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Opinnäytteen tarkoitus on käydä keskustelua graafisen suunnittelun digitalisoitumisesta ja sen 
seurauksena tapahtuvasta suunnittelijoiden työnkuvan muutoksesta. Teknologian nopea 
kehittyminen on luonut tilanteen, jossa painettuun grafiikkaan tottuneet graafiset suunnittelijat 
joutuvat ajattelemaan viestinnän lisäksi myös interaktiivisuutta ja graafisen suunnittelun 
vaikutusta käyttökokemuksen syntymiseen. Käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta puhutaan 
runsaasti visuaalisen viestinnän ammattipiirissä, mutta käyttökokemuksen tutkimus pysyy 
edelleen keskustelusta jäljessä. Tutkimuksen puutteeseen vaikuttaa varmasti aiheen laajuus, sillä 
käyttökokemukseen vaikuttavat visuaalisen ulkoasun lisäksi myös käyttäjän henkilökohtaiset 
kokemukset, tekninen osaamistaso, sosiaaliset vaikutteet, mieliala ym. Opinnäytetyön tavoite on 
tarkentaa graafisen suunnittelun roolia käyttökokemuksen syntymisessä ja vastata kysymykseen: 
Voiko graafisen suunnittelun avulla vahvistaa pitkäaikaista positiivista käyttökokemusta sekä 
käyttäjäuskollisuutta? 

Olen rajannut tutkimuksen kohteeksi ns. puettavat laitteet (eng. Wearables) joihin lukeutuvat 
mm. älykellot, sekä aktiivisuus- ja sykemittarit. Opinnäytetyö on projektipohjainen, jonka 
taiteellinen osuus käsittää PulseOn Oy -nimiselle optisen sykkeenmittauksen kasvuyritykselle 
tehdyn suunnittelukokonaisuuden. Kokonaisuuteen kuuluu yrityksen visuaalinen ilme, 
mobiilisovelluksen ulkoasu, sykemittarin näyttögrafiikat, verkkosivut, markkinointimateriaalit  
sekä myyntipisteen suunnittelu. Opinnäytteen kirjallinen osuus esittelee ensin taiteellisen 
projektin osat ja lopuksi asettaa suunnittelutyön osaksi laajempaa kontekstia pohtimalla mistä 
pitkäaikainen positiivinen käyttökokemus syntyy ja kuinka hyvin sen kriteerit toteutuvat 
PulseOn Oy:n tuotesuunnittelussa. Tekstiosuuden teoriapohjana toimivat kirjat ja artikkelit, 
jotka käsittelevät käyttökokemuksen syntymistä ja sen mittaamista. Puettavien laitteiden osalta 
tutkimusaineistona toimii yhdysvaltalainen tutkimus, jossa selvitettiin puettavien laitteiden 
lyhyttä käyttöikää ja siihen johtavia syitä.

Tutkimuksen tuloksista on pääteltävissä, että graafisen suunnittelun, kuten muotoilunkin, avulla 
voidaan vaikuttaa pitkäaikaiseen positiiviseen käytökokemukseen. Hyvästä muotoilusta hyötyy 
niin käyttäjä kuin yrityskin, sillä positiivinen käyttökokemus vahvistaa kuluttajauskollisuutta ja 
lisää yrityksen aineetonta pääomaa. Puettavien laitteiden kontekstissa graafisen suunnittelun 
avulla voidaan vaikuttaa pitkäaikaiseen positiiviseen käyttökokemukseen esimerkiksi 
parantamalla käytettävyyttä ja vahvistamalla palvelun tuomaa hyödyn tunnetta visuaalisella  
tasolla. Graafisen suunnittelun avulla voidaan myös helpottaa esimerkiksi urheilusuorituksesta 
saatavan suuren informaatiomäärän viestintää käyttäjälle.

Avainsanat  graafinen suunnittelu, käyttökokemus, UX, puettavat laitteet
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This thesis talks about the digitalization of graphic design and the new challenges that have risen 
from it. The fast development of mobile technology has brought designers to a situation where 
communication is taken to a new, more interactive level. User centered design has been for long 
a hot topic amongst human computer interaction discussion, but the research around the topic 
still remains on a very thin theoretical base. The lack of research is related to the extent of the 
topic, since UX and HCI are both strongly connected to psychology, sociology, engineering etc. 
The research tries to crystallize the role of graphic design in the creation of a positive long-term 
user experience and answer the question: Can we enhance a positive long-term user experience 
and strengthen customer loyalty with graphic design? The research area of this thesis is 
narrowed down to wearable technology.

This thesis is project based and consists of two parts. The first one is a presentation of a design 
entity that includes the visual identity, mobile application graphics, HR monitor graphics, 
website design, marketing materials, package design and selling point design that I made for a 
finnish startup company called PulseOn in 2013-2015. The second part puts the design work into 
a wider context with a focus on the role of user experience in the product development of the 
PulseOn HR monitor and mobile application. The theoretical references for this thesis were 
taken from research of HCI, UX and smart wearables in the United States.

The conclusion of the thesis is that graphic design, like design in general, can play a significant 
role in creating a positive long-term user experience. Good design also creates value to both the 
end user and the company who created the product or service. In the context of wearable 
technology, the role of graphic design in UX is strongly connected with usability and enhancing it 
visually, for example in the presentation of large amounts of sports data.

Avainsanat  graphic design, UX, UI, wearables
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Tämä opinnäytetyö käsittelee graafista suunnittelua 
ja sen ilmiöitä vuonna 2015. Teksti on suunnattu lä-
hinnä graafisen suunnittelun, viestinnän, muotoilun 
ja uuden median opiskelijoille, mutta sen voi lukea 
kuka tahansa aiheesta kiinnostunut. Opinnäytteeni 
tarkoitus on esitellä vuonna 2013-2015 PulseOn Oy:lle 
tekemääni työkokonaisuutta, sekä asettaa tekemä-
ni työn osaksi graafisen suunnittelun muuttuvaa 
kenttää. Opinnäytteen lopusta löytyy alan sanastoa 
selitettynä.

1.1 Graafinen suunnittelu vuonna 2015

Kun aloitin graafisen suunnittelun opinnot vuonna 
2007 Taideteollisessa korkeakoulussa, yhdelläkään 
ystävistäni ei vielä ollut älypuhelinta. Graafinen 
suunnittelu oli minulle täysin uusi käsite, johon olin 
törmännyt etsiessäni sopivaa opiskelupaikkaa, kun 
minua kiinnosti kuvittaminen, mutta kuvataidea-
katemiaan hakeminen ei tuntunut luontevalta. Pian 
opiskelujen alkuvaiheessa ymmärsin, että graafinen 
suunnittelu on osa laajempaa ammattikuntaa jota 
kutsutaan visuaaliseksi viestinnäksi, jonka ydina-
jatukseen kuuluu mm. visuaalisten järjestysten1 
ymmärtäminen, muotoiluajattelu2 (design thinking) 
sekä kommunikointi asiakkaiden kanssa. Tämän 
ydinajatuksen ympärille suunnittelijan tulee opiskella 
laajan kirjon erilaisia tekniikoita ja työkaluja, jotka 
edesauttavat graafisen suunnittelun päämäärää, 
luovaa visuaalista viestintää. 

Nyt, vuonna 2015 kun kirjoitan opinnäytetyötäni, 
moni asia on muuttunut. Kaikilla ystävilläni on älypu-
helin (lukuunottamatta muutamaa kehitystä pelkää-
vää lajitoveria) ja työtä hakiessani vastassa on yhä 

1 ”Se (visuaalinen järjestys) viittaa visuaalisen todellisuu-
den säännönmukaisuuksiin ja niihin kytkeytyviin merki-
tyksiin.” Seppänen, 2002, s. 14

2 ”...voidaan puhua suunnittelukulttuurista, jonka 
tavoitteena on läpäistä kaikki tasot ja muuttaa tuotekehitys 
olennaiseksi ja jatkuvaksi osaksi yrityksen evoluutiota.” 
Wikiopisto, https://fi.wikiversity.org/wiki/Suunnitteluajat-
telu_%28Design_Thinking%29, (luettu 27.06.2015)

useammin vaatimuksena sekä painetun, että digitaa-
lisen suunnittelun hallinta verkko- ja mobiilialustoil-
le. Graafisten suunnittelijoiden työnkuvan muutos 
kertoo toki maailman nopeasta digitalisoitumisesta, 
mutta myös siitä, että graafinen suunnittelu on saa-
massa jalansijaa ennen hyvin sisäänpäin käätynees-
tä HCI-ammattikunnasta.3 Mobiilisuunnittelu on 
kuulunut aikaisemmin ns. uuden median piiriin, eikä 
sitä ole siksi juurikaan opetettu graafisen suunnitte-
lun koulutusalalla, mutta uskon että seuraavan viiden 
vuoden aikana iso osa opetuksesta tulee siirtymään 
digitaalisen suunnittelun ympärille. 

Ongelmana digitaalisen suunnittelun opetuksessa on 
se, että se menee päällekkäin niin monen muun alan 
kanssa, sillä perinteisen yksisuuntaisen viestinnän 
sijaan suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös 
vuorovaikutus sekä käyttäjän, että teknologian kans-
sa. Digitaaliset alustat, kuten tietokoneet, tabletit 
ja älypuhelimet antavat käyttäjälleen vallan kom-
munikoida visuaalisen viestin kanssa. Käyttäjä voi 
esimerkiksi kääntää laitteensa pystysuunnasta vaa-
kasuuntaan, mikä vaikuttaa heti sisällön asetteluun. 
Mobiilisuunnittelussa käyttäjän tulee ymmärtää 
kuinka käyttöliittymä toimii, mikä vaatii suunnitte-
lijalta käyttäjän psykologista tuntemusta huomatta-
vasti syvemmällä tasolla kuin painetun viestinnän 
suunnittelussa. Käyttäjän huomioonottamisen lisäksi 
suunnittelijan tulee ymmärtää kuinka ohjelmointi 
toimii, jotta yhteistyö ohjelmoijien ja käyttöliittymä-
suunnittelijoiden kanssa sujuisi ongelmitta. Suurien 
haasteiden pelosta ja teknologisen osaamisen puut-
teestani huolimatta päätin syksyllä 2013 hakea töihin 
PulseOn-nimiseen optista sykemittausta kehittävään 
startup-yritykseen, jonka tavoitteena oli kehittää 
maailman helpoin sykemittausranneke ja siihen 
langattomasti yhdistettävä mobiilisovellus.

3 Human-computer interaction (suom. ihmisen ja tieto-
koneen vuorovaikutus ja sen tutkimus)

Johdanto

1. Johdanto
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1.2. Miksi valitsin PulseOnin opinnäytteeni 
aiheeksi?

Työnhakuprosessi PulseOnille oli erittäin ripeä, sillä 
he olivat jo palkanneet graafisen/UI/UX-suunnit-
telijan projektiin mukaan, mutta valittu henkilö oli 
äkillisesti sairastunut ja he tarvitsivat jonkun joka 
pystyisi aloittamaan välittömästi täyspäiväiset työt. 
Haastattelussa minulta kysyttiin työkokemustani 
mobiili- ja verkkosuunnittelun parissa. Vastasin 
rehellisesti, ettei minulla ollut kummastakaan 
juurikaan kokemusta muuta kuin käyttäjänä, mutta 
portfolioni ja työhaastattelun perusteella PulseOn 
päätti ottaa minut töihin. Alkuperäisessä työtar-
jouksessa haettiin siis pääasiassa UX-suunnittelijaa 
mobiilisovelluksen kehittelyyn, mutta he huoma-
sivat myös tarvitsevansa graafista suunnittelijaa, 
joka osaisi rakentaa yrityksen visuaalista ilmettä, 
suunnitella mobiilisovelluksen ulkoasua yhteistyössä 
UI-suunnittelijan kanssa, sekä optisen sykemittarin 
käyttöliittymän visualisointia. Eniten projektissa 
minua kiinnosti mahdollisuus oppia uusia taitoja 
liittyen digisuunnitteluun, koska mobiilisovellusten 
ja älykellojen markkinoiden räjähdymäinen kasvu 

2010-luvulla on vaikuttanut suuresti työpaikkojen 
siirtymiseen painetun grafiikan puolelta digitaaliseen 
suunnitteluun. Minua myös kiinnosti päästä suun-
nittelemaan käyttöliittymän ulkoasua, koska se vie 
suunnittelutyön uudelle käyttäjälähtöiselle suunnit-
telun tasolle. PulseOn myös vaikutti yritykseltä, jossa 
muotoiluosaaminen on otettu mukaan strategisella 
tasolla. 
Heti ensimmäisellä työviikollani huomasin, että 
projekti olisi niin suuri suunnittelukokonaisuus, että 
se sopisi maisteritutkinnon opinnäytetyöksi erittäin 
hyvin. Kysyin yrityksen perustajilta sopisiko heille, 
että käyttäisin PulseOnille tekemääni työtä myös 
opinnäytteeni projektina ja he suostuivat siihen 
sillä ehdolla, ettei työnteko olisi esteenä opinnäyte-
työn kirjoittamiselle (ja toisin päin). Kun asiasta oli 
sovittu, aloitin tutustumisen optisen sykemittauksen 
maailmaan.

1.3. Tutkimuken tavoitteet    

Opinnäytetyöni kirjallisen osion tarkoitus on löytää 
vastaus kysymykseen: voiko graafisen suunnittelun 
avulla vahvistaa pitkäaikaista positiivista käyttökoke-

Johdanto
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Rakenne

Opinnäytteeni koostuu kolmesta osasta: 

1. Opinnäyteprojektin tulosten esittely
2. Tulosten arviointi
3. Opinnäytetyö laajemmassa kontekstissa

Ensimmäisessä osiossa käyn läpi PulseOnille tekemä-
ni projektin osia, johon kuuluu mm. benchmarkkaus, 
markkinointiviestintää, käyttöliittymäsuunnittelua 
ja visuaalisen ilmeen rakennusta. Toisessa osiossa 
analysoin omaa työpanostani, tavoitteenani arvioida 
kuinka hyvin käytettävyys toteutuu tekemässäni työs-
sä ja mitkä tekijät vaikuttivat suunnitteluprosessiin. 
Viimeinen kokonaisuus opinnäytetyöni kirjallisessa 
osiossa on tekemäni työn asettaminen osaksi laajem-
paa kontekstia pohtimalla teoreettisemmalla tasolla 
HCI:ta ja graafisen suunnittelun roolia käytettävyy-
den ja positiivisen käyttökokemuksen syntymisessä.  

Aineisto

Opinnäytetyöni ensimmäisessä osassa tutkin kolmea 
kilpailevaa älyvarusteyritystä, vertaamalla niiden käy-

tettävyyttä, tarkkuutta, fyysistä olemusta, yritysten 
graafista ilmettä sekä hintaa. Projektin esittelyssä 
käytän PulseOnille suunnittelemaani yleistä graafista 
ilmettä, ikonisarjaa, myyntipakkauksia, mobiiliso-
vellusta, markkinointimateriaaleja sekä nettisivuja. 
Toisessa osassa arvioin suunnittelutyötäni käyttäen 
tukena PulseOnin beta-ryhmältä saamaa kirjallista 
palautetta tekemäni työn osalta. Viimeisessä osiossa 
käyn laajempaa keskustelua graafisesta suunnit-
telusta, mobiilialustoista sekä HCI:stä, käyttäen 
lähteinä mm. käyttäjäkokemusta ja sen mittaamista 
käsitteleviä artikkeleita, sekä tutkimuksia ihmisten 
psykologisista käyttäytymismalleista älyvarusteiden 
käytössä. Opinnäytteeni kirjallinen osio on tyyliltään 
laadullinen tutkimus1,  jonka päämääränä on itseni 
evaluointi, virheistä oppiminen, sekä jatkaa keskuste-
lua graafisen suunnittelun roolista osana käyttökoke-
muksen monitieteellistä tutkimusta.

1 ”Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään merkityk-
siä, myös eläytymällä tutkittavan näkökulmaan.”, Syrjälä, 
Syrjäläinen, Ahonen ja Saari, 1996, s. 126

Opinnäytetyön rakenne ja aineisto

2. Opinnäytetyön rakenne ja aineisto

musta sekä käyttäjäuskollisuutta?
Käyttökokemus (UX) on Mark Hassenzahlin mukaan 
tuotteen tai palvelun käytöstä syntyvä hetkellinen 
hyvä tai huono tunne.4 Se mistä tuo tunne syntyy, on 
yhdistelmä mm. käyttäjän henkilökohtaisia koke-
muksia, käyttöhetken tunnetilaa, tuotteen muotoilua, 
semiotiikkaa ja viestintää. Jotta tutkimus ei kasvaisi 
liian suureksi, rajaan tutkimuksen näkökulmaksi 
älyvarusteiden (eng. Wearables) käytettävyyden.

4 Hassenzahl M. 2008, s. 11-15
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Kun aloitin työt PulseOnilla, heillä ei ollut vielä omaa 
visuaalista linjaa. Yrityksellä oli käytössään logo joka 
haluttiin vaihtaa nopeasti uuteen, sillä logon osana 
käytetty sydänsähkökäyrän kuva antoi yrityksestä 
turhan lääketieteellisen mielikuvan. 
Yrityksen pyrkimyksenä oli segmentoida itsensä 
urheilusta ja hyvinvoinnista kiinnostuneiden naisten 
ja miesten kuluttajamarkkinoille, pääpainona nuoret 
naiset. Ryhdyin heti ensimmäiseksi tekemään vertai-
luanalyysiä olemassaolevista syke- ja aktiivisuusmit-
tareita myyvistä yrityksistä, koska ala ei ollut minulle 
entuudestaan kovin tuttu. Huomasin että urheilun-
aikaista kehonmittausta on monenlaista ja erot ovat 
selkeitä myös yritysten viestinnässä. Laadukkaammat 
tarkkaan sykkeenmittaukseen keskittyvät yritykset, 
kuten Suunto ja Garmin olivat ottaneet kohdeyleisök-
seen tuloskeskeiset ”urheiluhullut”, joiden tavoitteena 
on olla muita nopeampia, vahvempia ja sisukkaam-
pia. Toinen ääripää kehonmittauksen markkinoilla 
sisältää ns. aktiivisuusmittarit, joiden funktio on 
koittaa kannustaa käyttäjäänsä vaihtamaan laiskat 

tapansa aktiivisiin, ansaiten näin rannekkeen myön-
tämiä aktiivisuuspisteitä. Näiden mittareiden mai-
nonnassa korostetaan rentoa ja tasapainoista elämää. 
Fitbitin ja Jawbonen kaltaiset aktiivisuusmittariyri-
tykset myös alleviivaavat urheilun ja aktiivisuuden 
sivuroolia elämässä tuotteidensa huomaamattomalla 
muotoilulla. Aktiivisuuden on siis heidän mukaan 
tarkoitus olla osa elämäntapaa, jonka keskiössä on 
”minä” ja oman kehon kuunteleminen, ei niinkään 
tulosten maksimointi. PulseOnin tekemän markki-
natutkimuksen mukaan suurin kasvava segmentti 
löytyykin jostain näiden kahden ääripään väliltä, eli 
itsestään huolehtivat aktiiviset ihmiset, joita kiin-
nostaa saada merkityksellisempää palautetta urhei-
lusuorituksestaan kuin abstraktit aktiivisuuspisteet, 
mutta joille isot ja painavat urheilukellot sykevöineen 
tuntuvat liian monimutkaisilta. Viestinnän sukupuo-
lisuuden pääpainoksi valittiin naiset, sillä PulseOnin 
tutkimuksen mukaan naisten kiinnostus kehon-
mittausta kohti on kovassa kasvussa, varsinkin ns. 
wellness-markkinoilla.

3.1. Benchmarking

Markkinoinnin perusteisiin kuuluva segmentointi, 
eli kohderyhmän rajaaminen ja valitseminen ovat 
olennainen osa yrityksen visuaalisen viestinnän 
rakentamista. Rakentaessani PulseOnin yritysilmettä 
tuli minun tietenkin ottaa huomioon sekä yrityk-
sen itsensä tekemän markkinatutkimustyön, jonka 
avulla he olivat rajanneet oman kohderyhmänsä, sekä 
kilpailevien yritysten visuaalisen viestinnän, eli tehdä 
ns. Benchmarking. Esittelen seuraavaksi kolme 
PulseOnin kilpailijaa, joita pidin silmällä koko projek-
tin ajan ja selvennän mikä erottaa PulseOnin tuote-
lupauksen ja kohdeyleisön näistä kilpailijoista.

Projektin esittely

PulseOn Oy:n vanha logo
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1. Mio logo 
2. Mio Link 
3. Mio brand photo 
4. Mio Fuse 

Kaikki kuvat Mio Globalin verkkosivuilta
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Mio

Yksi PulseOnin kilpailijoista on Mio-niminen 
Kanadassa toimiva älykkäisiin urheiluvarusteisiin 
keskittyvä yritys, joka esitteli ensimmäisenä yrityk-
senä urheilunaikaisen optisen sykkeenmittauksen 
maailmalle vuonna 2013. Mion ydinajatukseen kuu-
luu sykkeen mittaaminen urheilun aikana ja omiin 
tavoitteisiin sopivassa sykealueessa pysyminen Mio 
Link-rannekkeen led-valomerkin avulla. Käytettävyy-
den kannalta Mio Link on hyvä ja turvallinen ratkai-
su, sillä se tekee juuri mitä lupaa, eli mittaa sykettä 
ranteesta aerobisen liikunnan aikana ja varoittaa 
merkkivalolla, mikäli käyttäjän syke nousee liian 
korkealle. Mio tarjoaa myös Fuse-nimistä syke- ja 
aktiivisuusmittaria, jonka personoitava led-valoista 
rakennettu näyttö ilmoittaa tarkan urheilunaikaisen 
sykelukeman, poltetut kalorit, kellonajan sekä päivän 
aktiivisuustavoitteen täyttymisen. 

Mio Linkin kaltaisten aktiivisuusmittareiden suu-
rimpia haasteita on tarpeellisuutensa todistaminen, 
eli arvolupaus, sillä tuotteen tulee tuoda käyttäjäl-
leen jotain lisäarvoa, jotta tuote antaisi positiivisen 
käyttökokemuksen ja laitteen ostanut henkilö jatkaisi 
sen käyttöä mahdollisimman pitkään1 (käsittelen 
tutkimukseni loppupuolella tarkemmin, mitkä kaikki 
muut tekijät vaikuttavat älyvarusteiden positiivi-
seen käyttökokemukseen). Mion tärkein arvolupaus 
onkin tarkka sykkeenmittaus ilman rinnan ympärille 
asetettavaa sykevyötä, mikä on ollut anatomisista 
syistä ongelma varsinkin naisille. Käyttömukavuuden 
kannalta sykkeen mittaus ranteesta on siis suuri as-
kel parempaan suuntaan, mutta täysin ongelmatonta 
se ei ole. Tarkka optinen sykemittaus vaatii nimittäin 
laitteen huolellista asettelemista, jotta optinen senso-
ri pysyisi tiukasti ihoa vasten koko urheilusuorituk-
sen ajan. Vaikka Mion tuotteiden sanotaankin olevan 
vedenkestäviä 30 metriin saakka, niillä ei kuitenkaan 
voi mitata sykettä uinnin aikana, sillä vedessä ihmi-
sen pintaverenkierto heikkenee, eikä optinen mittari 
kykene enää lukemaan sykettä tarkasti.

Ulkoasultaan Mion tuotteet ottavat askeleen kauem-
mas perinteisten sykemittareiden teknisestä ul-
koasusta, sillä laitteiden muotoilussa on karsittu 
ylimääräiset osat pois. Flex-rannekkeessa ei siis ole 
minkäänlaista näyttöä tai muistia, joten sykeluke-
man näkeminen ja tallennus vaatii käyttäjältään joko 
erillisen mobiilisovelluksen lataamisen tai erillisen 
urheilukellon käytön. Fuse näyttää kyllä sykkeen, 
mutta sen ongelmana on äärimmäisen maskuliini-
nen muotoilu. Auton rengasta muistuttava musta 
ranneke ei varmasti jää keneltäkään huomaamatta, 
mikä varmasti rajaa tyylistään tarkat kuluttajat pois 
Mion kohdeyleisöstä. Flex-ranneke on saatavana sekä 
mustanharmaana, että valkoisenharmaana, Fuse 
punamustana ja sinimustana.   

Mion graafinen ilme on sporttinen, mutta ehkä 
hieman kliininen. Ilmessä käytetään terveyteen 
assosioituvaa valkoisen, vihreän ja vaalean harmaan 
muodostamaa väripalettia pohjana ja verkkosivuilla 
on käytettynä modernia, hieman kulmikasta kir-
jasinperhettä, jonka kursiivileikkaus tuo sivujen 
otsikkoihin urheilutuotteeseen sopivaa vauhtia. Mion 
epäselvä kohdeyleisön rajaus myös välittyy verkkosi-
vujen vähäisestä brändäyksestä, mutta uskon että se 
on yritykseltä hyvin tietoinen päätös. Verkkosivuilla 
ja mainonnassa käytetyt valokuvat keskittyvät enem-
män tuotteen teknisten ominaisuuksien mainosta-
miseen, kuin elämäntyylin kuvittamiseen, mikä taas 
antaa ymmärtää että laitteet on suunnattu teknii-
kasta ja korkeista urheilutuloksista kiinnostuneille 
kuluttajille.

Mion tuotteet maksavat 126-210€ riippuen laitteen 
ominaisuuksista, eli hinnaltaan yritys asettuu sel-
keästi halpojen aktiivisuusmittareiden ja tarkkojen 
monitoimisykemittareiden väliin.

Projektin esittely
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1. Fitbit logo 
2. Fitbit Flex
3. Fitbit brändikuva 

Kaikki kuvat Fitbitin verkkosivuilta

Fitbit

Yhdysvaltalainen Fitbit on osoittanut äärimmäisen 
nopeaa reagointia muuttuviin markkinoihin lan-
seeraamalla uusia tuotteita tiuhaan tahtiin kattaen 
sekä perinteiset aktiivisuusrannekkeet, että optisen 
sykkeenmittauksen vuoden 2015 alusta lähtien. 
Fitbit tarjosi aluksi pelkästään aktiivisuusmittausta 
tyylikkäästi muotoillun rannekkeen ja mobiiliso-
velluksen avulla. Fitbitin etu muihin aktiivisuus-
mittareihin nähden on vahva brändin rakennus ja 
aktiivisuusmittauksen tarjoaminen osana tasapai-
noista elämäntyyliä. Käyttännössä mittari ei siis 
tee yhtään sen enempää kuin mikään muukaan 
kiihtyvyysanturilla varustettu kumirengas, eli kaikki 
mittaustulokset perustuvat arvioituun aktiivisuuteen 
ja sen perusteella pääteltyyn muihin lukuihin, kuten 
kalorinkulutukseen, mutta Fitbit osasi tehdä tuot-
teensa käytöstä helppoa, hauskaa ja palkitsevaa. Fitbit 
on osoittanut olevansa ajantasalla sykemittareiden 
uusissa trendeissä tekemällä yhteistyötä yhdysvalta-
laisen korusuunnittelija Tory Burchin kanssa luoden 
korumaisen malliston aktiivisuusrannekkeiden 
suojakuoria. Oman kuntonsa kohottamisesta kiin-
nostuneita ihmisiä Fitbitin aktiivisuusrannekkeet 
eivät siis käytännössä palvele, mutta vuonna 2015 
julkaistu Surge-ranneke tarjoaa aktiivisuusmittauk-
sen lisäksi optista sykkeenmittausta, unenaikaista 
mittausta, sekä älykelloista tuttuja ilmoituksia saa-
puneista puheluista ja sähköposteista. Älyvarusteita 
testaavien sivustojen (engadget.com, wareable.com) 
perusteella Surge toimii kiitettävän hyvin, mutta sen 
koko ja mustavalkoinen näyttö jättävät sen kilpaili-
joidensa jalkoihin esteettisellä tasolla. Surgen kokoon 
vaikuttaa sen sisäänrakennettu GPS-paikannin, ja 
vanhanaikaisen näköinen mustavalkoinen näyttö on 
varmasti valittu akunkestoa ajatellen, mutta kulutta-
jan kannalta ne ovat selkeitä esteettisiä ongelmia.
 
Yrityksen visuaalinen ulosanti on taattua California-
laista nuoriin kohdistuvaa laatua, jonka mainosku-
vissa on kuvattuna terveitä ja urheilullisia ihmisiä 
jotka eivät urheilusuorituksistaan huolimatta tunnu 

hikoilevan laisinkaan, selkeästi tarkoituksenaan 
vedota tasapainosta kiinnostuneisiin kuntourheilijoi-
hin himourheilijoiden sijaan. Fitbitin yritysviestintä 
on raikasta ja loppuun asti viilattua, kulkien verkko-
sivujen graafisista elementeistä aina rannekeiden 
värivariantteihin muodostaen harmonisen kokonai-
suuden.

Fitbitin menestyksen takana on paljon kovaa työ-
tä, sanoo Forbesin artikkeli vuodelta 2014.1 Fitbitin 
toimitusjohtaja kertookin käyneensä lähellä yrityksen 
kaatumista seitsemän kertaa ennen kuin ensimmäi-
nen tuote nousi suosioon urheilu- ja hyvinvointi-
markkinoilla. Nykyään Fitbitin tuotteita pystyy osta-
maan 30.000:sta eri myymälästä 28:ssa eri maassa ja 
yhdysvaltalaisen yrityksen myynnit ovatkin ylittäneet 
venturebeat-verkkosivuston mukaan Apple Watch 
-älykellon myynnin huikealla 200 000 kappaleen 
viikkomyynnillä.2 Fitbitin Flex-aktiivisuusrannekkeet 
maksavat 100$ (n.89€) ja Surge-ranneke 250$ (224€), 
eli hintatasoltaan Fitbit ei juuri eroa Miosta.

1 http://www.forbes.com/sites/roberthof/2014/02/04/
how-fitbit-survived-as-a-hardware-startup/

2 http://venturebeat.com/2015/06/29/slice-intelligen-
ce-fitbit-is-outselling-the-apple-watch/, 30.06.2015
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Polar

Kotimaisista kilpailijoista pitää ehdottomasti mai-
nita Polar. Vuonna 1977 perustettu Kempeleläinen 
yritys oli ensimmäinen yritys joka tarjosi langatonta 
sykkeenmittausteknologiaa ja nousi siten maail-
manlaajuiseksi brändiksi. Polar ei tarjoa optista 
sykkeenmittausta, joten Polarin käyttäjät joutuvat 
edelleen pukemaan rintansa ympärille sensorin joka 
on yhteydessä rannelaitteeseen -  ominaisuus joka 
asettaa Polarin käytettävyyden kannalta kilpailijois-
taan jälkeen. Polarin mittaustekniikka on sykevyön-
sä ansiosta erittäin tarkkaa, mikä taas tekee siitä 
kovemman tason urheilijoille paremman tuotteen. 
Perinteisten sykemittareiden lisäksi Polarilla on 
myynnissä myös Loop-niminen aktiivisuusmittari, 
jonka päätarkoitus on ohjata käyttäjä aktiivisemman 
elämäntyylin pariin. Uusimpien Polarin sykemitta-
reiden koko pysyy edelleen niin valtavana (johtuen 
sisäänrakennetusta GPS-antennista), ettei sellaista 
voisi kuvitella pitävänsä kädessä muuta kuin urhei-
lun aikana, mikä osoittaa Polarin päätöksen pysyä 
tiukasti urheilunaikaisessa sykkeenmittauksessa, 
poikkeuksena Loop-rannekkeen tekemä syrjähyppy 
aktiivisuusmittauksen puolelle. 

Visuaaliselta linjaltaan Polar on onnistunut päivitty-
mään kiitettävästi. Vahvaksi brändiksi noussut alku-
peräinen punamusta logo on pidetty samana, mutta 
tuotemuotoilu sekä verkkosivut ovat linjassa uusien 
digitaalisen viestinnän trendien kanssa. Suuret laa-
dukkaat valokuvat, ”hashtagien” käyttö viestinnässä 
sekä kirkkaanväriset tuotevariantit ovat selkeä merk-
ki nuorempaan kuluttajakuntaan vetoamista. Polar 
tarjoaa käyttäjilleen myös laadukkaan pilvipalvelun, 
johon he voivat ladata urheilutuloksensa ja seurata 
oman kuntonsa edistymistä visuaalisesti, sekä liittyä 
Polar Flow -verkkoyhteisöön.

Hinnaltaan Polarin tuotteen asettuvat Mion ja Fitbi-
tin yläpuolelle, sillä 120€ arvoisen rannekellon lisäksi 
kuluttajat joutuvat ostamaan 40€ arvoisen rinnan 
ympärille puettavan sykesensorin. Huippu-urheili-

joille suunnattu V800-kello taas maksaa 450€, jonka 
lisäksi kuluttajien pitää ostaa lisävarusteena 70€ 
maksava Bluetooth Smart-sykevyö. Lopputuotteen 
hinnaksi tulee siis halvimmillaan 160€ ja korkeimmil-
laan 520€, jonka lisäksi Polar tarjoaa eri urheilulajeja 
varten kehiteltyjä lukuisia lisävarusteita.

Projektin esittely
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3.2. Visuaalisen ilmeen kehitys

PulseOnin visuaalisen ilmeen rakentaminen lähti 
käyntiin hieman hajanaisesti, sillä yrityksen kulutta-
jan näkökulmasta tärkein elementti, itse sykeranne-
ke, oli vielä pahasti kehitysvaiheessa, mikä tarkoitti 
ettei tuotteen lopputuloksesta ollut tarjolla muuta 
kuin mielikuvia ja muutama alustava renderointi. 
Sykerannekkeen aisapariksi suunniteltua mobiili-
sovellusta oli jo hieman konseptoitu Idean-nimisen 
digitaalisen suunnittelun yrityksen kanssa ennen 
saapumistani ja jatkoimme ensimmäisenä työviik-
konani käyttöliittymän visualisointia yhteistyössä 
Ideanin työryhmän kanssa. Mobiilisovelluksen 
tärkeimmäksi osaksi valikoitui sen ”kotisivu” eli 
ensimmäinen sivu jonka käyttäjä kohtaa avatessaan 
sovelluksen, käytettyään PulseOn-sykeranneketta ur-
heilun aikana. Kotisivulle valikoitui kolme tärkeintä 
PulseOnin tarjoamaa henkilökohtaista urheilupalau-
tetta: harjoitusvaikutus, palautumisaika sekä henkilö-
kohtainen kuntotaso. 

Tulimme yhdessä siihen tulokseen, että suuret kuvat 
toivat käyttäjäkokemukseen haluttua raikkautta ja 
sporttisuutta ja ostimme sovelluksen kehitysvaihetta 
varten kuvapankista kokoelman urheiluun liittyviä 
geneerisiä kuvia. Idean oli jo luonut yhteistyössä 
PulseOnin kanssa alustavan suunnitelman harjoitus-

vaikutuksen tasojen visualisoinnista käyttäen erilai-
sia väriskaaloja. Harjoitusvaikutuksen visualisointiin 
oli suunnitteilla myös hieman auton nopeusmittaria 
muistuttava kaari. Pidin henkilökohtaisesti ajatuk-
sesta että urheilupalautetta visualisoitaisiin mahdol-
lisimman paljon, koska PulseOnin tavoitteisiin kuului 
luoda mahdollisimman selkeä ja helposti tulkittava 
tapa antaa urheilupalautetta.

3.2.1. PulseOn värit

Yksi näkyvimmistä visuaalisista päätöksistä yrityksen 
ilmeessä on sen viestinnässä käyttämät värit. Väreillä 
on yhteiskunnassamme paljon kulttuurisidonnai-
sia merkityksiä, jotka vaikuttavat mielikuviimme. 
Maailma on myös täynnä ihmisten luomia merkityk-
siä väreille, mitkä vaikuttavat (niin absurdilta kuin 
se kuulostaakin) markkinointiin eri sukupuolille. 
Olemme lapsuudesta saakka tottuneet näkemään 
vaaleansinisiä tuotteita pojille ja vaalenpunaisia 
tytöille. En itse koe tätä lasten ”väribrändäystä” kovin 
järkyttävänä asiana, mutta viimeaikoina vilkastunut 
keskustelu sukupuolineutraalin kasvatuksen ympä-
rillä kieltämättä pistää ajattelemaan kuinka paljon 
sukupuolibrändäys vaikuttaa ostopäätöksiimme vielä 
aikuisina. 

Projektin esittely
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Päätimmekin tehdä pienen väritestin PulseOnin 
Alpha-testiryhmän kanssa. Testi toteutettiin aivan 
alkuvaiheessa, kun tuote oli vielä konseptitasolla ja 
yritysilmeestä ei ollut olemassa muuta kuin alus-
tavia mobiilisovelluksen näyttökuvia. Testiryhmä 
koostui 11 henkilöstä, iältään 25-35 vuotiaita naisia 
ja miehiä ja testin aikana kerroimme heille PulseO-
nin tuotepositioinnista ja urheilupalautteesta, jota 
käyttäjät saisivat mobiilisovelluksen kautta. Testin 
lopuksi näytimme heille mallit sykerannekkeesta sekä 
valkoisena että mustana ja kysyimme heiltä kumman 
he valitsisivat. Osallistujista jokainen nainen valitsi 
valkoisen ja yhtä lukuunottamatta jokainen mies 
mustan laitteen. Vaikka testi ei ollut laaja tai tieteel-
linen, valinnoista voisi päätellä että värien ja suku-
puolien välisillä semioottisilla kytköksillä on vaikutus 
suomalaisten aikuisten tuotevalintoihin. Paitsi siihen 
yhteen rohkeaan mieheen!

Esitelmässä, joka minulle pidettiin työhaastattelussa, 
kerrottiin että PulseOn halusi vedota sekä naisiin että 
miehiin, mutta profiloitua ensisijaisesti naisille. Ge-
neerinen unisex-brändäys onkin ollut viime vuosina 
hyvin suosittua. Lipunkantajana ja vahvana suunnan-
näyttäjänä on toiminut Applen vahva markkinointi-
osasto, joka onnistuu minimalistisuudessaan vetoa-
maan etenkin nuoriin ”esteettisesti valveutuneisiin” 
miehiin ja naisiin, joille tuotteen ulkonäkö voi olla 

tärkeämpi kriteeri kuin sen tekninen suorituskyky. 
PulseOnin tärkeimpiä visuaalisia toiveita oli kuiten-
kin sukupuolettomuuden lisäksi viestiä sporttisuutta 
ja energisyyttä, joten Applen markkinoinnista tuttu 
kliininen värimaailma ei toimisi halutulla tavalla. 
Yksi sudenkuoppa jota PulseOn halusi välttää, oli 
putoaminen terveystuotteiden joukkoon. Koitin 
siksi välttää värivalinnoissani terveysalaan liitettyjä 
yhdistelmiä, kuten vihreää ja valkoista, vaikka niitä 
käytetäänkin terveysalalla juuri niiden hyvinvointiin 
viittaavien mielikuvien vuoksi. Leikittyäni hetken 
erilaisilla värikartoilla päädyin valitsemaan PulseO-
nille neljä pääväriä, jotka toimisivat sekä PulseOnin 
tarjoaman harjoitusvaikutuksen eri tasojen indikaat-
toreina, sekä yleisessä markkinointiviestinnässä.

Neljästä pääväristä valitsimme yhdessä markkinoin-
tipäälikön kanssa PulseOn Pink:in ns. ensimmäiseksi 
pääväriksi, koska käyttäisimme sitä kuvastamaan 
harjoitusvaikutuksen ideaalia neljättä tasoa, eli 
kuntoa kohottavaa vaikutusta. Sävy sopi energisen 
luonteensa vuoksi myös hyvin brändiväriksi, eikä 
kukaan markkinoilla oleva pääkilpailija käyttänyt sitä 
markkinoinnissaan.

Projektin esittely
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3.2.2. PulseOn logo

PulseOnin kehittämälle rannelaitetteelle mietittiin 
aluksi erilaisia nimivaihtoehtoja, kuten PulseOn 
BOOST ja FEEL. Ongelmana oli siis, ettei yrityksen 
puolesta ollut selvää rakennettaisiinko tuotteen 
ympärille itsenäistä brändiä vai olisiko yrityksen visu-
aalinen ilme sama kuin sen ensimmäisen tuotteen 
brändi. Vastauksia tällaisiin kysymyksiin on tietysti 
vaikea etsiä kun kyseessä on aloitteleva kasvuyritys, 
joten päätimme aloittaa yhdellä visuaalisella ilmeellä 
ja nimellä, jota voitaisiin tulevaisuudessa muokata 
tarpeiden mukaan. Yrityksen nimi säilyi siis PulseOn 
Oy:nä ja tuotteen nimeksi tuli PulseOn heart rate 
wristband, suomeksi PulseOn sykeranneke. Hieman 
pitkän ja kankean nimen takana oli ajatus siitä, että 
yleisölle tuntemattoman tuotteen markkinoinnissa 
pitää onnistua jo nimen avulla kommunikoimaan 
minkälaisesta tuotteesta on kyse.

Kun tuotteen nimi oli päätetty, tein luonnoksia siitä 
millainen PulseOn-logo voisi olla. Kokeilin harjoitus-
vaikutuksen kuvastimena toimivan hevosenkengän 
asettamista osaksi logoa, mutta muoto muistutti 
liikaa multimedialaitteista tuttua virtanapin sym-
bolia, joten päädyin neljän päävärin muodostamaan 
kokonaiseen kehään.  Koska minulla oli kiire suun-
nitella mobiilisovelluksen näyttöjen visualisointeja, 
markkinointipäällikkö päätti lähettää kaikki teke-
mäni luonnokset WTF Helsinki -nimiseen luovaan 
toimistoon, jotta he kokoaisivat ehdotuksen yrityksen 
visuaalisen ilmeen kokonaisuudesta. Heidän lähettä-
mässä ehdotuksessa tekemääni logon luonnosta oli 
vain hieman viilattu ja yrityksen värimaailmaksi he 
olivat tarjonneet samoja neljää väriä joita olin aikai-
semmin käyttänyt luonnoksissani.

Projektin esittely
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Tekemäni luonnokset PulseOnin logoksi

WTF Helsingin tekemä logo
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3.2.3. Visuaalinen ilme      

Suurin WTF Helsingin panos visuaalisen ilmeen ko-
konaisuuteen oli päätös käyttää isoja värikkäitä valo-
kuvia urheilevista ihmisistä markkinointiviestinnän 
pohjana. Meillä ei ollut aluksi vielä omia valokuvia, 
joten käytimme sijoittajien etsintävaiheessa kuva-
pankeista ostettuja valokuvia joita minä muokkasin 
väreiltään yrityksen ilmeeseen sopiviksi. Otimme 
tietysti heti ensimmäiset laiteprototyypit saatuamme 
omia valokuvia tuotteesta brändin imagoon sopivien 
atleettisten mallien käytössä.

Yksi iso osa yrityksen visuaalista ilmettä on sen vies-
tinnässä käytetty kirjasinperhe. Käytin alusta lähtien 
luonnoksissani Nexa-nimistä päätteetöntä kirjasinta 
johon kuuluu ohut ja lihavoitu leikkaus. WTF Helsin-
gin presentaatiossa oli ehdotettu samaa kirjasinta 
PulseOnin viestintään, joten se sai alustavasti jäädä. 
Pidin paljon Nexan nuorekkaasta muotoilusta joka 
muistutti yhtä suosikeistani Futuraa. Fontti myös 
näytti mielestäni erittäin hyvältä sekä paperilla 
että ruudulla. Ongelmaksi myöhemmin osoittautui 
kirjasimen leveys, joka tuotti tilaongelmia erityisesti 
pienten älypuhelimien näytöillä. Pyöreät leveät kirjai-
met yhdistettyinä pitkiin teknisiin urheilutermeihin 
aiheuttivat sen, että osa tekstistä kulki puhelimen 
ruudun ulkopuolelle tai samalla tasolla olevan toisen 

sanan päälle. Fontin leveys aiheutti myös tilaon-
gelmia yrityksen työntekijöiden presentaatioiden 
teossa. Yleisesti olimme kuitenkin kaikki tyytyväisiä 
kyseiseen fonttiin ja suurin osa tilaongelmista saatiin 
ratkaistua pienentämällä oletusfontin kokoa tai 
muokkaamalla sivun asettelua niin, että sanat saivat 
tarpeeksi tilaa ympärilleen. 

WTF Helsinki suunnitteli ensimmäisen version 
PulseOnin verkkosivuista, johon he valitsivat Nexan 
tilalle paremmin verkkoympäristöön sopivan 
Raleway-nimisen päätteettömän kirjasimen Google 
Fonts -valikoimasta. Raleway olisi näin jälkikäteen 
ajateltuna voinut leveydeltään sopia paremmin myös 
sovelluksen ja presentaatioiden fontiksi, mutta valit-
sin alunperin Nexan sen raikkaan ilmavan modernin 
muotoilun vuoksi, ominaisuus joka mielestäni puut-
tuu Ralewaystä.

Projektin esittely

Nexa-fontin paksu ja ohut leikkaus

Esimerkki Nexan aiheuttamasta tilaongelmasta

Raleway-fontin ohut leikkaus
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3.3. Infografiikan käyttö urheilupalautteen 
antamisessa

Ymmärsin että PulseOnin käyttäjilleen tarjoama 
informaatiomäärä tulisi olemaan melko suuri ja siksi 
infografiikan luominen olisi erityisen tärkeä osa lo-
pullista käyttökokemusta. Erityisen vaikeaa grafiikan 
suunnittelusta teki se, että suurin osa PulseOnin 
tarjoamasta informaatiosta käsitti runsaasti heidän 
kohdeyleisölleen (minä lukuunottaen) tuntematonta 
sanastoa, kuten ”Training Effect” (Harjoitusvaiku-
tus), ”Fitness level”(Kuntotaso), ”VO2Max”, ja ”Trai-
ning Intensity” (Harjoituksen intensiteetti). Kyseiset 
termit ovat olleet jo pidempään käytössä kovemman 
tason kuntourheilusta kiinnostuneiden parissa, mut-
ta niistä ei löytynyt juurikaan valmiita visualisointeja. 
Onneksi termeistä löytyi internetistä runsaasti infor-
maatiota tekstin muodossa ja käytössäni oli 
PulseOnin sykkeenmittaukseen erikoistunut työryh-
mä joka jaksoi kärsivällisesti selittää minulle lukuisia 
kertoja jokaisen termin merkityksen ja vaikutuksen 
ihmiskehon kuntoon ja terveyteen. Päätin aloittaa 
mobiilisovelluksen visualisoinnin suunnittelemalla 
jokaista siinä käytettyä urheilutermiä varten oman 
ikonin.

Tutkimalla urheiluun tarkoitettuja mobiilisovelluksia, 
löysin tukea omille ajatuksilleni informaation visu-
alisoinnista. Päätin aloittaa ikoneiden suunnittelun 
helpoimmasta päästä käyttämällä urheilumainonnas-
sa jo vakiintunutta semiotiikkaa ja metaforia, kuten 
kaloreiden kulutuksen kuvaamista liekkinä, ja luoda 
uusia symboleita vielä suurelle yleisölle tuntematto-
mille termeille. 

Lähdin hakemaan ikonisarjan muotokieltä PulseOn 
sykerannekkeen pyöristetyistä muodoista. Erityisesti 
laitteen molemmissa päissä olevat ”koiran korvat”, 
eli teräksiset rannekkeen kiinnittimet miellyttivät 
silmääni, joten otin niiden muodon ensimmäisten 
ikoneiden lähtökohdaksi.

Ideanin kanssa suunniteltu urheiluvaikutusta kuvaa-
va mittari sai lopulta hevosenkenkää muistuttavan 
muodon ja päätin ottaa saman muodon urheiluvai-
kutuksen ikoniin. Kuntotaso ja harjoituksen inten-
siteetti ovat molemmat abstrakteja käsitteitä joihin 
kuuluu laskua ja nousua, joten päätin luoda niille 
ikonit jotka muistuttaisivat tilastotieteessä käytettyjä 
pylväs- ja viivadiagrammeja. Vaikka tilastotieteestä 
tutut visualisoinnit saattavat tuntua todella insinöö-
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rimäiseltä tavalta järjestellä dataa, kehonmittauksen 
kontekstissa ne ovat jo vakiinnuttaneet asemansa 
myös tavallisten ihmisten keskuudessa. ”Kuvallisten 
metaforien tulkinnassa kontekstilla onkin ratkaiseva 
vaikutus”1, niinkuin Janne Seppänen toteaa Katseen 
voima -kirjassaan.

Keskustelimme työryhmän kanssa myös urheilupa-
lautteiden visualisoinnista mobiilisovelluksessa ja 
totesimme että edellämainitut diagrammimallit ovat 
ihmisille entuudestaan tuttuja ja siksi toimiva tapa 
tuoda käyttäjille paljon informaatiota heidän tulos-
tensa kehityksestä selkeässä visuaalisessa muodossa. 
Ikonisarjan hakiessa lopullista muotoaan lähdin 
suunnittelemaan urheilupalautteiden visualisointia 
yhdessä mobiilisovelluksen käyttöjärjestelmän suun-
nittelijan kanssa. Osa palautteesta tulisi olemaan 
verbaalista, osa lukuja tai yksittäisiä harjoituksen 
tasosta kertovia sanoja, joten sivujen elementtien 
hierarkiaa tuli miettiä tarkasti sekavuuden välttä-
miseksi. Toiseksi pääsivuksi valikoitui ns. viimeisin 
harjoitus -sivu, johon tuli kerätä kaikki mahdolliset 
harjoitustiedot helposti vilkaistavaksi yhteenvedok-
si. Päätimme luoda tälle sivulle neljä nappia joita 
painamalla käyttäjä pääsisi lukemaan syventävää 
palautetta koskien harjoituksen intensiteettiä, kalo-
reiden kulutusta ja matkaa/nopeutta. Koitimme pitää 
yleisen navigaation sovelluksen sisällä mahdollisim-
man yksinkertaisena, mutta informaatioruuhkan 
välttämiseksi jouduimme myös tekemään muutamia 

1 Seppänen, 2002, s. 187

päätöksiä jotka vaikuttivat käyttökokemuksen intui-
tiivisuuteen negatiivisesti.
Yksi käytettävyyteen vaikuttava päätös josta vään-
simme kättä moneen otteeseen oli informaation 
vaihtuminen käyttäjän kääntäessä puhelimensa 
vaakasuuntaan. Yleisesti mobiilisovellusten käyttö-
järjestelmissä vaakatasoon käännetty puhelin näyttää 
saman sisällön kuin pystysuunnassa, jotta käyttäjä 
pääsee tarkastelemaan sitä laajemmalta näytöltä. Esi-
merkiksi tekstiä lukiessa voi olla mukavampaa lukea 
vähemmän rivejä joissa on enemmän sanoja riviä 
kohden kuin lukea useita harvasanaisia rivejä, jolloin 
lukukokemus on katkonaista ja hidasta. Lopulta pää-
timme toimia yleisiä mobiilisuunnittelun periaatteita 
vastaan ja luoda uuden käyttöjärjestelmäkonseptin, 
jossa puhelimen kääntäminen vaakasuuntaan muut-
taisi näytöllä olevan harjoituspalautteen visuaaliseen 
muotoon, eli diagrammiksi tai kartaksi. Tämän va-
linnan etuna oli selkeästi se, että saimme piilotettua 
suuremman määrän palautetta sovellukseen ilman 
jokaisen sivun tukkeutumista informaatioähkyn 
vuoksi. Negatiivinen puoli tässä valinnassa oli se, että 
käyttäjien ”kouluttaminen” uuden navigaatioulottu-
vuuden löytämiseksi on haastavaa, sillä ohjekirjoja ei 
tunnetusti lue kukaan, joten vaarana oli että monet 
käyttäjät eivät koskaan tulisi löytämään suurta osaa 
PulseOn-sovelluksen tarjoamasta palautteesta.

Projektin esittely

Esimerkki sovelluksen sisällön muutoksesta 
puhelimen suunnasta riippuen
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3.4. PulseOn-mobiilisovellus

Grafia ry jakaa visuaalisen viestinnän suunnittelijat 
seuraaviin kategorioihin: graafiset suunnittelijat, 
kuvittajat, markkinointiviestinnän ja sähköisen 
kuvaviestinnän suunnittelijat, lehtien ja kirjojen 
ulkoasusuunnittelijat, sekä alan opettajat ja tutkijat.1 
Kaksioulotteiseen painettuun grafiikkaan tottuneelle 
suunnittelijalle voikin olla aluksi haastavaa osata hyö-
dyntää kaikkia digitaalisen maailman sallimia työka-
luja, koska hänen tulee ymmärtää myös ohjelmoinnin 
perusteita. Digitalisoituminen sotkeekin graafisten 
suunnittelijoiden ja työnantajien vakiintunutta sa-
nastoa, sillä graafisella suunnittelijalla on perinteises-
ti tarkoitettu visuaalisen viestinnän ammattilaista, 
joka toimii painetun grafiikan ja verkkosuunnittelun 
parissa. Monet visuaalisen viestinnän ammattilaiset 
toimivatkin nykyään myös laajemmin digitaalisella 
puolella, laajentaen ammatillista erityisosaamistaan 
kannettavien pientietokoneiden ja älypuhelimien 
ohjelmistoihin ja sovelluksiin. Myös älykellojen saa-
puminen markkinoille on luonut uuden digitaalisen 
suunnittelun alustan.

PulseOnilla oli oma kokenut ohjelmointiryhmä joka 
mahdollisti sovelluksen suunnittelun QT-nimisellä 
avoimeen lähdekoodiin perustuvassa kehitysympä-
ristössä. Hyvä puoli omassa ohjelmointiryhmässä oli 
se, että he tekivät kovasti töitä, jotta suunnittelemani 
visuaaliset ratkaisut olisi mahdollista toteuttaa tekni-
sesti. Ymmärsin kuitenkin ohjelmoijien puheista, että 
QT on ohjelmoijan kannalta hyvä kehitysympäristö, 
sillä se on todella suosittu, jonka vuoksi ongelmati-
lanteissa ratkaisu löytyy nopeasti internetin keskus-
telupalstoilta. Hyvä puoli QT:ssa on myös se, että 
siinä kehitellyt sovellukset sopivat kaikkiin laiteym-
päristöihin, joten se säästää huomattavan määrän 
työtunteja. Graafisen käyttöliittymän kannalta QT 
on haastava, sillä visuaalisten ratkaisujen toteutta-
miseen joutuu toisinaan käyttämään vararatkaisuita, 
jotka saattavat aiheuttaa myöhemmin käytettävyy-
songelmia. QT-sovellusten lisäksi mobiilisovelluksia 
voi rakentaa myös natiiveiksi, web-pohjaisiksi tai 
hybrideiksi, joista jokaisesta löytyy omat vahvuudet ja 
heikkoudet. 

1 http://www.grafia.fi/tietoa-alasta/#visuaalisen-viestin-
nan-suunnittelija, (luettu 02.06.2015)

3.4.1. Mobiilisovelluksien tyypit

Natiivi mobiilisovellus

”Natiivisovellus tarkoittaa jokaiselle eri laitealustalle 
erikseen ohjelmoitua sovellusta. Eri laitealustat eivät 
ole keskenään yhteensopivia, vaan esimerkiksi iOS 
sovellukset ohjelmoidaan Objective-C ohjelmointikie-
lellä Applen Xcode kehitystyökalujen avulla, kun taas 
Android sovellukset ohjelmoidaan Java-ohjelmoin-
tikielellä käyttäen Googlen tarjoamia kehitystyöka-
luja. Sovellusten kehittämiseen liittyy myös monia 
muita asioita, kuten esimerkiksi tietyt käyttöehdot 
ja säännöt, joihin on sitouduttava ja ennen julkaisua 
suoritettava tarkistusprosessi.”2

Natiivisovelluksen kehittäminen usealle eri alustalle 
on siis hidasta ja hankalaa. Käytettävyyden kannalta 
natiivi sovellus on paras vaihtoehto, sillä natiivius 
tekee sovelluksen jakamisesta, latauksesta ja asen-
nuksesta helppoa. Natiivisovelluksen avulla puhe-
limen omien laitteiden, kuten GPS-paikantimen ja 
kiihtyvyysanturin käyttö on myös helppoa.  

Web sovellus

”Web-sovellus toimii kaikilla eri alustojen laitteilla, 
mikä tarkoittaa säästöä erityisesti kehittämiskuluis-
sa. Web-sovelluksia eivät myöskään rajoita mitkään 
tietyn laitevalmistajan säännöt ja ehdot, eikä niitä 
tarvitse julkaista erillisten jakelukanavien kautta. 
Tämä mahdollistaa nopean ja iteroivan kehityksen 
myös julkaisun jälkeen, koska sovellus on Internetin 
välityksellä aina ajantasalla.
Web-sovellusten kehittämiseen käytetään samoja 
HTML, CSS ja JavaScript -tekniikoita, joilla verkko-
sivuja ja -palveluita on aina rakennettu. Tekniikan 
osaajia on täten hyvin paljon enemmän kuin natiivi-
sovellusten kehittäjiä. Web-sovellusten kehittämiseen 
käytetyt työkalut ovat kehittyneet viimevuosina nope-

2 http://w3.fi/kolme-tapaa-kehittaa-mobiilisovellus/ 
(luettu 13.08.2015)
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aan tahtiin, mikä tarkoittaa että kuka tahansa verkko-
sivut joskus nikkaroinut ei osaa kehittää laadukkaita 
HTML5 web-sovelluksia tämänpäivän tarpeisiin.”3

Web sovellus on siis sovellustyypeistä edullisin ja 
helpoimmin muokattavissa, mutta sen riippuvuus 
laitteen verkkoyhteydestä estää kyseisen sovellus-
tyypin käytön tapauksissa, joissa verkkoyhteys ei ole 
jatkuvasti saatavilla.

Hybridi sovellus

”Hybridi mobiilisovellus tarkoittaa HTML5-teknii-
koilla toteuttua web-sovellusta, jota kuitenkin ajetaan 
laitteissa omana erikseen asennettavana sovellukse-
na. Käytännössä asennettava sovellus sisältää niin 
kutsutun WebView-näkymän, joka on kuin sovel-
lukseen sisäänrakennettu Internet-selain fullscreen 
moodissa, eli ilman osoitepalkkia, takaisin-nappia ja 
muita selaimen toimintoja. Hybridisovellukset voivat 
myös hyödyntää kaikkia laitteen toimintoja samaan 
tapaan kuin natiivisovellukset, erityisesti tätä varten 
kehitettyjen Javascript-rajapintojen välityksellä.”4

Hybridi sovellus on siis sekä käyttäjän että ohjelmoi-
jan kannalta kompromissivaihtoehto joka hyödyntää 
molempien sovellustyyppien parhaita puolia, sillä 
sovellus pystyy hyödyntämään puhelimen omaa 
tekniikka, mutta sen päivittäminen on helpompaa ja 
nopempaa kuin natiivin sovelluksen päivittäminen.

3.4.2. PulseOn-sovelluksen UI

PulseOn-sovelluksen käyttöliittymän, eli UI:n 
suunnitteluun palkattiin erikseen kokenut mobiili-
suunnittelija, joka helpotti työtäni siltä osin, että sain 
keskittyä aluksi puhtaasti visuaaliseen suunnitteluun. 
Tietysti kävimme UI:ta läpi työryhmässä jossa jokai-
nen pääsi vaikuttamaan lopputulokseen, joten sain 

3 http://w3.fi/kolme-tapaa-kehittaa-
mobiilisovellus/ (luettu 13.08.2015)

4 http://w3.fi/kolme-tapaa-kehittaa-
mobiilisovellus/ (luettu 13.08.2015)

myös paljon hyvää työkokemusta oman osaamisalu-
eeni ulkopuolelta. Käyttöliittymän suunnittelu onkin 
yllättävän vaikeaa, koska liittymän pitäisi olla samaan 
aikaan huomaamaton, jotta käyttäjä saa rauhassa 
keskittyä sisältöön, mutta samalla antaa selkeitä 
visuaalisia vihjeitä sovelluksen navigaation logiikasta, 
sekä onnistua pitämään suuren määrän informaatio-
ta visuaalisesti selkeänä. Henkilökohtaisia haasteita 
suunnittelutehtävään loi myös se, että olen ollut koko 
älypuhelimen omistusaikani Android-käyttöjärjestel-
män käyttäjä, joten logiikka jota käytin sovelluksen 
elementtien järjestelyyn tuotti Applen älypuhelimien 
iOS-käyttöjärjestelmään tottuneissa testikäyttäjissä 
aluksi vaikeuksia. 

Mobiilisuunnittelussa on, kuten painetussakin, omat 
maailmanlaajuiset visuaaliset trendit jotka säätelevät 
millaista jälkeä kuluttajille tarjotaan. Monet digitaa-
lisen suunnittelun trendit pohjautuvat käytettävyy-
den lisäämiseen, mikä on täysin eri lähtökohta, kuin 
esimerkiksi mainosviestinnässä, jossa tavoitteena 
on saada mainostajan viesti uppoamaan kohdeylei-
söönsä. Toki älypuhelimet ja niiden käyttöliittymistä 
tutut visuaaliset elementit ovat nykyään esille myös 
mainosviestinnässä, kuten keväällä 2015 katukuvassa 
nähdyssä McDonald’sin mainoksessa, jossa kuvitel-
lussa ”mobiilichätissä”, eli älypuhelimille tarkoite-
tussa pikaviestintäpalvelussa kaksi henkilöä keskus-
televat hymiöiden ja muiden pienten kuvaikoneiden 
välityksellä. Mainoksessa toinen keskustelija lähettää 
kuvan hampurilaisesta, johon toinen vastaa hymiöllä, 
jolla on sydämet silmien tilalla. Näin pikaruokaketju 
käyttää kohdeyleisölleen tuttua viestintätapaa oman 
viestintänsä välineenä. Toinen maailmanlaajuinen 
visuaalinen trendi joka on kulkeutunut digitaalisen 
suunnittelun parista painettuun viestintään on ns. 
Flat Design, eli tyylisuunta, josta on poistettu kaikki 
kolmiulotteisuuteen viittaavat visuaaliset elementit, 
kuten varjostukset, korostukset ja tekstuurit. Tyyli-
suunta oli erittäin tervetullut 2000-luvulla hallinneen 
kolmiulotteisuutta korostavan ja erikoisefekteillä 
mässäilevän verkkosuunnittelun trendin jälkeen, 
mutta äärimmilleen vietynä flat design voi mieles-

Projektin esittely
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täni olla myös kuollettavan tylsää ja persoonatonta. 
Oman näkemykseni mukaan litteän ja yksinkertais-
tetun tyylisuunnan kannattajat usein myös sortuvat 
käyttämään (liiankin) tutuksi tulleita visuaalisia 
ratkaisuja, jotka saattavat luoda tahattoman geneeri-
sen kuvan yrityksestä, jonka tavoitteena on erottau-
tuminen massasta. PulseOn-sovelluksen kanssa en 
siis halunnut lähteä tyylillisesti liian minimalistiseen 
suuntaan, mutta käyttöliittymän osalta yksinkertai-
suus ja selkeys oli ehdottomasti etusijalla. Navigaa-
tioon liittyvien graafisten elementtien suunnittelussa 
oli hyvä olla UI-suunnittelija mukana, sillä hänellä 
oli vahvempi osaaminen erilaisten nappien käytettä-
vyyteen liittyvissä vaatimuksissa, kuten niiden koko 
ja sijainti ruudulla, suhteessa käytäjän käden asen-
toihin. Interaktiivisessa suunnittelussa myös värien 
rooli korostuu, sillä niillä voidaan viestiä esimerkiksi 
elementtien aktiivisuudesta. 

Käytin PulseOn-sovelluksessa yrityksen neljää pää-
väriä korostamaan kotisivun harjoitusvaikutuksen 
lukemaa. Käytin historia-sivulla kotisivusta tuttua 
harjoitusvaikutuksen ikonia, jotta käyttäjät näkisivät 
vilkaisemalla, kuinka intensiivinen viikko heillä on ol-

Projektin esittely

Esimerkki Flat Designista  
http://acamapichtli.com/en/flexible-flat-design-better-purely-flat/

Sovelluksen kotisivun lopullinen väriskaala (harjoitusvaikutuksen viisi tasoa) 

Historia-sivun viikkonäkymä
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Esimerkki sovelluksen kuukausinäkymän uudistuksesta. Yllä vanha, alla uusi.

Sovelluksen yhteenveto-sivun vaakanäkymä. Kuvassa näkyviä kierroksien merkkiviivoja ei ehditty toteuttaa.
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Muita sovelluksen näkymiä. Vasemmalta alkaen: uusimman harjoitteen kalorit, intensiteetti ja sovelluksen näkymä harjoituksen aikana.
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lut urheilullisesti. Sovelluksen vaakanäkymässä käy-
tin pylväsdiagrammeissa samoja värejä kuvaamaan 
kunkin harjoituksen vaikutusta ja samalla tuomaan 
eloa hieman tylsään näkymään. Värien päätarkoitus 
oli siis toimia visuaalisen viestinnän välineenä ko-
rostamaan (tai jopa korvaamaan) urheilusuoritusten 
numeerisia lukemia. 

Värien lisäksi halusin tuoda sovelluksen näkymiin 
selkeyttä ohuilla viivoilla, jotka pilkkoivat informaa-
tiota niin, ettei saman sivun lukemat vahingossa 
sekoitu keskenään. Tästä oli erityisesti apua pieni-
ruutuisten puhelinmallien näytöillä, sillä niissä ei 
juurikaan jäänyt tyhjää tilaa erottelemaan elementte-
jä toisistaan. Viivojen käyttö tosin kostautui moneen 
otteeseen, sillä ruuduilla olevan informaation määrää 
vaihtui riippuen käyttäjän saamasta palautteesta ja 
hänen käyttämästään kieliversiosta. Esimerkiksi mo-
net englanninkielellä vakiintuneet lyhyet urheiluter-
mit ovat muissa kielissä vielä tuntemattomia ja siksi 
niiden vieraskieliset vastineet koostuivat monesti 
useasta pitkästä sanasta, jolla koitettiin selittää termi 
mahdollisimman tarkasti. Tilanhallinta oli muu-
tenkin minulle suuri haaste, sillä en olisi halunnut 
mennä pieniruutuisimman ja huonolaatuisimman 
puhelimen ehdoilla, mutta en myöskään voinut 
ohittaa olankohautuksella tilannetta jossa pienen 
testipuhelimen ruudulla tekstipätkät menivät joko 
ruudulta ulos tai toisten elementtien päälle, joten jou-
duin tekemään visuaalisia kompromisseja teknisten 
haasteiden vuoksi. 

Lähinnä painetun grafiikan suunnitteluun tottu-
neena, jatkuvat tekniset haasteet ja sudenkuopat 
tuntuivat loputtomilta, mutta ymmärsin nopeasti 
että mobiilisuunnittelun tärkeimpiä vaiheita on en-
nakointi ja ääritapauksilla testaaminen, tarkoittaen 
että ulkoasu kannattaa suunnitella juuri sillä 

pienimmällä ja huonoimmalla puhelimella toimivaksi 
ja muuttuvien tekstien ympärille tulee jättää run-
saasti ylimääräistä tilaa. Tavallaan olen iloinen etten 
tiennyt mobiilisuunnittelun teknisistä haasteista 
aloittaessani suunnittelutyöni, sillä olisin varmasti 
tyytynyt turvalliseen teknisten vaatimusten ehdoilla 
toimivaan vaihtoehtoon sen sijaan että suunnitteli-
sin jotain mielenkiintoista ja näyttävää, ja miettisin 
sitten että onko se teknisesti toteutettavissa.

3.5. PulseOn-sykerannekkeen 
näyttögrafiikat

Teknisistä rajoitteista tiukimmat olivat ehdotto-
masti sykerannekkeen näytön grafiikoiden suhteen. 
Rannelaitteen ruutu muodostuu nelikulmaisista 
pikseleistä (96px/39px) joissa joko palaa valkoinen 
valo tai ne ovat pimeänä. UI-suunnittelija oli saanut 
tehtäväkseen suunnitella rannelaitteen käyttöliit-
tymän, eli millä tavoin käytäjä liikkuu eri näyttöjen 
välillä käyttäen laitteen reunoilta löytyviä nappeja. 
Kahden napin käyttö laitteessa saattaa ajatukseltaan 
tuntua yksinkertaiselta ja intuitiiviselta ratkaisul-
ta, mutta kun rannelaitteen näytöllä on tarkoitus 
näyttää toistakymmentä erilaista näkymää, molem-
pia nappeja joudutaan käyttämään moneen funkti-
oon, eli intuitiivisuus katoaa ja käyttäjää joudutaan 
opastamaan navigoinnissa ja laitteen käytössä 
joko käyttöoppaan tai ruudun grafiikoiden avulla. 
Suunnittelijana tykkään siitä että minulle asetetaan 
melko tiukat rajoitteet suunnitteluun, sillä luovuus 
ja innovatiivisuus pääsevät silloin parhaimmin esille. 
Käyttöliittymän suunnittelu pienelle mustavalkoi-
selle pikseliruudulle vaatiikiin äärimmäistä yksin-
kertaistamisen taitoa, varsinkin kun kyseessä on 
monenkielisiin maihin suunnattu laite, jonka vuoksi 
kaikki rannelaitteen ruudulla tapahtuva kommuni-
kointi tulee olla puhtaasti graafista, eli kverbaalinen 
kommunikointi, kuten ”start” ja ”stop” on kiellettyä. 
Sanatonta kommunikointia oli helpottamassa se, että 
laitteen ruudulla oli mahdollista pyörittää yksinker-
taisia pikselianimaatioita. 

Projektin esittely

Sykerannekkeen ruutu luonnollisessa koossa
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Muistiini palasivat heti animaatiot, joita isoveljeni 
kanssa suunnittelimme noin kymmenen vuoden 
iässä ensimmäisellä tietokoneellamme. Tekemissäm-
me animaatioissa hahmot muodostuivat seitsemästä 
mustasta pikselistä, yksi jokaista raaja kohti, kaksi 
torson muodostamiseen ja yksi pikseli kuvaamaan 
päätä.Seitsemän pikselin hahmoa oli helppo ja nopea 
animoida ja onnistuimmekin sen avulla luomaan 
hauskoja lyhyitä animaatioita, joissa pikselihahmolle 
usein kävi köpelösti, esimerkiksi hän saattoi kaatua 
rullaluistimilla tai kiivetä uima-altaan hyppytorniin 
ja pudota sieltä juuri sillä hetkellä kun allas tyhjentyi. 
Tekemiemme animaatioiden niukkuus toimi hyvänä 
opetuksena siitä, että muutamaa pikseliä liikuttamal-
la on mahdollista kertoa tarinoita ja välittää tunneti-
loja, ja rannelaitteen käyttöliittymässä tarvittiin juuri 
tuota vähäeleistä kommunikointia. 

Suunnittelmien mukaan rannelaitteessa oli kaksi eri 
”tilaa”, riippuen siitä oliko laite käytössä arjessa vai 
urheilun aikana. Laite oli suunniteltu tallentamaan 
syketiedot siltä ajalta kun käyttäjä on asettanut sen 
”urheilutilaan”, joten ruudulla oli hyvä visualisoi-
da tämä tilan muutos. Päätin ottaa urheilutilaan 
siirtymisen symboliksi yksinkertaisen hahmon joka 

nappia painamalla lähtee juoksuun. Urheilutilaan 
siirtymisen jälkeen laite etsii käyttäjän sykkeen, sekä 
tarkistaa GPS-yhteyden (jonka onneksi sai kirjoittaa 
pikselikirjaimin koska se on sama kaikilla kielillä). 
Urheiluharjoituksen päättyessä käyttäjä painaa ensin 
toista laitteen nappia, jonka seurauksena ruutuun 
tuli ”pause” eli tauon symboli, sekä pienet ikonit ja 
nuolet ruudun kumpaankin reunaan symboloimaan, 
että toisesta napista saisi jatkettua harjoituksen 
tallennusta (juokseva hahmo) ja toisesta napista 
saisi harjoituksen päättymään (ruutulippu). Laitteen 
ruutuun piti myös suunnitella liuta erilaisia ongelma-
tilanteista tai päivityksistä kertovia grafiikoita, joka 
oli hieman haastavaa ilman sanoja, mutta onneksi 
sain käyttää apuna mobiilisovellusta, jossa verbaali-
nen kommunikointi oli sallittua. Lukuisten tekemieni 
suunnitelmien päätteeksi sain kuitenkin kuulla ettei 
laitteen ruutujen animointia ehditä toteuttaa. Tämä 
oli tietysti hyvin harmillista, sillä monet tekemäni 
grafiikat perustuivat juuri yksinkertaisten animaati-
oiden varaan rakentuvaan viestintään. R&D-ryhmä 
lupaili useasti toteuttavansa animaatiot, mutta niitä 
ei lopulta koskaan nähty PulseOn-sykerannekkeen 
ruudulla.

Projektin esittely
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3.6. PulseOn-sykerannekkeen 
myyntipakkaus

Olen lyhyen graafikon urani aikana suunnitellut 
lukuisia levynkansia, jotka lasken ikäänkuin pakkaus-
suunnitteluksi. Levynkansien formaatti pysyy yleensä 
melko samanlaisena erikoisratkaisujen korkean hin-
nan ja musiikkiteollisuuden vähenevien rahallisten 
resurssien vuoksi, mutta kansigrafiikoilla pystyy vä-
littämään ja tukemaan sisältönsä tunnelmaa samalla 
tavalla kuin hyvä kuvitus tukee tekstiä. Samoista 
lähtökohdista lähdin suunnittelemaan PulseOn-syke-
rannekkeen myyntipakkausta. Pakkauksen suhteen 
oli olemassa tiettyjä rajoitteita, kuten se että kulutta-
jien tuli pystyä katselemaan tuotetta kaupan hyllyssä, 
mutta tuotteen tulisi kuitenkin olla hyvin suojattu. 
Jouduimme myös valitsemaan paketin formaatin 
niistä vaihtoehdoista joita PulseOnin valitsemalla 
tehtaalla oli tarjota, sillä täysin itse muotoiltu myyn-
tipaketti tulisi huomattavasti kalliimmaksi. Kävimme 
läpi erilaisia muovisia pakkauksia, mutta ne näyttivät 
kaikki halvoilta, eikä muovipakkaus sopinut muuten-
kaan tyylillisesti PulseOn sykerannekkeen hintaluok-
kaan. Pahvipakkauksista löytyi yksi esimerkki, jossa 
yhdistyi käytännöllisyys ja tyyli.

Pakkauksen kansi antoi tilaa luoda mielikuvaa 
tuotteesta ja pakkauksen sisäpuolella oleva ikkuna 
mahdollisti tuotteen esikatselun kaupassa. Pulse-
On-sykerannekkeesta tehtiin aluksi kaksi eri versiota, 
mustalla metallilla ja mustalla rannekkeella varustet-
tu COAL, sekä CLOUD, jossa on harjatusta teräksestä 
rakennettu runko ja valkoisesta urheilukankaasta 
muotoiltu ranneke. Kummallekin värivariantille piti 
suunnitella oma myyntipakkaus. Päätin yhdistää 
tuotteen minimalistisen tyylin ja markkinoinnissa 
käytetyt suuret kuvat niin, että pakkauksen ulkokuo-
ret viestivät rannelaitteen skandinaavista designia 
ja paketin sisäaukeama olisi suuren värillisen kuvan 
peittämä. 

Kansigrafiikoiden lisäksi suunnittelin myyntipaketin 
sisältä löytyvän käyttöoppaan, sekä takuuvihko-
sen. Käyttöoppaan suunnittelussa piti tietysti ottaa 
huomioon se, etteivät ihmiset yleensä lue niitä, tai jos 
lukevat, niin hyvin nopeasti. Samalla piti kuitenkin 
ohjeistaa kaikki hyvin tarkasti siltä varalta että joku 
oikeasti tarvitsee apua laitteen käytössä. Huomasim-
me myös testiryhmän jäsenten keskuudessa haasteita 
niinkin yksinkertaisessa asiassa kuin laitteen asetta-
misessa paikoilleen. 

Laitteen rannekkeen materiaaliksi oli valittu joustava 
urheilukangas, jotta tuotteen käyttö olisi mahdolli-
simman mukavaa, huomaamatonta ja laite pysyisi 
tiukasti käyttäjän ihoa vasten koko urheilusuorituk-
sen ajan, ja optinen sensori saisi mitattua sykkeen 
tauotta. Hyvistä ominaisuuksista huolimatta ran-
nekkeen sitominen solkeen tuotti testiryhmäläisissä 
ongelmia ja monet antoivat kritiikkiä rannekkeen 
halvan oloisesta materiaalista. Erikoista sinänsä oli 
se, että sykemittareista ja urheilukelloista tuttu muo-
vi on huomattavasti halvempi materiaali, mutta se 
antaa jämäkkyytensä vuoksi mielikuvan laadukkaasta 
tuotteesta. Kävimme lukuisia keskusteluja materiaali-
valinnoista, joissa nousi selkeästi vastakkain insinöö-
rien ja markkinoinnin mielipiteet siitä, millainen 
on hyvä tuote. Insinöörin näkökulmasta hyvä tuote 
on sellainen joka toimii teknisesti mahdollisimaan 
hyvin, kun taas markkinoinnin näkökulmasta - 
hieman karkeasti kärjistettynä - tuotteen tulee olla 
niin haluttava, että ihmiset ostavat sen omistamisen 
halusta, vaikka laite ei toimisikaan ihan niin hyvin. 
Keskustelussa nousi myös esille vuosien takainen 
tapaus Nokialta, jossa osaan kalliimmista puhelin-
malleista asennettiin lyijyä vain siksi, että kuluttajien 
mukaan kevyt puhelin ei tuntunut luotettavalta. 
Insinöörivoittoinen PulseOn kuitenkin päätti pitää 
alkuperäisen rannekkeensa, koska tilalle ei löytynyt 
ajoissa parempaa materiaalia, jossa yhdistyisi jämäk-
kyys ja mukavuus. 
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PulseOn sykerannekkeen myyntipakkaukset
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Ohjekirjasta jouduttiin siis uhraamaan monta sivua 
piirroksille, joilla selitetään kuinka laite puetaan 
oikein. PulseOnin tuotesuunnittelussa tehty päätös 
kahden napin navigaatiosta osoittautui myös luultua 
haastavammaksi, kuten aikaisemmin jo mainitsin, 
joten ohjekirjassa piti luonnollisesti myös selvittää 
kuinka rannelaitteen navigaatio toimii. Rannelait-
teen käytön lisäksi käyttäjien piti oppia siirtämään 
urheilutiedot puhelimeen ladattavaan PulseOn-so-
vellukseen. Päätimme kuitenkin luoda sovellukseen 
oman visuaalisen oppaan, jotta käyttäjän ei tarvitsisi 
lukea liian suurta informaatiomäärää ohjekirjasta. 
Näytimme ensimmäisten pakkauksien prototyypit 
testiryhmällemme ja saimme pakkauksista pelkkää 
positiivista palautetta, lukuunottamatta muuta-
mia myyntipakkauksen kannessa olevan valokuvan 
näkyvyyteen liittyviä seikkoja. Tein siis testiryhmältä 
saadun palautteen pohjalta uudet pakkausgrafiikat ja 
ryhdyin suunnittelemaan lisävarusteena myytävien 
värillisten remmien myyntipakkausta.

Projektin esittely

Markkinointiosasto oli päätänyt myydä lisärannek-
keita kahden värin pakkauksessa. Tummansiniselle 
ja neon-keltaiselle remmeille annettiin nimeksi MID-
NIGHT ja ACID. Suunnittelin kaikille värivarianteille 
ensin omat logot.  
Suunnittelin sitten pakkauksen joka on leveydeltään 
sama kuin sykerannekkeen myyntipakkaus, mutta 
korkeudeltaan vain puolet. Näin myyntipisteessä ne 
sopisivat hyvin rinnakkain, mutta kuluttajat eivät 
myöskään vahingossa luulisi että lisävarustepakka-
uksen sisältä löytyy myös sykelaite. Mietin myös mil-
laisesta pakkauksesta kuluttajat pääsisivät näkemään 
remmin oikean värin, jotta vältytään tilanteelta, 
jossa asiakas on ostanut lisävarustepakkauksen sen 
kannessa olevan värin perusteella ja todellisuus onkin 
jotain aivan muuta. Päätin siis leikata pakkauksen 
kanteen kaksi pyöreää ikkunaa. Lopputuloksesta tuli 
mielestäni raikas ja haluttava ja sain siitä myös paljon 
kiitosta.

Värivarianttien logot
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Asusterannekkeiden myyntipakkaus

Projektin esittely



Pu
ls

eO
n 

– 
su

un
ni

tt
el

uk
ok

on
ai

su
us

 o
pt

is
en

 sy
kk

ee
nm

itt
au

ks
en

 k
as

vu
yr

ity
ks

el
le

36

3.7. Tuotekuvat

Yksi graafisen suunnittelun alalajeista, joita pääsin 
PulseOnin parissa kokeilemaan ensimmäistä kertaa, 
oli tuotekuvien muokkaaminen edustuskuntoon. 
Kyse ei siis ollut kuvien vääristäminen todellisuudes-
ta, vaan laitteen muotoilijalta saatujen renderöintien 
muokkaaminen ”aidon” näköisiksi. Rannelaitteen 
suunnitellut teollinen muotoilija antoi minulle 
tietokoneella luodut havainnekuvat, joissa laite 
vaikutti epätodelliselta, sillä havainnekuvasta puuttui 
luonnollisen valon tuomat kontrastit, heijastukset, 
tekstuurit ja tilan tuntu. Muokkasin kuvien valon 
ja varjojen määrää niin, että sain lisättyä laitteen 
muotoihin volyymiä, lisäsin laitteen ruutuun heijas-
tuksen havainnoimaan sen kiiltävää materiaalia sekä 
koko kuvaan hieman visuaalista kohinaa poistamaan 
epäluonnollista tarkkuutta. Laitteen teräsosiin lisäsin 
hieman enemmän kohinaa havainnoimaan harjauk-
sen luomaa tekstuuria. Käytin valkoisen laitteen 
kuvia pohjana haivainnekuville, jotka muokkasin 
lisävarusterannekeiden myyntiä varten.

Projektin esittelyProjektin esittely

PulseOn Acid ja Midnight havainnekuva

PulseOn sykeranneke ennen ja jälkeen muokkauksen
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3.8. Verkkosivujen uudistus  

PulseOnin mainonnan siirtyminen rannelaitteen 
muotoilun ympärille vaati tietysti kokonaisvaltaisem-
paa muutosta visuaaliseen linjaan ja päätimmekin 
tehdä talvella 2014-2015 kauan kaivatut uudet nettisi-
vut vanhojen WTF Helsingin tekemien pohjien tilalle. 
Valitsimme yhteistyökumppaniksi nuoren verk-
kosuunnitteluun erikoistuneen yrityksen nimeltään 
Lamia, koska heillä oli kokemusta globaalien verkko-
kauppojen pystytyksestä ja PulseOn tarvitsi sellaista 
pikaisesti. Tapasimme Lamian suunnittelijat ja rupe-
simme yhdessä ideoimaan verkkosivujen rakennetta. 
Pidin kovasti heidän tyylistään käyttää suunnitte-
lupalavereissa eri kokoisia ja värisiä kartongista lei-
kattuja neliskulmioita visualisoimaan verkkosivujen 
elementtejä. Tällä tavalla verkkosivujen kokonaisuus 
hahmottui kaikille nopeasti ja pystyimme esittämään 
vaihtoehtoisia ratkaisuja nopeasti ilman aikaa vieviä 
digitaalisia väliluonnoksia. Pääsimme pian yhteis-
ymmärrykseen verkkosivujen yleisestä rakenteesta ja 
navigaatiosta ja minä pääsin suunnittelemaan niiden 
ulkoasua. Päätimme käyttää sykerannekkeen väri-
varianttien visualisointiin tyyliä jota tykkään kutsua 
nimellä black-on-black, eli mustan laitteen taustalle 
tulisi tumman harmaata pintaa ja valkoisen lait-
teen taustalle sävytettyä valkoista, näin molempien 
laitteiden yksityiskohdat pääsisivät oikeuksiinsa. 
Huomasin nimittäin väriopin kurssilta tutun optisen 
kontrastin luoman illuusion tapahtuvan kun musta 
laite asetettiin valkoista taustaa vasten. Kontrasti oli 
niin suuri ettei silmä kyennyt enää erottamaan ko-
komustan laitteen yksityiskohtia. Tummalla taustalla 
taas silmä rauhoittui ja mustan metallin yksityiskoh-
dat erottuivat ja kokonaisuus näytti hyvältä.

Olimme päättäneet että verkkosivuille tulisi kotisivun 
lisäksi omat sivut molemmille laitteen värivarian-
teille, mobiilisovellukselle, lisävarusteena myytäville 
värikkäille rannekkeille, We <3 Heart Rate -nimiselle 
blogille johon päivittäisimme sykkeenmittaukseen ja 
hyvinvointiin liittyviä tekstejä, asiakaspalvelulle sekä 
PulseOn-yrityksestä yleisesti kertovalle osiolle. Blogia 
varten suunnittelin vektoripohjaisia kuvituksia, joissa 
toistin PulseOnin neljää pääväriä. Verkkokauppa 
rakennettiin niin, että se integroituisi sivun raken-
teisiin ilman kävijöiden uudelleenohjausta verkko-
sivujen ulkopuolella olevaan verkkokauppaan. Näin 
käyttökokemus säilyi selkeänä ja miellyttävänä. Suun-
niteltuani ensimmäiset luonnokset sivujen visuaali-
sista elementeistä, Lamia rakensi koekäyttöön salatut 
verkkosivut joita pääsimme esittelemään PulseOnin 
johtohenkilöille. Saimme paljon positiivista palautet-
ta sivujen ulkoasusta sekä hyviä kehitysehdotuksia, 
joiden pohjalta teimme tarvittavat rakenteelliset 
muutokset ja minä suunnittelin pikaisesti lopulliset 
grafiikat. Lamian väki toimi jälleen ripeästi ja saim-
me uudet verkkosivut viimein julkistettua vuoden 
2015 alussa, noin kuukauden suunnitteluprojektin 
aloittamisen jälkeen. Toki verkkokaupan tekniset 
haasteet työllistivät meitä vielä pitkään uusien sivu-
jen julkistamisen jälkeen ja grafiikoita muokattiin 
sitä mukaan kun uusia mobiilisovelluksen päivityksiä 
julkistettiin, mutta pääosin sivujen uudistus sujui to-
della tyydyttävällä tahdilla ja yhteistyö Lamian kanssa 
oli saumatonta.

Projektin esittely
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PulseOn nettisivut - Kotisivu jossa tuotevalikko auki
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PulseOn nettisivut - Tuotesivu, Cloud
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PulseOn nettisivut - We <3 Heart Rate
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PulseOn nettisivut - 360° pyörivä interaktiivinen kuva PulseOn Cloudista
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3.9. Myyntipisteen suunnittelu  

Yksi viimeisistä suunnittelutöistäni PulseOnille oli 
myyntipisteen suunnittelu yhdessä englantilaisen 
myyntelineitä valmistavan yrityksen kanssa. Tarkoi-
tuksena oli luoda PulseOnille uniikki teline, jota voisi 
tarjota jälleenmyyjille asetettavaksi kauppaan heidän 
omien hyllyjen jatkeeksi. Myyntitelineen päätarkoi-
tus oli tietysti herättää huomiota, mutta olla myös 
informatiivinen, jotta kaupassa vierailevat kuluttajat 
ymmärtäisivät sen nähtyään mistä PulseOnin tuot-
teessa on kyse. 

Teline jakautui kahteen osaan, alempaan osaan, jossa 
PulseOnin tuotteet roikkuisivat esillä ja ylempään 
irroitettavaan osaan, jossa olisi itse sykerannekkeet 
esillä, enemmän informaatiota laitteen käytöstä, sekä 
pieni ruutu jossa pyörisi lyhyt esittelyvideo. Suun-
nittelimme yhdessä markkinointitiimin kanssa mitä 
kuhunkin telineen pintaan tulisi. Päätimme täyttää 
suurimmat pinnat suurilla värikkäillä brändikuvilla, 
jotta teline erottuisi kaupan tavarapaljouden keskeltä 
ja käyttää telineen ylemmän osan pinnat ainutlaa-
tuisten myyntiväitteiden esittelyyn. Näin voisimme 
tarvittaessa tarjota jälleenmyyjille myös pelkkää ylä-
osaa, mikäli he haluaisivat asettaa itse tuotteet omiin 
hyllyihinsä. 

Suunnittelin ja toteutin telineen grafiikoiden lisäksi 
pienellä ruudulla pyörivän esittelyvideon, johon edi-
toin Lontoossa kuvattuja PulseOnin mainosvideoiden 
osia, sekä rannelaitetta ja mobiilisovellusta esitteleviä 
animoituja ruutuja. Esittelyvideon loppuun lisäsin 
WTF Helsingin tekemästä mainosvideosta irroitetun 
animoidun version PulseOn-logosta. Videon toteutus 
tapahtui todella nopealla aikataululla, sillä ensimmäi-
nen valmis myyntiteline piti saada kiireisesti messuil-
le. Tiukasta aikataulusta huolimatta videosta tuli hyvä 
ja minä tunsin ylpeyttä siitä, että muistini kätköistä 
löytyi lyhyellä animointikurssilla opitut perusteet, 
joiden avulla muutamalla erikoistehosteella höystetyn 
videon toteutus onnistui.
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tuksena oli luoda PulseOnille uniikki teline, jota voisi 
tarjota jälleenmyyjille asetettavaksi kauppaan heidän 
omien hyllyjen jatkeeksi. Myyntitelineen päätarkoi-
tus oli tietysti herättää huomiota, mutta olla myös 
informatiivinen, jotta kaupassa vierailevat kuluttajat 
ymmärtäisivät sen nähtyään mistä PulseOnin tuot-

Teline jakautui kahteen osaan, alempaan osaan, jossa 
PulseOnin tuotteet roikkuisivat esillä ja ylempään 
irroitettavaan osaan, jossa olisi itse sykerannekkeet 
esillä, enemmän informaatiota laitteen käytöstä, sekä 
pieni ruutu jossa pyörisi lyhyt esittelyvideo. Suun-
nittelimme yhdessä markkinointitiimin kanssa mitä 
kuhunkin telineen pintaan tulisi. Päätimme täyttää 
suurimmat pinnat suurilla värikkäillä brändikuvilla, 
jotta teline erottuisi kaupan tavarapaljouden keskeltä 
ja käyttää telineen ylemmän osan pinnat ainutlaa-
tuisten myyntiväitteiden esittelyyn. Näin voisimme 
tarvittaessa tarjota jälleenmyyjille myös pelkkää ylä-
osaa, mikäli he haluaisivat asettaa itse tuotteet omiin 

Suunnittelin ja toteutin telineen grafiikoiden lisäksi 
pienellä ruudulla pyörivän esittelyvideon, johon edi-
toin Lontoossa kuvattuja PulseOnin mainosvideoiden 
osia, sekä rannelaitetta ja mobiilisovellusta esitteleviä 
animoituja ruutuja. Esittelyvideon loppuun lisäsin 
WTF Helsingin tekemästä mainosvideosta irroitetun 
animoidun version PulseOn-logosta. Videon toteutus 
tapahtui todella nopealla aikataululla, sillä ensimmäi-
nen valmis myyntiteline piti saada kiireisesti messuil-
le. Tiukasta aikataulusta huolimatta videosta tuli hyvä 
ja minä tunsin ylpeyttä siitä, että muistini kätköistä 
löytyi lyhyellä animointikurssilla opitut perusteet, 
joiden avulla muutamalla erikoistehosteella höystetyn 

Projektin esittely
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4.1. Kieliversiot 

Kuten kaikissa työpaikoissa, myös PulseOnissa 
pääsin tekemään hommia jotka ovat täysin oman 
koulutusalani ulkopuolelta. Minusta on erittäin 
virkistävää tehdä välillä aivan muita hommia kuin 
graafista suunnittelua, koska se puhdistaa mieltä ja 
raikastaa luovaa ajattelua. Minusta on myös selvä 
merkki luottamuksesta, että minulle annetaan vaati-
viakin töitä suunnittelutöiden ohelle ja siksi suostuin 
ilomielin hoitamaan mobiilisovelluksen kieliver-
sioiden käännätyksen, versionhallinnan ja yleisen 
hallinnoinnin. Asiaa tietysti auttoi se, että puhun Pul-
seOnin tarjoamista kuudesta kielestä neljää sujuvasti 
(suomi, englanti, ranska, espanja) ja kahta muuta 
(ruotsi, saksa) ymmärrän kirjallisena melko hyvin. 
Haasteita kieliversioiden pyörittelyyn toi jo aikaisem-
min mainitsemani monimutkaiset urheilutermit, 
joiden käännöstoimiston tekemistä käännöksistä 
paistoi läpi joko heikko alan sanaston osaaminen tai 
niiden yleinen puute, joka johti monikymmenkirjai-
misten sanahirviöiden käyttöön. Käännöstoimiston 
tiedostoja oli myös pakko tarkistaa huolellisesti 
siitä syystä, ettei osa kääntäjistä ottanut kontekstia 
huomioon, joka johti epäloogisiin käännöskukka-
siin. Versionhallinta nousi selkeästi omaksi suureksi 
oppimiskokemukseksi, koska olen aina ollut huono 
pitämään tietokoneeni tiedostoja järjestyksessä. Alati 
muuttuvien kuuden kielen käännösten hallinnointi 
olikin jatkuvasti hallitun kaaoksen tilassa ja tiedos-
tojen nimiä ei olisi osannut tulkita kukaan muu kuin 
minä. Onneksi minun ei tarvinnut missään vaiheessa 
delegoida käännösversioiden hallintaa kenellekään 
muulle, ja itse osasin etsiä tarvittavat käännökset 
kuin apteekin hyllyltä.

4.2. Kansainvälinen työympäristö ja 
anglismit    

Teknologiayrityksissä on todella yleistä että työryh-
mät ovat hyvin kansainvälisiä. PulseOnin työnte-
kijöistä suurin osa oli suomalaisia, mutta mukaan 
mahtui myös muutama brasilialainen, yksi slovakki, 

yksi tanskalainen ja kaksi unkarilaista ammattilaista, 
joten työkielenä toimi luonnollisesti englanti. Monet 
englanninkieliset sanat ja termit vakiintuivat omaan 
suuhun niin tiukasti, että suomenkielisistä sähkö-
posteista saattoi löytyä todella ronskeja anglismeja, 
kuten ”miitataan officella” (tavataan toimistolla), 
”äppi” (mobiilisovellus), ”nextille levelille” (seuraavalle 
tasolle) ja ”deadlaini/dedis” (takaraja). Ilmiönä tällais-
ten anglismien syntyminen on toki luonnolista, kun 
monia teknologiaan liittyviä termejä tulee käytettyä 
vain englanniksi, joten niiden suomenkieliset vasti-
neet kuulostavat väkinäisiltä. Kielitieteilijät ovatkin 
varmasti huolissaan startup-maailmaan uppou-
tuneista suomalaisista, joille anglismit ovat täysin 
luonnollinen ja hyväksytty kommunikaation väline. 
Itse koen, että on hyvä luoda suomenkieliset vastineet 
jokaiselle modernille termille, jotta voidaan tehdä 
esimerkiksi uskottavaa tutkimustyötä uuden median 
alalla, mutta on turha taistella sitä vastaan, että tek-
nologiayritykset tulevat olemaan tulevaisuudessa yhä 
kansainvälisempiä ja anglismit ovat vakiinnuttaneet 
paikkansa työkielen jatkeena. 

4.3. Työskentely osana R&D -ryhmää   

R&D on lyhenne englannin sanoista ”research and 
development” ja sillä tarkoitetaan yrityksen työnteki-
jöitä, jotka toimivat tuotteen tai palvelun kehityksen 
parissa. Startup-yrityksille R&D-ryhmä on erityi-
sen tärkeä, sillä uudet yritykset hakevat usein vielä 
paikkaansa markkinoilla ja joutuvat siksi jatkuvasti 
kehittämään tarjontaansa kysynnän ja testiryhmiltä 
saaman palauteen perusteella. PulseOnissa R&D:hen 
kuului insinöörejä, ohjelmoijia, ohjelmistosuunnitte-
lijoita ja front end -suunnittelijoita. Lukeuduin myös 
tavallaan osaksi R&D -ryhmää, sillä he vastasivat 
suunnittelutöideni teknisestä toteutuksesta, joten 
minun piti luonnollisesti käydä jatkuvaa dialogia 
heidän kanssaan. Huomasin pian että monella oh-
jelmoijalla oli täysin erilainen tapa tulkita tekemiäni 
havainnekuvia. Linjat jotka olivat mielestäni todella 
selkeitä saattoivat puhelimen ruudulla näyttää aivan 
erilaisilta, osittain siksi, etten ollut osannut ohjeistaa 

4. Graafinen suunnittelija osana työryhmää
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tarpeeksi selkeästi gridin logiikkaa, mutta usein myös 
siksi etteivät kaikki ohjelmoijat yksinkertaisesti kiin-
nittäneet huomiota visuaalisiin yksityiskohtiin, kuten 
elementtien väreihin, kokoihin ja sijaintiin suhtees-
sa toisiinsa. En myöskään aina muistanut jokaisen 
elementin joutuvan muutoksen kohteeksi sovelluk-
sessa, joten kun ohjelmoijat tulivat kysymään minulta 
tarkempia ohjeita, tein tarvittaessa asettelupäätöksiä 
lennosta. Jouduinkin usein istumaan alas ohjelmoi-
jien kanssa ja näyttämään yksityiskohta kerrallaan 
mikä meni ns. pieleen, tai mitä en ollut muistanut 
ohjeistaa tarpeeksi selkeästi. Tottakai ohjelmoijien 
näkökulmasta minun suunnittelutyöni ei aina otta-
nut huomioon teknisiä rajoitteita ja jouduimmekin 
välille käymään ajan puutteen vuoksi kädenvääntöä 
siitä kumpi on tärkempää, visuaalinen viimeistely vai 
tekninen toteutus. Löysimme yleensä pian kompro-
missin, sillä tiukat takarajat tulivat vastaan. Yleisesti 
minusta oli erittäin kiinnostavaa työskennellä niin 
lähellä teknisestä toteutuksesta vastaavia ihmisiä, 
sillä olen kuluttajana ja suunnittelijana tottunut nä-
kemään vain valmiita toteutuksia ja pääsin nyt näke-
mään, kuinka luovaa työtä ohjelmointi oikeastaan on. 
Sen välineenä vain toimii monimutkainen kieli, jonka 
sujuva osaaminen ja luova käyttö mahdollistavat 
haastavien visuaalisten ja interaktiivisten lopputu-
losten luomisen. Ohjelmointikieli onkin niin järjettö-
män loogista että omat luovaan visuaaliseen työhön 
tottuneet aivot eivät jaksa keskittyä sen opetteluun, 
mutta tunnen että olen modernina suunnittelijana 
rikkaampi ja parempi yhteistyökumppani jos ymmär-
rän ohjelmoinnin mahdollisuuksia ja rajoitteita.

Pitkäaikaisen positiivisen käyttökokemuksen takaa-
miseksi R&D-ryhmän tekemä työ on äärimmäisen 
tärkeää, sillä he pyrkivät korjaamaan testaajilta ja 
käyttäjiltä saadun palautteen perusteella tuotteen tai 
palvelun mahdollisimman hyväksi käyttäjän kan-
nalta. Tehokkain tapa ymmärtää UX-suunnittelun 
ydinajatusta olikin asettua kuluttajan asemaan ei 
pelkästään henkisellä, vaan myös fyysisellä tasolla. 
Ottamalla sykemittarin ja sovelluksen itse aktiiviseen 
käyttöön, löysimme paljon ongelmia, joita ei olisi voi-
nut mitenkään huomata asettumatta itse todelliseen 
käyttötilanteeseen ja ympäristöön. Huomasimme 

esimerkiksi että pieniä numeroita on lähes mahdo-
tonta erottaa ruudulta juostessa, joten jaoimme eri 
urheiludatat omille näytöilleen. Huomasimme myös 
että rannelaitteen vasemmanpuoleista nappia on 
hankalampi painaa kuin oikeaa, silloin kun laite on 
käytössä hihan alla, joten vaihdoimme viimemetreillä 
rannelaitteen nappien logiikkaa vastakkain niin että 
oikeanpuoleisesta napista sai selailtua urheilun aika-
na eri näyttöjä ja vasemman puoleinen nappi lopetti 
syketiedon tallennuksen. Monet sykerannekkeesta 
saadut palautteet olivat sellaisia johon oli mahdoton-
ta reagoida nopeasti, sillä ne liittyivät esimerkiksi 
laitteen materiaalivalintoihin, mutta mobiilisovel-
luksen puolella oli mahdollista tehdä käytettävyyden 
kannalta merkittäviä muutoksia nopeasti ja kiitos 
siitä kuuluu lahjakkaalle R&D-ryhmälle.

4.4. Työskentely osana markkinointiryhmää     

Markkinointiryhmään kuului lisäkseni markkinoin-
ti- ja myyntipäälikkö sekä brand-manageri. Yhdessä 
me suunnittelimme sekä painettua, että digitaalista 
mainontaa PulseOnille, lehtimainoksista liikkuvaan 
kuvaan. Suurin osa mainonnasta keskittyi verkkoon, 
erityisesti sosiaaliseen mediaan, jossa mainostimme 
esimerkiksi erityistarjouksia ja kilpailuita.
Mainosten suunnittelun lisäksi ”myyntitiimi” kävi 
useilla urheilu- ja elektroniikkamessuilla sekä Eu-
roopassa että Yhdysvalloissa, joihin suunnittelimme 
yhdessä myyntiosastojen grafiikkaa. 
Messuihin liittyi myös kävijöille jaettuja lehtiä, joissa 
yritykset pääsivät mainostamaan tuotteitaan siltä va-
ralta että ne jäisivät huomaamatta suurten messujen 
hulinassa. Toisaalta messuvieraille jaetussa lehdes-
sä kävi aivan yhtä kiihkeä visuaalinen hulina kuin 
messuhallissakin, joten mainokset piti suunnitella 
niin, että ne erottuisivat muiden mainosten seasta. 
Vielä tuntemattomalle brändille on kuitenkin vaikeaa 
pitäytyä yksinkertaisessa mainonnassa, sillä potenti-
aalisille asiakkaille pitäisi onnistua välittämään tieto 
siitä, mitä yrityksellä on tarjota ja mitä kaikkea ilman 
sykevyötä toimivalla sykerannekkeella voi tehdä. 

Graafinen suunnittelija osana työryhmää
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Mainosten suunnittelussa minulle avautui paljon 
myynnissä ja markkinoinnissa käytettyjä termejä, 
kuten Unique Selling Proposition (USP), eli vapaasti 
käännettynä ainutlaatuinen myyntiväite. Akatemia.fi 
-sivusto selittää termin näin:  

”USP on vastaus muutamaan tärkeään kysymykseen, 
kuten:

Miksi kuuntelisin sinua? 
Mitä sinun tuotteesi tekee, jota kilpailijan tuotteet eivät tee? 
Mitä sellaista voit luvata, mitä kilpailijasi ei lupaa? 
Miksi minun pitäisi ostaa juuri sinulta, eikä keneltäkään 
muulta? 
Miksi minun pitäisi ostaa tarjoamasi tuote sen sijaan, että 
en osta mitään? ”1

Siinä sekunnin kymmenesosassa jossa kuluttaja selaa 
mainoslehtistä ja oman yrityksesi mainos vilahtaa 
hänen silmissään, mainoksen tulisi ensin kiinnittää 
huomiota, jotta hän pysähtyisi katsomaan mistä on 
kyse ja sen jälkeen muutamassa sekunnissa vastata 
kaikkiin edellämainittuihin kysymyksiin. Se on todel-
la vaikeaa. PulseOnin ainutlaatuisiin myyntiväittei-
siin kuului mm. seuraavat: 

· Käyttömukavuuden maksimointi ilman sykevyötä
· Todistetusti tarkka optinen sykkeenmittaus
· Minimalistisen muotoilun takaama 
helppokäyttöisyys
· Henkilökohtainen sykedataan perustuva 
harjoituspalaute  
· Langaton synkronointi PulseOn-mobiilisovelluksen 
kanssa

Kaikki nämä myyntiväitteet olivat ainutlaatuisia 
vielä siinä vaiheessa kun PulseOnin sykeranneketta 
lanseerattiin, mutta toki nopeasti kehittyvillä tek-
nologiamarkkinoilla kilpailijoita alkoi ilmestymään 
tiuhaan tahtiin. Vaikeaa brändin rakennuksesta teki 
se, että kilpailevat optiset sykemittarit tulivat suurilta 

1 http://akatemia.fi/2012/09/niin-seksiton-mut-
ta-niin-suunnattoman-tarkea/, (luettu 11.6.2015)

yrityksiltä, kuten Samsungilta, joiden sykkeenmit-
tausteknologia ei yltänyt yhtä korkealle tasolle kuin 
PulseOnilla, joskus jopa ala-arvoisesti suoriutuen, 
mutta yritysten tunnettuuden vuoksi kuluttajat päät-
tivät usein sijoittaa rahansa heidän tuotteisiin. Pet-
tymyksen tuoma epäusko optiseen sykkeenmittauk-
seen söi uskottavuutta kaikilta markkinoilla olevilta 
tuotteilta, myös PulseOnilta ja myyntitiimin tärkeim-
piä tehtäviä kansainvälisillä messuilla olikin todistaa 
väittämät optisen sykkeenmittauksen toimimatto-
muudesta vääriksi. Yritimme tietysti mainonnan 
puolella tehdä samaa, mutta raja myyntiväitteiden 
laukomisen ja epätoivoisen todistelun välillä on ohut, 
joten päätimme loppupelissä keskittyä vahvuuksiim-
me suhteessa kilpailijoihin, eli PulseOn-sykerannek-
keen minimalistiseen muotoiluun ja markkinoiden 
tarkimpaan optiseen sykkeenmittaukseen.

Graafinen suunnittelija osana työryhmää
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5. Tulosten arviointi

Kuten kaikissa suuremmissa suunnittelukokonai-
suuksissa, myös PulseOnille tekemässäni työssä olen 
kokenut sekä onnistumisen että epäonnistumisen 
tunteita. Suurta ylpeyttä tunnen siitä, että tartuin val-
taviin haasteisiin aloittamalla projektissa, jonka mo-
net osat sisälsivät minulle uusia suunnittelualustoja, 
kuten mobiili- ja pakkaussuunnittelu. Selvisin näistä 
haasteista olemalla täysin avoin myöntämään omat 
vahvuudet ja heikkoudet, jolloin ratkoimme tarvit-
taessa ongelmat yhdessä, enkä päässyt tekemään suu-
ria virheitä. Ongelmatilanteiden ratkominen yhdessä 
myös opetti minulle uusia taitoja joista on varmasti 
hyötyä tulevaisuudessa, jonka takia olen kiitollinen 
jokaisesta vaikeasta tilanteesta joita eteeni tuli. 
Toinen ylpeyden aiheeni on se, että onnistuin työs-
kentelemään niin monen asian parissa rinnakkain 
ilman aikataulujen venymistä tai negatiivisia tun-
teenpurkauksia työtovereitani kohtaan. Työpöydäl-
läni oli parhaimmillaan auki samanaikaisesti monen 
mainoksen suunnittelu, mobiilisovelluksen kuuden 
kieliversion tekstitiedostojen hallinnointi käännös-
toimiston kanssa, mobiilisovelluksen grafiikoiden 
iterointi, myyntipakkausten grafiikoiden patentoin-
tiin liittyvät kuvankäsittelytyöt, rannelaitteen ruudun 
grafiikoiden suunnittelu sekä digitaalisen käyttö-
oppaan tekstin ja kuvitusten luominen. Työskentely 
monen asian parissa yhtäaikaisesti loi toki paineita 
juuri aikataulujen suhteen, sillä minun piti koittaa 
pitää kiinni lukuisista takarajoista ja koittaa rytmit-
tää oman työskentelyni niiden mukaan. 

Epäonnistumisen tunteet työssäni sain kokea lähinnä 
oman digisuunnittelun vähäisen kokemuksen ja sen 
mukana syntyneiden virheiden vuoksi. Varsinkin 
mobiilisuunnittelun osalta tein paljon suunnittelu-
virheitä, jotka aiheuttivat lisätöitä sekä itselleni, että 
R&D-ryhmälle. Näihin virheisiin lukeutuu mm. sovel-
luksessa käytetyn kirjasimen hätiköity valinta, jota en 
ehtinyt ajoissa korjaamaan. Tämä vaikutti esimerkik-
si tilaongelmiin ja niiden aikaa vievään korjaamiseen. 

Olimme toki alusta lähtien tietoisia ongelmallisesta 
fontin valinnasta, mutta väliaikaiseksi ratkaisuksi 
tarkoitettua fonttia ei koskaan ehditty vaihtaa, sillä 
kiireiseen aikatauluun ei olisi enää mahtunut uuden 
fontin vaatimaa tarkistuskierrosta. Sikäli en syytä vir-
heestä pelkästään itseäni, mutta muistan kyllä tästä 
lähtien että suurten projektien väliaikaisia päätöksiä 
voi olla hankala enää muuttaa myöhemmin. Toinen 
sovellukseen liittyvä selkeä virhe oli sovelluksen gri-
din heikko ohjeistus R&D-ryhmälle, joka johti sovel-
luksen elementtien epäjohdonmukaiseen asetteluun. 
Monet visuaaliset ratkaisut olivat minulle niin selkei-
tä, että unohdin huomauttaa niistä, eivätkä ohjelmoi-
jat siksi osanneet rakentaa niitä suunnittelemallani 
tavalla. Virheet tuli huomattua usein vasta siinä 
vaiheessa kun sovellusta esikatseli puhelimella jonka 
ruudun mitat poikkesivat täysin niistä mitoista joihin 
olin sovelluksen grafiikat suunnitellut. Dimensioiden 
muuttuminen toi esille tavan jolla ohjelmoijat olivat 
ankkuroineet sivujen elementit, joka monesti toimi 
täysin eri logiikalla kuin olin ne mielessäni ajatellut. 
Kiire vaikutti jälleen näiden virheiden hitaaseen kor-
jaustahtiin, sillä ohjelmoijien työlistalla oli aina jotain 
tärkeämpää kuin grafiikoiden viilaaminen. 

PulseOnin visuaalisen ilmeen luomisprosessi jäi 
myös harmittamaan minua, vaikka siihen liittyikin 
asioita joihin en pystynyt itse vaikuttamaan ja aika-
taulullisia haasteita, joiden vuoksi monet päätökset 
jouduttiin tekemään ilman sen suurempaa idointia. 
Lopputulos on minusta ihan toimiva, muttei mieles-
täni edusta niin vahvaa ja iskevää linjaa jota olisin 
toivonut. Varsinaisen AD:n puuttuminen yrityksestä 
myös johti siihen, että visuaalisia linjauksia määrit-
telin milloin minä, milloin markkinointipäällikkö tai 
joskus jopa toimitusjohtaja, joten lopputuloksesta 
huokuu vahvan yhtenäisen linjan puutos. Olisin 
tietysti voinut visuaalisen alan ammattilaisena ottaa 
ohjat käsiin, mutta en kokenut että asemani yrityk-
sessä olisi sallinut esimerkiksi markkinointipäällikön 
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päätösten ohittamista. Toki kävimme aina keskuste-
luita visuaalisista päätöksistä, mutta näin jälkikäteen 
ajateltuna annoin ehkä liian usein periksi sen takia, 
että ajattelin markkinointistrategian vaatimusten 
menevän visuaalisen harkintakykyni edelle. Pulse-
On palkkasikin syksyllä 2014 ”Brand Managerin”, 
jonka tehtäviin kuului myyntityön lisäksi suurten 
visuaalisten linjojen vetäminen ja huomasin heti että 
työntekoni helpottui. Asiaan vaikutti varmasti se, että 
meidän visuaaliset näkemyksemme kohtasivat usein, 
joten yhteistyö oli helppoa ja sulavaa, mutta pääosin 
koska yrityksen roolijako selkeni. Olisi vain ollut 
lopputuloksen kannalta parempi, jos brand manageri 
(tai AD) olisi ollut mukana alusta lähtien.

PulseOnin testiryhmältä saadun palautteen perus-
teella yrityksen visuaalinen tyyli sekä mobiilisovel-
luksen ulkoasu oli onnistunut. Testiryhmänä toimi 
alpha-vaiheessa 11 kohderyhmään kuuluvaa nuorta 
suomalaista naista ja miestä, joilta kysyttiin heidän 
urheilutottumustensa lisäksi mahdolliset kokemuk-
set sykemittareiden käytöstä. Taustatietojen kerää-
misen jälkeen esittelimme heille PulseOnin tuotteen 
konseptin ja kysyimme heiltä mielipidettä sen 
kiinnostavuudesta ja hyödyllisyydestä. Annoimme 
tämän jälkeen testaajien tutustua tuotteen laatikkoon 
sekä itse sykerannekkeeseen. Käskimme testaajien 
ottaa laite käyttöön omalla tavallaan, jonka jälkeen 
he pääsivät tutustumaan mobiilisovellukseen ja sen 
tarjoamaan palautteeseen. Testin lopuksi pyysimme 
heitä antamaan yleisen tuotteeseen liittyvän palaut-
teen lisäksi myös palautetta sovelluksen graafisesta 
ulkoasusta, jota testaajat kommentoivat sanoin 
”tyylikäs”, ”fresh”, ”hyvä ja selkeä”, ”TOSI selkeä”, 
”kivan näköinen”, ”miellyttävä katsoa”, ”Tosi kiva UI, 
selkeät ruudut, ilmava, sopivan informatiivinen, isot 
kuvat on hyvä juttu”, ”Tarpeeksi hyvä” ja ”Tosi perus. 
Tältähän nää aplikaatiot näyttää.” 

Kyseiset kommentit eivät toki kerro käytettävyydestä 
vaan ensivaikutelmasta, sillä testaajat pääsivät vain 
selailemaan sovellusta ja tallentamaan kokeeksi muu-
taman minuutin sykedataansa nähdäkseen kuinka 

laite toimii. Ulkoasulla on kuitenkin tärkeä osa käyt-
tökokemuksen ja käytettävyyden syntymisessä, joten 
testiryhmältä saatu palaute antoi minulle graafisena 
suunnittelijana tunteen, että olin onnistunut tuoman 
oman korteni kekoon positiivisen käyttökokemuksen 
syntymisessä. 
Toki sovelluksen käytettävyyteen liittyviä komment-
teja tuli viikoittain koko testikauden ajan ja sen 
jälkeenkin. Niiden ratkomiseen tehtiin useimmiten 
rakenteellisia muutoksia, mutta myös graafista esi-
tystapaa muuttamalla saatiin käyttäjätyytyväisyyttä 
parannettua, mikä jälleen kertoo graafisen suunnit-
telun merkityksestä käyttökokemuksen parantami-
sessa.

Tulosten arviointi



49Opinnäytetyö laajemmassa kontekstissa

6. Opinnäytetyö laajemmassa kontekstissa

6.1. Digitaalinen muotoilu

PulseOnille tekemäni työn yhteydessä olen kiinnostu-
nut entistä enemmän graafisen viestinnän kentästä, 
varsinkin sen digitalisoitumisesta, sillä digisuun-
nittelijoille on enemmän kysyntää kuin perinteisille 
graafikoille. Ajattelin ennen työni aloittamista, että 
ollakseni alan ”oikea” ammattilainen, minun tulisi 
hallita visuaalisen viestinnän lisäksi myös ohjelmoin-
nin salat, sillä muutamat suunnittelijaystäväni osaa-
vat muotoilun lisäksi ohjelmoida mobiilisovellusten 
prototyyppejä, sekä luoda monimutkaisia responsiivi-
sia verkkosivujen rakenteita. Viimeisen parin vuoden 
aikana kokemukseni on ollut, ettei minun todella-
kaan tarvitse osata ohjelmoida, sillä se on täysin eri 
ammattikunta kuin mihin minä ja opiskelutoverini 
kuulumme. Ohjelmoijat ovat toki digisuunnittelijan 
tärkein kumppani, joten heidän kanssaan on tultava 
hyvin toimeen ja heidän työtapansa on tunnettava 
tarkasti. Medium.com -sivusto kiteyttää (kärjistäen) 
kolumnissaan ”We don’t need more designers who 
can code” (suom. Emme tarvitse lisää suunnittelijoita 
jotka osaavat ohjelmoida) asian näin:

”Here’s what we really need: designers who can design 
the hell out of things and developers who can develop the 
hell out of things. And we need them all to work together 
seamlessly.” 1

Ydinajatuksena kirjoittajalla on siis ollut se, että 
suunnittelijoiden ja ohjelmoijien tärkein tehtävä on 
osata oman työnsä mahdollisimman hyvin ja työsken-
nellä keskenään saumattomasti. Huomasin PulseO-
nilla, että keskusteltuani front end -suunnittelijan 
kanssa hänen työtavoistaan, aloitin rytmittämään 
omaa työtäni niin, että se punoutui paremmin hänen 
aikatauluihinsa ja rakensin sovelluksen grafiikoi-
ta niin, että hänen oli helpompi hyödyntää niitä 
ohjelmointityössään. Tulimme henkilökohtaisella 
tasolla myös hyvin toimeen, mikä varmasti edesauttoi 

1 https://medium.com/re-write/we-dont-need-more-de-
signers-who-can-code-b81483d2a0e6, 07.07.2015

molemminpuolista arvostusta ja yhteisymmärryksen 
löytymistä työmetodeissa. Medium.com -sivuston 
kolumni päättyy osuvasti sanoihin: 

”If you empower your team to focus on their strengths as 
well as do some work to gain empathy for their teammates, 
then you don’t need Swiss Army knives. Instead, you have a 
toolbox full of experts that now work better together. 
That’s what we really need.”

Kirjoittaja on siis kanssani samaa mieltä siitä, että 
monikäyttöisen, mutta huonosti toimivan ”linkku-
veitsi-työntekijöiden” sijaan yritys tarvitsee työnte-
kijöitä jotka keskittyvät omaan erityisosaamiseensa, 
mutta myös työtovereidensa ymmärtämiseen. Tällä 
tavalla saadaan aikaiseksi hyvin toimiva työyhteisö.
 

6.2. Graafinen suunnittelija 
digitaalisessa maailmassa

Koneavusteisen graafisen viestinnän voidaan laskea 
alkaneen 1800-luvulla kun tekstiä alettiin painaa 
paperille koneita käyttäen. Kirjakkeiden latominen 
käsin tuntuu nyt naurettavan hitaalta ja antiikkiselta 
metodilta, vaikka se oli graafisten suunnittelijoiden 
työkalu vuoteen 1886 saakka, jolloin Ottmar Mergen-
thaler keksi latomakoneen. Vaikka silloiset latojat 
vastustivat latomiskoneen yleistymistä työpaikkansa 
menetyksen pelossa (ihan aiheesta), automaattinen 
ladonta mahdollisti halpojen sanomalehtien leviämi-
sen ja siten informaation jakamisen kaikille muuta-
man kolikon hinnalla. Teknologian kehittymisellä on 
aina varjopuolena se, että koneet kykenevät tekemään 
mekaanisen työn ihmisiä paremmin ja tehokkaam-
min, jolloin perinteisiä työpaikkoja katoaa. 

Visuaalisen viestinnän työkalujen saatavuus ja käytet-
tävyyden helpottuminen on tuonut ammattimaisen 
kuvan- ja tekstinkäsittelyn harrastelijoiden kotiko-
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neille, mikä on tietysti aiheuttanut kolhun graafisten 
suunnittelijoiden ammatilliseen koskemattomuu-
teen, mutta onneksi portfoliot puhuvat puolestaan, 
eikä työkalujen omistaminen vielä tee ihmisestä 
ammattilaista. Digitaalisten työvälineiden helppo-
käyttöisyys on herättänyt myös paljon kysymyksiä 
ja pelkoja koskien tekijänoikeuksia, sekä valokuvien 
ja videoiden uskottavuutta, sillä kuvien monistami-
nen, muokkaaminen ja jakaminen tapahtuu nykyään 
hetkessä, jolloin kuvien alkuperän löytäminen voi olla 
haastavaa. 

Elämme juuri nyt murroksen aikaa, jona painettu 
ja digitaalinen viestintä myös kilpailevat kulutta-
jien huomiosta. Välillä tuntuu että sekä kuluttajat, 
että palveluntarjoajat ovat hieman hämillään siitä, 
pitäisikö digitalisoitumiseen heittäytyä mukaan, vai 
koittaa pitää kiinni vanhoista tutuista medioista. 
Graafisen viestinnän ammattilaisille digitalisoitu-
minen tarkoittaa melkoisia muutoksia työnkuvaan. 
Ensimmäinen haaste on jatkuva kouluttautumisen 
tarve työkalujen muuttuessa teknologian kehityksen 
mukana. Muistan aloittaessani graafisen suunnitte-
lun opinnot vuonna 2007 mainosalalla työskentelevän 
ystäväni valittavan, että tietokoneohjelmat joilla hän 
oli aikoinaan opetellut tekemään työnsä ovat vanhen-
tuneet tai niitä ei enää päivitetä, eivätkä ne siksi enää 
pysty kilpailemaan uusien ohjelmien kanssa. Hänen 
piti työtovereineen mennä takaisin koulun penkille 
oppimaan häntä nuoremmilta ”jannuilta” kuinka 
uudet ohjelmat toimivat. Mietin silloin että onneksi 
aloitin opiskeluni juuri nyt, että pääsen heti alusta 
lähtien uusien tietokoneohjelmien saloihin käsiksi. 
Digitaalinen vallankumous ei tietenkään pysähtynyt 
vuoteen 2007, vaan älypuhelimet ja tabletin valloitti-
vat markkinat luoden uuden suunnittelualustan, joka 
vaatii graafisen suunnittelun ammattilaisilta uusien 
työkalujen opettelun lisäksi toimialan laajentamista 
uuden median puolelle. 

Uudeksi mediaksi kutsutaan 90-luvulla yleistynyttä 
käsitettä vuorovaikutteisesta mediasta, johon kuulu-
vat esimerkiksi tietokonepelit sekä internetin tarjo-

amat palvelut, kuten sosiaalinen media ja vuorovai-
kutteiset mainontapalvelut. Uudet taskutietokoneet 
ja älypuhelimet ovat tuoneet uuden median osaksi 
keskiluokkaista arkea. Älypuhelimien omistajien 
määrä tulee kasvamaan eMarketer-sivuston mukaan 
yli kahteen miljardiin vuonna 2016.2 Suunta on siis 
selkeä - yhä suurempi määrä ihmisiä tulee olemaan 
uuden median suurkuluttajia. Uusiin älypuhelimiin 
asennettujen kiihtyvyysantureiden, GPS-paikanti-
mien sekä optisten sykemittareiden avulla kuluttujat 
pystyvät jo käyttämään puhelimiaan kehonmittauk-
seen. Samsungin tarjoama ensimmäinen puhelimeen 
asennettu optinen sykemittari pystyy tällä hetkellä 
lukemaan sykettä vain silloin, kun käyttäjä painaa 
sormeaan sensoria vasten ja pysyy paikoillaan, eikä 
sitäkään testien mukaan kovin tarkasti, mutta uskon 
että teknologian kehitys tarjoaa tarkkaa ja jatkuvaa 
sykkeenmittausta älypuhelimen kautta hyvin pian. 

Mobiilisovellusten yleistyminen tarjoaa myös 
mahdollisuuksia laajentaa graafisen suunnittelun 
kenttää yhä useammalle toimialalle, sillä jokainen 
mainonnasta kiinnostunut yritys haluaa saada it-
sensä näkyviin älypuhelimien ja tablettien ruuduille. 
Digitaalinen mainonta voikin parhaimmillaan olla 
kaunista ja lumoavaa, mikäli sen suunnittelu ja toteu-
tus tehdään ammattimaisesti. Hyvänä esimerkkinä 
toimii tänä vuonna Grafian jakaman viestinnän alan 
kultahuippu-palkinnon voittanut #Match Made in 
HEL -mainoskampanja, johon kuului kaksipäiväinen 
rullalautailutapahtuma Arto Saaren johtamana Hel-
sinki-Vantaan lentokentällä. Saari kutsui kampan-
jassa mukaansa seitsemän huippulautailijaa idästä ja 
lännestä luomaan visuaalisen metaforan suomalai-
sesta lentokentästä maantieteellisenä ja geopoliitti-
sena kohtaamispaikkana. Kun ajattelee lentokenttää 
ja sen mainostamista, rullalautailu ei todellakaan 
tule ensimmäisenä mieleen ja siksi mainoskampanja 
on todella ennakkoluuloton ja innovatiivinen. Juuri 

2 http://www.emarketer.com/Article/2-Billion-Consu-
mers-Worldwide-Smartphones-by-2016/1011694, (luettu 
02.07.2015)
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sellainen mainonta puree mainoksien ympäröimä-
nä kasvamiin ihmisiin, sillä se vie mainostettavan 
yrityksen tai palvelun pois valokeilasta tilaan, jossa 
ihminen ei koe olevansa mainonnan kohteena, vaan 
pääsee itse kokemaan jotain henkisesti ja esteettisesti 
miellyttävää. 

Juuri tämä kuluttajan, käyttäjän, asiakkaan tai 
muun vastaanottavan tahon huomioonottaminen 
viestinnässä ja uuden median suunnittelussa on 
noussut pintaan viime vuosina. Sosiaalinen media on 
tarjonnut tavallisille ihmisille keinon jakaa mielipi-
teensä, hyvässä ja pahassa, mikä on tuonut kuluttajat 
vielä lähemmäs mainostajia. Match Made in HEL 
-kampanjan lautailuvideota on katsottu Youtubessa 
225 834 kertaa, mikä on suomalaiselta yritykseltä 
saavutus. Puhtaasi lentokenttää ja Finnairia mai-
nostavaa videota tuskin olisi jakanut moni, eivätkä 
videota jakaneet ihmiset välttämättä edes ajatelleet 
osallistuneensa mainoskampanjan jakamiseen, sillä 
videon seitsemästä minuutista ja 20:stä sekunnista 
vain viimeiset sekunnit ovat omistettu puhtaasti 
mainostavan tahon iskulauseille ja logoille. Finavialle 
suunniteltu kampanja ei ole varsinaisesti osoitus 
digitaalisen median innovatiivisesta käytöstä, mutta 
äärimmäisen hyvällä maulla ja ammattitaidolla 
toteutettu videosarja levisi uuden median avulla ym-
päri maailmaa, mikä osoittaa ihmisten halun jakaa 
verkossa jotain mikä liikuttaa heitä, vaikka kyseessä 
olisi mainoskampanja.

Emme ehtineet PulseOnin kanssa päästä siihen 
pisteeseen, että olisimme saaneet markkinoinnin 
käyttöön tarpeeksi rahaa mittavan kampanjan 
suunnitteluun tai toteuttamiseen. Käyttäjälähtöisyys 
oli kuitenkin PulseOnin tuotesuunnittelun ydinaja-
tuksena alusta lähtien, siksi rannelaite suunniteltiin 
mahdollisimman huomaamattomaksi ja mobiiliapli-
kaatio rakennettiin käyttäjien henkilökohtaisen pa-
lautteen ympärille. Mainonnan strategiassa tuli ottaa 
huomioon, että optiset sykerannekkeet ovat suurelle 
yleisölle vielä tuntematon tuote ja PulseOn täysin 
uusi yritys, jolla ei ole vielä minkäänlaista brändiar-

voa. Kuluttajien ”kouluttaminen” tai suuren infor-
maatiomäärän leipominen mainoksen sisään tuntui 
minusta hieman naiivilta tavalta rakentaa brändiä, 
sillä en jaksa luottaa siihen että kukaan pysähtyisi ny-
kypäivän mainosvirrassa lukemaan listaa tuntemat-
toman tuotteen ominaisuuksista. Itse olisin halunnut 
luoda mainoksia, jotka keskittyisivät ominaisuuksien 
listaamisen sijaan sykevyön katoamisesta syntyvän 
vapauden tunteen visualisoimiseen ja huokuttelisivat 
sitä kautta hankkimaan lisäinformaatiota PulseOnin 
verkkosivuilta. Vaikka tuotteen ainutlaatuiset myyn-
tiväitteet korostivatkin käyttömukavuutta, PulseOnin 
mainonta tuntui minusta liian yrityskeskeiseltä ja 
siksi vanhanaikaiselta. 

6.3. UX   

Mobiilisuunnittelun kautta syntynyt käsite käyttöko-
kemuksesta on uuden median täkeimpiä lähtökohtia 
ja se pohjautuu samalla tavalla käyttäjälähtöiseen 
suunnitteluun kuin edellisessä luvussa mainittu 
moderni kuluttajakeskeinen markkinointiviestintä. 
Käyttökokemus sekoitetaan usein käyttöliittymään, 
sillä molemmat käsitteet liittyvät ihmisen ja koneen 
vuorovaikutukseen. Käytettävyys onkin käsite joka 
asettuu näiden kahden termin väliin, sillä käyttöliit-
tymä on se ihmisen luoma tapa, jolla koneesta tulee 
kuluttajalle käytettävä. Käytettävyys taas luo kulutta-
jalle tunteen siitä, että kone on hänen hallinnassa, eli 
syntyy käyttökokemus. 

Kari Kuutti toteaa artikkelissaan ”HCI and design: 
uncomfortable bedfellows” että 90-luvun lopulla sekä 
vuosituhannen taitteessa käytettävyyden ymmärtä-
minen nousi keskeiseen rooliin HCI-tutkimukses-
sa, vaikka sen tutkimukselle ei ollut olemassa vielä 
minkäälaista teoreettista pohjaa.3 Nokia tekikin juuri 
vuosituhannen vaihteessa paljon käytännönläheistä 
tutkimusta matkapuhelimiensa käytettävyydestä, 
kun käyttöliittymäsuunnittelun pioneerit joutuivat 
pohtimaan kuinka saada valtavan määrän kansioita 

3 Kuuti K. et al. 2009, s. 43-59
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lajiteltua niin, että kuluttajat löytäisivät intuitiivisesti 
tarvitsemansa informaation joutumatta selaamaan 
kymmeniä kansioita päästäkseen päämääräänsä. 
Nokian tekemässä tutkimuksessa sana ”käytettävyys” 
on purettu seuraaviin tekijöihin: opittavuus, muis-
tettavuus, tehokkuus, virheprosentti ja tyytyväisyys.4 
Käyttökokemukseen kuuluu paitsi yleinen tunne siitä 
että tuote tai palvelu toimii teknisesti juuri sillä taval-
la kuin sen haluaisi toimivan (i.e. käytettävyys), mutta 
myös visuaalisella suunnittelulla on tärkeä osa yleisen 
käyttökokemuksen muodostumisessa. 

Mark Hassenzahl selittää vuonna 2008 kirjoitta-
massaan artikkelissa termin UX olevan tuotteen tai 
palvelun käytöstä syntyvä hetkellinen hyvä tai huono 
tunne. Tuon tunteen mittaaminen on Hassenzah-
lin mukaan monimutkaista, sillä sen ymmärtämi-
seksi pitäisi päästä käyttäjän pään sisään tuotteen 
tai palvelun käytön aikana. Hän jatkaa toteamalla, 
että hetkellisen tunteen vaikutusta pitkäaikaiseen 
käyttökokemukseen ja sen myötä syntyvään asentee-
seen on myös erittäin vaikea mitata.5 Puutteellisesta 
tutkimuspohjasta huolimatta yritykset ovat alka-
neet ottaa enemmän huomioon käyttökokemuksen 
osuuttaa strategisessa suunnittelutasossa. Sari Kujala 
toteaa tutkimuksessaan, että pitkäaikainen posi-
tiivinen käyttökokemus nähdään yrityksille elineh-
tona, koska sen katsotaan vaikuttavan kuluttajien 
uskollisuuteen.6 Kujala halusi tutkimuksessaan ottaa 
huomioon juuri pitkäaikaisen käyttökokemuksen 
yhteyden kuluttajien tyytyväisyyteen, siksi hän kehitti 
tutkimusta varten uudenlaisen käyttökokemuksen 
palautteenantolomakkeen, jossa käyttäjät pääsisivät 
ilmaisemaan käyttökokemuksensa muuttumisen pit-
källä aikavälillä visuaalisin keinoin. Kujalan kaaviossa 
aikajanan alkupisteenä toimi tuotteen ostohetki 
ja päätepisteenä nykypäivä. Muuttujana kaaviossa 
toimi käyttökokemuksen positiivisen ja negatiivisen 
tunteen vaihtelu joita käyttäjät ilmaisivat piirtämällä 

4 Lindholm C. et al. 2003, s. 252

5 Hassenzahl M. 2008, s. 11-15

6 Kujala S. et al. 2011, s. 474

mielipidekäyrää keskiviivan (+/-) molemmin puolin. 
Kujala pyysi tutkimukseen osallistuneita henkilöitä 
piirtämään ensin käyrän kuvaamaan yleistä käyttö-
kokemustaan riippumatta siitä, mitkä tekijät vaikut-
tivat kokemukseen. Seuraavaksi hän pyysi osallistujia 
piirtämään samalla tavalla viivan neljään kaavioon 
joiden otsikkoina toimi ”ulkonäkö/viehätys”, ”help-
pokäyttöisyys”, ”hyödyllisyys” ja ”käyttöaste”. Kujala 
huomauttaa että vapaasti piirretystä kaaviosta on 
helppo poimia selkeät käännekohdat, sillä osallistujia 
pyydettiin selittämään jokainen viivassa tapahtuva 
suunnanmuutos. Tutkimus auttoi siis keräämään 
yhteen käyttökokemukseen positiivisesti ja nega-
tiivisesti vaikuttavat tekijät. Alku- ja loppupisteitä 
vertaamalla saatiin myös tieto siitä, oliko pitkäai-
kainen käyttökokemus ollut hyvä vai huono. Oman 
tutkimuskysymykseni kannalta merkittävin huomio 
Kujalan tutkimuksessa oli se, että yleistä ulkonäköä ja 
viehätystä mittaavista kaavioista saadut positiiviset 
pitkäaikaiset kokemukset olivat suorassa yhteydessä 
käyttäjien yleiseen pitkäaikaisen positiiviseen käyttö-
kokemukseen.7 Tästä voi siis päätellä, että muotoilulla 
voi olla suurikin merkitys pitkäaikaisen positiiviseen 
käyttökokemukseen ja kuluttajien uskollisuuteen. 

PulseOnin sykerannekkeessa käyttömukavuuden 
tavoittelu asettuikin sekä materiaalivalinnoissa, että 
tuotemuotoilussa kaiken muun edelle, mikä aiheutti 
sekä tuotteen ulkonäköön ja yleiseen käytettävyy-
teen ongelmia. Laitteen tarkan sykkeenmittauksen 
takaamiseksi rannekkeen materiaalin tuli olla tar-
peeksi joustava, että sen sai kiristettyä tiukalle, mutta 
samalla pehmeä ettei ranneke hankaisi ihoa urheilun 
aikana. Ymmärrän hyvin, että laitteen tarkka mittaus 
asetetaan kaiken muun edelle, mutta käyttäjäkoke-
mus ei yksinkertaisesti voi alkaa tunteella, että on 
maksanut liikaa tuotteen laatuun nähden. Laitetta 
on myös lähes mahdotonta myydä, jos se tuntuu 
ja näyttää halvalta, vaikka se toimisikin kilpailevia 
tuotteita paremmin, koska keskivertokuluttajat eivät 
aina tee ostopäätöksiään järkisyistä. Laitteen helppo-

7 Kujala S. et al. 2011, s. 475-481
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käyttöisyydellä perusteltiin myös sitä, että laitteeseen 
tuli vain kaksi nappia. Intuitiivisuus tosin katosi heti 
kun kahdelle napille määriteltiin monta eri funkti-
ota, vaikka ensivaikutelman kannalta kahden napin 
valinta oli hyvä ratkaisu.

Mobiilisovelluksen puolella käyttökokemus otettiin 
mielestäni hyvin huomioon, ja huomasimme käyttä-
jätesteissä että testaajat olivat erittäin tyytyväisiä so-
velluksen ulkonäköön, sekä yleiseen käytettävyyteen. 
Negatiivista palautetta saimme muutamilta testaajil-
ta siitä, ettei sovellusta voinut personoida omiin käyt-
tötarpeisiin, esimerkiksi urheilusuorituksen tallen-
nuksen yhteyteen olisi ollut hyvä voida merkitä mistä 
urheilulajista oli kyse, sillä moni aktiivinen ihminen 
harrastaa montaa eri lajia. Huomasimme myös että 
tekemämme erikoisratkaisu sovelluksen sisällön 
muuttamisesta puhelimen ollessa vaakasuunnassa ei 
tuntunut testaajista luontevalta, sillä älypuhelimien 
yleiseen käyttölogiikkaan kuuluu, että sisältö pysyy 
samana puhelimen suunnasta riippumatta. Kritii-
kistä ja testauksen yhteydessä huomatusta toimi-
mattomuudesta huolimatta pidin ideaa hyvänä, sillä 
saimme siten huomattavasti enemmän irti sovelluk-
sesta. Käyttöliittymään olisi vain pitänyt lisätä pieniä 
muistutuksia siitä, että lisää urheilupalautetta oli 
piilossa vaakatasossa. Hyvä puoli mobiilisuunnitte-
lusta onkin se, että se antaa suunnittelijoille jatkuvan 
mahdollisuuden reagoida kuluttajien negatiivisiin 
käyttökokemuksiin. Visuaalisten päivitysten seurauk-
sena saatu positiivinen palaute kertookin graafisen 
suunnittelun roolista UX-suunnittelussa käytettä-
vyyden välineenä, sillä visuaaliset muutokset toivat 
käyttäjille positiivisemman käyttökokemuksen. 

Huomasin testikäyttäjien kärsivällisyyden olevan 
paljon lyhyempi kuin olisin kuvitellut. Voi tietysti 
olla että testikäytäjän rooli pisti heidät ”heittämään 
hanskat tiskiin” ilman sen suurempaa motivaatiota 
etsiä ratkaisuja ongelmatilanteisiinsa. Olin esimer-
kiksi tehnyt erittäin kattavan käyttöoppaan joka oli 
toimistolla toteutetuissa testitilanteissa pöydällä 
ja mainitsimme sen olemassaolosta ennen testien 

aloittamista. Opasta käyttivät vain ne testaajat, jotka 
eivät yksinkertaisesti ymmärtäneet mitä tehdä ja 
jotka olivat menettäneet malttinsa. Turhautunei-
suuden tilassa he eivät myöskään meinanneet löytää 
ratkaisua ongelmiinsa oppaasta, vaikka sen rakenne 
oli hyvin selkeä ja olin käyttänyt siinä lähinnä isoja 
kuvia ja vain pieniä selittäviä tekstinpätkiä. Haas-
tattelimme testaajia lopuksi ja kysyimme tuntuiko 
opas tarpeelliselta työkalulta. Suurin osa myönsi että 
ongelmatilanteita varten on hyvä olla käyttöopas 
saatavilla, mutta he käyttäisivät sitä vain silloin kun 
mikään muu ei auta, sillä heidän mielestään laitteen 
tulee toimia täysin intuitiivisesti, muuten se on huo-
nosti suunniteltu.   

6.4. Viisas muotoilu ja tyhmät asiakkaat

Suuri haaste missä tahansa muotoilussa nykypäi-
vänä on juuri kuluttajien tottuminen ajatukseen, 
että tuotteen tai palvelun tulee olla suunniteltu niin 
helppokäyttöiseksi, ettei ohjekirjoja tarvitse koskaan 
edes vilkaista. The Guardian toteaa artikkelissaan8 
että elämme nyt maailmassa, jossa uteliaisuuteen ja 
huolellisuuteen ei kannusteta, ja jossa ohjekirjat ovat 
hitaasti mutta varmasti kuolemassa sukupuuttoon. 
Ymmärrän hyvin että käyttäjän näkökulmasta voi 
olla raivostuttavaa joutua etsimään yksinkertais-
ta informaatiota puhelinluetteloa muistuttavasta 
monikielisestä ohjekirjasta, mutta vaarana on se, että 
helppokäyttöisyyden tavoittelu asettuu innovaation 
ja kestävän kehityksen tielle. Toki nautin itsekin siitä, 
kun saan uuden teknologiatuotteen käteeni ja on-
nistun käyttämään sitä lukematta riviäkään tylsästä 
ohjekirjasta, mutta helppokäyttöisyyden ja käyt-
töönoton nopeuden maksimointi myös kannustaa 
kuluttajaa olemaan tyhmä. Tämä voi johtaa esimer-
kiksi siihen, ettei kuluttajaa enää kiinnosta tuotteen 
alkuperän selvitäminen, tai hänen kohdatessa tekni-
siä ongelmia, vianmäärityksen ja ratkaisun etsiminen 
voi tuntua liian työläältä, jolloin kuluttaja voi luopua 
laitteen käytöstä tai hankkia tilalle uuden. Kuluttajan 

8 www.theguardian.com, (luettu 27.05.2015)
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ja ympäristön näkökulmasta olisi huomattavasti vii-
saampaa koittaa ymmärtää kuinka laitteet toimivat, 
jotta laitteen voisi tarpeen tullen koittaa korjata itse, 
eikä teknologiajätettä syntyisi niin valtavia määriä. 

Suunnittelijan näkökulmasta käyttökokemuksen 
suunnittelu on positiivinen ongelma, sillä se vaatii 
innovatiivista osaamista, mikä tekee suunnittelu-
palveluiden myymisestä helppoa ja niiden ostosta 
kannattavaa yrityksen näkökulmasta. Design ROI 
-niminen tutkimusprojekti selvitti muotoilun konk-
reettisia hyötyjä yrityksen liikevaihdon kannalta ja 
käytettävyyden tärkeys nousee tutkimuksessa useasti 
esille. Tutkimuksessa todetaan että yritykset, jotka 
ottavat muotoilun osaksi operatiivista, taktista ja 
strategista suunnittelua, hyötyvät siitä sekä nopeam-
malla kassavirralla ja aineettoman pääoman kertymi-
sellä.9 Muotoilun hyödyt eivät siis rajoitu pelkästään 
käytettävyyden parantumiseen, vaan niillä on selkeä 
vaikutus yrityksen kassavirtaan.  

6.5. Muotoiluajattelu älyvarusteiden 
tuotekehittelyn tukena

Onnistunut visuaalinen muotoilu voi siis Design ROI 
-tutkimuksen mukaan lisätä kassavirtaa, mutta mikä 
lopulta on onnistunutta muotoilua? Riittääkö se, jos 
onnistuneen muotoilun avulla yritys onnistuu hetkel-
lisesti nostamaan myyntilukujaan? Vai lasketaanko 
onnistuneeksi muotoiluksi vain sellaista joka lisää 
sekä yrityksen pääomaa, että tuo käyttäjälleen jotain 
lisäarvoa elämään? 

Eettisyys ja ekologisuus ovat tärkeitä kysymyksiä, 
varsinkin nyt kun maailma elää murroksen aikaa 
ilmastonmuutoksen ja talousvaikeuksien keskellä. 
Elke den Oudenin mukaan muotoiluajattelun tuoma 
lisäarvo toimii neljällä eri tasolla: käyttäjän, järjestön, 
ekosysteemin ja yhteiskunnan tasolla.10 Den Oudenin 
mukaan arvon tuottaminen käyttäjän tasolla voidaan 

9 http://www.designroi.fi/, s.85, (luettu 07.07.2015)

10 Den Ouden 2012, 6/205

käsittää onnistuneeksi, mikäli muotoilu tuottaa 
käyttäjälleen mielihyvän tunteen pitkällä aikavälillä.11 
Tämä UX:ään, eli käyttäjäkokemukseen kytkeytyvä 
ideologia eroaa vanhanaikaisesta yritysmaailmasta 
tutusta ideologiasta, jonka mukaan vain yritykselle 
itselleen tuotettu arvo on merkittävää, koska sen mit-
taaminen onnistuu helposti myyntilukujen perusteel-
la. Mistä käyttäjälle tuotettu mielihyvä sitten koos-
tuu? Voidaanko sellaista edes määrittää, kun olemme 
kaikki yksilöitä joiden kokemukset, kulttuuriympä-
ristö ja henkilökohtaiset mieltymykset vaikuttavat 
mielihyvän tunteen muodostumiseen? Endeavour 
Partnersin tekemän älyvarusteiden käyttöön kohdis-
tuvan tutkimuksen mukaan mielihyvän tuottamisen 
ja sen kautta tuotteen tai palvelun pitkäaikaisen 
käytön takana on yhdeksän vaatimuksen lista, joiden 
kuuluisi jokaisen täyttyä onnistuneen käyttäjäkoke-
muksen saavuttamiseksi:

1. Tuotteella tulee olla selkeä arvolupaus, joka erottuu 
muista vastaavista tuotteista
2. Tuotteen ulkoasun tulee olla tarpeeksi miellyttävä 
että sen käyttöä ei tarviste hävetä
3. Tuotteen käyttöönoton tulee olla mahdollisimman 
vaivatonta ja nopeaa
4. Tuotteen tulee olla mukava myös pitkäaikaisessa 
käytössä
5. Tuotteen tulee tuntua fyysisesti laadukkaalta
6. Tuotteen käyttökokemuksen tulee olla intuitiivista 
ja sulavaa alusta loppuun
7. API-tuki, eli tuotteen yhteensopivuus kolmannen 
osapuolen palveluiden kanssa tarjottava
8. Tuotteen tulee häiritä elämää mahdollisimman 
vähän
9. Tuotteen tulee antaa käyttäjälleen selkeän tunteen 
että hän hyötyy sen käytöstä  12

Toki monet EP:n laatiman listan vaatimuksista riip-

11 Den Ouden 2012, 24/205

12 http://endeavourpartners.net/assets/Endeavour-Par-
tners-Wearables-and-the-Science-of-Human-Beha-
vior-Change-Part-1-January-20141.pdf(luettu 07.07.2015)
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puvat juuri yksilöllisestä kokemuksesta, esimerkiksi 
kuinka määritellään miltä laadukas tuote tuntuu, 
tai mikä tuottaa käyttäjälle selkeän hyödyn tunteen? 
Kaikkia ei voi siis onnistua miellyttämään, mutta 
yhdeksän vaatimuksen listan minkä tahansa kohdan 
vähättely tai tietoinen ohittaminen kasvattaa varmas-
ti epäonnistumisen riskiä pitkäaikaisen asiakkuus-
suhteen luomisessa. 

Den Oudenin lisäarvon toinen taso – järjestötaso – 
tarkoittaa joko voittoa tavoittelevaa yritystä tai voit-
toa tavoittelematonta järjestöä, jonka tavoitteena on 
muotoiluajattelun avulla lisätä omaa ns. aineetonta 
pääomaa. Tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi käyt-
täjille tuotettua lisäarvoa osana yrityksen tai järjestön 
ideologiaa, mikä taas luo vastavuoroisesti käyttäjille 
kuvan siitä, että yritys välittää hänen tarpeistaan. 
Yritys voi Den Oudenin mukaan myös vaikuttaa 
kuluttajiin ”tunteen tasolla”, mikä lisää yrityksen 
mahdollisuuksia vaikuttaa kuluttajien tottumuksiin 
ja tapoihin.13 EP.n tutkimus käsittelee käyttäjän psy-
kologiaa osana monimutkaista ja pitkäaikaista pro-
sessia, jossa rutiinin muodostumisella on tärkeä rooli 
tuotetun lisäarvon kannalta. Tutkimuksen mukaan 
yritys voi vaikuttaa käyttäjän tapoihin lähettämällä 
ulkoisen ärsykkeen, esimerkiksi sovelluksen lähettä-
män huomautuksen, joka ajaa käyttäjän kaivamaan 
taskustaan puhelimensa. Mikäli huomautus, esi-
merkiksi aktiivisuustavoitteen täyttyminen, onnis-
tuu aiheuttamaan käyttäjässä mielihyvän tunteen, 
ihmispsykologian tapojen muodostumisen kaari 
(ärsyke --> toiminta --> palkinto) täyttyy ja käyttäjä 
tuntee saaneensa tuotteen kautta lisäarvoa elämään-
sä. Tutkimus käyttää Basis-nimistä sykemittareiden 
valmistajaa esimerkkinä onnistuneesta liikuntatottu-
musten muokkaamisesta. Yrityksen ydinajatukseen 
kuuluu terveiden elämäntapojen yhdistäminen ylei-
seen hyvinvoinnin tavoitteluun, estämällä käyttäjiään 
asettamasta itselleen liian korkeita kuntoilutavoittei-
ta. Pienten tavoitteiden saavuttaminen on helppoa ja 
saavutuksen seurauksena saatu positiivinen palaute 

13 Den Ouden 2012, 27/205

kannustaa asettamaan uuden lyhytaikaisen tavoit-
teen ja näin käyttäjä huomaamattaan rakentaa itsel-
leen tavan, jonka hän yhdistää positiiviseen mieliku-
vaan yrityksestä joka suunnitteli hänen käyttämänsä 
rannelaitteen. 

Kolmas De Oudenin määrittämä lisäarvon kategoria 
on ekosysteemin taso, jossa biologiasta tuttua termiä 
käytetään metaforana kuvaamaan eri yritysten ja jär-
jestöjen luomaa verkostoa, jonka jokainen osa toimii 
sekä itsenäisenä toimijana, että osana suurempaa 
kokonaisuutta luomassa lisäarvoa koko ekosystee-
mille.14 Neljäs, kaiken edellämainitun kattava arvon 
määrittelijä on yhteiskunnallinen taso. De Ouden 
käyttää kirjassaan esimerkkinä Lester Brownin 
kuvausta yhdysvaltalaisten kuvittelemasta bensan ar-
vosta suhteessa sen ”oikeaan” arvoon. Oikella arvolla 
Brown tarkoittaa bensan lopullista hintaa, kun siihen 
lasketaan sen löytymisen, porauksen, jalostamisen ja 
kuljetuksen lisäksi sen ilmastonmuutoksen edistä-
misestä aiheutuvat kulut, öljy-yhtiöiden verotukien 
kulut, lähi-idästä saatavan öljyn takaamiseen käytetyt 
sotilaalliset kulut sekä ilmanlaadun heikkenemisen 
aiheuttamat terveydenhuoltokustannukset. Kaikki 
tämä bensan myyntiarvon päälle tuleva lisäarvo jää 
siis yhteiskunnan maksettavaksi.15 En lähde enää 
tarkemmin purkamaan auki De Oudenin kahden vii-
meisen tason pyörteitä, sillä ne menevät hyvin kauas 
opinnäytetyöni aiheesta, mutta on tärkeää huoma-
ta, että nämä lisäarvon ylemmät tasot tiedostetaan 
nykyään myös yrityksissä, mikä johtaa muotoiluajat-
telun tarpeen kasvuun myös ylimmällä Design ROI 
-projektin määrittelemällä, strategisella tasolla.

PulseOnin tuotekehityksen takana oli ajatus maa-
ilman helppokäyttöisimmästä, mukavimmasta 
ja tarkimmasta optisesta sykemittarista. Kaikki 
sykerannekkeen huomaamattomasta muotoilusta 
mobiilisovelluksen henkilökohtaiseen palautteeseen 
oli suunniteltu palvelemaan käyttäjäänsä mahdolli-

14 Den Ouden 2012, 27/205

15 Den Ouden 2012, 29/205
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simman hyvin. PulseOn tavallaan täytti teoreettisella 
tasolla kaikki vaatimukset menestyvästä muotoi-
luajattelun huomioonottavasta tuotteesta, mutta 
kilpailu älyvarustemarkkinoilla on todella kovaa, eikä 
yrityksessä vallinnut mentaliteetti tuotteen me-
nestyksen suorasta suhteesta sen tekniseen suori-
tuskykyyn yksinkertaisesti riittänyt. En tietenkään 
tarkoita, ettei PulseOnilla olisi panostettu muotoilu-
ajatteluun ja markkinointiin, mutta selkeät merkit 
tuotteen ulkonäköön liittyvistä vakavista ongelmista 
ohitettiin kiireen ja resurssipulan vuoksi, mikä oli 
mielestäni suuri virhe. Käyn nyt uudestaan läpi 
Endevour Partnersin yhdeksän vaatimuksen listan 
onnistuneen käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi ja 
kuinka niiden täyttämisessä onnistuttiin/epäonnis-
tuttiin PulseOnin tuotekehityksessä:

1. Tuotteella tulee olla selkeä arvolupaus, joka erottuu 
muista vastaavista tuotteista
Kyllä, PulseOn tarjosi tarkkaa urheilunaikaista syk-
keenmittausta ranteesta, sekä henkilökohtaista harjoi-
tuspalautetta.

2. Tuotteen ulkoasun tulee olla tarpeeksi miellyttävä 
että sen käyttöä ei tarviste hävetä
Moni laitteen testaaja sanoi, että laitteen remmi näyttää 
halvalta. Itse laite sai paljon kehuja modernista huo-
maamattomasta muotoilustaan.  

3. Tuotteen käyttöönoton tulee olla mahdollisimman 
vaivatonta ja nopeaa
PulseOn sykerannekkeen pukeminen oli hankalaa ja 
käyttöönotossa esiintyi useasti yhteysongelmia puheli-
men kanssa

4. Tuotteen tulee olla mukava myös pitkäaikaisessa 
käytössä
PulseOnin ehdottomiin valttikortteihin kuului pitkäai-
kaisen käytön mukavuus

5. Tuotteen tulee tuntua fyysisesti laadukkaalta
Sykerannekkeen remmi oli kyllä kestävä, mutta se näytti 
halvalta eikä tuntunut laadukkaalta

6. Tuotteen käyttökokemuksen tulee olla intuitiivista 
ja sulavaa alusta loppuun
PulseOnin suurimpia haasteita oli intuitiivisuuden 
puute, sillä aika- ja tekniikkarajoitteet eivät sallineet 
kuluttajan ohjausta. Myös rannelaitteen parittaminen 
puhelimen kanssa aiheutti lukuisille käyttäjille ongel-
matilanteita selkeästä ohjeistuksesta huolimatta. 

7. API-tuki, eli tuotteen yhteensopivuus kolmannen 
osapuolen palveluiden kanssa
PulseOn tarjosi API-tukea, mutta sen kytkeminen päälle 
vaati käytäjältä rannelaitteen tehdasasetusten palautta-
misen, sekä muita teknistä osaamista vaativia aikaavie-
viä toimenpiteitä. 

8. Tuotteen tulee häiritä elämää mahdollisimman 
vähän
PulseOnin laite toimi kyllä teknisesti hyvin, mutta sen 
akku ei kestänyt kovin pitkään, minkä takia monet 
käyttäjät menettivät harjoitustietojaan rannelaitteen 
sammuttua kesken urheilun. Toki on käyttäjän vastuulla 
tarkistaa akun tilanne ennen urheilua, mutta käytän-
nössä lyhytkestoinen akku häiritsee elämää. Laitteen 
ruutua oli myös vaikea tulkita auringonpaisteessa, sillä 
siitä ei meinannut nähdä numeroita kunnolla.

9. Tuotteen tulee antaa käyttäjälleen selkeän tunteen 
että hän hyötyy sen käytöstä
PulseOnin käyttäjiltä saaman palautteen perusteella 
tuntui, että he nauttivat laitteen käytöstä ja saivat siitä 
hyötyä omaan hyvinvointiinsa.

PulseOnin tuotelupaukset olivat siis kohdallaan, mut-
ta toteutuksessa jäätiin melko kauas onnistuneesta 
käyttäjäkokemuksesta, pääosin resurssipulan vuoksi.
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7. Yhteenveto

Visuaalisen viestinnän ammattilaisilla on vastuu 
määritellä asemansa osana yhteiskunnan ekosys-
teemiä ja löysin erityisesti opinnäytetyön kirjalli-
sen osion parissa paljon materiaalia, joka todistaa 
luovan ajattelutaidon mukanaan tuomaa hyötyä sekä 
käyttäjän että yrityksen tasolla. Haasteena muotoilu-
ajattelun toteutumisessa on pääosin aika ja raha, sillä 
niitä molempia tarvitaan runsaasti hedelmällisen 
ajattelutyön tueksi. Muotoiluajattelun kautta voi-
daan saada aikaan positiivista muutosta niin pieniin 
kuin suuriin asioihin, vaikka joskus tuntuukin että 
graafinen suunnittelu vaikuttaa lähinnä pinnallisella 
tasolla. Olen huomannut myös opinnäytetyöni teon 
aikana että visuaalisen viestinnän tutkimuksen tulisi 
keskittyä yhä enemmän pitkäaikaisen positiivisen 
käyttökokemuksen ymmärtämiseen, sillä löytämästä-
ni UX:ää käsittelevästä aineistosta huokui tutkimuk-
sen puutteesta johtuva löyhä teoriapohja. Tutkimuk-
sen puute voi toki johtua aiheen tuoreudesta, mutta 
myös siitä että se osuu niin monen tutkimusalueen 
välimaastoon, että sen perinpohjainen ymmärtämi-
nen vaatisi tutkimusta niin muotoilun, psykologian, 
teknologian kuin sosiologian aloilta. Voi siis olla 
että UX on käsitteena liian laaja tutkimuskohteeksi, 
mutta tutkimustuloksista on pääteltävissä että graa-
finen suunnittelu (ja yleisesti muotoilu) voi parhaim-
millaan tuoda käyttäjälleen lisäarvoa parantamalla 
käytettävyyttä, joka on pitkäaikaisen positiivisen 
käyttökokemuksen ehto.
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Sanasto

Benchmarking =  Benchmarkingissa eli vertailuana-
lyysissa (kulkee myös nimellä esikuva-analyysi) 
vertaillaan omaa toimintaa toisten toimintaan, 
joista usein valitaan se paras vastaava käytäntö. 
Benchmarking on jatkuvaa ja järjestelmällistä oman 
organisaation laadun, tuottavuuden, työtapojen ja 
työprosessien tehokkuuden vertaamista parhaiden 
organisaatioiden sekä yritysten vastaaviin.1

Brändäys = Palvelun tai tuotteen identiteetin luomi-
nen, yleensä tarkoituksena luoda positiivinen mieli-
kuva ja siten tuottaa yritykselle lisäarvoa. 

Front end = Ohjelmiston tietojenkäsittelyn osa-alue 
joka kattaa käyttäjälle näkyvät osat, kuten tekstityylit, 
värit, toiminnallisuus jne.  

Graafinen suunnittelu = Graafinen suunnittelu on 
kuvallista viestintää - ulkoasun antamista viestille. 
Graafisen suunnittelijan tehtävä on auttaa katsojaa 
ymmärtämään haluttu viesti mahdollisimman hyvin 
ja helposti. Graafinen suunnittelu käsittää laa-
ja-alaisen toimintaympäristön, johon kuuluvat mm. 
mainonnan suunnittelu, painotuotteiden suunnit-
telu, sähköisten medioiden ulkoasujen suunnittelu, 
kuvitukset, animaatiot, yritysilmeet, pakkausten 
ulkoasujen suunnittelu, opasteet ja merkit.2

Grid = Suunnittelutyössä käytetty pohjaruudukko, 
jonka perusteella määritellään elementtien, kuten 
teksien ja kuvien sijainnit paperilla tai näytöllä suh-
teessa toisiinsa. 

HCI (Human-computer interaction) = Ihmisen ja 
tietokoneen vuorovaikutus ja sen tutkimus.

LinkedIn = Työverkostointiin tarkoitettu yhteisöpal-
velu internetissä

1 https://www.e-conomic.fi/kirjanpito-ohjelma/sanakirja/
benchmarking, (luettu 15.07.2017)

2 http://www.graafinen.com/, (luettu 14.05.2015)

Renderointi = Renderointi tai renderöinti tarkoittaa 
kuvan luomista mallista tietokoneohjelman avulla.3 

Startup-yritys = Nuori kasvuhakuinen yritys

UI (User Interface), eli käyttöliittymä = Käyttöliit-
tymä on se laitteen, ohjelmiston tai minkä tahansa 
muun tuotteen osa, jonka kautta käyttäjä käyttää tuo-
tetta. Esimerkiksi tietokoneohjelmassa käyttöliittymä 
tarkoittaa sitä ohjelman osaa, jonka käyttäjä näkee 
tietokoneen näytöllä, ja sitä tapaa (hiiri, näppäimis-
tö), jolla hän käyttää ohjelmaa.4

UX (User Experience), eli käyttäjäkokemus = Käyt-
täjäkokemus on ihmisen ja tietokoneen välisessä 
vuorovaikutuksessa keskeinen käsite, joka tarkoittaa 
jonkin tuotteen tai palvelun käyttämiseen tai kulut-
tamiseen liittyvää kokonaisvaltaista elämystä, joka 
kattaa tuotteen käyttöliittymän ja käytettävyyden 
ohella kirjon muita elämyksiä ja tunteita, joita saattaa 
esiintyä pitkänkin ajan kuluessa. Käyttäjäkokemusta 
ja käyttöliittymää ei tulisi sekoittaa keskenään, vaikka 
niitä käytetäänkin yleisesti väärin toistensa synonyy-
meinä.5

Wearables = Puettavat laitteet, kuten älykellot, sekä 
kehonmittaukseen tarkoitetut askel- ja sykemittarit.

3 https://fi.wikipedia.org/wiki/Renderointi, (luettu 
14.05.2015)

4 http://fi.wikipedia.org/wiki/Käyttöliittymä, (luettu 
14.05.2015)

5 http://fi.wikipedia.org/wiki/Käyttäjäkokemus, (luettu 
14.05.2015)



59

Lähteet

Kirjalliset lähteet:

Den Ouden Elke 2012, Creating value for People, Or-
ganizations and Society, Springer-Verlag Lontoo

Lindholm C., Keinonen T & Kiljander H. 2003, Mobile 
Usability – How Nokia Changed the Face of the Mobi-
le Phone. MacGraw-Hill, Yhdysvallat

Seppänen Janne 2002 Katseen Voima – kohti 
visuaalista lukutaitoa. Vastapaino, Tampere  

Syrjälä, Leena & Syrjäläinen, Eija & Ahonen, Sirkka & 
Saari, Seppo 1996
Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Kirjayhtymä, 
Rauma.

Artikkelit:

Hassenzahl M. 2008. User Experience (UX): Towards 
an experiential perspective on product quality, IHM 
’08, Proceedings of the 20th International Conference 
of the Association Francophone d’Interaction Hom-
me-Machine, s.11-15

Kujala S., Roto V., Väänänen-Vainio-Mattila K., 
Karapanos E., Sinnelä A., 2011. Interacting with 
Computers 23, s.474-482

Kuutti K. 2009: HCI and design: uncomfortable bed-
fellows? Binder T., Löwgren J. & Malmborg L. (toim.)
(Re)searching the Digital Bauhaus. Springer, Lontoo, 
s. 43-59

Obrist M., Roto V., Vermeeren A., Väänänen-
Vainio-Mattila K., Lai-Chong Law E., Kuutti K. 2012, 
In Search of Theoretical Foundations for UX 
Research and Practice

Digitaaliset lähteet:

Akatemia 24/7, http://akatemia.fi/2012/09/niin-
seksiton-mutta-niin-suunnattoman-tarkea/, 
(luettu 11.6.2015)

Design ROI, http://www.designroi.fi/, 
(luettu 30.06.2015) 

e-conomic, https://www.e-conomic.fi/kirjanpito-
ohjelma/sanakirja/benchmarking, (luettu 15.07.2015)

eMarketer, http://www.emarketer.com/Article/
2-Billion-Consumers-Worldwide-Smartpho-
nes-by-2016/1011694, (luettu 02.07.2015)

Endeavour Partners 2014, Inside Wearables - How 
the Science of Human Behavior Change Offers the 
Secret to Long-Term Engagement, http://endea-
vourpartners.net/assets/Endeavour-Partners-Wea-
rables-and-the-Science-of-Human-Behavior-Chan-
ge-Part-1-January-20141.pdf, (luettu 07.07.2015)

Forbes, http://www.forbes.com/sites/
roberthof/2014/02/04/how-fitbit-survived-as-a-
hardware-startup/, (luettu 30.06.2015)

Graafinen – tietopankki graafikoille,
 http://www.graafinen.com/, (luettu 14.05.2015)

Grafia, http://www.grafia.fi/tietoa-alasta/#visuaali-
sen-viestinnan-suunnittelija, (luettu 02.06.2015)

Medium, https://medium.com/re-write/we-dont-
need-more-designers-who-can-code-b81483d2a0e6, 
(luettu 07.07.2015)

The Guardian, http://www.theguardian.com/
technology/2009/aug/19/instruction-manual-
obsolete, (luettu 27.05.2015)



Pu
ls

eO
n 

– 
su

un
ni

tt
el

uk
ok

on
ai

su
us

 o
pt

is
en

 sy
kk

ee
nm

itt
au

ks
en

 k
as

vu
yr

ity
ks

el
le

60

Venturebeat, http://venturebeat.com/2015/06/29/
slice-intelligence-fitbit-is-outselling-the-apple-
watch/, (luettu 30.06.2015)

Wikiopisto, https://fi.wikiversity.org/wiki/
Suunnitteluajattelu_%28Design_Thinking%29, 
(luettu 27.06.2015)

Wikipedia Käyttäjäkokemus, https://fi.wikipedia.org/
wiki/K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4kokemus, 
(luettu 14.05.2015)

Wikipedia Käyttöliittymä, https://fi.wikipedia.org/
wiki/K%C3%A4ytt%C3%B6liittym%C3%A4, 
(luettu 14.05.2015)

Wikipedia Renderointi, https://fi.wikipedia.org/wiki/
Renderointi, (luettu 14.05.2015)





Pu
ls

eO
n 

– 
su

un
ni

tt
el

uk
ok

on
ai

su
us

 o
pt

is
en

 sy
kk

ee
nm

itt
au

ks
en

 k
as

vu
yr

ity
ks

el
le

62

PulseOn - Suunnittelukokonaisuus 
optisen sykkeenmittauksen 

kasvuyritykselle

Taiteen maisterin opinnäytetyö
Tuomas Saikkonen

2015

PulseO
n - Suunnittelukokona

isuus optisen sykkeenm
itta

uksen ka
svuyritykselle

Taiteen m
aisterin opinnäytetyö  

Tuom
as Saikkonen 2015

Taiteen maisterin opinnäytetyö
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Median laitos
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Aalto-yliopisto
2015


