valittavissa olevat kortit 

on luettu kerran. ”Kaikki 

oikein”-äänitallenne toistetaan. 

”Kaikki oikein”-tila näytetään 

laitteen näytöllä. Sovellus 

ehdottaa pelin aloittamista alusta.   
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Liite 3. Sovelluksen lopulliset testitulokset 

 

 

Sovelluksen lopulliset testitulokset 
 

Tutustumistilan testitapaukset 

 

Testin nimi Tulos 

Valitse Tutustumistila OK 

Lue kortin tunniste Tutustumistilassa, kortin aiheesta muisto OK 

Lue kortin tunniste Tutustumistilassa, kortin aiheesta ei muistoa OK 

Lue uusi kortti kun edellinen äänitallenne toistuu Tutustumistilassa OK 

 

Kortin etsintätilan testitapaukset 

 

Testin nimi Tulos 

Valitse Kortinetsintä-tila OK 

Nollaa peli valitsemalla Kortinetsintätila OK 

Lue oikea kortti Kortinetsintätilassa OK 

Lue väärä kortti Kortinetsintätilassa OK 

Pelaa Kortinetsintätila loppuun OK 

 

Korttiparinetsintätilan testitapaukset 

 

Testin nimi Tulos 

Valitse Korttiparinetsintätila OK 

Nollaa peli valitsemalla Korttiparinetsintätila OK 

Lue oikea korttipari Korttiparin etsintätilassa OK 

Lue väärä korttipari Korttiparin etsintätilassa OK 

Pelaa Korttiparin etsintätila loppuun OK 

 

 

Toiminnallisten testitapausten ajoaste: 14/14 (100 %) 

Toiminnallisten testitapausten läpimenoaste: 14/14 (100 %)
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Liite 4. Hoitajien kyselylomake 

 

 
KYSELY VANHUSTYÖNTEKIJÖILLE 

 
Hei, 

 
Alla on väittämiä liittyen testattuun sovellukseen. Merkatkaa ruutuun, miten hyvin väittämä mielestänne 
sopii. Vaihtoehtoja on viisi: täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, neutraali (ei samaa, eikä eri 
mieltä), jokseenkin eri mieltä ja täysin eri mieltä. Vaihtoehtojen alla myös pieni tila vapaalle kommentille, 
mikäli haluatte tarkentaa vastaustanne. 

 
Sovellusta käyttäneet kokivat onnistumisen tunteita. 

 
 

Sovellus vähensi sosiaalista eristäytyneisyyttä (mahdollisti yhdessä tekemisen). 

 
 

Sovellus sopii henkilöille, joilla on näkörajoitteita. 

 
 

Sovellus sopii henkilöille, joilla on heikentynyt kuulo. 

 
 

Sovellus sopii henkilöille, joilla on alentuneet motoriset kyvyt. 
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Liite 4. Hoitajien kyselylomake 

 

Sovellus sopii henkilöille, joilla on muistisairaus. 

 
 

Kosketa-tunnistetta-perusteinen sovellus sopii ikääntyneille tarkoitettuihin sovelluksiin. 

 
 

Ikääntyneet tarvitsivat opastusta sovelluksen käyttöön (verrattuna tavallisiin virikeaktiviteetteihin) 

 
 

”Kosketa ja kuuntele”-tila sopii käytettäväksi ikääntyneiden viriketoiminnassa. 

 
 

”Etsi pyydetty kuva”-tila sopii käytettäväksi ikääntyneiden viriketoiminnassa. 

 
 

”Etsi kuvaparit”-tila sopii käytettäväksi ikääntyneiden viriketoiminnassa. 

 
 


