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Mistä liikkeelle – ideointia työpajassa

• kohderyhmän valinta

• mittauksen kohteet luontolähtöisissä hyvinvointipalveluissa
• esim. stressitaso, unen laatu, syke, verenpaine

• mittauksen tuottamat arvot
• esim. matkailijan ahaa-elämykset  luonnon vaikutuksista hyvinvointiin

• motivoi matkailijaa liikkumaan luonnossa myös arkielämässä

• hyvinvointikokemusten jakaminen esim. sosiaalisessa mediassa

• teknologian huomaamattomuus tärkeää – luontokokemus 
keskeinen



Kokemuksia mittaamisesta

Mittauskohteet Teknologiat

Hyvinvointiviikonloppu
( n. 1,5 vrk)

Firstbeat hyvinvointianalyysi (kehon kuormittuminen, palautuminen, 
unen laatu, stressitaso)
Moodmetric-älysormus (stressitaso, innostuneisuus)
Polar A360-aktiivisuusranneke (fyysinen aktiivisuus)

1. virkistyspäivä Firstbeat hyvinvointianalyysi
Moodmetric-älysormus
Polar A360-aktiivisuusranneke (syke, fyysinen aktiivisuus)

2. Virkistyspäivä Kysely (mieliala, elpyminen, kognitiiviset taidot, sosiaalinen toiminta, 
fyysiset kokemukset, palvelun laatu)

Pyöräilyloma Beddit-unenlaadun mittari (nukahtamisaika, unen määrä ja laatu)

Omatoiminen mökkiloma Firstbeat hyvinvointianalyysi
Öura-älysormus (unen laatu, fyysinen aktiivisuus, kehon valmiustaso 
– ohjeet unen, rentoutumisen ja palautumisen osalta)
Beddit-unenlaadun mittari



Firstbeat hyvinvointianalyysi 
(HVA)

Älysormukset Moodmetric ja Öura Polar 360 Beddit-laite

-sinällään helppokäyttöinen, 
lisenssipohjainen ohjelmisto 
vaaditaan
-suunnattu ammattilaisten 
käyttöön, tulosten tulkinta vaatii 
taustatietoa

-Moodmetric:
helppokäyttöinen, mittaustieto nähtävissä 
heti tai jälkikäteen

-Öura: mittaustieto nähtävissä helposti 
älypuhelimesta, antaa ohjeita

-helppokäyttöinen
-syke ja fyysinen 
aktiivisuus

-helppokäyttöinen
-mittaustieto 
nähtävissä heti aamulla

-perinpohjainen raportti ja myös 
valmiiksi tulkittuja tuloksia
-pidempi mittaus osoitti unen 
laadun parantuvan ja voimavarojen 
kasvavan 

-Moodmetric: saatu tieto mielenkiintoista, 
koettiin käyttökelpoisena esim. 
luontoretkillä, tulosten tarkastelu tauoilla tai 
retken jälkeen
-stressin vähentyminen

-Öura: sanallinen tieto ja palaute 
myönteistä, samansuuntaisia tuloksia HVA:n 
kanssa

-sykkeenmittaus 
ranteesta koettiin 
hyvänä ominaisuutena

-mittaustulokset 
kertovat fyysisen 
aktiivisuuden määrästä 
ja tehosta

-mielenkiintoista ja 
perusteellista tietoa 
unen laadusta

-rauhallinen 
luontoympäristö 
saattaa parantaa unen 
laatua

-mittausajat olivat osin liian lyhyitä, 
jotta realistisia tuloksia olisi saatu
-raportti jälkikäteen

-tiedon tarkkailu voi häiritä
luontokokemuksia
-Öura: kaikki fyysinen aktiivisuus ei näy 
mittaustiedossa yhtä hyvin esim. kävely / 
pyöräily

-henkilökohtainen
kirjautuminen koettiin 
hankaluutena 
(lyhytaikainen käyttö)

-saatuihin tuloksiin voi 
vaikuttaa moni muukin 
asia luonnon lisäksi



Kyselyjen tuloksista 
(8 palvelutestausta, 12 vastaajaa)

• luonnolla myönteinen vaikutus hyvinvointiin

• elpymisen ja rauhoittumisen kokemukset

• fyysisen kunnon parantuminen (liikuntapainotteiset palvelut)

• luonnon hiljaisuus, äänet ja tuoksut koettiin nautinnollisina

• luonnon kauneus ja puhdas ilma lisäsivät hyvinvoinnin tunnetta



Huomioitavaa jatkossa

• Hyvinvointivaikutusten mittaaminen
helppokäyttöinen ja mahdollisimman huomaamaton teknologia

lyhytkestoisissa mittauksissa tulokset heti näkyville

pidempi mittausjakso tuottaa luotettavampia tuloksia

• Teknologian käyttö osana matkailupalvelua
hyvinvointivaikutusten havainnollistaminen asiakkaalle

uusien asioiden opettaminen hyvinvointivaikutusten osalta

teknologian tuottama elämyksellisyys

teknologia palvelun uutuusarvona



• Hyvinvointidatan hyödyntäminen

asiakaskohtainen palvelujen räätälöinti kerätyn tiedon perusteella

kerättyyn tietoon perustuva sisältömarkkinoinnin ja viestinnän 
kohdentaminen

hyvinvoinnin asiantuntijuuteen ja osaamiseen perustuvat palvelukonseptit


