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Tämän diplomityön aiheena on älypuhelimen käyttäminen ihmisen mittaamiseen. Tar-
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siin, joilla mittauksia on mahdollista suorittaa ja arvioidaan mittausten luotettavuutta. 
Mahdollisuuksien mukaan älypuhelinmittausta verrataan johonkin vaihtoehtoiseen ta-
paan suorittaa mittaus. Tuloksien perusteella opiskelijat arvioivat mittauksen soveltu-
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Alkusanat 
Tämä työ sai alkunsa tarpeesta kehittää mittausjärjestely, jonka pystyisi tekemään keneltä 

tahansa löytyvillä laitteilla. Ohjaajan kanssa keskusteluissa mittausvälineeksi täsmentyi 

suhteellisen lyhyen ajan sisään älypuhelin, joka sittemmin muodostui työn varsinaiseksi 

aiheeksi. Aiheen ja aineiston pohjalta, sekä kokemuksista oppilaana olemisesta muodos-

tui tämän työn mittausjärjestely, joka aiheesta johtuen on pyritty suunnittelemaan astetta 

yleisemmällä tasolla.  

 

Haluan osoittaa kiitokseni ohjaajalleni Markus Turuselle kärsivällisyydestä, jota työn oh-

jaaminen on eittämättä vaatinut. 

 

 

Jani Valkonen 
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1 Johdanto  
Tämän diplomityön aiheena on ihmisen mittaaminen älypuhelimen avulla. Teoriaosiossa 

tarkastellaan älypuhelinta sekä yleisesti antureihin ja mittausjärjestelmiin liittyvää teo-

riaa. Lisäksi tarkastellaan kirjallisuudesta tutkimuksia, joissa älypuhelin on ollut jollakin 

tavalla osallisena ihmisen mittaamisessa. Teoriaosuudessa on tarkoitus kartoittaa, miksi 

älypuhelin voisi olla mielekäs itsensä mittaamisen apuväline ja mitä kaikkea on tähän 

mennessä mitattu älypuhelimella liittyen biologisiin ilmiöihin ja ihmisen mittaamiseen. 

Tutkimusosassa on tarkoitus suunnitella koejärjestely, jota voitaisiin käyttää opetuksessa. 

 

Sairauksien hallinta ja ennaltaehkäisy ovat tärkeitä terveyden ja hyvinvoinnin paranta-

miseksi. Tämän saavuttamiseksi onkin pyritty ohjaamaan ihmisiä tekemään terveyden 

kannalta parempia valintoja niin liikkumisen kuin ravinnonkin suhteen. Tutkimuksissa on 

todettu, että puhelimeen tulevat automaattiset viestit ja muut puhelinperusteiset menetel-

mät voivat osaltaan auttaa riskiryhmään kuuluvien tietoisuutta sairaudesta ja parantamalla 

siten elämänlaatua. Koska tekstiviestit ja puhelimet ovat jo osana monen ihmisen päivit-

täistä elämää, olisi puhelimeen liitettävillä terveys- ja hyvinvointipalveluilla helppo saa-

vuttaa laaja käyttäjäjoukko. (Krishna, 2009) 

 

Suomessa terveydenhuollollisia haasteita luo kallelleen kääntynyt väestön ikäpyramidi. 

Vanhuksien määrä suhteessa nuorempaan työikäiseen väestöön aiheuttaa huoltosuhteen 

rapautumista. Tämä johtaa väistämättä siihen, että on kehitettävä uusia tehokkaita tapoja 

hoitaa väestöä kustannustehokkaasti, mutta kuitenkin inhimillisesti. Heikentynyt huolto-

suhde muodostaa ongelman erityisesti yksilölliselle hoidolle, kun potilasta kohden varattu 

aika pienenee potilasmäärän kasvaessa. Tällöin olisi tärkeä käyttää potilasta kohden va-

rattu aika mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Ratkaisuksi on ehdotettu muun muassa 

itsenäisesti tapahtuvan hoidon ja ennaltaehkäisevien hoitomuotojen lisäämistä (Chan, 

2008). Mobiililla terveydenhuollolla voidaan edistää terveydenhuoltoa ilman tarvetta lää-

kärissä käynnille. 

 

Mobiiliterveydenhuollon hankkeille on ominaista ennaltaehkäistä sairauksien syntyä li-

säämällä tietoisuutta ja toisaalta helpottaa kroonisesti pitkäaikaissairaiden elämää. Eräs 

tapa ennaltaehkäistä sairauksia on seulat, joissa esimerkiksi omaan tai vanhempien poti-

lashistoriaan perustuen arvioidaan riskiä sairastumiselle. Lomakkeiden täyttö voitaisiin 

tehdä sähköisesti, eivätkä ne vaatisi terveydenhoidon henkilökunnan paikallaoloa. Näin 
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yksilö pystyisi itse arvioimaan omaa terveydentilaansa ja hoidon tarvettaan. Toinen tär-

keä seikka on mittausten tekeminen. Osa mittauksista vaatii kuitenkin asiantuntevan hen-

kilöstön paikalla oloa, joten näitä ei ole niin helppo ulkoistaa yksilön omatoimiseksi teh-

täväksi. 

 

Oma-aloitteinen ja itsenäinen hoidon arviointi ja mahdollinen itsensä mittaaminen säästää 

hoitohenkilökunnan aikaa. Tällöin lääkärille jää enemmän aikaa potilaalle. Lisäksi lääkä-

rillä on enemmän tietoa käytettävissä, mikä johtaa kohdistetumpaan ja yksilöllisempään 

hoitoon. Hoito on myös tarkempaa, koska lääkäriin mennessä ei välttämättä muisteta ker-

toa kaikkea tarpeellista. On lisäksi huomattu, että mitä tietoisempia sairaudesta ollaan, 

sitä vähemmän ilmenee niin sanotusti ”turhia” hoitokäyntejä (Raphael, 2010). Esimer-

kiksi diabetesta sairastavien lasten vanhemmat stressaavat lapsestaan vähemmän, mitä 

enemmän he tietävät sairaudesta. 

 

On huomionarvoista, että vaikka diplomityön aihe käsittelee läheisesti mittaamista, ei se 

ole työn ainut tarkoitus. Mittaamisella on yleensä jokin funktio, eli muuttujia mitataan 

sen vuoksi, että ne ovat jollakin tavalla merkityksellisiä. Esimerkiksi sydämen sähköistä 

signaalia tutkimalla voidaan saada selville sydämen kunto tai riskitekijöitä erinäisiin sai-

rauksiin. Usein ihmisen mittaamisessa tarkoitus on tiedostaa terveydentila tai jollakin ta-

valla parantaa terveyttä tai hyvinvointia ja ennaltaehkäistä sairauksia tai vaihtoehtoisesti 

selvittää, mistä sairaudesta on kyse. Tämän takia diplomityönkin tärkeimpiä tarkoituksia 

on selvittää, millä tavoin älypuhelinta voitaisiin käyttää avuksi terveyden tai hyvinvoin-

nin kohentamiseksi, joko suoraan mittauslaitteistona, mittauslaitteiston osana tai elämän-

tapojen seurantajärjestelmänä. Toisaalta mittauksen tekevät opiskelijat ovat tärkeässä 

osassa tulevaisuuden innovaattoreina. 

 

Aluksi tarkastellaan mobiiliteknologiaa yleisellä tasolla osana terveydenhuoltoa. Tämän 

jälkeen käydään lyhyesti läpi anturien perusominaisuuksia.  Sitten käydään läpi älypuhe-

linmittauksia sekä asiaan kuuluvaa termistöä. Älypuhelinmittauksia arvioidaan kolmella 

tavalla: älypuhelin itse mittalaitteena, älypuhelin osana mittalaitetta ja älypuhelinsovel-

lukset terveydenhoidon apukeinona. Tutkimusten perusteella pyritään muodostamaan 

mielekäs mittauskokonaisuus, jonka opiskelijat voivat itse suorittaa.  
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2 Mobiiliteknologia osana terveydenhuoltoa 
 

Omatoimiseen terveydenhuoltoon saattaa liittyä riskejä. Esimerkiksi vapaamuotoisem-

missa arvioinneissa saattaa potilas joko liioitella tai väheksyä lääkärissäkäyntikertojensa 

määrää (Bhandari, 2006). Liioittelun ja vähättelyn on huomattu olevan riippuvainen po-

tilaan kognitiivisista kyvyistä (kuten muisti), lääkärikäyntien tiheydestä ja siitä, kuinka 

pitkältä ajalta käynnit on muistettava. Osittain samaa ilmenee myös siinä, kuinka vaike-

aksi potilas itse kokee sairautensa. Sairauden kokemukset ovat erittäin yksilöllisiä, joten 

ei voida yksikäsitteisesti määritellä itsearvioinnin perusteella, kuka tarvitsee hoitoa enem-

män tai aikaisemmassa vaiheessa.  

 

Mobiiliteknologia vaikuttaa lupaavalta keinolta ratkaista osaa terveydenhuollon rajoituk-

sista, kuten lääketieteellisen henkilökunnan puuttumista, rajoitettuja raharesursseja, tau-

din tuoma painolastia tai hoitoon pääsyn vaikeutta. Tärkeimpiä asioita mobiiliterveyden-

huollossa on tiedon siirtyminen tehokkaasti potilaan ja terveydenhuollon henkilökunnan 

välillä. (Toader, 2015) 

 

 

Älypuhelin Suomessa 

Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa 69 prosentilla 16 - 89-vuoti-

aista oli käytössä oma älypuhelin vuonna 2015 (Tilastokeskus, 2015). Älypuhelimella on 

Tilastokeskuksen tutkimuksessa tarkoitettu laitetta, jossa on vähintään 3G-internetyhteys, 

qwerty-näppäimistö ja hyötysovellusten latausmahdollisuus. Usein älypuhelimeen kuu-

luu lisäksi kamera sekä kosketusnäyttö. 94 prosentilla alle 45-vuotiaista on käytössä äly-

puhelin. Tätä vanhemmilla prosenttiosuus laskee nopeasti. Kuvassa 1 on kuvattu älypu-

helimen käyttäjät ikäluokittain vuonna 2015.  
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Kuva 1. Älypuhelin omassa käytössä ikäluokittain 2015, %-osuus väestöstä. Kuva lähteestä (Tilasto-

keskus, 2015). 

 

Älypuhelimen käytössä näkyy selkeä ero 65 vuotta täyttäneiden ja tätä nuorempien vä-

lillä. Vanhimmissa ikäluokissa älypuhelin on käytössä vain n. 10 prosentilla ikäryhmästä. 

Tämän perusteella voidaan olettaa, että älypuhelimeen pohjautuva uusi mittausmene-

telmä tai elämänhallintasovellus saattaa olla hankalampi ottaa käyttöön 65-vuotiaiden tai 

tätä vanhempien keskuudessa kuin nuoremmilla. Sen sijaan työikäisellä väestöllä voidaan 

olettaa olevan ainakin jonkin asteinen valmius mobiilisovellusten hyödyntämisessä. Li-

säksi voidaan olettaa, että tulevat ikääntyvät sukupolvet ovat vastaanottavaisempia uuden 

teknologian käyttöönotossa, joten heille älypuhelimen käyttö terveyttä edistävänä väli-

neenä lienee varteenotettava vaihtoehto.  

 

Toisaalta on pidettävä mielessä se, että älypuhelimen omistajuus ei takaa sitä, että puhe-

linta käytetään muuhun kuin kommunikointiin. Esimerkiksi sovellusten käyttöönotossa 

vanhemmalla väestöllä voi olla suurempi kynnys kuin nuoremmalla. Toisaalta sovelluk-

sen käyttöönoton kynnystä voidaan mahdollisesti laskea sillä, että sovelluksen julkaisija 

on tunnettu tai muuten luotettava (terveydenhuollollinen) yritys tai organisaatio. 
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Älypuhelinteknologia 

Älypuhelimessa on integroituna antureita sekä toiminnollisuutta, joita on mahdollista 

käyttää mittauksiin. Vakiovarusteisiin kuuluu usein kamera, mikrofoni, tehokas proses-

sori, kosketusnäyttö, LED-valo, nopea internetyhteys, BlueTooth-yhteys, kolmiakselinen 

kiihtyvyysanturi, mahdollisuus tehdä itse tai käyttää valmiita sovelluksia. Hyvien liitän-

täyhteyksien avulla puhelin voidaan myös liittää osaksi erillistä anturia. Mittausteknisesti 

rajanveto on hankalaa, kun mietitään sitä, onko lisälaiteavusteinen mittaus lähtökohtai-

sesti älypuhelinmittaus. Tämän työn kannalta älypuhelimeen liitettävät mittauslaitteet 

luetaan osaksi älypuhelinmittauksia, vaikka älypuhelimen toiminnallisuuden voisi peri-

aatteessa korvata esimerkiksi tietokoneella. 

 

Älypuhelin on mobiili laite, eli sen on tarkoitus kulkea käyttäjän mukana. Tämä tarkoittaa 

sitä, että sopivalla sovelluksella käyttäjä voi merkata elämäntapojaan ylös suhteellisen 

helposti aika- ja paikkariippumattomasti. Tällaisia sovelluksia voivat olla esimerkiksi lii-

kuntasuoritusten kirjaaminen, ruokapäiväkirja, mielialapäiväkirja ynnä muut vastaavat. 

Puhelimeen kirjattavilla asioilla ei välttämättä ole suoraa fyysistä mitattavaa ominai-

suutta, mutta niillä saattaa kuitenkin olla (positiivisia) seurauksia ominaisuuksiin, joita 

voidaan mitata kuten leposyke, verenpaine tai paino. Kokonaisvaltaisesta elämäntapojen 

seuraamisesta, jossa yhdistyy yksilön oma elämäntapojen seuranta ja monitorointi voi-

daan joskus käyttää nimitystä ”biohakkerointi”. Terveydenhuollollisesta näkökulmasta 

potilaan itse suorittamat toimenpiteet terveytensä edistämiseksi ovat suotavia, koska ne 

vähentävät terveydenhuollon palveluiden kuormitusta. 

 

Älypuhelimeen voidaan tallentaa yksilön kannalta merkittäviä terveystietoja, jotka voivat 

tapaturman tullessa olla avuksi hoitohenkilökunnalle, tai ensihoitoa suorittaville ihmi-

sille. Esimerkiksi jo iPhone 4-puhelimessa on vakiona mukana Terveys-applikaatio, jo-

hon voi tallentaa itsestään merkityksellisiä terveystietoja. Uudemmissa malleissa toimin-

nat ovat vain lisääntyneet. Kyseiseen applikaatioon käyttäjä voi itse merkata kriittisiä ja 

vähemmän kriittisiä tietoja, kuten unirytmiä ja aktiivisuutta tai sairastamiaan sairauksia. 

On myös mahdollista käyttää sovellusta kirjanpitoon. 

 

Älypuhelimissa on normaalin puheyhteyden lisäksi myös internetyhteys, joko langatto-

man LAN-verkon tai mobiilidataverkon kautta. Verkon avulla älypuhelinsovellukset voi-

vat säilöä tietoaan pilvipalveluihin. Mikäli verkkoa ei ole saatavilla voi puhelin säilöä 
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hetkellisesti datansa myös puhelimen omalle kovalevylle. Puhelimen käyttäjä voi siten 

seurata terveydentilaansa pitkällä aikavälillä ilman tarvetta jatkuvalle internetyhteydelle. 

Nämä tiedot voisi myös jakaa terveydenhoitohenkilökunnan kanssa. Tämä mahdollistaisi 

paremman yksilöllisen hoidon, sillä yksilöiden välillä voi olla eroja terveyden kannalta 

tärkeiden parametrien kesken. Hoito olisi tästä syystä myös kohdistetumpaa. 

 

Älypuhelimen ja sovellusten käytettävyys ja vastaanotto 

Aldhabanin (Aldhaban, 2015) tekemässä tutkimuksessa arvioitiin aiempien tutkimusten 

perusteella, millaiset asiat vaikuttavat uuden tietoteknisen innovaation käyttöönoton ku-

ten älypuhelimen tai älypuhelinsovelluksen onnistumiseen. Käyttöönottoon vaikuttavia 

tekijöitä havaittiin olevan useampia, ja näitä on esitelty kuvassa 2. Kuten kuvasta voidaan 

huomata, käyttöönoton onnistumiseen vaikuttaa suuri määrä tekijöitä, joten yksiselitteistä 

kaavaa tämän suhteen ei ole. Osaa tekijöistä, kuten yksilölliset kokemukset, on suunnit-

telijan näkökulmasta hankala ottaa huomioon, koska näihin voi vaikuttaa monet seikat, 

kuten mielikuvat ja aiemmat kokemukset. 

 

Aldhabanin tutkimuksessa tekijät on jaoteltu kattotermein kuten ”teknologian ominaisuu-

det ja toiminnallisuudet”, ”suunnittelulliset tekijät” ja niin edespäin. Nämä jakautuvat 

edelleen pienemmiksi osakokonaisuuksiksi. Tutkimuksen perusteella käyttöönottoa hel-

pottaa järjestyksessä eniten sellaisten teknologisten ominaisuuksien olemassaolo, joita 

käyttäjä pitää tärkeänä. Seuraavaksi tärkein tekijä oli käytännölliset tekijät, jonka jälkeen 

tärkeimmäksi arvioitiin taloudelliset tekijät.  
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Kuva 2. Älypuhelimen käyttöönottoon liittyviä haasteita. Muokattu lähteestä (Aldhaban, 2015) 
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Xu (Xu, 2016) tutki, kuinka vastaanottavaisesti epilepsiaa sairastavat potilaat suhtautuvat 

sairautensa seurantaan ja itsehoitoon mobiilisovelluksen avulla. Epilepsia on eräs ylei-

simmistä kroonisista neurologisista sairauksista maailmassa ja sille on tunnusomaista hal-

litsemattomat kohtaukset. Kohtauksia voidaan hillitä lääkehoidoin tai leikkauksella. Itse-

hoidon avulla voidaan hallita kohtauksia ja pitäytyä hoito-ohjelmassa paremmin sekä vä-

hentää sairauden negatiivista vaikutusta elämiseen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että yli puo-

let olisi valmiita käyttämään applikaatiota, mikäli se olisi ilmainen. Tärkeintä sovelluk-

sessa olisi, että siitä saisi lisätietoa sairaudesta ja se olisi helppo käyttää. Hyödyllistä olisi, 

mikäli sovellus pystyisi muistuttamaan potilaita lääkärin antamista ohjeista ja vähentäisi 

tarvetta käydä lääkärillä hakemassa lääketieteellistä neuvoa.  

 

Xun tutkimuksessa huomattiin, että älypuhelinsovellusta haluttaisiin käyttää etenkin sii-

hen, että saadaan lisää tietoa sairaudesta. Esimerkiksi kauempana kaupungista asuvilla 

potilailla pääasiallinen tietolähde sairaudesta oli klinikkakäynnit lääkärillä. Huomattavaa 

on se, että Xun tutkimus tehtiin Kiinassa, jossa lääketieteellisen tiedon saaminen on vai-

keampaa, joten potilaat ymmärrettävästi halusivat enemmän tietoa sairaudestaan. Länsi-

maisissa tutkimuksissa potilaita on kiinnostanut erityisesti kohtausten dokumentointi. 

Kaiken kaikkiaan potilaat kuitenkin suhtautuivat myönteisesti sovelluksiin, joilla kroo-

nista sairautta pystyttäisiin hallitsemaan, ja jolla sairaudesta saisi lisätietoa. 

 

Mobiiliteknologian ja terveydenhuollon yhdistämisessä on vielä useita ongelmakohtia, 

kuten esimerkiksi potilasturvaan liittyvät kysymykset. Sairauksiin ja muihin terveydelli-

siin seikkoihin liittyvät asiat mielletään erittäin yksityisyksi, joten järjestelmien tietotur-

van on oltava kunnossa. Tämän lisäksi on pohdittava sitäkin, kuka mobiiliterveydenhuol-

topalveluita tuottaa ja kuinka niitä valvotaan. Älypuhelimelle löytyy nimittäin jo nyt 

useita sovelluksia, joiden sanotaan auttavan esimerkiksi sykkeen tai verensokerin mittaa-

miseen. Ei kuitenkaan tällä hetkellä ole taetta siitä, että kyseiset applikaatiot toimisivat 

halutulla tavalla tai perustuisivat mihinkään tunnettuun teoriaan. Mikäli lähdekoodi ei ole 

avointa, ainut tapa todentaa toiminta on vertailla älypuhelinsovelluksen toimintaa toimi-

vaan, mahdollisesti standardoituun laitteeseen. 
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Viime aikoina monet yritykset ovat alkaneet itse tuottaa sovelluksia, joiden tarkoitus on 

helpottaa tai tuoda jonkinlaista lisäarvoa niiden käyttäjille. Esimerkiksi sanomalehdillä, 

julkisella liikenteellä, pankeilla, nettiostospaikoilla ja vastaavilla on omat sovellukset, 

joita käyttää. Koska useiden julkisten ja yksityisten yritysten toiminta on siirtynyt verk-

koon, voidaan myös olettaa, että palvelut lisääntyvät myös mobiilikäyttöjärjestelmille. 

Terveydenhuoltoon liittyvät järjestelmät ovat tällä hetkellä myös lisäämässä mobiileja 

palveluitaan. Esimerkkinä mainittakoon Terveystalon Oma Terveys-mobiilisovellus, 

jonka avulla asiakas voi seurata omaa terveyttään ja varata esimerkiksi aikoja lääkärille: 

https://omaterveys.terveystalo.com/OmaTerveys/Etusivu/ 

 

Yritysten tarjoamat mobiilipalvelut ovat kuitenkin pitkälti niin sanotusti ”asiakassuhteen 

ylläpitoa” varten. Toisin sanoen, ne helpottavat omien tietojen seuraamista ja esimerkiksi 

yhteydenottoa, mutta niissä ei ole juurikaan terveydellistä toiminnallisuutta, kuten syk-

keen tai verenpaineen mittaamista. Parhaassa tapauksessa terveydenhuollon järjestelmä 

pystyisi toimimaan siten, että asiakas suorittaa itse mittaukset ja tulokset tallentuvat pu-

helimeen. Puhelin sitten toimittaa tulokset hoitohenkilökunnan käyttämään potilastieto-

järjestelmään. Potilastietojen ja –mittausten perusteella lääkäri voisi seurata potilaan ter-

veydentilaa ja tarpeen tullen kutsua tarkempaan lääkärintarkastukseen, vaihtaa lääkitystä 

tai hoitomuotoa.  

 

  

https://omaterveys.terveystalo.com/OmaTerveys/Etusivu/
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3 Anturit   
Tässä kappaleessa tarkastellaan anturien toimintaperiaatteita, yleisiä ominaisuuksia ja 

mittaukseen liittyviä ilmiöitä ja tekniikoita. Antureihin ja mittausteoriaan on useita pe-

rusteoksia kuten seuraavat lähteet (Baldini, 2014; Fraden, 2010; Wang & Liu, 2011; 

Webster & Clark, 1998; Wilson, 2005). Antureista käydään läpi vain työn kannalta mie-

lekkäät keskeiset ominaisuudet.   

 

Anturi voidaan määritellä laitteeksi, joka ”vastaanottaa ja vastaa signaaliin tai ärsykkee-

seen” (Fraden, 2010). Mittausteknisessä mielessä anturi on usein yhdistelmä kahdesta 

komponentista: mittaussuureelle herkästä osasta ja havaitun ilmiön sähköiseksi signaa-

liksi muuntavasta osasta. Sähköisellä signaalilla tarkoitetaan tässä tapauksessa elektro-

nien liikkeestä johtuvaa sähkövirtaa eikä esimerkiksi kemiallista ionien liikkeestä synty-

vää sähköistä virtaa. Tämä johtuu siitä, että valtaosa ihmisen rakentamasta elektroniikasta 

kommunikoi nimenomaan elektronien avulla. 

 

Antureita käytetään fysikaalisten suureiden eli measurandien mittaamiseen. Fysikaalinen 

suure vaikuttaa anturiin ja anturi muuntaa suureen sähköiseksi signaaliksi. Anturissa on 

aina kyse energian siirrosta. Mitattavia suureita voi olla esimerkiksi valo, paine, lämpötila 

ja niin edelleen. Lääketieteellisessä mittauksessa mittaussuureita voivat olla esimerkiksi 

lämpötila ja verenpaine. Anturista tuleva jännite muunnetaan digitaaliseksi signaaliksi, 

joka voidaan syöttää tietokoneelle, älypuhelimelle tai muulle laitteelle näytettäväksi. Sig-

naalin muutos on esitetty Kuva 3. 
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Kuva 3. Tyypillisen anturin toiminta, muunnettavan signaalin kulku näyttölaitteelle. 

 

 

Anturin tulisi muuntaa vain mitattavaan suureeseen liittyvää energiaa sähköiseksi signaa-

liksi. Mittaussuureesta eroavat suureet eivät ideaalitilanteessa vaikuta lähtösignaaliin. 

Usein ympäristö kuitenkin vaikuttaa signaaliin ja äärimmäisessä tapauksessa mitattava 

suure ei erotu ympäristön aiheuttamasta signaalista, kohinasta. Mittauksen onnistumisen 

kannalta onkin tärkeää pyrkiä minimoimaan ympäristön vaikutusta ja maksimoida vas-

tetta haluttuun suureeseen.  

 

Pelkkä anturin liittäminen näyttölaitteeseen ei välttämättä riitä, vaan usein signaalia täy-

tyy jollakin tavalla muokata. Muokkaus voi tapahtua esimerkiksi mittauksen kannalta tur-

hien taajuuksien suodattamisella tai signaalia vahvistamalla. Analoginen signaali voidaan 

myös muuntaa digitaaliseen muotoon, jota sitten muokataan tarkoitukseen sopivalla ta-

valla. Ajasta riippuvia signaaleja voidaan keskiarvoistaa kohinan vähentämiseksi. Kes-

kiarvoistus vähentää erityisesti satunnaisjakautunutta kohinaa. 

 

Joskus mitattava suure vaikuttaa anturiin suoraan, jolloin kyseessä on suora mittaus. Toi-

sinaan halutaan mitata kohdetta, jota ei suoraan voida mitata, tai pääsy mittauskohteeseen 

on estynyt. Tällöin käytetään apuna toista mittaussuuretta, jonka suhde haluttuun suu-

reeseen tiedetään. Tässä on kyseessä epäsuora mittaus. 
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Osa mitattavista suureista muuttuu nopeasti (esimerkiksi sydämen syke) ja osa muuttuu 

hitaasti (esimerkiksi lämpötila). Jälkimmäisenä mainittuja voidaankin mitata suhteellisen 

harvoin kun taas ensimmäisenä mainitut voivat vaatia jatkuvaa näytteistystä. Paitsi mit-

tausajalla, myös mitattavan suureen taajuuskomponenteilla on vaikutusta mittausjärjeste-

lyn suunnitteluun. Ihmisessä olevat signaalit vaihtelevat taajuudeltaan tasasähköstä noin 

kymmeneen tuhanteen hertsiin, yleisimmin biologinen signaali on kuitenkin taajudeltaan 

alle 50 hertsiä (Webster & Clark, 1998). 

 

Jos mittauskohteena on ihminen, on merkityksellistä määritellä, kuinka mittaus suorite-

taan. Invasiivisessa mittauksessa näyte tai signaali otetaan ihmisen sisältä. Epäinvasiivi-

nen tutkimus ei vaurioita tutkittavaa kohdetta. Invasiivinen tutkimus voi olla potilaan 

mielestä kivuliasta, tungettelevaa tai muutoin epämieluisaa. Pyrkimyksenä onkin tehdä 

tutkimuksista mahdollisimman kajoamaton, mutta tällöin usein myös mittaus monimut-

kaistuu ja kallistuu huomattavasti. 

 

 

3.1 Anturien yleiset staattiset ominaisuudet 

Tässä kappaleessa tarkastellaan anturien yleisiä ominaisuuksia. Staattiset ominaisuudet 

pätevät sellaisille instrumenteille, joilla mittaus tapahtuu tasasähköllä tai hyvin pienellä 

taajuudella. 

 

Ulkoinen tarkkuus (engl. accuracy) tarkoittaa sitä, kuinka lähellä todellista arvoa mi-

tattu tulos on. Todellista arvoa ei yleensä ole saatavilla, joten laite kalibroidaan standar-

doitua vertailuarvoa vasten. Tämä vertailuarvo tiedetään riittävän tarkasti ja se tulisi olla 

jäljitettävissä National Institute of Standards and Technologyyn. Ulkoinen tarkkuus 

yleensä vaihtelee mittauskaistalla ja riippuu mitattavasta taajuudesta. Ulkoinen tarkkuus 

voidaan ilmaista esimerkiksi prosenttina lukemasta, percent full-scale output tai digitaa-

lisen näytön lukemasta. 

 

Sisäinen tarkkuus (engl. precision) kuvaa sitä kuinka lähellä toisiaan toistetun mittauk-

sen tulokset ovat. Sisäinen tarkkuus on tilastollinen ominaisuus, joten sitä voidaan kuvata 

tilastollisin menetelmin kuten keskihajonnan ja varianssin avulla. Sisäisellä tarkkuudella 

voidaan myös tarkoittaa sitä, kuinka tarkasti tulos ilmaistaan. 
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Resoluutiolla tarkoitetaan sitä, kuinka pieniä muutoksia voidaan mitata. 

 

Toistettavuus tarkoittaa sitä, antaako tulos samalle mittausarvolle saman tuloksen kun 

mittauksien välillä on kulunut jonkin pituinen ajanjakso. Toistettavuus ei tarkoita sitä, 

että mittaus olisi sisäisesti tai ulkoisesti tarkka. 

 

Herkkyys (engl. sensitivity) tarkoittaa sähköisen signaalin suhdetta fysikaalisen signaalin 

muutokseen. Käytännössä tämä on derivaattaa siirtofunktiosta. Esimerkiksi herkässä läm-

pötilamittauksessa pieni muutos lämpötilassa voi aiheuttaa suuren muutoksen lähtösig-

naalissa. 

 

Dynaaminen alue eli span tarkoittaa mittausalueen laajuutta, eli millä rajoilla ilmiötä 

voidaan mitata. Dynaamisen alueen ulkopuolella ei voida olla varmoja tuloksien oikeel-

lisuudesta. 

 

 

 

3.2 Anturien yleiset dynaamiset ominaisuudet 

Anturien dynaamiset ominaisuudet liittyvät mittauksiin, joissa mittaus on ajasta riippuva. 

Näiden mittausten luonnehtimiseen vaaditaan differentiaali- tai integraalilaskentaa. Dy-

naamiset saattavat joissain tapauksissa riippua staattisista ominaisuuksista. Lähes kaikki 

ihmiseen liittyvistä mittauksista ovat ajasta riippuvia, kun taas osa measurandeista on va-

kioita tai suurin hyvin hitaasti muuttuvia. Esimerkkinä nopeasti muuttuvasta suureesta on 

sydämen lyöntitiheys, kun taas verenpaine tai lämpötila pysyvät pitkällä aikavälillä suurin 

piirtein samana. (Harsányi, 2000) 

 

Useat instrumentit voidaan kuvata tavallisina differentiaaliyhtälöinä, joilla on vakioker-

toimet. Aika-alueella tulon x(t) suhde lähtöön y(t) on yleisesti seuraava: 

𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛

+ ⋯+ 𝑎𝑎1
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑡𝑡

+ 𝑎𝑎0𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑏𝑏𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡𝑚𝑚

+ ⋯+ 𝑏𝑏1
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

+ 𝑏𝑏0𝑥𝑥(𝑡𝑡) ,  (1)  

jossa 𝑎𝑎𝑖𝑖 (𝑖𝑖 =  0, 1, … ,𝑛𝑛) ja 𝑏𝑏𝑗𝑗  (𝑗𝑗 =  0, 1, … ,𝑚𝑚) ovat vakioita ja riippuvat järjestelmän 

fysikaalisista ja sähköisistä ominaisuuksista. Ottamalla käyttöön operaattori 𝐷𝐷𝑘𝑘 =

 𝑑𝑑𝑘𝑘( ) 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑘𝑘⁄  voidaan kaava kirjoittaa muodossa: 
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(𝑎𝑎𝑛𝑛𝐷𝐷𝑛𝑛 + ⋯+ 𝑎𝑎1𝐷𝐷 + 𝑎𝑎0)𝑦𝑦(𝑡𝑡) = (𝑏𝑏𝑚𝑚𝐷𝐷𝑚𝑚 + ⋯+ 𝑏𝑏1𝐷𝐷 + 𝑏𝑏0) 𝑥𝑥(𝑡𝑡) (2)  

 

Kaavasta huomataan, että kyseessä on lineaarinen differentiaaliyhtälö (a ja b eivät ole 

ajasta riippuvia funktioita). Tavallisesti käytännön mittalaittella n = 0, 1, 2 ja m = 0. Toi-

sin sanoen tulosignaali x(t) ei sisällä derivaattoja, ja lähtösignaalin asteluku on korkein-

taan kaksi. 

 

3.3 Mikroelektroniikka 

MEMS (Microelectromechanical systems) tarkoittaa nimensä mukaisesti mikrosystee-

miä, joka yhdistää sähköisiä ja mekaanisia komponentteja yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Komponentit ovat kooltaan 1-100μm, ja komponenteista koostuva laite on 0,02-1 mm. 

Mikrosysteemien pienikokoisuudesta on monia etuja: valmistustekniikkana voidaan käyt-

tää samoja menetelmiä kuin puolijohdetekniikassa, tuotteiden varastointi, kuljetus ja val-

mistus ovat halpoja. Energiankulutus on vähäistä, ja saavutettava tarkkuus on hyvä. Mik-

rosysteemit ovat verrattain uusi keksintö, joten kehitysvaraa on vielä. Lisäksi valmistuk-

sen edullisuus on hieman suhteellista, sillä vain yhden mikrosysteemin, prototyypin, val-

mistus ei ole halpaa. 

 

MEMS toimii muuttamalla sähköistä signaalia mekaaniseksi liikkeeksi tai päinvastoin, 

samalla tavoin kuin pietsosähköiset materiaalit, joita käytetäänkin MEMS-tekniikassa. 

Mikrosysteemien yleisimmät käyttökohteet ovat anturit ja aktuaattorit (toimilaite). 

 

MEMS:ien valmistukseen käytetään yleensä puolijohdeteknologian menetelmiä, joita 

käytetään piirilevyjen valmistukseen. Näitä tekniikoita ovat: piikiekot, kalvon kasvatus, 

litografia ja etsaus. 

 

Kalvon kasvatus voidaan tehdä joko kemiallisesti tai fysikaalisesti. Kemiallisia menetel-

miä on galvanointi, jossa neste muodostaa kalvon ja CVD, jossa kaasumainen aine muo-

dostaa substraatin pinnalle kalvon. Fysikaalisia menetelmiä ovat sputterointi, jossa ohut-

kalvo ”siirretään” substraatin pinnalle. Toinen fysikaalinen tapa on höyrystämällä ohut-

kalvon muodostaminen. 
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Mikrosysteemejä voidaan siis valmistaa kuten integroituja piirejä, mutta aina menetelmät 

tai materiaalit eivät ole yhteensopivia. MEMS:ien valmistukseen käytetäänkin kolmea eri 

tekniikkaa: 

• Bulk Micromachining, jossa etsataan piikiekosta turhat alueet pois. Menetelmä on 

halpa ja yksinkertainen. 

• Surface Micromachining, jossa kasvatetaan halutun kaltaisia ohutkalvokerroksia. 

Voidaan valmistaa monimutkaisiakin rakenteita. 

• High Aspect Ratio Micromachining, jota käytetään erityisesti korkeiden rakentei-

den valmistukseen. 

Mikrosysteemejä löytyy monista kaupallisista sovelluksista, esimerkiksi kiihtyvyysantu-

rit ovat yleisessä käytössä puhelinteollisuudessa. 

 

Monet puhelimen analysointimahdollisuuksista liittyvät käytännössä puhelimen lasken-

tatehoon. Tämä tarkoittaa sitä, että varsinainen mittausdatan kerääminen on ulkoistettu 

ulkoiselle anturille, josta data viedään puhelimeen ja käsitellään siellä. Ulkoinen anturi 

voi olla esimerkiksi eräänlainen miniatyyri-laboratorio, lab-on-a-chip, jota voidaan käyt-

tää esimerkiksi kemiallisten yhdisteiden (sylki, veri) tai ilman puhtauden analysointiin. 
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4 Älypuhelinmittaukset 
Tässä kappaleessa tarkastellaan älypuhelimen ominaisuuksia ja käyttöä ihmisen mittaa-

miseen. Tarkoituksena on selvittää, minkälaisia mittauksia älypuhelimessa olevalla lait-

teistolla pystyy tekemään ja toisaalta, minkälaisiin antureihin älypuhelin voidaan liittää. 

Älypuhelimet ovat kehittyneet varsin nopeasti, joten siihen liittyvä tutkimuskin on vielä 

varsin alkuvaiheessa. Tulokset ovat kuitenkin olleet positiivisia, toisinaan jopa liiankin 

optimistisia. Älypuhelimissa on useita ominaisuuksia, jotka mahdollistavat keinoja niin 

yksilön kuin yleisen terveydentilan kohentamiseksi. 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi vieritestauksen käsite, joka liittyy läheisesti älypuheli-

mella tehtäviin tutkimuksiin. Lisäksi tarkastellaan lyhyesti sirulaboratorioiden käsitettä. 

Tämän jälkeen tarkastellaan tutkimuksia, joissa älypuhelinta on käytetty mittauksen te-

kemiseen. Tutkimuksista tarkastellaan tapauksia, joissa älypuhelinta käytetään mittauk-

sen tekemiseen itsenäisesti ja tapauksia, joissa älypuhelin on osana toista mittausanturia. 

Lopuksi tarkastellaan tutkimuksia, joissa älypuhelinsovelluksia käytetään terveydentilan 

hallintaan, sairauden seurantaan tai hoitoon. 

 

4.1 Vieritestaus 

Puhelinverkkoja on laajalti ympäri maailmaa ja monet ihmiset omistavat älypuhelimen. 

Tässä mielessä älypuhelinta voidaan pitää ”ubiikkina”: se on helposti saatavilla kaikki-

alla. Siten myös älypuhelinpohjaiset laitteet tai sovellukset ovat ubiikkeja. Älypuhelimen 

liitäntämahdollisuudet ja internet-yhteydet tekevät siitä houkuttelevan alustan monille 

erilaisille antureille ja mittauslaitteille. Mikäli älypuhelinta käytetään hoidon apuväli-

neenä, voidaan puhua hoidon desentralisaatiosta. Tämä tarkoittaa sitä, että osa hoidosta 

voidaan siirtää terveydenhuollon tiloista, kuten sairaalasta, muualle, kuten potilaan 

omaan kotiin. Ihanteellisesti potilaalla olisi mittalaite integroituna puhelimeen, jolloin se 

kulkee aina mukana. 

 

Tämän kaltaista yksilön vieressä tapahtuvaa mittausta voidaan kutsua nimellä vieritestaus 

(engl. point-of-care, POC). Pienellä ja helppokäyttöisellä mittauslaitteella voidaan tällöin 

nopeasti paikan päällä todeta tarpeellinen tieto, kuten tietyn bakteerin esiintyminen, ve-

rensokerin mittaaminen ynnä muu vastaava. Näytettä ei tarvitse erikseen kuljettaa labo-
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ratorioon analysoitavaksi, vaan tulos saadaan suoraan paikan päällä. Tämä nopeuttaa hoi-

totoimenpiteiden aloittamista ja vähentää logistiikkaa. Ideaalinen testauslaite on kannet-

tava, pienikokoinen, edullinen, helposti huollettava, nopea, luotettava ja sen vaatima näy-

temäärä on pieni. Toisinaan saatetaan myös käyttää nopeasti ja halvalla valmistettavia 

kertakäyttöisiä antureita, jolloin voidaan esimerkiksi nopeasti todeta tietyn yhdisteen ole-

massaolo näytteessä. 

 

Ilman erikoistuneen henkilökunnan läsnäoloa, koko näytteenottoprosessin näytteen val-

mistelusta analyysin tekemiseen on oltava automatisoitua. Prosessin automatisointi saat-

taa huomattavasti monimutkaistaa vieritestaukseen soveltuvan laitteen rakennetta. Tämä 

vastaavasti voi johtaa massatuotannon monimutkaistumiseen ja siten kulujen kasvami-

seen. Materiaalikuluja voidaan vähentää miniatyrisoinnilla. Tällä saavutetaan sekin etu, 

että tehdyt laitteet ovat pienikokoisia, jolloin ne kulkevat helposti mukana.  

 

Vieritestaus on erityisen käytännöllistä kun potilas kärsii pitkäaikaissairaudesta, joka vaa-

tii mittausten tekemiä usein tai halutaan nopeasti testata suuri ihmisjoukko jonkin tietyn 

sairauden, bakteerin tai muun vastaavan varalta.  

 

Vaikka älypuhelimet ovat laajalle levinneet, eivät mittauslaitteet kuitenkaan ole (Comina 

G., 2016). Vielä harvinaisempia ovat älypuhelimeen yhdistettävissä olevat mittauslait-

teet. Vieritestauksen kannalta onkin kehitelty yksinkertaisia puhelimeen uudelleenkäytet-

täviä, liitettäviä antureita, jotka lisäävät puhelimen biokemiallisia mittausmahdollisuuk-

sia huomattavasti. Puhelimeen liitettävät lisälaitteet eivät kuitenkaan täysin poista mitta-

laitteiden vähyyden ongelmaa, koska tällöin ongelma siirtyy mittalaitteesta puhelimen 

lisälaitteen hankintaan. Vieritestauksen kannalta olisi siis hyödyllisintä, että puhelin it-

sessään pystyisi mittauksiin, ilman liitäntöjä. Tällöin on silti pidettävä huolta siitä, että 

älypuhelinmittaus on kalibroitavissa.  

 

4.2 Sirulaboratorio 

 

Bioanturilla tarkoitetaan biologisten materiaalien käyttöä havaitsemiselementtinä. Bioan-

tureita voidaan käyttää esimerkiksi sähkökemiallisessa, optisessa, akustisessa ja mekaa-
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nisessa anturissa. Tämän kaltaisia biologisia antureita on käytetty useaan eri käyttötarkoi-

tukseen: kliininen diagnostiikka, huumeseula, ympäristön/ilmaston tarkkailu, ruuan laa-

dunvalvontaan. Nykytutkimuksessa on kiinnitetty paljon huomiota bioanturien miniaty-

risointiin, joilla näytteiden analysointi olisi helppoa. Näin voidaan saada aikaiseksi laite, 

joka sisältää kaikki tutkimuksessa käytetyt vaiheet itsessään. Kyseistä laitetta kutsutaan 

usein sirulaboratorioksi tai lab-on-a-chip-laitteeksi. Toivottava kehityssuunta on, että 

kaikki näytteen valmistelusta tuloksen saamiseen asti tapahtuu automaattisesti. 

 

Sirulaboratorion on pidettävä sisällään kaikki tutkimuksen vaiheet, jotka on esitelty 

ohessa:  

1. Näytteenotto 

2. Näytteen valmistelu 

3. Näytteen kuljetus reaktiopaikalle 

4. Reaktion tulos ja tuloksen näyttö (esimerkiksi puhelimen ruudulle) 

Ideana on siis saada aikaan vertailukelpoisia tuloksia niin helposti, ettei analyysi vaadi 

erikoiskoulutusta. Tämän myötä on mahdollisuus ulkoistaa analyysin tekeminen sinne, 

missä tulos tarvitaan. Sirulaboratoriot liittyvät siten läheisesti aiemmin mainittuun vieri-

testaus-ideologiaan. 

 

Sirulaboratoriosovelluksiin liittyy läheisesti mikrofluidistiikka, sillä näytteet, jotka ovat 

usein nesteitä, kulkevat hyvin pieniä putkia pitkin. Mikrofluidistiikka käsittelee mikro-

nien kokoluokkaa olevia nestevirtauksia ja niiden hallintaa. Mikrofluidistiikassa tärkeä 

ominaisuus on laminaarinen virtaus, jolloin nestevirtauksessa ei esiinny pyörteitä. Toinen 

tärkeä seikka on vierekkäin kulkevien virtojen sekoittumattomuus. Koska liikutaan mik-

romaailmassa, pintavoimat dominoivat. Näihin voimiin voidaan vaikuttaa lämmön, säh-

kökentän ja muiden vastaavien avulla. 

 

Sirulaboratoriosovelluksilla on monia haasteita, kuten kuinka saada tieteellisten tutki-

muksien esittelemät laitteet kaupallisiksi tuotteiksi. Lisäksi mikrokokoisten pumppujen 

valmistus on haasteellista, koska mikrofluidistiikassa nesteet käyttäytyvät hieman erilai-

sesti verrattuna isompiin nestevirtauksiin.  
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4.3 Älypuhelin mittalaitteena 

Älypuhelinta voidaan käyttää bioanturin näyttölaitteena vasteen tulkintaan. Älypuheli-

mella on useita ominaisuuksia, jotka edesauttavat sen käyttöä diagnostiikan apuvälineenä. 

Nykyaikaisessa älypuhelimessa on tehokas (moniydin) prosessori, digitaalikamera, mah-

dollisuus tiedonsiirtoon joko WiFi-verkon tai Bluetoothin avulla. Näiden ominaisuuksien 

ansiosta älypuhelimella voidaan näyttää mittauksen tulos suoraan paikan päällä ja datan 

analysointi on mahdollista. Useissa puhelimissa käyttöjärjestelmä toimii avoimen lähde-

koodin periaatteella, joten omien datan analysointityökalujen tekeminen on mahdollista.  

 

Vaikka älypuhelinten suhteellisen nopea yleistyminen 2000-luvulta alkaen on johtanut 

käyttömahdollisuuksien lisääntymiseen, on älypuhelinmittauksiin liittyvä tutkimus suh-

teellisen uutta. Älypuhelimen omat anturit mahdollistavat joidenkin mittauksien tekemi-

sen ja toisaalta älypuhelin mahdollistaa mittalaitteen liittämisen osaksi puhelinta. Tutki-

muksessa onkin esitelty useita proof-of-concept-tyylisiä tutkimuksia, joissa tarkoitus on 

osoittaa, että esimerkiksi jonkin mittauksen tekeminen puhelimen avulla on mahdollista.   

 

Seuraavassa tarkastellaan tapoja, joissa käytetään puhelimen omia antureita mittauksen 

suorittamiseen. Mittausten tekeminen perustuu pääosin puhelimen kameran käyttöön mit-

tauksen tekemiseen. Toisinaan kameran päälle saatetaan asettaa lisälaitteeksi luokiteltava 

laite, joka on olennainen osa mittausta. Kamera on tässä tapauksessa elektroninen silmä, 

joka analysoi ja tallentaa dataa. Onkin yleistä, että älypuhelin toimittaa nimenomaan las-

kennan ja mittausdatan analyysin, oli puhelin itse mittalaitteen tai ainoastaan mittalaitteen 

osana. 

 

4.3.1 Elintoiminnot puhelimen kameralla 

Sydäntaudit ovat yleisin kuolinsyy WHO:n mukaan (World Health Organization, 2015). 

Osa sydänsairauksiin altistavista tekijöistä on perinnöllisiä. Eräs tärkeimmistä keinoista 

estää sydänsairauksia on aktiivinen elämäntyyli, johon kuuluu kohtuullinen liikunnan 

harrastaminen. Se mikä on kohtuullista, vaihtelee yksilöstä toiseen. Tähän vaikuttaa yk-

silölliset omaisuudet kuten sairashistoria, ikä, sukupuoli, paino ja yksilön kunto. Lisäksi 

harrastetun liikuntamuodon rasittavuus vaikuttaa siihen, mikä liikuntamäärä on kohtuul-

lista. Yksilön tietojen perusteella pystyttäisiin määrittämään tarkemmat rajat sopivasta 
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urheilulajista ja sen intensiteetistä. Näin urheilija voisi saada tiedon sopivasta harjoitte-

luintensiteetistä tai varoituksen liian kovasta rasituksesta. 

 

Terveyteen liittyviä parametreja kuten sydämen sykettä ja sykevälivaihtelua voidaan hel-

posti mitata sairaalassa, mutta sairaalan ulkopuolella informaatiota ei usein ole saatavilla. 

Sairauden hoidon kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää huomata epäsäännöllisyydet niiden 

tapahtuessa. Koska seurannan on oltava jatkuvaa, olisi toivottavaa, että anturit ovat mah-

dollisimman vähän kajoavia ja mukavia käyttää. Sydämen signaaleja voidaan tutkia suh-

teellisen helposti esimerkiksi ranteen tai rinnan ympärille asetettavalla anturilla. 

 

Sydän- ja verisuonielimistön kannalta tärkeitä parametreja, kuten sykettä, sykevälin vaih-

telua tai veren happipitoisuutta voidaan mitata menetelmällä, jota kutsutaan nimellä fo-

toplethysmografia (photoplesmytography, PPG) (Matsumura, 2013; Peng, 2015). PPG 

perustuu siihen, että iho valaistaan esimerkiksi LED-valonlähteellä ja mitataan heijastu-

neen tai läpäisseen valon määrä. Veren virtaaminen suonissa saa aikaan muutoksia valon 

intensiteetissä, josta voidaan saada selville syke, veren happisaturaatio ja hengitystiheys. 

PPG mitataan usein sormesta tai korvalehdestä ja laitetta kutsutaan nimellä pulssioksi-

metri.  

 

Matsumuran (2013) tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin älypuhelimen käyttöä sydä-

men sykkeen mittaamiseen ilman muita välineitä. Lisäksi mitattiin puhelimen kykyä 

saada signaalista normalisoitu pulssin amplitudi (normalized pulse volume). Molempia 

tunnuslukuja voidaan käyttää stressin, terveyden, mielenterveyden häiriöiden ja muistin 

tutkimuksissa apuna. Matsumuran tutkimuksessa koehenkilöt asettivat sormensa puheli-

men kameran päälle salamavalon ollessa päällä ja tekivät erilaisia ajattelua vaativia teh-

täviä. Kamera analysoi saadusta kuvasignaalista koehenkilön sykkeen. Syke laskettiin 

signaalin huipusta-huippuun arvosta. Mittauksen ulkopuolelle jätettiin arvot, jotka erosi-

vat selvästi edellisen 10 sekunnin aikana mitatuista arvoista. 

 

Matsumuran tutkimuksessa puhelimen arvoja verrattiin vastaaviin laboratoriolaitteiden 

tuottamiin tuloksiin. Älypuhelimella saatujen tulosten todettiin seuraavan hyvin verrok-

kituloksia sykkeen osalta. Normalisoidun pulssivolyymin vaihtelu todettiin olevan suu-

rempaa. Lisäksi huomattiin eroja sen mukaan, miten voimakkaasti koehenkilöt painoivat 
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sormeaan kameraa vasten mittaustilanteessa. On huomioitava se seikka, ettei sormen-

päästä mitattava pulssi vastaa EKG-signaalia. Tämä voi johtaa epätarkkoihin tuloksiin 

erityisesti rytmihäiriöiden tai vastaavien mittaamisessa.  

 

Sykevälivaihtelu (engl. heart rate variability, HRV) kuvaa vaihteluita sydämen sykkei-

den välisessä ajassa. Esimerkiksi elektrokardiografiasta sykevälivaihtelu voidaan todeta 

helposti huippujen välisestä ajasta. HRV voidaan todeta muillakin menetelmillä, kuten 

verenpaineen, ballistokardiografian, PPG:n avulla, mutta elektrokardiograafia pidetään 

parhaana sen luoman selvän signaalin takia. Sykevälivaihtelun on huomattu liittyvän mo-

niin terveydellisiin uhkiin kuten sydämen vajaatoimintaan, sokeritautiin liittyvän hermo-

sairauden ja masennukseen. Sykevälivaihtelu on myös yhteydessä henkiseen terveyteen, 

kuten huoleen ja stressitasoon.  Muita tekijöitä ovat lämmönvaihtelu, unirytmi ja hormo-

nit. 

 

Pengin (2015) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin niin ikään kameran käyttöä sykkeen 

mittaamiseen. Lisäksi pyrkimyksenä oli mitata sykevälinvaihtelu. Pengin tutkimuksessa 

koehenkilöt asettavat sormensa älypuhelimen kameran päälle, samoin kuten Matsumuran 

tutkimuksessa. Kuvien analyysi toteutettiin MatLab-ohjelman avulla. HRV-signaali voi-

daan jakaa useaan eri parametriin, ja Pengin tutkimuksessa huomattiin, että moni puheli-

mella analysoiduista parametreista korreloi voimakkaasti tai hyvin perinteisen EKG-mit-

tausmenetelmän kanssa. Tämän perusteella todettiin, että puhelimen kameraa voitaisiin 

käyttää HRV-mittaukseen. 

 

4.3.2 Kasvojen kuva-analyysi 

Kasvojen ilmeet kertovat yksilön senhetkisestä tunnetiloista (Chiarugi, 2013). Kasvojen 

erilaiset ilmeet voivat kertoa sen, onko yksilö peloissaan, iloinen, kiinnostunut ja niin 

edelleen.  

 

Chiarugin (2013) tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan, kuinka tietyt kasvojen ilmeet pys-

tyttäisiin yhdistää tiettyihin psykologisiin riskitekijöihin, kuten ahdistukseen, stressiin tai 

uupumukseen. Nämä tekijät voivat vaikuttaa erittäin negatiivisesti yksilön elämänlaa-

tuun. Tutkimuksessa kerättiin video- ja kuvadataa koehenkilöiden päivittäisestä elämästä. 
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Lopullisena tarkoituksena olisi saavuttaa apukeino, jolla itsensä monitorointi olisi mah-

dollisimman helppoa ja palkitsevaa käyttäjälle. 

 

Kuvista ja videoista pyrittäisiin tutkimuksessa analysoimaan tekijöitä seuraavasti: 

• Stressi: Stressiä voi syntyä paitsi negatiivisissa, myös positiivisissa tilanteissa ja 

stressi voi myös olla lyhytaikaisena hyödyllistä. Pitkäaikainen stressi ei ole hy-

väksi. On havaittu, että tietyt piirteet esiintyvät usein stressin alla. Näitä ovat 

muun muassa pään ja suun liikkeiden lisääntyminen, vähemmän räpyttelyä, nope-

ampi silmän sulkeminen ja pupillin laajentuminen.  

• Ahdistuneisuus: Ahdistuneisuudella tarkoitetaan jännittyneisyyden tilaa, johon 

liittyy usein huolestuneet ajatukset. Ahdistuneisuuden näkymistä kasvoilta ei ole 

paljoa tutkittu, mutta sen on todettu ilmeisesti olevan mahdollista 

• Uupumus: Uupumuksella tarkoitetaan väsynyttä ja voimatonta olotilaa. Uupumi-

sen automaattista tunnistusta on tutkittu paljon esimerkiksi auto-onnettomuuksien 

estämistä varten (uupuneet kuljettajat). Kiihtynyt silmien räpyttely on eräs näkyvä 

merkki uupumuksesta. Kuvien tunnistus on laskennallisesti raskasta. 

 

Tietokoneen kameraa on käytetty kasvojen kuvasta sykkeen selvittämiseen ja saatu lähes-

tulkoon sykevyöhön verrattavia arvoja (Poh, 2011). Kuva-analyysi perustuu eri värika-

navien erotteluun ja niistä tehtyyn kuva-analyysiin. Alkuperäinen tutkimus on tehty tie-

tokoneen webbikameralla, mutta yhtä hyvin voitaisiin kuva-analyysiin älypuhelimen ka-

meran kuvaa. Puhelimen kameran kuvan ongelma on suurempi liikeartifakti, koska pu-

helinta normaalisti pidetään kädessä kuvaa ottaessa. Käsi on luonnollisesti epästabiilimpi 

alusta kuin pöydällä tai tietokoneen näytössä oleva kamera, ja voi siten hankaloittaa kuva-

analyysia. 

 

4.3.3 Paperianturit 

Paperianturit ovat sananmukaisesti paperisia antureita. Paperiseen anturiin voidaan liittää 

erilaisia kemiallisia ja biologisia toiminnallisia ryhmiä, jotka reagoivat mitattavan aineen 

kanssa esimerkiksi väriä muuttamalla. Tehtävät mittaukset voivat perustua paitsi värin-

muutokseen, myös valon absorptioon tai fluoresenssiin. Paperiantureilla on mitattu mo-

ninaisia asioita, kuten metalli-ioneja ja nukleiinihappoja sekä entsymaattista aktiivisuutta. 
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Paperianturit ovat kevyitä ja niillä voidaan tehdä nopeita analyyseja. Paperi on myös hal-

paa ja helposti massatuotettavissa. Paperiin on mahdollista tehdä mikrokokoisia kanavia, 

jolloin sen toiminta voi olla monipuolisempaa (Martinez, 2008).   

 

Älypuhelinta ja älypuhelimen kameraa voidaan käyttää tuloksen lukemiseen paperiantu-

rilta. Tällöin voidaan saada ihmisaistimuksia tarkempi tulos ja automatisoida analyysia. 

Toisaalta voidaan myös vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta. Erityisesti resurs-

siniukoille alueille paperianturi-älypuhelinanalyysistä voi olla monenlaisia hyötyjä, kuten 

analyysin nopeus ja analyysin tuottamisen helppous. Lisäksi tällöin on kustannusteho-

kasta tehdä esimerkiksi sairauksiin liittyviä seulontatutkimuksia. 

  

Paperianturien kuva-analyysia on tutkittu ammoniakin (𝑁𝑁𝐻𝐻3) ja hiilidioksidin (𝐶𝐶𝑂𝑂2) ha-

vaitsemiseen (Chen Y., 2015). Kyseiset yhdisteet ovat tärkeitä biomarkkereita esimer-

kiksi ympäristö- ja terveysmittauksissa. Paperianturien toiminta perustuu tässä tapauk-

sessa siihen, että paperia on käsitelty useilla ammoniakille ja hiilidioksidille herkillä vä-

riaineilla (engl. cross-reactive dyes). Tällöin paperianturi kykenee erottamaan selektiivi-

sesti erilaisilla pH-alueilla ja eri konsentraatioilla kyseisiä aineita. Kuvat analysoitiin 

MATLAB-ohjelmiston avulla ja tulos voidaan lukea kannettavan laitteen, kuten älypuhe-

limen tai läppärin näytöltä. 

 

Loisteainepartikkeli on hiukkanen, joka voidaan virittää matalaenergisen infrapunavalon 

avulla. Virityksen purkautuminen emittoi korkeaenergisen, näkyvän valon alueella ole-

van hiukkasen.  Loisteainepartikkeleita voidaan kiinnittää paperianturiin, jolloin anturi 

toimii fluoresenssin avulla. Kun paperissa olevaa nanopartikkelia viritetään infrapuna-

valon avulla, se lähettää näkyvää valoa. Nanopartikkelin reagoidessa jonkin aineen tai 

molekyylin kanssa saattaa valon emissio loppua.  

 

Fluoresenssilla toimivien paperianturien ongelmana on perinteisesti ollut monimutkaisen 

näytekappaleen signaalien sekoittuminen taustasignaaleihin, kuten virittävään valoon. 

Käyttämällä infrapuna-alueen valoa virittämiseen, voidaan tältä ongelmalta osittain vält-

tyä. Tulosten lukeminen saattaa olla kuitenkin epätarkkaa, koska ihmissilmä ei ole tar-

peeksi tarkka erottaakseen paperianturin muutoksia. Tämän takia ratkaisuksi on ajateltu 

esimerkiksi älypuhelimen tai muun kannettavan laitteen kameraa. 
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Mein (2016) tutkimuksessa pyrittiin osoittamaan thiramin havaitseminen paperisensoriin 

liitettyjen loistepartikkelien ja älypuhelimen avulla. Thiram on ihmiselle hengitettynä 

myrkyllinen aine, jota käytetään hyönteis- ja lintukarkoitteena. Ongelma fluoresenssisig-

naalin havaitsemisessa muodostuu siitä, että tutkittava (emissio)signaali häviää helposti 

taustavalaistukseen. Tutkimuksessa tätä ongelmaa pyrittiin häivyttämään rakentamalla 

puhelimeen liitettävä ”pimeä tila”, jossa paperianturi ja näyte sijaitsevat. Lisäksi laittee-

seen kuuluu virittävän infrapunasignaalin luova laser sekä optinen filtteri kuvanlaadun 

parantamiseksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka tarkasti paperianturi pystyy havait-

semaan muutokset veden myrkkypitoisuudessa. Lopputuloksena havaittiin järjestelmän 

toimivan hyvällä tarkkuudella, selektiivisesti ja spesifisesti.  

 

4.4 Älypuhelin mittalaitteen osana 

Älypuhelin voidaan liittää myös osaksi mittalaitetta, jolloin puhelin voi näyttää ja tallen-

taa mittaustuloksia, sekä analysoida niitä. Tässä käydään läpi tutkimuksia, joissa puhelin 

on liitetty osaksi muuta mittauslaitteistoa. 

4.4.1 Älypuhelinmikroskopia 

Mikroskooppi on kahden tai useamman linssin muodostamasta linssijärjestelmästä koos-

tuva laitteisto, jolla voidaan tarkastella silmän näkökykyä pienempiä hiukkasia. Mikro-

skoopin näytettä lähinnä olevaa linssiä kutsutaan objektiiviksi ja silmää lähinnä olevaa 

linssiä okulaariksi. Tutkittava näyte on objektiivin polttopisteessä ja okulaaria siirtämällä 

voidaan vaikuttaa kuvan tarkennukseen. Linssejä on lisäksi usein muitakin, näillä pyri-

tään korjaamaan muun muassa värivirheitä ja vastaavia. Mikroskoopin tärkein ominai-

suus on sen resoluutio. Resoluutiolla tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, kuinka lähellä 

olevat kaksi pistettä pystytään erottamaan irrallisina pisteinä. 

 

Optisessa mikroskopiassa resoluutiota rajoittaa valon aallonpituus. Näkyvän valon aal-

lonpituutta pienempiä kohteita ei ole mahdollista havaita suoraan. Valomikroskopia on 

halpa, tehokas ja nopea keino havaita valon aallonpituutta suuremmat objektit. 

 

Älypuhelimen kameraa voidaan käyttää apuvälineenä mikroskooppisessa kuvantami-

sessa. Älypuhelimen kameran kohdalle lisätään erillinen laitteisto, joka suurentaa kuvan. 
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Älypuhelimen sovelluksella kuvaa voidaan reaaliaikaisesti analysoida esimerkiksi objek-

tien koon, värin ja kirkkauden perusteella. Normaali laboratoriomikroskooppi ei sovellu 

helposti kannettavaksi, joten puhelimeen liitettävä mikroskooppijärjestelmä olisi kätevä 

sellaisissa paikoissa, joissa laboratorio-olosuhteet eivät ole mahdollisia. Lisäksi älypuhe-

limen kamera mahdollistaa paitsi kuvien tallennuksen myöhempää tarkastelua varten 

myös automaattisen kuvankäsittelyyn perustuvan analyysin.  

 

Seuraavassa on tarkastelussa kaksi tapaa liittää mikroskooppi älypuhelimeen. 

 

Breslauerin (Breslauer, 2009) tutkimuksessa valmistettiin älypuhelimeen liitettävä linssi-

järjestelmästä koostuva mikroskooppi. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään mahdolli-

suutta p. falciparum-infektion ja sirppisoluanemian havaitsemiseen kirkaskenttämikro-

skopialla ja m. tuberculosis-bakteerin havaitsemiseen fluoresenssimikroskopialla. Fluo-

resenssimikroskopiaa varten käytettiin puhelimen LED-valoa herätteenä. Kuvassa 4 on 

esitetty käytetyn järjestelmän havainnekuva.  

 

 
Kuva 4. Älypuhelimeen liitettävä mikroskooppi (Breslauer, 2009) 

Tutkimuksessa huomattiin mikroskoopin resoluution olevan tarpeeksi korkealaatuinen, 

jotta mikro-organismit ja verisolut pystyttiin havaitsemaan. Tämän lisäksi fluoresenssi-

mikroskoopin digitaalisista kuvista pystyttiin automaattisesti laskemaan bakteerisolujen 

määrä kuvankäsittelyohjelman avulla.  
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Kuva 5. Älypuhelimeen kiinnitettävä linssitön mikroskooppi a) Laite kiinni puhelimessa b) Kaavio 

rakenteesta (Tseng, 2010) 

 

Tsengin (Tseng, 2010) tutkimuksessa rakennettiin linssitön mikroskooppi. Mikroskoopin 

rakenne on esitelty kuvassa 5. Mikroskoopissa (ulkoinen) epäkoherentti LED-valonlähde 

suunnataan apertuurin läpi näytettä kohti. Näytteen solut ja partikkelit aiheuttavat valon 

sirontaa riippuen soluelementtien koosta, morfologiasta ja taittoindeksistä. Sironnut valo 

interferoi valonlähteen valon kanssa muodostaen hologrammin, jonka älypuhelimen ka-

mera havaitsee. Mikroskoopilla pystyttiin havaitsemaan mikro-partikkeleita kuten veri-

soluja, valkosoluja sekä veden mukana leviäviä Giardia lamblia-parasiitteja. 

 

4.4.2 Sivuttaisvirtausanalyysi  

Sivuttaisvirtausanalyysi on nopean diagnostiikan tutkimus (engl. rapid-diagnostics-test, 

RTD), jonka tarkoituksena on nopeasti seuloa esimerkiksi tarttuvia tauteja. Julkisessa ter-

veydenhuollossa nopeiden testien avulla säästetään aikaa ja toisaalta nopeiden seulonto-

jen avulla voidaan paremmin hallita massaepidemioita riskialueilla. Sivuttaisvirtausana-

lyysissa pyritään osoittamaan jonkin analyytin olemassaolo näytteessä nopeasti ja ilman 

koulutusta saanutta henkilöä. Analyysimenetelmä sopii hyvin vieritestaus-ideologiaan. 

Esimerkiksi raskaustesti on hyvin tunnettu sovellus testistä. Laitteet ovat yleensä kolori-

metrisia ja niiden tulos tarkastellaan silmämääräisesti. (Yetisen A., 2013) 

 

Sivuttaisvirtausanalyysi on erittäin käyttökelpoinen vieritestausmenetelmä, koska käy-

tännön mittaukset ovat helppoja ja nopeita suorittaa. Mittauslaite on lisäksi helppo kantaa 
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mukana eikä näytettä tarvitse usein erikseen valmistella. Mittaus voidaan suorittaa ilman 

laboratoriohenkilökuntaa. Huonoja puolia LFA:ssa on laboratoriomittauksia heikompi 

herkkyys ja suurempi virheprosentti.  

 

Älypuhelinlähtöisessä nopean diagnostiikan tutkimuksessa puhelimeen liitetään kevyt 

laite, joka yhdessä puhelimen kameran avulla analysoi näytettä. Näyteanalyysi voi perus-

tua valon heijastukseen tai absorptioon, riippuen kumpaa moodia on tarve käyttää. Äly-

puhelimen LED toimii valonlähteenä. Näytteestä otetaan kuvia, jotka analysoidaan ja tu-

los saadaan automaattisesti puhelimen näytölle. Saatuihin kuva-analyysin tuloksiin voi-

daan yhdistää esimerkiksi potilasdataa ja analyysipaikka. Tutkimuksessa alustaa / lisä-

osaa testattiin sekä Android- että iPhone-puhelimella. Laitetta käytettiin muun muassa 

HIVin, malarian ja tuberkuloosin toteamiseen näyteaineesta. (Mudanyali, 2012) 

 

Tyreotropiini (engl. thyroid stimulating hormone, TSH) on hormoni, jota aivolisäkkeen 

etulohko erittää. Kyseinen hormoni vaikuttaa kilpirauhasen eritystoimintaan kiihdyttä-

västi ja säätelee kilpirauhassolujen määrää ja tilavuutta. Kilpirauhasen vajaatoiminnan 

eräs oire on suurentunut tyreotropiinin määrä veressä. Vajaatoiminnasta voi seurata muun 

muassa palelemista, painon nousua ja ihon kuivumista. Liian alhainen määrä voi olla 

merkki kilpirauhasen liikatoiminnasta. Tyreotropiini vaikuttaa erityisesti triodotyreniinin 

sekä tyroksiinin biosynteesiin ja eritykseen. Kilpirauhashormonit ovat tärkeitä ihmisen 

kasvun, neurologisen kehityksen, luiden ja lihasten sekä sydän- ja verisuonijärjestelmän 

kehityksen kannalta. 

 

You (2013) tutkimusryhmineen kehitti tyreotropiinin analyysiin tarkoitetun älypuhelin-

laitteen, joka perustuu optiseen järjestelmään ja kuva-analyysiin. Normaalissa LFA-mit-

tauksessa pystytään toteamaan ainoastaan kohonnut TSH-pitoisuus, mutta se ei kykene 

havaitsemaan hormonia pienillä konsentraatioilla, jolloin toteaminen on tehtävä labora-

toriovälineillä. Kehitetyn järjestelmän avulla voitaisiin kvantitatiivisesti todeta TSH-pi-

toisuus laboratoriovälineisiin verrattavin tuloksin. Laitteen rakenne on esitelty Kuva 6. 
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Kuva 6. Automatisoitu LFA-mittaus älypuhelimella (You, 2013) 

 

Youn tutkimuksessa esitetään myös mahdollisuus käyttää samaa mittausperiaatetta myös 

muihin aineisiin, mikäli niille on valmiit LFA-mittausliuskat käytettävissä. Muita aineita 

voisivat olla muut hormonit, sydän- ja syöpämarkkerit, huumeseula ynnä muut vastaavat. 

Ohjelmisto pysyisi käytettävästä puhelinmallista riippumatta pääosin samankaltaisena, 

joten eri puhelinmalleille tarvitsee ainoastaan valmistaa uusi mallikohtainen liitäntä. 

4.4.3 Solujen laskenta tai mittaaminen kuvasta, sytometria 

Sytometrialla tarkoitetaan solujen määrän laskentaa tai solun ominaisuuksien mittaa-

mista. Soluominaisuuksia ovat esimerkiksi solun koko ja muoto, solun rakenne, DNA-

sisältö tai vastaava. Veren analyysiin kuuluu valkosolujen, punasolujen ja hemoglobiinin 

määrän laskenta. Verinäytettä tarvitaan ainakin millilitra ja tästä voidaan laskea solu-

määrä joko manuaalisesti tai automaattisesti esimerkiksi virtaussytometrin avulla. Manu-

aalisesti laskeminen on työlästä ja virhealtista, kun taas tarvittava laitteisto löytyy usein 

vain laboratorio-olosuhteista. (Hillman, Ault, & Rinder, 2005) 
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Zhu (2013) tutkimusryhmineen kehitti laitteen, joka asetetaan älypuhelimen kameran 

päälle, jonka tarkoituksena oli mitata veren valko- ja punasolujen määrää sekä hemoglo-

biinin konsentraatiota ihmisen veressä. Laitteisto koostuu perusosasta, johon muut kom-

ponentit voidaan liittää. Järjestelmä on esitelty kuvassa 7. Hemoglobiinin, valkosolujen 

laskentaan ja punasolujen laskentaan on jokaiselle oma yksikkönsä. Laitteeseen kuuluu 

myös oma LED-valonlähde, joka saa virtaa pattereista. Laskentoja varten kehitettiin myös 

algoritmit jokaiselle solulle erikseen. Tuloksia verrattiin kaupalliseen laitteeseen ja niiden 

huomattiin olevan vertailukelpoisia. 

 

 
Kuva 7. Veren solujen määrään ja hemoglobiinin konsentraation mittaamiseen tarkoitettu laite 

(Zhu, 2013)  
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4.4.4 Elektrokardiografia 

Sydämen sähköistä toimintaa voidaan kuvata sydänsähkökäyräksi eli elektrokardiogram-

miksi (EKG) kutsutulla käyrällä. Menetelmä tunnetaan nimellä elektrokardiografia. Tun-

nusomainen sydänsähkökäyrä on esitetty kuvassa 8. Kuvaan on merkattu kirjaimin aal-

toja, jotka johtuvat sydämen eri osien aktivaatiosta. Hetkinä, jolloin mikään sydämen osa 

ei aktivoidu tai relaksoidu, näkyy signaalina tasainen viiva. P-aalto kuvaa eteisten akti-

voitumista. QRS-kompleksi kuvaa kammioiden supistusta. T-aallossa kammiot palautu-

vat lepotilaan. 

 

 
Kuva 8. Sydänsähkökäyrä 

 

 

Edellä käydyissä tutkimuksissa on pitkälti käytetty mittausvälineenä puhelimen kameraa 

joko sellaisenaan tai kameran päälle asetettavan lisäosan avulla. Älypuhelin voi liittyä 

mittalaitteeseen myös langattomien yhteyksiensä (wifi, bluetooth, NFC) avulla. Erilaiset 

päälläpidettävät anturit, kuten lämpöä, sykettä tai verenpainetta mittaavat anturit voivat 

kommunikoida puhelimen kanssa reaaliaikaisesti. Puhelin puolestaan lähettää datan in-

ternetin pilvipalveluun, jossa data voidaan analysoida.  Esimerkiksi Yin (2012) tutkimuk-

sessa käytettiin kolmea eri parametria (kiihtyvyys, syke ja lämpötila), joita kaikkia mitat-

tiin saman sovelluksen avulla reaaliaikaisesti. Samaan aikaan data tallennettiin pilveen. 

Tutkimuksessa todettiin monen parametrin samanaikaisen mittaamisen onnistuvan lan-

gattomien yhteyksien avulla helposti. Lisäksi järjestelmään on mahdollista liittää useam-

piakin mitattavia parametreja. 
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4.4.5 Pintaplasmoniresonanssi 

Pintaplasmoniresonanssi (engl. surface plasmon resonance, SPR) on optinen menetelmä 

esimerkiksi bioanturointiin. Menetelmään liittyy läheisesti optisen heijastuksen raja-

kulma. Ohueen metallilevyyn suunnataan valokeila kulmassa, jossa kokonaisheijastus ta-

pahtuu. Valonsäde matkaa prismassa jolloin valon eri aallonpituudet saadaan eroteltua. 

Metallilevyn päälle (toiselle puolelle kuin tuleva valo) on adsorpoitu biomateriaalia, jo-

hon mitattava kohde pystyy kiinnittymään (aine-vasta-aine-pari). Kun adsorpoituneeseen 

materiaaliin liittyy ainetta, tämä aiheuttaa muutoksen absorboituvan valon aallonpituu-

dessa. Järjestelmän toimintaperiaate on esitetty kuvassa 9. (Pattnaik, 2005) 

 

 
Kuva 9. Pintaplasmoniresonanssin periaate. Valonlähde kokonaisheijastuu metallipinnasta, jonka 

pinnalle on adsorpoitunut materiaalia. Kuva lähteestä (Pattnaik, 2005) 

 

Preechaburanan tutkimuksessa (2012) rakennettiin kokeellinen laite, joka toimi pintap-

lasmoniresonanssiin perustuen. Järjestelmä käyttää hyväkseen puhelimen etukameraa ja 

valonlähteenä toimii näytöllä oleva punainen neliö. Erikseen valmistettu laite asetetaan 

kameran ja näytön päälle. Laitteessa on SPR:ään tarvittavaa optiikkaa ja metallipinta-

bioanturi-yhdistelmä. Puhelimen näytöstä lähtevä valo ohjataan metallipinnalle, josta se 

heijastuu ja kulkee kameraan. Kamera tarkkailee, minkälainen absorbtiospektri heijastu-

neella valolla on. Yksinkertaistettu malli laitteesta on esitelty kuvassa 10. 
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Kuva 10. Pintaplasmoniresonanssiin perustuva optinen mittauslaite älypuhelimelle. Kuva lähteestä 

(Preechaburana, 2012) 

  

 

4.4.6 Sähkökemiallinen analyysi 

Lillehoj (2013) tutkimusryhmineen toteutti älypuhelimen mikro-USB-porttiin liitettävän 

mittauslaitteen, joka amperometriseen mittaukseen perustuen mittasi erään malariaan liit-

tyvän biomarkkerin pitoisuuksia seerumista. Mittausta varten ohjelmoitiin oma sovellus, 

joka opasti käyttäjää mittauksen etenemisestä. Mittauselementti koostui pienestä siru-

laboratoriosta, johon näyte asetetaan pipetin tai vastaavan avulla. Sirulaboratorion ra-

kenne on esitelty kuvassa 11. Sirulaboratorion toiminnassa on käytetty hyväksi mikro-

fluidistiikkaa pienten kanavien rakennusta varten. 
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Kuva 11. Mikrofluidistiikkaan ja amperometriseen mittaukseen perustuva sähkökemiallinen mit-

tausjärjestelmä älypuhelimeen. A-kuvassa on mikrosiru ja anturielementti yhdistettynä puhelimeen. 

B-kuvassa ovat SIM-kortti ja anturielementti. C-kuvassa on anturielementin osat. Kuva lähteestä 

(Lillehoj, 2013) 

 

Rakennetun järjestelmän todettiin olevan spesifi halutulle biomolekyylille. Korkea spesi-

fisyys saavutettiin sopivien vasta-aineiden sitoutumisen avulla. Kun sopiva (malariaan 

liittyvä) vasta-aine sitoutui reseptoriin, aiheuttaa tämä virran, joka vertautuu sitoutunei-

den vasta-aineiden määrään. Tutkimuksessa saavutettiin 16 ng/mL määritysraja. Erityi-

senä etuna mittauksessa on sen nopea läpimenoaika. Tavanomainen mittaustapa vaatii 2-

3 tuntia analyysiä varten, kun älypuhelinavusteisessa mittauksessa kuluu vain 15 minuut-

tia. Lisäksi mittaus on paikkariippumaton eikä tarvitse erillisiä laboratoriovälineitä ana-

lyysia varten. 
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4.5 Älypuhelinsovellukset osana hoitoa 

 

Käyttäjä voi halutessaan ladata puhelimeen sovelluksia tai pelejä. Älypuhelimen sovel-

luksia saatetaan myös kutsua nimellä applikaatio tai ”appi”. Applikaatioita on kolmenlai-

sia. Ilmaiset applikaatiot, jotka toimivat ilman maksua, applikaatiot, joiden perustoiminta 

on ilmaista, mutta lisäominaisuuksista joutuu maksamaan ja lopuksi kokonaan maksulli-

set applikaatiot. Jotkin sovellukset ovat käyttöjärjestelmäkohtaisia. Käyttöjärjestelmiä on 

esimerkiksi vapaan lähdekoodin Android, Applen järjestelmien iOs sekä Windowsin mo-

biilikäyttöjärjestelmä. 

 

On huomioitava etenkin terveydenhoitoon tarkoitettujen sovellusten tapauksessa se, ettei 

sovelluksien tieteellisestä perustasta, toiminnasta, tehokkuudesta tai turvallisuudesta ole 

taetta. Ei ole olemassa virallista tahoa, joka tarkistaisi kaikkien sovellusten tieteellistä 

perustaa, sen sijaan sovelluksia arvioivat niiden käyttäjät. Sovelluksia arvioidaan Google 

Playssa ja Apple Storessa asteikolla 1–5, jossa 1 on huonoin ja 5 paras. Käyttäjien arvi-

ointi ei kuitenkaan tarkoita, että sovellus perustuisi mihinkään tieteelliseen arviointiin. 

Riippuen sovelluksen käyttökohteesta, tällä voi olla vaarallisiakin seurauksia. Sovellus-

ten käyttö onkin kokonaan niiden käyttäjien vastuulla. 

 

 

Tupakoinnin lopettamisen avuksi on kehitetty sovelluksia, jotka perustuvat puhelimen 

tekstiviestinlähetystoimintoon (Abroms, 2013). Käyttäjälle viestittävien sovellusten on 

todettu lisäävän tupakoinnin lopettamista. Tutkimuksessa huomattiin kuitenkin, että huo-

limatta saatavilla olevien sovellusten suuresta määrästä, vain harva applikaatio käytti apu-

naan puhelimen sisäistä ilmoitusjärjestelmää, eikä yksikään lähettänyt viestejä. Vaikka 

applikaatiot olivat valtaosin interaktiivisia, eivät ne kuitenkaan usein perustuneet todis-

tettavasti tuloksellisiin käytäntöihin. Vain noin joka viides sovellus esimerkiksi tarjosi 

käytännön neuvoja lopettamiseen tai irti pysymiseen tai tarjosi sosiaalista tukea lopetta-

miseen. Edelleen harvempi (5 %) sovelluksista neuvoi hyväksytyn lääkityksen käyttöä 

lopettamisen apuna. 

 

2-tyypin diabetes on yleinen tauti ja sen ennustetaan olevan seitsemänneksi yleisin kuo-

linsyy vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tautiin sairastuneiden määrän uskotaan kasvavan. 
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Diabeteksen riskiä kasvattavat vähäinen liikkuminen, ylipaino ja epäterveellinen ruoka-

valio. Elämäntapojen muutoksella ja terveystiedon lisäämisellä voidaan tehokkaasti en-

naltaehkäistä ja hoitaa 2-tyypin diabetesta tehokkaasti. Itsehoidon tehokkuuden takia dia-

betesta voitaisiin hyvin hoitaa mobiiliteknologian keinoin. Mobiiliteknologian avulla voi-

daan paitsi lisätä tietämystä, myös kannustaa sairastunutta muuttamaan elämäntapojaan 

tehokkaammin kuin perinteisellä itsehoidolla, kuten paperille tulostetun ohjeliuskan 

avulla. (Saffari, 2014) 

 

Parkinsonin tauti on neurologinen, rappeuttava tauti, joka vaikuttaa pääosin motorisiin 

kykyihin. Esimerkiksi tärinä, jäykkyys ja kävelyn vaikeus ovat taudin oireita. Ginis 

(2016) tutkimusryhmineen kehitti älypuhelinsovelluksen, joka käytti apunaan liikkumista 

mittaavia antureita. Tutkimuksen tarkoituksena oli toteuttaa kuntouttamiseen ja kuntout-

tamisen seurantaan tarkoitettu järjestelmä tavanomaisen, osittain ohjatun harjoittelun kor-

vaamiseen tai sen tueksi. Sovellus tarjosi kävelyharjoitteluun positiivista ja korjaavaa pa-

lautetta. Tutkimuksessa kartoitettiin osallistujien elämänlaadun, tasapainon ja kävelyn 

parantumista. Tuloksena huomattiin, että sovellus yhtä hyvin tai paremmin kuin tavan-

omainen ohjausryhmä. Käyttäjien mielestä ohjelma oli helppo käyttää. 

 

4.6 Yhteenveto älypuhelinmittauksista 

Älypuhelimella tehtävät mittaukset voidaan jakaa kahteen luokkaan: älypuhelimella it-

sellään tehtävät mittaukset sekä mittaukset, joissa älypuhelin on osana muuta järjestel-

mää. Tutkimuskatsauksen perusteella jako ei kuitenkaan ole mustavalkoinen, vaan toisi-

naan puhelimeen saatetaan liittää ylimääräisiä osia, joilla saattaa olla mittauksen suori-

tuksen kannalta olennainen funktio, mutta varsinainen havainnointi tapahtuu puhelimena. 

Tällöin koko älypuhelin-lisälaite-yhdistelmä toimii anturina. Älypuhelinta voidaan myös 

käyttää sovellusten avulla terveyden omatoimiseen seurantaan. Tämä ei ole varsinaisesti 

mittaamista, mutta liittyy läheisesti älypuhelimen käyttöön terveydenhuollon välineenä, 

mikä on eräs työn kohteista. 

 

Älypuhelimiin liitettäviä laitteita suosittiin etenkin kameraa käyttävissä mittauksissa. Ta-

voitteena saattaa tällöin olla ulkopuolisen valon pääsyn estäminen, näytteen kiinnityksen 

stabilointi tai vastaava. Tällöin lisäosalla on selvä funktio, joka olennaisesti parantaa mit-

taustulosta. Ylimääräisen valosäteilyn poisto helpottaa tuloksen tulkintaa ja toisaalta 
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näytteen stabilointi varmistaa sen, että ilmaisin eli kamera pysyy samassa asennossa suh-

teessa näytteeseen. Esimerkiksi käsin tällainen ei välttämättä ole mahdollista, tai sen tu-

lokset ovat huonompia. 

 

Osa tutkimuksista on tehty vieritestaus-ideologian mukaan, joten niissä on pyritty siihen, 

että sekä puhelin että puhelimeen liitettävät laitteet ja muut osat olisivat paitsi helposti 

saatavilla, myös helposti kuljetettavissa. Lisäetuina olisi helppo massatuotettavuus ja 

käytön helppous, jotta analyysin voisi suorittaa muutkin kuin laboratoriokoulutuksen saa-

neet henkilöt. Kuitenkin esimerkiksi LFA-tutkimukset perustuvat pitkälti siihen, että ha-

vainnoidaan jonkin tietyn proteiinin, taudinaiheuttajan, hormonin tai vastaavan olemas-

saolo näytteessä (esimerkiksi seulatutkimukset). Tällaisessa tapauksessa älypuhelimen 

käyttö ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista ja saattaa jopa mutkistaa käyttöä. Lisä-

etuna saadaankin lähinnä se, että tulos voidaan nopeasti tallentaa kovalevylle tai pilveen. 

Älypuhelimen etuina onkin tällöin muut ominaisuudet, kuten kuva-analyysin menetelmin 

solujen laskenta tai vastaava laskentatehoa vaativa toimitus.  

 

Lisälaitteet olivat usein muovista 3D-tulostimilla tehtyjä puhelimeen liitettäviä osia. Pu-

helinmallit uusiutuvat säännöllisesti, joka vuosi markkinoille tulee uusia versioita, joiden 

dimensiot aiempiin malleihin ovat erilaisia. Tämän vuoksi on tärkeää saada lisäosa tuo-

tettua nopeasti ja halvalla, mihin 3D-tulostus sopii hyvin.  

 

Kuten tutkimuksista käy ilmi, älypuhelinta on mahdollista käyttää ihmisen mittaamiseen, 

oli kyseessä sitten suora mittaus tai epäsuora, esimerkiksi biologisesta näytteestä tehty 

mittaus. Toisaalta älypuhelinsovelluksien osalta tulokset ovat olleet lupaavia taudin seu-

rantaan tai kuntoutukseen. On kuitenkin huomioitava, että tutkimuksissa osallistujien 

näytekoot ovat olleet pienehköjä, muutamasta henkilöstä muutamaan kymmeneen. Suu-

rimmat osallistujamäärät ovat olleet vain sovelluksia testaavilla tutkimuksilla, joissa on 

saattanut olla jopa 50 henkilöä. Osallistujamäärien pienuuden takia on hankala sanoa 

kuinka tulokset vertautuvat suurempaan väestöön ja toisaalta, kuinka paljon lisätestausta 

laitteistot vaatisivat jos niitä käytettäisiin terveydenhuoltoon.  

 

Älypuhelimeen liitettävät optiset menetelmät ja laitteet ovat tutkimuksen mukaan toimi-

via ja käyttökelpoisia ratkaisuja. Eräänlainen ongelma laitteisiin liittyen on kuitenkin lait-

teiden koko ja muoto, jotka saattavat olla epäkäytännöllisen suuria. Kehityskohteina on 
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laitteiden pienentäminen entisestään (Zhang D., 2016). Pienentäminen ja uusien menetel-

mien kehittäminen tapahtuu usein kuitenkin tarkkuuden kustannuksella, mutta tätä ongel-

maa voidaan kiertää puhelimen laskentatehon avulla. Kuva-analyysialgoritmien avulla 

erotuskykyä ja tarkkuutta voidaan parantaa, rajaan saakka. Optisista menetelmistä etenkin 

älypuhelinavusteisen paperianturianalyysin odotetaan olevan mielenkiintoinen kehitys-

kohde tulevaisuuden tutkimukselle. Myös älypuhelimeen integroitujen anturien lisäänty-

minen ja toisaalta tarkkuuden parantuminen luo mahdollisuuden uusille mittauksille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

5 Mittausjärjestelyn toteutus 
Tässä kappaleessa tarkastellaan, minkälainen mittaus älypuhelimen avulla voidaan toteut-

taa. Kokeellisen osuuden tarkoituksena on saada aikaan mittaus, jonka opiskelija tai opis-

kelijaryhmä voi itse toteuttaa. Opiskelijaryhmän ennakkotietojen voidaan olettaa olevan 

vähäisiä, kyseessä on ensimmäisen vuoden kurssi. Mittauksen olisi hyvä olla helposti to-

teutettavissa ja halpa. Olisi toivottavaa, että mittaus pystyttäisiin suorittamaan mahdolli-

simman itsenäisesti. 

 

Mittauksen vaatimusten perusteella tähän työhön valittiin mittalaitteeksi älypuhelin, 

koska sellainen voidaan olettaa löytyvän (lähes) jokaiselta opiskelijalta. Lisäksi älypuhe-

limelle todettiin jo valmiiksi löytyvän sovelluksia, joilla itsensä mittaaminen onnistuu. 

Kirjallisuusosiossa on tarkasteltu useita erilaisia mittauksia, joissa älypuhelin on osana 

mittalaitetta tai itse mittalaitteena. Tutkimusosion perusteella voidaan sanoa, että älypu-

helimesta löytyy valmiudet molempiin. Työn tarkoituksena ei kuitenkaan ole itse kehittää 

mobiilisovellusta mittaamista varten, joten mittausta varten käytetään jo valmiiksi ole-

massa olevia sovelluksia. Täten mittauskin rajoittuu puhelimen omien anturien käyttämi-

seen mittauksessa. 

5.1 Yleistä kurssista 

Tässä kappaleessa käydään läpi kurssiin liittyviä yleisiä asioita. 

 

Kuten mainittu, kurssi on suunnattu ensisijaisesti ensimmäisen tai toisen vuosikurssin 

opiskelijoille. Kurssiin kuuluu paitsi tiedonhakua, myös käytännön laboratoriomittauksia. 

Osana kurssia on tarkoitus myös tutustua yliopisto-opiskeluun, koska se eroaa usein olen-

naisesti opiskelijoiden aikaisemmista opiskelu-kokemuksista. Kurssilla tutustutaan labo-

ratoriokäytäntöihin, (optisten) mittausten tekemiseen, biomateriaalien valmistamiseen ja 

vastaaviin. Kurssiesitteen mukaisesti kurssilla opetellaan taitoja ja asioita, kuten ” aka-

teeminen vapaus, tutkimuslähtöisyys, kriittisyys, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, ko-

keilevuus, kekseliäisyys ja ongelmanratkaisuhakuisuus osana ryhmätyöskentelyä”. 

 

Koska kurssilaiset ovat (pääosin) vasta aloittaneita opiskelijoita, on mittausjärjestelyyn 

liittyvä teoria pidettävä kohtuullisena. Lisäksi on huomioitava se, että rutiinin puuttuessa 

tiedonhakuun saattaa kulua paljon enemmän aikaa, kuin myöhemmän vuosikurssin opis-

kelijalta. Toisaalta ensimmäisten vuosikurssien aikana olisi hyvä tutustua koulukirjojen 
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ohella myös tieteellisiin artikkeleihin ja opetella niiden lukemista. Tämä helpottaa tule-

vaisuudessa tieteellisen tekstin tuottamista, kun on opintojen alusta asti tottunut asioiden 

tieteelliseen esitystapaan. 

 

Opiskelumateriaali voidaan antaa annettuna (koulun puolesta), jolloin opiskelijan tehtä-

väksi jää olennaisen asian löytäminen annetusta materiaalista. Kurssin painotuksista riip-

puen molemmat vaihtoehdot voivat soveltua, tai niitä voi yhdistellä. Tällöin esimerkiksi 

voisivat opiskelijat itse etsiä aiheeseen liittyvää lisätietoa. 

 

Kurssin kannalta tässä diplomityössä esitetyt asiat kuuluvat ”omamittaukseen” eli toisin 

sanoen opiskelijat pystyvät itse mittaamaan (annettujen) apuvälineiden avulla jotain fy-

siologista parametria itsestään. Ihmisen monet eri elimet tuottavat useita mahdollisia mit-

taussuureita. Nämä mittauskohteet voivat olla magneettisia, sähköisiä, kemiallisia, bio-

kemiallisia ja niin edelleen.  

 

5.2 Oppimistavoitteet 

Tässä kappaleessa tarkastellaan mittausjärjestelyn oppimistavoitteita. 

 

Ensimmäisen vuoden kurssina tavoitteena on toisaalta tutustuttaa opiskeluun, mutta myös 

opettaa hyviä opiskelutapoja ja siten luoda parempi pohja tuleville opinnoille. Tulevia 

kursseja ja kurssitöitä varten hyviä perustaitoja ja siten kurssin tavoitteita ovat oman ajan-

käytön suunnittelu, itselle sopivan luku- ja tiedonhakutekniikan löytäminen. Näiden li-

säksi tulevaisuuden kannalta hyviä taitoja voivat olla ryhmätyötaitojen oppiminen ja tie-

teellisen tekstin tuottaminen. Tämän työn kuvailema mittausjärjestely on kurssin osasuo-

rituksena suunniteltu vievän opiskelijan aikaa noin 10 tuntia, mikä on hieman alle puolen 

opintopisteen arvoinen suoritus. Mittauksessa on pyritty pitäytymään kurssin mukaisessa 

linjassa, jotta opiskelija pääsee harjoittamaan esiteltyjä perustaitoja. 

 

Tarkemmin mittaukseen liittyviä aiheita on lueteltu alla: 

• Mittauksen fysikaaliset ja fysiologiset perusteet 

• Mittaukseen liittyvät mittaustekniset epävarmuustekijät 

• Mittauksen suorittamisen perusteet 

• Tuloksien arviointi ja mittauksen toistettavuus 
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Niin sanottuna peruskurssina tämä mittaus ei välttämättä paneudu syvällisesti esiteltyihin 

asioihin vaan nämä käydään mahdollisesti vasta myöhemmissä kursseissa. 

 

Perustietojen ja menetelmien lisäksi toiveena on luoda pohjaa sille, että opiskelijat pys-

tyisivät itse ideoimaan mahdollisia uusia tapoja tai keksintöjä, jotka helpottavat ihmisten 

arkea käyttäen joko olemassa olevia välineitä, kuten älypuhelinta tai uusia, helposti käyt-

töön otettavia laitteita. Toissijaisena tavoitteena voidaan myös nähdä terveydenhuollon 

kustannusten laskeminen. Voitaisiinko kurssin perusteella opittujen asioiden perusteella 

innovoida uusia keksintöjä tai toimintatapoja ihmisten terveyden kohentamiseen? 

 

5.3 Mittausjärjestely 

Tässä kappaleessa on tarkoitus käydä läpi, minkälaisia elementtejä opiskelijoiden suorit-

taman mittauksen tulisi sisältää. Kurssiin kuuluvana osiona on tarkoitus, että työ sisältää 

muutakin kuin varsinaisen mittaustapahtuman, kuten siihen liittyvän esityön ja loppupoh-

dinnan tekemisen. 

 

Yksiselitteisen mittausjärjestelyn toteuttaminen älypuhelimelle sisältää muutamia haas-

teita. Ensinnäkin, älypuhelinsovellukset ja älypuhelimeen liitettävät laitteet muuttuvat 

jatkuvasti. Sovellukset saavat uusia päivityksiä, vanhat sovellukset menettävät suosiotaan 

uusien tieltä ja niin edelleen. Toisekseen, käyttöjärjestelmiä on erilaisia, suosituimpia 

Android-pohjaiset käyttöjärjestelmät. Käyttöjärjestelmät tarjoavat vaihtelevan määrän 

modifikaatiomahdollisuuksia. Samaa sovellusta ei välttämättä ole käytössä universaalisti 

kaikille käyttöjärjestelmille. Koska mittaus on tarkoitus suorittaa opiskelijan omalla (tai 

opiskelijaryhmän yhteisellä) älypuhelimella, ei voida asettaa liian tiukkoja rajoja sen suh-

teen, mitä sovelluksia mittauksen tekemiseen käytetään. Toisaalta oman sovelluksen ja 

siihen liittyvän mittauksen ohjelmointi ja toiminnan varmistus on tämän työn laajuuden 

ulkopuolella. Tämän vuoksi mittauksessa käytetään ulkopuolisten tahojen tekemiä sovel-

luksia.  

 

Kirjallisuusosiossa on tarkasteltu monia älypuhelimeen liittyviä mittauksia jaottelulla 

älypuhelin itse anturina, älypuhelin osana anturia ja terveyden seuranta älypuhelimella. 

Kurssityön kannalta mielekkäin vaihtoehto mittauksen toteuttamiseen on älypuhelimen 

itsensä käyttäminen anturina. Nämä mittaukset ovat useimmiten älypuhelimen kameralla 
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tapahtuvia optisia mittauksia. Sen vuoksi tässä ehdotettu mittausjärjestely perustuu äly-

puhelimella tapahtuvaan mittaukseen. Lisälaitteet ovat jätetty tarkastelun ulkopuolelle, 

jotta mittaus pysyisi mahdollisimman yksinkertaisena, eikä vaatisi ylimääräisiä resurs-

seja.  

 

Kurssityöksi ehdotettava mittaus noudattaa suurpiirteisesti seuraavaa järjestystä: 

 

1. Opiskelijat etsivät yksin tai ryhmässä jonkin parametrin tai elintoiminnon, josta voi-

daan arvioida ihmisen terveyden tilaa. Selvitetään tämän parametrin taustat, kuten millä 

perustein tämä parametri syntyy ja miten sitä voidaan mitata. Toisaalta selvitetään myös 

parametrin mittalaitteille asettamat rajoitukset ja mahdollisuudet. Usein parametria voi-

daan mitata perustuen useampaan eri tapaan, jolloin tulee selvittää voisiko älypuhelinta 

käyttää tähän kyseiseen mittaukseen. Esimerkkitapauksia löytyy kirjallisuusosiosta ja 

muusta kirjallisuudesta. 

 

2. Koulun puolesta toimitetaan älypuhelinmittaukselle vaihtoehtoinen tapa mittaukseen 

ja opiskelijat hankkivat itse älypuhelinmittaukseen tarkoitetun sovelluksen tai sovelluk-

sia. Mittaus suoritetaan molemmilla tavoilla ja kirjataan tulokset ylös. Mikäli kyseessä on 

sydämeen liittyviä mittauksia, kokeillaan rasituksen aiheuttamia vaikutuksia. Mittauksia 

voi myös tehdä pidemmän aikavälin mittauksena, jolloin oppilaat kirjaavat tuloksia ylös 

useampana eri päivänä tai kellonaikana. Tarkoituksena ei välttämättä ole seurata kunnon 

tai vastaavan parantumista vaan sitä, kuinka hyvin eri mittausten tulokset vastaavat toisi-

aan, jos vastaavat. 

 

3. Analysoidaan saatuja tuloksia. Analyyseissä voidaan ottaa huomioon mittausten teko-

tavat ja toisaalta muu liikunnallinen aktiivisuus. Vastaavatko tulokset rasituksessa toisi-

aan? Analyysissä voidaan myös pohtia mittaustapojen välisiä eroja ja niiden syntymistä. 

Lisäksi voidaan miettiä sitä, keille mittaus sopii. Kuinka helposti lähestyttävä mittaus on, 

onko todennäköistä, että esimerkiksi eläkeläinen saisi siitä apua terveydenhuollon väli-

neenä? Mikäli eri mittaustapojen välisissä tuloksissa on paljon eroa, voidaan pohtia, mistä 

nämä johtuvat.  
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Näiden periaatteiden pohjalta on laadittu opiskelijan tueksi apulomake, joka on liitteessä 

xx. Mittaukseen liittyviä seikkoja ja mahdollisia esimerkkitapauksia käydään tarkemmin 

läpi seuraavassa kappaleessa. 

 

5.4 Mittausjärjestelyn avainkohdat 

Tässä kappaleessa käydään tarkemmin läpi mittaukseen liittyviä seikkoja, jotka tulisi 

huomioida. 

 

Tutkimusosion perusteella voidaan sanoa, että ihmisen terveyden parametrien mittaami-

nen älypuhelimella (lisäosineen tai ilman) on mahdollista. Tärkeä huomio on kuitenkin 

se, että kaikissa tutkimuksissa käytettiin itse koodattuja sovelluksia. Itse koodatut algo-

ritmit saattavat häivyttää läpinäkyvyyttä, mikäli lähdekoodia ei ole saatavilla. Lisäksi on 

huomioitava se seikka, että oppilastyön kannalta pyritään käyttämään valmiita (ilmaisia) 

sovelluksia. Näistä sovelluksista ei välttämättä ole taetta siitä, että ne noudattaisivat teo-

riaa, tai antaisivat totuudenmukaisia tuloksia. Tämän vuoksi oppilastyön kannalta suosi-

teltavaa on suorittaa mittaus siten, että älypuhelimen avulla mitattua arvoa voidaan ver-

rata jo olemassa olevan mittausvälineen, kuten sykevyön antamaan tulokseen.  

 

Kirjallisuusosion perusteella pelkästään älypuhelimen antureita käyttävät mittaukset ra-

joittuvat pääosin elintoimintojen, kuten sykkeen ja sykevälivaihtelun mittauksiin. 

Androidin sovelluskauppa (Play) antaa samansuuntaisia tuloksia. Hakusanoilla ”heart-

rate” ja ”heartrate variability” löytyy useita tuloksia sovelluksista, jotka ainakin väittävät 

mittaavan näitä suureita. Sovellusten toiminta perustuu siihen, että käyttäjä asettaa sor-

mensa puhelimen kameralle salamavalon ollessa päällä. Ohjelma sitten laskee saadun ku-

van perusteella sykettä. Sykevälin vaihtelun mittauksessa sormea on pidettävä kameran 

päällä useamman minuutin ajan, jotta tulos saadaan. Sykevälin vaihtelun yhteydessä osa 

ohjelmista arvioi käyttäjän stressitasoa. 

 

Kun käytetään eri mittaustapoja, kuten esimerkiksi sykevyömittausta ja älypuhelinmit-

tausta, voidaan todeta näiden toimivan eri periaattein; sykevyö mittaa sähköisiä impuls-

seja rinnalta, kun taas puhelimen sykemittaus perustuu sormesta (verisuonista) heijastu-

vaan ja absorboituvaan valoon. Lieneekin opettavaista tarkastella sitä, miten kahdella eri 
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tavalla voidaan mitata samaa asiaa. Samalla voidaan pohtia mittaustapojen välisiä eroja 

signaalin laadun ja virhelähteiden suhteen.  

 

Sovelluksia kokeiltaessa huomattiin, että ainakin sykettä mitattaessa sovellukset antoivat 

suurin piirtein samaa luokkaa olevia tuloksia, kun verrattiin leposykettä paikallaan ol-

lessa. Syvään hengittäessä sykkeen mittauksen tulokset tosin vaihtelivat rajusti, jopa 30 

lyöntiä minuutissa normaalisykettä suuremmaksi. Mittausvirhettä sai myös aikaan sor-

mea liikuttamalla, tai muutoin liikkumalla mittauksen aikana. Koska kamera mittaa opti-

sesti värinmuutoksia sormessa, myös taustavalolla kyettiin häiritsemään mittausta. Näi-

den seikkojen perusteella mittaus on periaatteessa helppo suorittaa, mutta esimerkiksi ur-

heilusuorituksen aikana kameran käyttäminen mittaukseen ei ole tarkoituksenmukaista. 

Liikkuminen suorituksen aikana vääristää tulosta merkittävästi.  

 

Sovellukset kertoivat vaihtelevasti käyttämästään mittaustekniikasta. Parhaimmillaan 

tyydyttiin toteamaan mittauksen liittyvän värimuutoksiin sormessa. Samankaltaiset tu-

lokset kuitenkin voisivat viitata siihen, että sovellukset saattavat käyttää keskenään sa-

mankaltaista tekniikkaa mittauksen tekemiseen. Ilman lähdekoodia on kuitenkin mahdo-

tonta sanoa, mihin sovellukset perustuvat. Tämän takia mittauksessa on tarkoituksena 

käyttää apuvälinettä, joka mahdollistaisi tarkemman tuloksen saamisen. Mahdollisesti 

myös pulssioksimetrin käyttö voisi olla mahdollista. Pulssioksimetri perustuu samaan ab-

sorptioilmiöön kuin puhelimen sovellukset, joten voisi olla hedelmällistä käyttää sitä var-

mistusmittauksena.  

 

Käyttöliittymät olivat yleisesti ottaen helppokäyttöisiä, mutta toisinaan käyttöliittymää 

oli rankasti yksinkertaistettu. Esimerkiksi osa sovelluksista aloitti mittauksen heti kun 

sovellusta käynnistettäessä, antamatta mahdollisuutta itse aloittaa mittausta. Tarjolla oli 

myös sovelluksesta riippuen tuloksien tallennusta. Yleisesti ottaen mahdollisten ominai-

suuksien määrä oli erittäin rajattu. Lisätoiminnallisuuksia oli niin halutessa mahdollista 

ostaa.  

  

Kurssi jakautuu useammalle jaksolle, joten on myös mahdollista suorittaa sama mittaus 

useina eri ajankohtina. Tällöin mittauksen kohteeksi kannattaa valita sykevälivaihtelu, 

joka mahdollistaa esimerkiksi opiskelijan stressitason arvioinnin. Oletettavasti tervey-

denhuollon tarpeisiin sopiva mittaus on pitkäaikainen terveyden seurannan väline, joten 
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pitkin vuotta tapahtuva sykevälivaihtelun mittaaminen antaisi todenmukaisemman kuvan 

siitä, miten mittausta oikeasti hyödynnettäisiin terveydenhuollon välineenä. Tähän mit-

taukseen voidaan yhdistää vertailututkimus tarkemman menetelmän kanssa. Vaikka osa 

sovelluksista salliikin tietojen tallentamisen sovelluksen sisäisesti, tulokset kannattaa ot-

taa talteen esimerkiksi Excel-taulukkoon. 

 

Pitkäaikaisessa mittauksessa mittaus kannattaa suorittaa tarpeeksi usein, jotta eroja saa-

daan näkyviin. Tästä samasta syystä mittaus kannattaa aloittaa mahdollisimman aikai-

sessa vaiheessa kurssia, jotta saadaan tarpeeksi kattava otos. Sykevälivaihtelun tuloksia 

kannattaa verrata omaan kalenteriinsa. Tällöin voi verrata sitä, onko sykevälin vaihteluun 

vaikuttanut jokin erityinen seikka tai tapahtuma (tenttiviikko, työhaastattelu tai muu vas-

taava). Mikäli vain mahdollista, mittaus kannattaa lisäksi suorittaa useammalla sovelluk-

sella, olettaen että sopivia vaihtoehtoja löytyy.  

 

Tuloksia kirjattaessa on hyvä pohtia mittauksen merkitystä terveydenhuollon näkökul-

masta ja todennäköisimmän potilaan kannalta. Pohdittavia seikkoja voi olla esimerkiksi 

se, että kenelle mittauksesta on eniten hyötyä ja voidaanko sillä saavuttaa jotakin erityistä 

terveydellistä hyötyä. Sykkeen mittaamista harrastetaan etenkin urheilupiireissä optimaa-

lisen rasituksen takaamiseksi, mutta voisiko samankaltaisista mittauksista olla hyötyä 

muillekin. Toisaalta voidaan pohtia myös käytettävyyttä ja käyttöönoton helppoutta tai 

vaikeutta. Sovellus, joka on liian hankala tai työläs käytettäväksi, jää todennäköisemmin 

käyttämättä verrattuna helppokäyttöisempään.  

 

Kurssityön ja mittauksen puitteissa opiskelijat voivat myös pohtia muita mahdollisia mit-

tauksia. Sopisiko terveydenhuollon sovellukseksi all-in-one-tyyppinen sovellus, joka si-

sältäisi kaikenlaisia kännykällä (liitäntäanturein tai ilman) tehtäviä mittauksia? Riskiteki-

jöiden mittaamiseen ja seurantaan on jo mahdollista saada esimerkiksi verenpainemitta-

reita. Olisiko mahdollista, että puhelin ainoastaan keskustelisi muiden mittalaitteiden 

kanssa ja siten rekisteröisi tuloksia?  

 

Monet mittaukseen liittyvistä seikoista ovat monitahoisia ongelmia, joihin ei välttämättä 

ole yksiselitteistä ratkaisua. Toisinaan resurssipula ajan, materiaalin tai rahan suhteen ai-

heuttaa paljon rajoituksia käytetyille ratkaisuille, toisinaan yhteistä ratkaisua ei edes löy-
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detä. Terveydenhuoltoalaan liittyy tieteellisten ratkaisujen lisäksi aina myös hieman po-

litiikkaa, joten sekä potilasta, henkilökuntaa että päättäjiä tyydyttävää ratkaisua voi olla 

hankala löytää. Tämän vuoksi olisi hyvä, että opiskelijat pystyvät jo varhaisessa vaiheessa 

pohtimaan useita vaihtoehtoja ratkaisuksi annetulle ongelmalle.  
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6 Pohdintaosuus 
Tämän työn lähtökohtana oli kaksi seikkaa: toisaalta tutkia älypuhelimen käyttöä ihmisen 

mittaamiseen ja toisaalta kehittää opettava mittaus opiskelijoille, jotka vasta aloittavat 

opintojaan. Perusteet työlle löytyvät kuormitetusta terveydenhoitojärjestelmästä ja toi-

saalta tarpeesta siirtää hoitoa yksilöidympään suuntaan kuormittamatta järjestelmää sen 

enempää. Tämä voidaan saavuttaa siirtämällä osa vastuusta yksilölle itselleen. Edut ovat 

tässä tapauksessa moninaisia. Itse mittaaminen mahdollistaa useamman mittauspisteen, 

jolloin tarkasteltava otos on laajempi ja siten edustavampi. Itse mittaaminen myös vähen-

tää hoitohenkilökunnan työtä, silloin kun mittaus on itse tehtävissä. Koska lääkärin aika 

per potilas on rajattu, on tuo aika tehokkainta käyttää mittaamisen sijaan potilaan opasta-

miseen ja hoitamiseen. Laajemman mittausotannan vuoksi hoito voidaan myös kohdistaa 

paremmin. 

 

Työssä tutkittiin useita eri tapoja suorittaa älypuhelimeen perustuva mittaus. Mittaukset 

voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan: älypuhelin mittalaitteena, älypuhelin osana 

mittalaitetta ja älypuhelinsovellus hoidon tukena. Tulokset vaikuttivat monelta osa-alu-

eelta lupaavilta, mutta kuitenkaan varsinaista läpimurtoa ei ole vielä tapahtunut. Vaikka 

teknisesti onkin mahdollista käyttää puhelinta sykkeen mittaamiseen, on sykevyö edel-

leen enemmän käytetty vaihtoehto tähän. Sykevyötä käytetään yleensä urheillessa, jolloin 

on vaivalloista kaivaa puhelinta esille sen takia, että saisi senhetkisen sykkeen selville. 

Sykevyö mittaa jatkuvasti, eikä sitä varten tarvitse erikseen tehdä mitään sen jälkeen kun 

sykevyö on asetettu paikoilleen.  

 

Käyttökelpoisimmat ideat älypuhelimen käytöstä terveydenhuollon apuvälineenä lienee 

älypuhelimen kyvystä keskustella muiden laitteiden kanssa ollen samalla yhteydessä 

verkkoon. Tämä mahdollistaisi hyvän yhteyden terveydenhuollon ja potilaan välillä. 

Tällä hetkellä tällaisia järjestelmiä ei ole ainakaan laajemmassa käytössä. OmaKanta, 

josta voi tarkastaa omat terveydelliset tietonsa on toisaalta askel suuntaan, jossa yksilöllä 

on enemmän tietoa ja mahdollisuuksia käytettävissään omasta terveydentilastaan.  

 

Tässä työssä esitelty mittaustapahtuma on käyty läpi hyvin yleisellä tasolla. Toisaalta siitä 

syystä, että pyrkimyksenä on ollut käyttää jo valmiita sovelluksia ja myös siksi, että mit-

taus olisi niin sanotusti jokaisen toteutettavissa. Valtaosalla nuorista älypuhelin löytyy, 

joten se on ollut hyvä lähtökohta. Hankalaksi mittausosuuden suunnittelusta teki se 
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seikka, että opiskelijoiden puhelimien käyttöjärjestelmät vaihtelevat, kuten niihin tarjotut 

sovelluksetkin. Lisäksi tällä hetkellä tarjolla olevat sovellukset voivat oleellisesti muuttua 

siihen mennessä, kun mittauksia tehdään. Jatkokehityksenä voisi kuitenkin olla tervey-

denhuollollisen applikaation suunnitteleminen, jolla mittauksen voisi suorittaa.  

 

Koska mittausvälineeksi rajautui älypuhelin ilman lisälaitteita, rajoittaa tämä jokseenkin 

paljon mahdollisia mittausvaihtoehtoja. Esimerkkeinä mittaukseen on annettu sydämen 

sykkeen ja sydämen sykevälivaihtelun mittaaminen. Näihin löytyy useita eri sovelluksia, 

joiden laatu valitettavasti vaihtelee. Lisäksi osa sovelluksista sisältää mainoksia ja muuta 

vastaavaa ylimääräistä, jotka vaikuttavat käyttäjäkokemukseen.  
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