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MOODMETRIC / VIGOFERE OY

• Perustettu 2013

• Sormuksen keksijä Henry Rimminen (TkT)

- Idea vuonna 2011 saada ihon sähkönjohtavuuden mittaus kannettavaan muotoon

- Toimiva sormus sekä iOS –sovellus 2013

• Älysormus myynnissä vuodesta 2015, aluksi tutkimuskäyttöön, myöhemmin kuluttajille

• Yrityspalvelut vuodesta 2017

• Palvelut työterveyshuollolle vuodesta 2019

27.3.2019 3



MOODMETRIC-ÄLYSORMUS

• Mittaa ihon sähkönjohtavuuden muutosta (electrodermal activity, EDA; galvanic skin response, GSR)

• Psykologien yli 100 käytössä ollut mittausmenetelmä

• Ihon sähkönjohtavuus muuttuu, kun sympaattinen hermosto aktivoituu (esim. taistele-tai-pakene-reaktio)

• Iho on elin, joka on puhtaasti hermotettu sympaattiseen hermostoon

• Sovelluksen EDA-signaali vastaa laboratoriolaitteiden tasoa ja soveltuu kenttätutkimukseen (Torniainen et 

al. 2015)

• Moodmetric-indeksi on ihon sähkönjohtavuuden kuvaus asteikolla 1-100 ja perustuu Vigoferen omaan 

laskenta-algoritmiin. Raakasignaalia on mahdollista tarkkailla PC-yhteydellä, mutta MM-indeksiä 

suositellaan myös tutkimuskäyttöön sen helpon vertailtavuuden takia. Raakasignaalin tulkitsijan tulee 

tuntea signaali ennestään. 

• Kaksi kliinistä tutkimusta 2018-2019, joissa tutkitaan Moodmetric-indeksin soveltuvuutta kuormituksen ja 

palautumisen mittarina (Jyväskylän yliopisto & Tampereen teknillinen yliopisto)
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LABORATORIOTASON TIETOA 
STRESSITASOJEN VAIHTELUISTA
Moodmetric-älysormus mittaa ihon
sähkönjohtavuuden (electrodermal activity, EDA) 
muutosta, joka on seurausta sympaattisen
hermoston aktivaatiosta. Sympaattinen hermosto
aktivoituu pakene-tai-taistele-reaktion eli stressin
vaikutuksesta.

HELPOSTI JA YKSINKERTAISESTI
Mobiilisovellus näyttää tiedot reaaliajassa, joten 
stressiin on mahdollista puuttua heti. Korkeat 
lukemat kertovat stressistä tai innostuksesta, 
matalat palautumisesta. Käyttäjä oppii 
havainnoimaan omaa yksilöllistä tapaansa 
reagoida tilanteisiin sekä löytämään itselleen 
sopivat tavat palautua kuormittavista jaksoista. 
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TERVEYDENHOIDON 
DIGITALISAATIO YKSILÖN 
KANNALTA
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• Työntekijät ovat aktiivisia oman

hyvinvointinsa toimijoita

• Dataa on saatavilla monista lähteistä

• Digitalisoitu tieto mahdollistaa yksilöllisen

työterveyshuollon

• Yksilön vastuu ja motivaatio huolehtia

omasta terveydestä kasvaa, kun itse

mittaroitua dataa on mahdollista tuoda

mukaan



Kuluttajien käyttämät puettavat 
hyvinvointilaitteet tulevat osaksi 
digitaalista terveydenhuoltoa

Tuovat tietoa yksilön arjesta

Tuottavat dataa terveyden 
ylläpitämiseen ja ennustamiseen

©

Dataa voidaan käyttää yksilön 
sekä suurempien joukkojen 

terveystrendien ennustamiseen

PUETTAVAT MITTARIT



HYVINVOINTIDATAA TUOTTAVAT 
YRITYKSET
• Koko: mikroyrityksistä pörssiyhtiöihin

• Asiakassegmentti: kuluttajat, yritykset, 

hyvinvoinnin ammattilaiset, 

terveydenhoito (medikaalilaitteet)

• Omat tavoitteet: kasvu, oman 

asiakaskunnan laajempi tavoittaminen, 

näkyvyys

• Mitä ajatuksia datan jakamisesta ja 

yhteistyöstä: tulee tukea yrityksen omia 

tavoitteita
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Ota yhteyttä:
Niina Venho, CEO
niina.venho@moodmetric.com
040 710 0487
@NiinaVenho


