
 

 

Juho Savikoski 

LIIKUNTATEKNOLOGISET INNOVAATIOT 
LIIKUNNANOPETUKSESSA 

 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 

2017 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Savikoski, Juho 
Liikuntateknologiset innovaatiot liikunnanopetuksessa 
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2016, 29 s. 
Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma 
Ohjaaja: Halttunen, Veikko 

Lasten liikunta ja terveys ovat tärkeitä asioita ja niitä tulee edistää. Tässä kandi-
daatintutkielmassa tutkitaan uusia liikuntateknologioita, joita on hyödynnetty 
liikunnantunneilla. Lisäksi tutkielmassa tutkitaan myös millaisia hyötyjä ja hait-
toja liikuntateknologiset innovaatiot tarjoavat. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus. 
Liikuntateknologisia sovelluksia ovat muun muassa urheilussa käytettävät vä-
lineet, liikuntasisällöt, mitta- ja seurantalaitteet, sovellukset, tekniset materiaalit 
ja lääkkeet. Liikunnantuntien tarkoituksena on tarjota mielekästä liikuntaa lap-
sille ja nuorille ja uusien liikuntateknologisten innovaatioiden ansiota myös vä-
hän liikkuvat oppilaat voivat saada kipinän liikkumiseen. Varsinkin liikunnan 
pelillistämisellä sekä älylaitteiden mukaan ottamisella osaksi liikunnantunteja 
on ollut positiivisia vaikutuksia lapsiin. Esimerkiksi tanssipelejä voidaan hyö-
dyntää tunneilla, koska ne eivät välttämättä vaadi kuin älylaitteen, joka seuraa 
pelaajan liikkeitä. Myös muiden seurantalaitteiden, kuten aktiivisuusrannek-
keiden ja sykemittarien käyttö on lisääntynyt oppilaitten keskuudessa. Uudet 
liikuntateknologiset innovaatiot tarjoavat sekä positiivisia että negatiivisia as-
pekteja. Positiivisena asiana voidaan todeta lasten liikuntamotivaation nouse-
minen. Lisäksi pelillisyyden avulla myös nuoret, jotka harrastavat pelaamista, 
liikkeelle. Liikuntateknologioiden avulla oppilaat voivat myös oppia uusia laje-
ja ensin virtuaalisesti ja tutustua sen jälkeen niihin käytännössä. Myös opettaji-
en työ helpottuu, kun he voivat tarkastella jälkeenpäin lasten aktiivisuutta tal-
lennusvälineiden kautta. Negatiivisena asiana pidetään mahdollisia kustannuk-
sia, joita liikuntateknologisista ratkaisuista syntyy. Kouluilla ei välttämättä ole 
rahaa tarjota jokaiselle oppilaalle älylaitetta. Lisäksi laitteiden monimutkaisuus 
voi latistaa oppilaiden sekä opettajien käyttökokemusta. On myös huomioita-
vaa, että innostus käyttää teknologioita ajan saatossa saattaa laskea, jolloin on 
tärkeää, että uusia tapoja hyödyntää teknologioita kehitellään jatkuvasti. Lii-
kuntateknologiset innovaatiot tarjoavat uusia tutkimusmahdollisuuksia. Sitä 
mukaa kun uusia ratkaisuja ja käyttötapoja teknologioille kehitellään, voidaan 
myös samalla tutkia miten ne vaikuttavat liikunnantuntien laatuun. Tutkimusta 
voidaan tehdä niin oppilaan kuin opettajankin näkökulmasta. 

Asiasanat: liikuntateknologia, liikunnanopetus, mobiilisovellus, älylaite, video-
pelit 



 

 

ABSTRACT 

Savikoski, Juho 
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Information Systems, Bachelor's Thesis 
Supervisor: Halttunen, Veikko 

Exercising and the health of youngsters are important and those should be en-
hanced. The sports technologies that are used in physical education lessons are 
being researched on this Bachelor’s thesis. The benefits and disadvantages are 
also taken into account. The thesis is in the form of literature review. Technolo-
gies that are considered as sports technology are, for example, sports equip-
ment, measuring tools, applications, technical materials and drugs. The physi-
cal education lessons are meant to offer meaningful exercise for children and 
youngsters and with the help of new sports technologies adolescents that don’t 
like sports much may start to enjoy exercising. Gamification or smart devices, 
for example, have had positive impacts adolescents. Dance games and other 
videogames have been used during the lessons to increase participation in 
physical education lessons. The lesser equipment needed for the lesson, the eas-
ier it is to start lessons. Other measurement tools, such as, activity bracelets or 
heart rate monitors are also being used increasingly to track students' perfor-
mance. Putting them to use is easy and fast. New sports technologies offer both 
benefits and disadvantages for their users. Positive aspects include increased 
motivation for exercising. Young people can try different sports first virtually 
and after that they can put it into practice. Gamification also helps youngsters 
who like playing video games in their free time. It also helps teachers to grade 
and evaluate students because they get data from their students which they can 
analyze afterwards. Possible costs are one of the negative sides of using sports 
technologies. Schools might not have enough money to offer smart devices for 
students or they might not have money, for example, for overhead projector 
and screen. The complexity of using these new technologies might also affect 
negatively on both students and teachers. The interest in using these technolo-
gies might also decrease over time. It is important that new ways to utilize 
technologies are developed continuously. The sport technology and its innova-
tions offer many possible research opportunities. The quality of physical educa-
tion can be studied as new technologies emerge and are being adopted into 
physical education lessons. Both teacher and student side can be considered as 
a subject for research. 

Keywords: sports technology, physical education, mobile software, smart de-
vice, video games 
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1 JOHDANTO 

Liikunta on tärkeä osa lasten ja nuorten opetussuunnitelmaa. Liikunnasta on 
paljon hyötyä lasten ja nuorten yleiseen hyvinvointiin ja koulumenestykseen 
(Donnelly ym., 2009; Reed ym., 2010; Strong ym., 2005). Myös Yhdysvaltain ter-
veysministeriö on tehnyt tutkimuskatsauksen, jossa koottiin yhteen vuosina 
1985–2008 tehdyt tutkimukset tieteellisissä julkaisuissa koskien koulumenestys-
tä ja liikuntaa. Yli puolessa tapauksista huomattiin, että liikunnalla on positiivi-
sia vaikutuksia koulumenestykseen. Nykytrendi on kuitenkin ollut, että nuor-
ten liikunta on koulun ulkopuolella vähentynyt huolestuttavassa määrin (Huo-
tari, 2012). Tämä osiltaan johtuu viihdemedian ja teknologian kehittymisen ta-
kia. Lapsille on tullut lisääntyvässä määrin erilaisia vapaa-ajan viettotapoja kil-
pailemaan perinteisten liikunnan ja leikkien sijaan. Osa nuorista nauttii yhä lii-
kunnasta ja urheilusta, mutta valitettava tosiseikka on se, että liikunnan määrä 
on vähentynyt ja se näkyy tutkimuksissa. 

Puolustusvoimien pääesikunnan (2015) mukaan varusmiesten Cooper-
testin tulokset ovat huonontuneet viime vuosina. Myös terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen tekemien kyselyiden (2013) mukaan opiskelijat tuntevat itsen-
sä ylipainoisemmaksi kuin aikaisemmin. Koululaitoksella on oma vastuunsa 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin ylläpidossa. Jos koulun liikunnantunnit eivät ole 
stimuloivia ja motivoivia, ei niistä voi tarttua kipinää liikkumiseen koulun ul-
kopuolellakaan. Liikkuminen lapsena ja nuorena edesauttaa liikkumisvietin 
säilymistä myös aikuisiässä (Telama, 2009). 

Teknologian nopea kehittyminen viimeisen vuosikymmenen aikana on 
aiheuttanut älylaitteiden käytössä sen, että ne vastaavat tehoiltaan jo tietokonei-
ta. Lisäksi niiden sovelluskirjasto on monipuolistunut niin, että älylaitteilla voi 
tehdä samoja asioita kuin perinteisillä tietokoneilla. Lisäksi älylaitteet, eli äly-
puhelimet ja tabletit sekä muut kannettavat laitteet ovat varsinkin nuorten kes-
kuudessa yleistyneet huimasti. Suuri osa nuorista omistaa tai käyttää jonkinlais-
ta mobiililaitetta. Kolme neljästä nuorista käyttää vähintään silloin tällöin mo-
biililaitetta. (Madden, Lenhart, Duggan, Cortesi, & Gasser, 2013.) Suomessa 
vuodesta 2011 vuoteen 2014 69 prosenttia 16–75 vuotiaista käyttää älypuhelinta 
(Valtari, 2014). 
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Liikuntateknologiat voivat toimia kannustimena oppilaille lisäämään osal-
listumista liikunnantunneilla ja niiden ulkopuolella ja näin auttamaan lapsia ja 
nuoria saavuttamaan paremman yleiskunnon (Papastergiou, 2009). Hyvä yleis-
kunto auttaa nuorta selviämään koulutaakastaan ja jaksamaan arjessa parem-
min. 

Tablettien ja älylaitteiden hyödyntämisestä opetuksessa löytyy runsaasti 
tutkimuksia. Niitä on muun muassa tehty seuraavista luokkaopetusaineista: 
äidinkieli, kemia ja matematiikka. Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena 
on kirjallisuuskatsauksen muodossa tutkia, miten tabletteja, älylaitteita ja muu-
ta innovatiivista teknologiaa on hyödynnetty koululiikunnassa. Tässä kandi-
daatintutkielmassa käsitellään sitä, miten teknologiaa on hyödynnetty koulun 
liikunnanopetuksessa ja mitä hyötyjä ja mitä mahdollisia haittoja ne voivat tar-
jota niin oppilaille kuin opettajillekin. Tutkimuskysymyksiä muotoutui kaksi: 

 Miten liikuntateknologioita on hyödynnetty liikunnanopetuksessa? 

 Mitä hyötyjä ja haittoja liikunnanopetuksen teknologistumisella on? 

Tutkielman rakenne koostuu johdanto-luvusta, kolmesta sisältöluvusta 
sekä yhteenvedosta. Ensimmäisessä sisältöluvussa käydään läpi yleisesti mitä 
liikuntateknologia -käsitteellä tarkoitetaan ja mitä liikuntateknologioita on ole-
massa. Toisessa sisältöluvussa käydään läpi tapoja, joilla liikuntateknologioita 
on hyödynnetty liikunnanopetuksessa. Kolmannessa sisältöluvussa vastataan 
kysymykseen: Mitä hyötyjä ja haittoja liikunnanopetuksen teknologistumisella 
on? Kirjallisuuden hakemiseen on käytetty Google Scholaria. Hakusanoina käy-
tettiin muun muassa seuraavia: Liikuntateknologia, sports technology, physical 
education and technology, teknologia liikunnanopetuksessa. Lähteitä valittiin 
muun muassa seuraavista tietokannoista: Journal of School and Health, Ergo-
nomics, Journal of Physical Education, Recreation & Dance, International Con-
ference on Computer Science and Electronic Technology.  
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2 LIIKUNTATEKNOLOGIAT 

Tässä luvussa käsitellään erilaisia liikuntateknologioita. Ensin liikuntateknolo-
gioita käsitellään yleisesti. Sen jälkeen käydään läpi laitteita, joilla digitaalisia 
liikuntateknologioita yleisesti käytetään. Kolmantena käsitellään erilaisia sovel-
luksia, joita voidaan hyödyntää liikunnassa. Mobiililaitteiden kehittyminen on 
aiheuttanut sen, että mukana kuljetettavien liikuntateknologioiden, kuten GPS-
paikannukseen perustuvien sovellusten käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti 
viime vuosina. 

2.1 Liikuntateknologia yleisesti 

Liikuntateknologia on hyvin laaja käsite. Liikuntateknologisia sovelluksia ovat 
muun muassa urheilussa käytettävät välineet, liikuntasisällöt, mitta- ja seuran-
talaitteet, sovellukset, joita voidaan käyttää muun muassa mobiililaitteilla. Ne 
voivat avustavaa liikunnassa ja tehdä siitä kokemusrikkaampaa. Yhteistä edellä 
mainituilla laitteilla ja sovelluksilla on se, että ne liittyvät urheiluun, kuntolii-
kuntaan ja yleiseen fyysiseen liikkumiseen. (Ahtinen ym., 2008; Kari, 2011.) Lii-
kuntateknologioihin kuuluvat myös tekniset materiaalit, lääkkeet ja lisäravin-
teet, joita liikunnassa voidaan hyödyntää (Malkinson, 2009). Lisäksi liikunta-
teknologioihin kuuluvat myös eräät web-palvelut, jotka liittyvät liikuntaan. 
Tuotteita, jotka lasketaan liikuntateknologian alle, käsitellään myöhemmin tar-
kemmin. 

Liikuntateknologioiden avulla voidaan muun muassa saavuttaa tietoa 
omista vahvuuksista ja heikkouksista, kyetään seuraamaan omaa liikkumista, 
voidaan hyödyntää apuvälineitä liikkumisessa fyysisistä vajavaisuuksista huo-
limatta. Ne myös mahdollistavat pelivälineen vaativien lajien pelaamiseen. Lii-
kuntateknologiat lisäävät myös harjoittelun ja liikunnan tehokkuutta ja niiden 
avulla voidaan välttää loukkaantumisia. (Malkinson, 2009.) Esimerkiksi kun-
tosalilla painonnostovyön käytöllä voidaan välttää selän vammoja, kun käsitel-
lään raskaita taakkoja. Lisäksi liikuntateknologioiden hyödyntämisellä voidaan 
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saada hyvin tarkkaa dataa esimerkiksi ihmisen lihasten ja jänteiden toiminnasta 
ja niiden yhteistyöstä liikuntasuorituksen aikana (Malkinson, 2009). Liikunta-
teknologia käsittää hyvin monimuotoisesti erilaisia sovellutuksia, joita voidaan 
hyödyntää liikunnassa ja fyysisessä aktiivisuudessa. 

2.2 Älylaitteet 

Älylaitteisiin voidaan sanoa lukeutuvan kaikki tekniset koneet, joilla liikunta-
teknologisia ohjelmistoja voidaan käyttää. Näihin ohjelmistoihin kuuluvat liik-
kumisen seurannan ohjelmistot, harjoituspäiväkirjat ja muut vastaavat sovel-
lukset. Suosituimmat laitteet, joita liikunnan aikana voidaan käyttää, ovat äly-
puhelin ja tablet-tietokone. Älypuhelimet ovat hyvin monipuolisia laitteita. 
Niiden avulla voidaan etsiä liikuntapaikkoja ja lenkkipolkuja, niillä voi etsiä 
tietoa terveydestä ja liikunnasta, voidaan mitata ja seurata omaa ja muiden suo-
riutumista sekä sen avulla voidaan saada henkilökohtaista neuvonantoa liikun-
taan. Tämä kaikki on saatavilla reaaliajassa. Liikkuja voi kesken harjoituksenkin 
tarkastaa esimerkiksi harjoitusohjelman sisällön nopeasti ja vaivattomasti. (Ait-
tasalo, 2014.) 

Älypuhelimia on olemassa monia erilaisia ja erilaisia vaihtoehtoja löytyy 
niin teho- kuin kokoluokistakin. Pienemmät laitteet soveltuvat paremmin käy-
tettäväksi liikunnan ja urheilun aikana, koska ne sopivat paremmin taskuun ja 
eivät häiritse fyysisen aktiivisuuden aikana. Ihmisillä on muutenkin tapana kul-
jettaa puhelintaan mukanaan, joten sen mukanaolo myös liikunnan aikana on 
luontevaa (Ichikawa, Chipchase, & Grignani, 2005). 

Tablet-tietokoneita voidaan myös hyödyntää liikunnassa. Ne eivät eroa 
käyttötavaltaan paljoa älypuhelimista. Niiden fyysiset mitat ovat kuitenkin 
usein suuremmat kuin älypuhelimissa, joten niitä ei niin mielellään kuljeta mu-
kanaan liikkuessa. Usein käyttöjärjestelmät niin älypuhelimissa kuin tableteis-
sakin ovat samat, joten samoja sovelluksia voidaan käyttää molemmissa lait-
teissa. Tämän avulla laitetta voidaan hyödyntää jälkeenpäin tulosten tarkaste-
luun, sillä isommalta näytöltä kuvioiden ja tilastojen lukeminen voi olla mie-
lekkäämpää kuin pieneltä älypuhelimen näytöltä sekä sovellusten yleinen käyt-
tö voi olla tehokkaampaa (Jones, Marsden, Mohd-Nasir, Boone, & Buchanan, 
1999). 

Web-pohjaisten sovellusten käyttö onnistuu niin tabletilla kuin älypuhe-
limillakin. Lisäksi kyseisiä sovelluksia voidaan käyttää myös perinteisesti tieto-
koneen näytöltä. Esimerkiksi Suunnolla on käytössään web-sovellus sykemitta-
rille, johon tehdyt harjoitteet tallentuvat ja sykemittarin keräämiä tuloksia voi-
daan tämän jälkeen tutkia nettiselaimella. 
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2.3 Sovellukset 

On olemassa lukuisia erilaisia sovelluksia, jotka voivat tukea liikuntaa. Käsitte-
len myöhemmin niistä muutamia tyypiltään erilaisia sovelluksia. Suosituimpia 
käyttöjärjestelmiä, joita älylaitteissa käytetään, ovat Android iOS ja Windows 
Phone (IDC, 2014). Näiden sovelluskaupoissa Google Play -storessa, Apple-
storessa sekä Windows Phone-storessa on satojatuhansia sovelluksia. Edellä 
mainituissa sovelluskaupoissa on erilliset osiot terveyteen ja kuntoiluun liitty-
ville sovelluksille. Kaikki sovellukset eivät tämän kategorian alla välttämättä 
liity liikuntaan, sillä terveysnäkökohta on otettu saman kategorian alle. Erilaisia 
vaihtoehtoja kuitenkin on myös liikunnan saralta runsaasti. Vaihtoehtoja on 
niin ilmaisia kuin maksullisiakin, joista valita omiin tarpeisiinsa sopiva vaihto-
ehto. Sovellusten kirjo ja laatu vaihtelee runsaasti ja osa sovelluksista on laa-
dukkaampia kuin toiset. 

 Ahtisen ja kumppaneiden (2008) mukaan sovellusratkaisut voidaan jakaa 
neljään eri kategoriaan: 1) lokiohjelmistot, 2) virtuaaliset henkilökohtaiset val-
mentajat, 3) Pelaamis- ja viihdeohjelmistot 4) Yhteisöllisyys ja sosiaalisen jaka-
misen sovellukset. Suosituin liikuntateknologinen sovellustyyppi on analysoin-
tiohjelmistot eli lokia keräävät sovellukset. Ne keräävät dataa harjoituksen ai-
kana muun muassa valitusta reitistä, sykkeestä, tehokkuudesta, liikutuista ki-
lometreistä ja niin edelleen. Erilaisia liikkumisen seurantasovelluksia on mark-
kinoilla lukuisia, joista valita. Myös sykemittarivalmistajat ovat kehitelleet omat 
sovellukset keräämään dataa tehdyistä harjoituksista. Polar Beat -sovellus on 
hyvä esimerkki kyseisestä sovelluksesta. Se toimii yhteistyössä sykemittarin tai 
aktiivisuusmittarin kanssa. (Polar Electro Oy, 2015b.) 

Kyseisillä sovelluksilla voi myös seurata harjoittelun kehittymistä ja 
suunnitella tulevia harjoituksia määrätietoista ja nousujohteista harjoittelua var-
ten. Liikkuja voi myös itse lisätä tekemiinsä harjoitteisiin lisäinformaatiota esi-
merkiksi säätilasta tai kuinka hyvin harjoitus omasta mielestä sujui, jotta jäl-
keenpäin voi analysoida ja verrata omia harjoitteitaan aiempiin niiden laadun 
mukaan. Analysointiohjelmistoissa saattaa myös sisältyä digitaalinen valmenta-
ja. Kun käyttäjä lisää sovellukseen omia tietojaan, ohjelma osaa ehdottaa käyttä-
jälle sopivia harjoitteita nousujohteista harjoittelua ajatellen. Digitaalinen val-
mentaja osaa myös ottaa huomioon käyttäjän palautumiskapasiteetin. Liikkuja 
voi näin välttää yliharjoittelun ja liikkuminen säilyy mielekkäänä. (Firstbeat 
Technologies Oy, 2015.) Lisäksi on olemassa monia erilaisia kuntosalisovelluk-
sia, jotka tarjoavat apua kuntosaliharjoitteluun (Google inc., 2015). 

Liikunnan pelillistämisellä ja viihteellistämisellä tarkoitetaan sitä, että pe-
laamista voidaan verrata fyysiseen aktiviteettiin (Ahtinen ym., 2008). Sovellus-
ten tarkoituksena on motivoida käyttäjää liikkumaan esimerkiksi antamalla tiet-
tyjä tavoitteita ja palkitsemalla niiden saavuttaminen. Esimerkiksi Zombies, 
Run! -pelissä on tarkoituksena juosta eläviä kuolleita karkuun. Sovellus antaa 
ohjeita, mitä sinun tulee tehdä ja palkitsee suoritetut tehtävät päämajan raken-
nustarvikkeilla, joita voit käyttää kotonasi ja laajentaa ja korjata rakennuksiasi, 
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joita pelissä on. (Six to Start, 2015) Monet edellä mainituista sovelluksista kuu-
luvat myös yhteisölliseen ja sosiaalisen jakamisen sovelluksiin. Sovelluksista 
löytyy suoraan jako-nappi, jolla oman harjoitteensa voi jakaa muille käyttäjille 
tai esimerkiksi Facebook -sivustolla. (Mooze Oy, 2015.) 

Videopelit voivat toimia liikuntaa tukevana teknologiana. Niiden avulla 
muun muassa voidaan oppia liikunnassa tarvittavia liikeratoja ja ne voivat tar-
jota lintuperspektiivin esimerkiksi golfin harrastajille, jotta he voivat tutkia pal-
lon liikettä ilmalennon aikana sekä selvittää maastonmuotojen vaikutusta pal-
lon liikkeeseen (Fery & Ponserre, 2001). Videopelit voivat myös olla liikunnalli-
sia ja tarjota vastaavaa rasitusta kuin mitä perinteisessä liikunnassa voidaan 
saavuttaa. Esimerkiksi Dance Dance Revolution -pelissä tanssimatolla tanssimi-
nen voi käydä kovasta fyysisestä rasituksesta (Trout & Christie, 2007). Myö-
hemmässä luvussa käsitellään vielä lisää erilaisia sovelluksia, joita liikunnan-
opetuksessa voidaan hyödyntää. 
 

2.4 Lisälaitteet 

Lisälaitteilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa laitteita, joilla voidaan mitata ja tal-
lentaa dataa, jota urheilusta saadaan. Näihin kuuluvat muun muassa urheilutie-
tokoneet, joita kutsutaan nykyisin yksinkertaisesti sykemittareiksi, aktiivisuus-
rannekkeet, GPS-sensorit, kadenssi- ja tehomittarit, kehon koostumusta mittaa-
vat laitteet, älyvaatteet, liikkeeseen vastaavat valokennot, sensorit, joita voidaan 
pukea päälle sekä liikkeitä tallentavat kamerat. (Kari, 2011.) Monia muitakin 
lisälaitteita on olemassa, mutta tässä tutkielmassa keskitytään niihin laitteisiin, 
joita voidaan hyödyntää liikunnanopetuksessa.  

Sykemittarin tehtävänä on mitata liikkujan sydämen lyöntitiheyttä. Syke-
mittarin toiminta perustuu yleensä rintaan asetettavan vyön mittaaman säh-
köisten impulssien laskemiseen. (Achten & Jeukendrup, 2003.) On olemassa 
myös laitteita, jotka mittaavat sykkeen suoraan ranteesta (PulseOn Oy, 2015). 
Lisäksi on olemassa älypuhelinsovelluksia, jotka mittaavat sykkeen kameran tai 
mikrofonin avulla (Garver ym., 2015). Suositumpia kuitenkin ovat perinteiset 
rinnasta sykkeen mittaavat sykemittarit. Sykemittariin kuuluu lisäksi laite, jo-
hon sykevyö lähettää tiedon sykkeestä. Ne voidaan sijoittaa ranteeseen tai esi-
merkiksi kiinnittää pyörään (Achten & Jeukendrup, 2003). Sykemittarin tallen-
tamia tietoja voidaan myöhemmin tarkkailla esimerkiksi tietokoneen näytöltä 
erillisen sovelluksen avulla (Polar, 2015b). 

Aktiivisuusrannekkeen tehtävänä on mitata käyttäjän aktiivisuustasoa 
päivän aikana. Ne ovat yleensä riisutumpia kuin perinteiset sykemittarit. Niistä 
kuitenkin löytyy ominaisuuksina muun muassa askeleiden laskenta, kalorien 
laskenta ja laite osaa kertoa, milloin olet liikkunut päivän aikana riittävästi.  
(Polar Electro, 2015a). Osaan aktiivisuusrannekkeista on myös mahdollista saa-
da sykemittariominaisuuksia, mutta GPS-ominaisuudet niistä yleensä puuttu-
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vat. Jos halutaan mitata myös kuljettua matkaa, on kannattavaa käyttää mie-
luummin sykemittaria. 

GPS-sensorit nimensä mukaisesti tarjoavat reaaliajassa informaatiota, mis-
sä käyttäjä liikkuu milloinkin. GPS-paikannus perustuu GPS-satelliittien toi-
mintaan. Eri satelliiteilta tulevat signaalit määrittävät sen, missä liikkuja on 
kolmiomittausta käyttäen. (Kurzawa, 2008; Malkinson, 2009.) Monet eri valmis-
tajat ovat ottaneet GPS-paikannuksen omiin laitteisiinsa. Harjoituksen aikana 
keräävän mittariin tai laitteeseen on usein yhdistetty GPS:ään perustuva laite. 
(Malkinson, 2009.) 

Teho- ja kadenssimittareita käytetään pyöräilyssä. Polkimista mitataan 
polkemistehoa, joka saadaan watteina (Malkinson, 2009). Tällöin saadaan pol-
kemisen teho ja kulutettu energia. Kadenssimittari toisaalta mittaa polkemisen 
nopeutta, eli kuinka monta kertaa minuutissa poljin pyörähtää. Toiminta perus-
tuu sensorien ja magneettien toimintaan (Malkinson, 2009).  Myös juoksusenso-
reilla voidaan mitata juoksussa tapahtuvaa kadenssia. Laite mittaa otetut aske-
leet, näyttää kuinka nopeaa on juostu sekä kuinka pitkälle on juostu. Juok-
susensorit kiinnitetään jalkineisiin, esimerkiksi kengännauhoihin ja ne ovat ve-
sitiiviitä ja iskunkestäviä, joten ne kestävät kovassakin käytössä. (Polar, 2015.) 

Visuaalisesti suorituksen tallentavat laitteet perustuvat kamerateknologi-
an käyttöön. Niiden avulla voidaan tarkkailla, kuinka jokin harjoitus tai harjoite 
on suoritettu. Suorituksiin voidaan palata jälkeenpäin ja tarkastella tarkemmin, 
mikä suorituksessa oli hyvää ja missä olisi vielä kehitettävää. (Malkinson, 2009.) 
Esimerkiksi lajeissa vaadittavia liikeratoja voidaan myöhemmin tarkastella 
nauhalta. Myös kehon koostumusta mittaavat laitteet kuuluvat liikuntatekno-
logian piiriin. Niiden avulla voidaan esimerkiksi tarkkailla kehossa olevan ras-
van, lihasten ja veden määrää sekä tarkastella kehon lihastasapainoa. (Malkin-
son, 2009; Mega Elektroniikka Oy, 2015.) 

Viimeisenä mainitsemisen arvoisena laitteena voidaan pitää päälle puetta-
via sensoreita, eli tuttavallisemmin älyvaatteita. Sensorit on piilotettu tekstiilien 
sisään ja ne keräävät sieltä käsin informaatiota käyttäjästä. Sykevyö lasketaan 
tällaiseksi, mutta muitakin sovellutuksia kyseessä olevista laitteista on. Laittei-
den käyttö on mukavaa myös pitempiaikaisissa suorituksissa, sillä laitteita ei 
huomaa, koska ne on integroitu vaatteisiin. Lisäksi vaatteisiin voidaan integ-
roida esimerkiksi musiikkisoitin, joka helpottaa musiikin kuuntelua urheilusuo-
rituksen aikana. (Malkinson, 2009.) 
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3 LIIKUNNANOPETUKSEN TEKNOLOGISTUMI-
NEN 

Tässä luvussa käsitellään sitä, kuinka liikuntateknologioita on hyödynnetty lii-
kunnanopetuksessa. Vaikka pelivälineet, kuten pallopeleissä käytettävät pallot 
voidaan laskea liikuntateknologiaksi, niin tässä tutkielmassa perehdytään uu-
siin sovellutuksiin, joita liikunnanopetukseen voidaan ottaa mukaan. Näitä ovat 
muun muassa GPS-sensorien hyödyntäminen, erilaisten mittauslaitteiden käyt-
tö sekä pelien hyödyntäminen. 

3.1 Liikuntasovellutukset 

Aktiivisuushanke (2014) on Opetushallituksen kehittelemä projekti, jonka ta-
voitteena on hyödyntää liikuntateknologioita liikunnanopetuksessa. Sen tavoit-
teina muun muassa ovat lapsen elämäntapojen muuttaminen aktiivisempaan 
suuntaan sekä oman fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ymmärtäminen sekä 
lasten omiin liikuntatottumuksiin vaikuttaminen myönteisesti. Aktiivisuushan-
ke käyttää hyväkseen Polar Active -aktiivisuusmittaria ja Polargofit.com -
verkkopalvelua. Palveluun sisältyy myös pelisovellus Activarium, joka hyö-
dyntää oppilaiden aktiivisuutta. (Aktiivisuushanke, 2014.) Polargofitin tarkoi-
tuksena on auttaa lapsia ymmärtämään fyysisesti aktiivisen elämäntyylin tär-
keys ja sen avulla voi seurata ja analysoida niin yksittäisen oppilaan kuin koko 
ryhmän suoriutumista ja kehitystä tunneilla. Lisäksi myös lasten vanhemmat 
pääsevät seuraamaan lasten aktiivisuutta tunneilla sovelluksesta saadun pa-
lautteen avulla (Polar Electro Oy, 2015c). Activarium-moduuli lisää liikkumi-
seen pelillisen elementin. Sen tarkoituksena on saada lapsi liikkumaan niin väli-
tunneilla kuin liikunnantunneillakin. Mitä enemmän lapsi liikkuu, sitä enem-
män hän saa pisteitä pelissä, jotka hän voi käyttää pelissä olevan kalan muok-
kaamiseen. (Polar Electro Oy, 2015c.) Pisteiden kerääminen on hauskaa ja osal-
taan auttanut siirtämään urheilua ja liikkumista myös välituntiviihteeksi. 
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Opettajat huomasivat, että lapset liikkuivat välitunnilla aiempaa enem-
män, jotta saisivat hahmolleen lisäpisteitä. Näiden pisteiden avulla he kykeni-
vät hankkimaan pelin avatarille, eli kalalle lisää muokattavia ominaisuuksia. 
(Aktiivisuushanke, 2014.) Lisäksi Aktiivisuushankkeessa on käytetty muun 
muassa valokennomittausta sekä tutkaa, jotta lapset voivat seurata, kuinka no-
peaa he juoksevat tai heittävät pelivälineitä. Valokennomittauksella saadaan 
kahden pisteen välillä käytetty aika ylös, josta voidaan mitata nopeus. Aktii-
visuushankkeen tapauksessa valokennoja on käytetty ponnistusvoiman mit-
taamiseen ja tutkaa on käytetty liikenopeuden mittaamiseen. Lisäksi mukana 
oli kameran käyttö sekä sykkeenmittaus ja GPS:n käyttö. Niitä käytettiin lasket-
telurinteessä ja hiihdossa. 

Käytössä oli myös Sports Tracker –sovellus, jonka avulla lapsi näkee suo-
raan, kuinka pitkälle hän on hiihtänyt, juossut, kävellyt tai muulla tavalla liik-
kunut ja kauanko hänellä on kyseiseen aktiviteettiin kulunut aikaa. Sovellus 
sisältää myös kartan, johon liikuttu reitti piirtyy reaaliajassa. Sovellus tarjoaa 
myös informaatiota muun muassa korkeusvaihtelusta, nopeudesta harjoituksen 
eri vaiheissa sekä lisälaitteena myytävän sykevyön ansiota sovellus osaa tark-
kailla myös käyttäjän sykettä ja piirtää siitä kuvaajan. (Sports Tracking Techno-
logies Ltd, 2015; Aktiivisuushanke, 2014.) Myös Clapham, Sullivan ja Ciccomas-
colo (2015) käyttivät hyväkseen sykkeenmittausta tutkiessaan liikuntateknolo-
gioiden vaikutusta liikunnanopetukseen. Lisäksi he käyttivät apunaan askel-
mittareita mittaamaan lasten aktiivisuustasoa. Lapsilta myös kyseltiin kokeen 
jälkeen, mitä he pitivät kyseisestä kokeesta. Joidenkin lasten mielestä oli mie-
lenkiintoista seurata sykkeen nousua liikunnan aikana. Toisaalta osa lapsista 
alkoi liikkua intensiivisemmin huomatessaan sykkeen laskua liikunnan aikana. 

Geokätkentä on liikunnan muoto, jota voidaan harrastaa koulun liikun-
nantunnilla. Geokätkentä on ulkona harrastettava ajanviete. Sen ideana on vali-
ta geokätkö, johon haluaa mennä ja navigoida sinne. Geokätkön löydyttyä nimi 
kirjoitetaan lokikirjaan, kätköstä voidaan ottaa tavaroita ja laittaa tilalle omia 
tuomisia. Sen jälkeen löytö kuitataan nettisivulle. (Groundspeak Inc., 2015.) 
Geokätkentää voidaan verrata suunnistamiseen. Oppilaat voivat oman älypu-
helimensa avulla suunnistaa joko julkisille geokätköille tai opettaja voi luoda 
omia geokätköjä, joita oppilaat voivat sitten etsiä liikunnantunnilla. Suunnistus-
ta voidaan myös harrastaa niin sanottuna selfie-suunnistuksena. Sen tarkoituk-
sena on mennä kartassa merkitylle maamerkille ja ottaa siellä selfie, jossa näkyy 
sekä henkilö että maamerkki. Sen avulla oppilas voi todistaa käyneensä maa-
merkillä. Opettaja voi tällä tavalla seurata oppilaiden suoriutumista. Älypuhe-
linta tai digikameraa voidaan näin hyödyntää liikunnan harrastamisessa. (Haa-
palainen & Kelhä, 2015.) Geokätkentään on olemassa oma sovelluksensa tai sitä 
voidaan harrastaa jonkin muun karttasovelluksen avulla. Geokätkennän oma 
sovellus vaatii rekisteröinnin, joten käyttöönottovaiheessa tämä tulee ottaa 
huomioon, jotta kaikki aika ei mene laitteiden käyttökuntoon saamiseen. 
(Groundspeak Inc., 2015.) 

Videokuvauksella on havaittu olevan hyötyjä liikunnanopetuksen tukena. 
Esimerkiksi GoPro -kameralla voidaan kuvata uintitekniikoita veden alla, koska 
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laite on vesitiivis. Tämän jälkeen suoritustekniikkaa voidaan tutkia ja analysoi-
da välittömästi suorituksen jälkeen esimerkiksi iPadin näytöltä. (GoPro, Inc, 
2015; Aktiivisuushanke, 2014.) Lapsi sekä opettaja näkevät välittömästi, mikä 
suorituksessa meni hyvin ja opettaja voi videon avulla visuaalisemmin kertoa, 
missä on vielä kehitettävää, joten se luo hyvän pohjan liikunnan harjoittamiseen. 
Se myös voi auttaa oppilaita oppimaan uusia tekniikoita ja lajeja, sillä oppilas 
voi etukäteen katsoa, miten esimerkiksi jokin liike tehdään ja yrittää sitten itse 
suorittaa kyseisen liikkeen. 

Myös QR-koodeja voidaan käyttää hyväksi suunnitellessa liikunnanope-
tusta. Esimerkiksi voimistelutunnilla erilaisten voimistelupaikkojen viereen 
voidaan laittaa QR-koodi, jonka oppilas voi skannata omalla älypuhelimellaan 
ja tämän jälkeen seurata puhelimen näytöltä oikeaoppisen suoritustavan ky-
seessä olevaan liikkeeseen. (Haapalainen & Kelhä, 2015.) QR-koodeja on käytet-
ty myös menestyksekkäästi Voionmaan urheilulukiossa. Kokeilun ideana oli 
yhdistää QR-koodit kuntosaliharjoitteluun. Laitteiden vieressä oli QR-koodit, 
jotka skannattaessa veivät Youtube-videoon, jossa näkyi laitteen oikea suoritus-
tapa. (Ilomäki, 2012.) 

Edellä mainitut järjestelmät vaativat usein useampia laitteita. Jokaisella 
oppilaalla täytyy olla oma laite, jotta näitä liikuntateknologioita voidaan hyö-
dyntää. On kuitenkin olemassa myös helpompia ja vähemmän resursseja vieviä 
tapoja, joilla liikunnantunteja voidaan virkistää ja uudistaa. Esimerkiksi ajastet-
tu Power Point -esitys tuettuna musiikilla on suhteellisen halpa ja tehokas tapa 
yhdistää liikunta ja teknologia. Esitys vaihtaa kalvoa ajastetusti tietyn ennalta 
määrätyn ajan välein ja oppilas liikkuu esityksen ohjeiden mukaisesti. (Eberline 
& Richards, 2013.) 

 

3.2 Videopelit 

Videopelit ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina (Meulen & Rivera, 2013). 
Vaikka videopeleistä on alun perin annettu hyvin negatiivinen kuva, niin nyky-
tutkimuksen mukaan pelaamisen pelkistä haittavaikutuksista on päästy eroon 
ja keskitytty tarkempaan analyysiin sen nyansseista (de Aguilera & Mendiz, 
2003). Videopeleillä on myös positiivisia vaikutuksia. Perinteisten videopelien 
lisäksi markkinoille on julkaistu lukuisia erilaisia liikunnallisia videopelejä, jot-
ka ovat kasvattaneet suosiotaan myös koulujen keskuudessa. Perinteisiä sekä 
liikunnallisia videopelejä on alettu hyödyntää liikunnanopetuksessa vähitellen 
viime vuosina. (Trout & Christie, 2007.) Lapsia ja nuoria yritetään motivoida 
liikkeelle näiden pelien avulla. 

Yksi tunnetuimmista interaktiivisista liikuntapeleistä on Dance Dance Re-
volution. Se on tanssipeli, jossa pelaaja tanssii peliohjaimen päällä, jossa on eri-
laisia nappeja. Näytöltä tulee ohjeita, joiden mukaan pelaajan on painettava 
vastaavaa nappia pelialustalta. Tämä kehittää koordinaatiokykyä sekä rytmita-
jua. (Trout & Christie, 2007.) Suurille luokille Dance Dance Revolution ei vält-
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tämättä kuitenkaan sovi, sillä investointien määrä olisi todella suuri, sillä jokai-
nen oppilas tarvitsisi pelilaitteen, television sekä ohjaimen. Pienille ryhmille se 
kuitenkin sopii mainiosti yhdeksi liikunnanmuodoksi. On kuitenkin olemassa 
myös kustannuksiltaan huokeampia ratkaisuja toteuttaa tanssillisia elementtejä 
liikunnanopetuksessa. Dance Party pelin ideana on tanssia television ruudulla 
tulevien ohjeiden mukaan. Älypuhelin toimii "tanssikapulana" ja AppleTV peli-
laitteena. Pelin pelaamiseen ei tarvita kalliita konsoleita, joten se on varteenotet-
tava vaihtoehto konsoleiden tanssipeleille. (Haapalainen, 2015.) Toinen vastaa-
va vaihtoehto on Just Dance Now. Sen perusidea on sama kuin Dance Partyssä, 
mutta sen pelaamiseen ei vaadita kuin nettiyhteydellä varustettu tietokone, te-
levisio sekä älylaite. (Haapalainen, 2015.) 

 Kolmas vaihtoehto tanssipeleille on Zumba Dance. Se on vaihtoehdoista 
taloudellisin, sillä se ei vaadi kuin etukameralla varustetun tabletin tai älypuhe-
limen. Laite asetetaan tasaiselle alustalle kulmaan niin, että näyttöä voidaan 
kuitenkin vielä lukea. Tämän jälkeen laitteen ruudulta voidaan seurata tanssi-
liikkeitä ja tehdä itse samaan aikaan perässä. Ruudun alalaidassa näkyy pelaa-
jan liikkeet etukameralla kuvattuna. Huonona puolena sovellus on maksullinen 
ja vaatii rahankäyttöä jos sovellukseen haluaa lisäsisältöä. (Haapalainen, 2015.) 
Sovelluskaupoista löytyy myös muita sovelluksia, jotka opettavat erilaisia tans-
seja ja tanssiliikkeitä. Pelillisiä ominaisuuksia niissä ei välttämättä ole, mutta 
niitä silti voi hyödyntää liikunnanopetuksessa (Haapalainen, 2015). 

Microsoft on kehittänyt omalle videopelilaitteilleen kameran, jonka avulla 
peliin voi osallistua yhdestä jopa kuuteen pelaajaa kerrallaan. (Microsoft Oy, 
2015) Kamera osaa seurata pelaajien liikkeitä ja liikuttaa pelissä olevia hahmoja 
pelaajien liikkeiden mukaan tai peli voi olla esimerkiksi tanssipeli, jossa pelaaja 
näkyy suoraan television ruudulta. Lisäksi on olemassa pelejä, joissa pelaaja voi 
omalla liikkumisellaan liikuttaa hahmoa. 

Myös Nintendo on kehitellyt omaa pelikonsoliaan liikkuvampaan suun-
taan. Sen peliohjain on liiketunnistimella varustettu ja eroaa suuresti perintei-
sistä konsoleissa käytetyistä peliohjaimista. Useat pelit vaativat käsien heilutte-
lua tai liikuttelua, jotta pelissä olevat hahmot tekevät haluttuja asioita, kuten 
lyövät baseball-mailalla tai heittävät keilapalloa. (Nintendo Oy, 2015a) Ninten-
do Wii -pelikonsolin julkaisun yhteydessä pelilaitteen mukana tuli Wii Sports -
peli, joka koostuu viidestä eri pelimuodosta, jotka ovat: baseball, tennis, golf, 
keilailu ja nyrkkeily. Osa peleistä on hyvinkin fyysisiä ja niitä voitaisiin hyö-
dyntää liikunnanopetuksessa. (Nintendo Oy, 2015b) Myös Sony on julkistanut 
omalle pelikonsolilleen eli PlayStationille laitteen, jolla pelaaja voi pelata pelejä 
liikkuen. Ohjain toimii myös PlayStation Eye -kameran tukena parantaen hah-
mon tunnistamista ja pelaajan liikkeitä. (Sony Corporation, 2015.) 

Viime aikoina lisätty todellisuus (augmented reality) on lisännyt suosio-
taan, erityisesti pelialalla. Lisätyllä todellisuudella tarkoitetaan sitä, että todelli-
seen maailmaan lisätään tietokoneella generoituja objekteja. Näitä objekteja 
voidaan seurata esimerkiksi älylaitteen näytöltä tai käyttää siihen suunniteltua 
lisälaitetta. Toisin kuin virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus ei rajoita käyttä-
jää pysymään paikoillaan, vaan käyttäjä voi liikkua normaalisti ja seurata esi-
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merkiksi laitteen näytöltä lisätyn todellisuuden objekteja. (Thomas, 2012.) Vir-
tuaalitodellisuudessa käytettävät laitteet estävät tosielämän observoinnin ko-
konaan, joten ne eivät sovi niin hyvin fyysisen liikunnan harrastamiseen (Gradl, 
Eskofier, Eskofier, Mutschler, & Otto, 2016). Aikaisemmin mainittu Zombies 
Run! voidaan katsoa myös kuuluvan lisätyn todellisuuden peliksi. elävien kuol-
leiden ääni kuulokkeista on lisättyä todellisuutta. Älypuhelimille julkaistu Po-
kemon GO-peli on hyvä esimerkki lisätyn todellisuuden pelistä. Pelaaja näkee 
älylaitteen näytöllä kartan. Pelaajan liikkuessa kartalle ilmestyy hirviöitä, jotka 
pelaajan on sitten tarkoitus napata. Pokemon GO on ollut todella suosittu. Sitä 
on esimerkiksi Play-kaupasta yli 100 miljoonaa kertaa. (Google Inc., 2016.) Se 
yksinään jo kertoo pelin suosiosta. Pelin voidaan sanoa saaneen ihmiset liik-
keelle kotisohviltaan ja ulos keräämään Pokemoneita. Villitys voi olla ohimene-
vää, mutta ainakin tällä hetkellä sitä pelataan vielä runsaasti. Pelin julkaisu oli 
positiivinen askel saada ihmiset liikkumaan enemmän. 
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4 LIIKUNTATEKNOLOGIOIDEN HYÖTYJÄ JA 
HAITTAPUOLIA 

Tässä luvussa käsitellään liikuntateknologioiden hyötyjä ja haittoja. Ensin käy-
dään läpi hyödyt omassa alaluvussaan, jonka jälkeen siirrytään käsittelemään 
haittoja. Hyötyjä ja haittoja käydään läpi monipuolisesti niin oppimisen, moti-
vaation kuin tehokkuuden kannalta.  

4.1 Hyödyt 

Liikunnanopetus on ollut tärkeä osa koulun opetussuunnitelmaa jo pitkään. 
Liikunnanopetusta ja urheilua lapsen kehityksen kannalta voidaan tarkastella 
viideltä eri kentältä. Ne ovat ruumiillisuus, elämäntavat, tunteisiin liittyvät, 
sosiaaliset, ja kognitiiviset aspektit. (Bailey, 2006.) Opetushallituksen (2004) ope-
tussuunnitelman määrittelee liikunnanopetuksen seuraavasti: "Liikunnanopetuk-
sen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaali-
seen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan 
terveydellinen merkitys" Lisäksi opetushallituksen (2015a) liikuntamateriaalin 
vuodelle 2016 mukaan liikunnanopetuksen tavoite alakoululuokille käsittelee 
fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen toimintakyvyn tärkeyden. 

Liikunnanopetusta ei sovi vähätellä, koska se kuuluu tärkeysasteeltaan 
yhtä tärkeisiin oppiaineisiin muiden koulussa opetettavien aineiden kanssa. 
Koululiikunta tarjoaa paljon hyötyjä lapsille ja nuorille. Se voi parantaa koulu-
menestystä ja varsinkin nuoruusiässä liikunnan välttely voi vaikuttaa negatiivi-
sesti lapsen normaaliin kehitykseen. Varsinkin liiallinen kehon rasva on yhdis-
tetty kognitiiviseen ja akateemiseen suoriutumiseen lapsilla ja nuorilla. (Kan-
tomaa ym., 2013.)  Lisäksi liikunnalla on huomattu olevan vaikutusta lasten 
suhteeseen vanhempiinsa sekä heidän suhtautumistaan huumeisiin ja niiden 
käyttöön (Field, Diego & Sanders, 2001). 

Vaikka empiiristä tutkimusta liikunnassa käytettyjen teknologisten inno-
vaatioiden hyödyistä ei vielä paljoa olekaan nimenomaan liikunnanopetuksessa, 
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on siitä kuitenkin jonkin verran jo ehditty tehdä yleistä tutkimusta ja löydetty 
hyötyjä (Hayes & Silberman, 2007). Varsinkin älypuhelimien käyttöä liikunnan 
edistäjänä on tutkittu suhteellisen runsaasti (Aittasalo, 2014.) Toisaalta tiettyjen 
osa-alueiden tutkimusten vähäinen määrä voi osaltaan se johtua kyseisten tek-
nologioiden uutuudesta sekä niiden nopeasta kehityksestä viimeisenä vuosi-
kymmenenä. Tutkimuksien aikana on saattanut tulla uusia ja kehittyneempiä 
teknologioita, jotka ovat saattaneet jo korvata tutkimuksessa olevat teknologiset 
innovaatiot. Älylaitteiden saatavuuden ja hyväksyttävyyden parantuessa tule-
vat myös älypuhelimet todennäköisesti yhä arkisemmaksi osaksi liikuntaa 
(Bort-Roig, Gilson, Puig-Ribera, Contreras, & Trost, 2014). 

Videopeleillä on jo pitkään ollut negatiivinen status. Viime vuosina niiden 
asema on kuitenkin alkanut paranemaan ja nykyisin pelaaminen on jopa ajatel-
tu olevan hyödyllistä. Varsinkin liikunnanopetuksessa niistä voi olla monia 
hyötyjä. Jotkut lapset saattavat harrastaa joitain lajeja mieluummin jos he ovat 
aikaisemmin pelanneet kyseistä peliä videopelimuodossa. (Hayes & Silberman, 
2007) Myös Geen (2003) mukaan peleillä on positiivinen vaikutus oppimiseen.  
Varsinkin simulaattoreilla on huomioitu suuri potentiaali opettaa pelaajille uut-
ta tietoa (de Aguilera & Mendiz, 2003). Age of Mythologyn pelaamisen jälkeen 
lapsi etsi tietoa mytologiasta pelaamisen ulkopuolellakin. Saman ilmiön saattaa 
huomioida myös urheilupelien pelaamisessa. Gee (2003) myös väittää, että pele-
jä ja peliteknologiaa voisi ja pitäisi hyödyntää suunniteltaessa opetusta.  Myös 
Meulen ja Rivera (2013) ovat pelien puolestapuhujia liikunnanopetuksessa. 
Heidän mukaansa pelien suosio on jatkuvassa kasvussa, joten miksi pitää sitä 
uhkana, kun sen voisi käyttää mahdollisuutena kehittää liikunnantunteja. 

Visuaalisen stimulaation avulla voidaan opettaa liikeratoja, joita erilaisissa 
liikunnan muodoissa tarvitaan. Pelit voivat tarjota näitä erilaisia liikeratoja. Vi-
deopelit voivat esimerkiksi kertoa, kuinka tenniksessä lyönti tapahtuu. Tämän 
jälkeen oppilaalla on teoriapohja, jonka avulla hän voi alkaa rakentaa omaa 
osaamistaan. Pelien pelaamisen vaikutusten siirtyminen itse urheiluun vaatii 
kuitenkin motivoituneen henkilön. (Trout & Christie, 2007.) Jos oppilasta ei 
kiinnosta liikkuminen, on epätodennäköistä, että pelien pelaaminen suoraan 
saisi oppilaan liikkumaan. Liikuntateknologioiden kuten sykemittarin tai as-
kelmittarin hyödyntäminen liikunnantunneilla voi lisätä lapsen sisäistä moti-
vaatiota harrastaa liikuntaa. Lapsi saa visuaalisen signaalin, kuinka paljon hän 
on liikkunut ja millä teholla. Tämä voi auttaa lasta yrittämään ylittää itsensä 
seuraavalla kerralla. Lisäksi sykemittarin avulla oppilas voi seurata omaa pa-
lautumistaan harjoitteesta. (Garver ym., 2015.) Myös lisätyn todellisuuden so-
velluksilla huomattiin olevan kiinnostusta. Gradlin ja kumppaneiden (2016) 
tekemän kyselyn mukaan 57.2 prosenttia urheilijoista voisi käyttää lisätyn to-
dellisuuden sovellutuksia urheilun lisänä. Toisaalta otoskoko oli melko pieni, 
vain 227 urheilijaa, mutta se silti antaa joitain viitteitä, että lisätylle todellisuu-
delle voisi olla kysyntää. 

Toisessa tutkimuksessa myös havaittiin, että uusi ja ennen kokematon lii-
kunnan seuraaminen voi auttaa lapsen motivaatiota ja tuoda positiivisia im-
pulsseja hänen liikkumiseensa ja sen lisääntymiseen. (Clapham, Sullivan, & 
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Ciccomascolo, 2015.) Motivaatio muutenkin on ollut tärkeä aihe tutkijoille, eri-
tyisesti liikunnan tutkimisessa. Laverie (1998) tutki ihmisten liikunnan ja urhei-
lun harrastamisen syitä ja mitä nautintoa he siitä saivat. Syyt vaihtelivat riippu-
en ihmisestä, mutta esimerkiksi ne saattoivat aiheuttaa positiivisia tuntemuksia, 
niihin saattoi olla pakkomielle tai niihin liittyi muiden ihmisten kanssa yhdes-
säolo. 

Oppiminen on Geen (2003) mukaan tietynlaista roolileikkiä. Liikunnan-
tunnilla oppilas voi osallistua samaistua urheilijan rooliin ja toimia sen mukaan. 
Tämä ajattelutapa saattaa parantaa oppilaan motivaatiota osallistua tuntitoi-
mintaan. Oppilaat voivat myös ensin tutustua lajiin virtuaalisesti ja saada näin 
itseluottamusta osallistua paremmin liikunnantunneilla itse lajien harrastami-
seen (Hayes & Silberman, 2007). Oppilaan kannalta voi olla helpompaa osallis-
tua joukkuepelien pelaamiseen, kun ensin on oppinut säännöt pelaamalla ky-
seistä lajia käsittelevää peliä etukäteen. Pelit voivat toimia myös motivoijina, 
koska oppilaat voivat kuvitella olevansa huippu-urheilijoita tai he voivat luoda 
hahmon itsestään peliin ja näin kuvitella olevansa tapahtumien keskipisteenä 
(Hayes & Silberman, 2007). Tämä voi motivoida joitain oppilaita, jotka muutoin 
jäisivät liikunnan ja urheilun ulkopuolelle. Jos perustaidot ovat hallussa, niin 
voi keskittyä pelaamiseen oppimisen sijaan. Pelien hyödyntämisellä voidaan 
myös saavuttaa ajankäytöllistä tehokkuutta oppitunnilla (Hayes & Silberman, 
2007). 

Vaikka pelkästään teknologia ei paranna oppilaan oppimista, niin se voi 
kuitenkaan auttaa yksilön opastamisessa. Videoteknologian avulla opettajat 
voivat tarkastella oppilaiden motorisia kykyjä. (Fiorentino & Castelli, 2005.) 
Esimerkiksi luistelutekniikan oppimisessa videokuvauksella voidaan saavuttaa 
hyötyjä, jotka jäädä saavuttamatta ilman teknologian hyödyntämistä. Opettaja 
voi tarkastella oppilaan tekniikkaa jälkeenpäin videolta ja sen jälkeen näyttää 
kuvatun videon oppilaalle ja kertoa, mikä suorituksessa oli hyvää ja mitä pitäisi 
vielä kehittää. Oppiminen on voimakkaampaa pelaamisen avulla (Squire & 
Jenkins, 2003). 

Motivaatio liikuntapelien pelaamiseen osana liikunnantunteja on korkea 
Saarisen (2012) mukaan. Noin 66 % vastaajista totesi, että fyysiset liikuntapelit 
voisivat sisältyä liikunnanopetukseen useammin. Kysyntää liikuntapeleille ja 
liikuntateknologialle on, sitä täytyy vain osata hyödyntää tehokkaasti ja kou-
lumaailmaan sopivaksi. On tärkeää osata valita oikeat liikuntateknologiset rat-
kaisut oikean ikäisille. Esimerkiksi liikuntapelien valitsemisessa on otettava 
oppilaiden ikä huomioon ja tarjottava pelejä, jotka ovat haastavia, mutta eivät 
kuitenkaan liian vaikeita oppia. (de Aguilera & Mendiz, 2003; Hayes & Silber-
man, 2007.) 

Pelien haastekäyrä pitää myös olla sopiva. Pelin täytyy olla helppo oppia, 
mutta se kuitenkin tarjoaa haastetta myös myöhempiä pelikertoja varten (de 
Aguilera & Mendiz, 2003). Mitä vanhemmista oppilaista on kyse, sitä haasta-
vampia ja monimutkaisempia pelejä ja mobiilisovelluksia voidaan tarjota oppi-
laiden käytettäväksi. Liikuntateknologioiden hyödyntäminen myös koskemaan 
vapaa-aikaa voi tuoda hyötyjä lasten ja nuorten liikkumiseen. Duncan, Birch ja 
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Woodfield (2012) kokeilivat neljän viikon jakson ajan lapsille askelmittareiden 
hyödyntämistä mittaamaan heidän aktiivisuuttaan vapaa-ajalla. Tällä tutki-
muksella huomattiin olevan myönteisiä vaikutuksia lasten aktiivisuustasoon. 
Lapset saattavat siirtää laitteen käytön vapaa-ajalleen, kun ovat käyttäneet sitä 
koulussa. 

Liikuntateknologiat eivät välttämättä tarkoita ainoastaan liikunnantun-
neilla käytettäviä välineitä. Niihin voivat kuulua myös sähköiset oppimisympä-
ristöt, jotka tarjoavat uuden tavan jakaa sisältöä opetuksen ja oppimisen tueksi 
(Opetushallitus, 2015b). Opettajien tehtävänä on arvostella lasten suoriutumista 
liikunnantunneilla. Liikuntateknologioiden avulla opettajien tehtävä voi helpot-
tua, sillä he saavat niin reaaliajassa kuin myös myöhemmin käsiteltävää dataa 
lasten liikkumisesta. (Eberline & Richards, 2013; Ladda, Keating, Adams, & 
Toscano, 2004). He voivat jälkeenpäin palata tutkimaan saatua dataa ja heidän 
tehtävänsä arvostella lapsen kykyä toimia liikunnantunneilla helpottuu. He 
voivat myös paremmin puuttua oppilaiden kehityskohtia vaativiin lajeihin ja 
taitoihin.  

Ensimmäinen kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään älypuhelinsovelluksien 
käyttöä liikunnassa, on tehty vuonna 2014. Hyödyt älypuhelinten käyttöön liit-
tyivät painonpudotukseen, rasvan vähenemiseen kehossa ja yleisen hyvinvoin-
nin parantumiseen. Lisäksi tutkimuksissa huomattiin askelmittarien käytössä, 
että testihenkilöiden päivittäiset kävelymäärät lisääntyivät. Tutkimuksissa so-
velluksen käytöllä oli merkitystä. Ne, jotka käyttivät askelmittarin lisäksi sovel-
lusta, pitivät yllä korkeampaa liikunnan tasoa verrattuna niihin, jotka eivät 
käyttäneet sovellusta. (Bort-Roig, Gilson, Puig-Ribera, Contreras, & Trost, 2014.) 
Ainakin tässä tapauksessa teknologioiden määrän lisääminen lisäsi käyttäjien 
aktiivisuutta ja liikuntaa. Vaihtelua sovellusten käytössä kuitenkin oli. Käyttö-
määrät vaihtelivat 2 kerrasta viikkoon aina 34 kertaan päivässä. Lisäksi tutki-
muksissa huomattiin, että palautteen saaminen on tärkeää. Sovellusten käyttö-
määrä lisääntyi, jos käyttäjä sai palautetta tekemistään kirjauksista.  

4.2 Haitat 

 
Vaikka liikuntateknologioita voidaan hyödyntää liikunnanopetuksessa, voi 
niistä myös olla haittaa. Uusien liikuntateknologioiden hyödyntämiseen liittyy 
mahdollisia ongelmia, jotka voivat vaikuttaa liikuntateknologioiden adaptoimi-
seen opetuksessa. Lisäksi kaikki liikuntateknologiat eivät välttämättä tarjoa 
suoranaista lisähyötyä liikunnanopetukseen. 

Laitteiden puute on suuri ongelma, joka voi vaikuttaa siihen, mitä tekno-
logioita voidaan ottaa opetuksen tueksi. Esimerkiksi jotkin liikuntateknologiset 
ratkaisut voivat vaatia videotykin ja ison valkoisen taustan, jotka koululta saat-
taa puuttua (Haapalainen & Kelhä, 2015). Myös mobiilisovelluksiin voi liittyä 
ongelmia, jotka voivat vaikuttaa käyttökokemuksiin. Ensinnäkin kaikki oppi-
laat eivät välttämättä omista omaa älylaitetta, joten koulun täytyisi pystyä tar-
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joamaan opiskelijoille älylaitteet. Pienillä kouluilla ei välttämättä ole resursseja 
hankkia näitä laitteita. Toisaalta myös isommilla kouluilla voi olla samoja on-
gelma. Laitteita toki voidaan kierrättää luokkien välillä, mutta silti niiden riittä-
vyys voi olla vaakalaudalla. 

Jos koulu tarjoaa laitteet, niin oma ongelmansa on myös sovelluksien han-
kinta. Jokaiseen laitteeseen tulisi hoitaa käytettävät sovellukset etukäteen, joka 
vie opettajalta aikaa ja resursseja. Jos oppitunnilla käytetään oppilaiden laitteita, 
heidän tulisi myös ladata ja asentaa sovellukset etukäteen. Näiden tekemättä 
jättäminen vaikuttaa oppitunnin aikataulutukseen negatiivisesti ja suuri osa 
oppitunnista menee pelkästään sovellusten asentamiseen. Osa sovelluksista voi 
olla maksullisia. Oppilailta ei voi periä maksua sovellusten ostosta sovellus-
kaupoissa, joka osaltaan puoltaa koulun omien laitteiden tarjoamisen tärkeyttä. 
Lisäksi ongelmia saattaa olla laitteiden puolella. Nettiyhteys voi toimia hitaasti, 
puhelin voi hidastella, akku saattaa loppua tai puhelin voi lakata toimimasta 
kokonaan. Koulun tarjoamien laitteiden muistin tila on rajallinen ja voi olla, että 
levytilan puutteet voivat vaikuttaa sovellusten lataamiseen ja asentamiseen. 
(Haapalainen & Kelhä, 2015.) Varsinkin pitkäaikaiseen liikunnan tarkkaan seu-
rantaan älylaitteet eivät välttämättä sovi, sillä niiden akkukapasiteetti on rajal-
linen (Bort-Roig, Gilson, Puig-Ribera, Contreras, & Trost, 2014). Akkuja kuiten-
kin kehitetään jatkuvasti eteenpäin ja todennäköisesti tulevaisuudessa raskas-
takin laskentatoimintaa vaativaa liikunnan mittausta pystytään tekemään pitkä-
jaksoisesti. Lisäksi Gradlin ja kumppaneiden (2015) tekemässä kyselyssä urhei-
lijoiden huolenaiheena oli laitteiden koko, painavuus ja niiden ärsyttävyys. Tätä 
voidaan soveltaa myös oppilaiden kokemiin tuntemuksiin. Toisaalta Gradlin ja 
kumppaneiden kyselyssä käytettiin lisättyyn todellisuuteen ja virtuaalitodelli-
suuten tarkoitettuja laitteita, joiden käyttö hyvin todennäköisesti ei tule ole-
maan osa liikunnanopetusta. Älylaitteiden käyttö toisaalta voi olla hyvinkin osa 
tulevaisuuden liikunnantunteja. 

Myös opettajilta vaaditaan lisäpanostuksia, koska osa uusista järjestelmis-
tä voi olla niin monimutkaisia tai vaikeasti lähestyttäviä, että ne voivat vaatia 
perehtymistä. Tämä tuo lisää työtaakkaa opettajalle ja näin ollen voi vaikuttaa 
uusien opetuskeinojen ja -laitteiden käyttöönottoon liikunnanopetuksessa. Sa-
ma pätee myös oppilaisiin. Osa oppilaista voi esimerkiksi kokea sykemittarien 
ja muiden mahdollisten lisälaitteiden kytkemisen ja käyttöönoton vastenmieli-
senä tai aikaa vievänä prosessina (Clapham, Sullivan, & Ciccomascolo, 2015). 
Jos oppitunnin, jonka kesto on esimerkiksi 45 minuuttia, ensimmäinen viisitois-
ta minuuttia kuluu järjestelmien käyttöönottoon, voi se syödä lapsen motivaa-
tiota ja jopa turhauttaa joissain tapauksissa, varsinkin jos vastoinkäymisiä ilme-
nee laitteiden käyttövalmiuteen saamisessa. 

Lapset ja nuoret, jotka eivät harrasta pelaamista, eivät välttämättä saavuta 
hyötyjä liikuntapeleistä. Myös pelikonsoleiden ja siihen vaadittavien lisävarus-
teiden kuten television hinta voi vaikuttaa negatiivisesti liikuntateknologioiden 
adoptoimiseen (Hayes & Silberman, 2007). Lisäksi pelitutkimuksissa on aiem-
min keskitytty pelaamisen negatiivisiin vaikutuksiin (de Aguilera & Mendiz, 
2003). Lisäksi liikuntateknologioiden hyödyntäminen ei välttämättä lisää lasten 
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osallistumista liikunnantuntiin, jos lapsi on jo valmiiksi motivoitunut. 
(Clapham, Sullivan, & Ciccomascolo, 2015). Lisäksi älylaitteen käytöstä voi olla 
myös suoranaista haittaa terveydelle. Gustafsson ja kumppanit (2017) tutkivat 
kännykän käytön vaikutusta niskakipuihin ja huomasivat siinä korrelaatiota. 
Ne, jotka käyttivät älylaitetta enemmän, kärsivät myös suuremmalla todennä-
köisyydellä niska- ja hartiaseudun kivuista. Esimerkiksi Pokemon GO:ssa voi 
joutua katsomaan näyttöä pitkiäkin aikoja putkeen ja jos näyttöä katsoo alaviis-
toon, kohdistuu niskaan suuri rasitus. Liikuntateknologioiden käyttöönotossa 
liikuntaan on tärkeää osata oikeat työskentelyasennot, jotta liikuntateknologi-
oiden käytöstä saadaan hyötyä haittojen sijaan. 

Lasten ja nuorten mielenkiinto uusia laitteita kohtaan ei välttämättä pysy 
korkealla ja motivaatio käyttää laitteita saattaa laskea. Aluksi mahtavalta tun-
tuneet uudet laitteet ja järjestelmät voivat vähitellen alkaa menettää hienouttaan. 
Uusia teknologioita on kuitenkin runsaasti ja uutta kehitellään jatkuvasti, joten 
vaihtoehtoja kyllä riittää ja opettajilla on reserviä tarjota erilaisia teknologioita 
liikunnantuntien tueksi. On kuitenkin huomioitavaa, että liikunnantunnin pe-
rusidea on saada lapsi liikkumaan. Teknologiat voivat olla liikunnan tukena, 
mutta pääpaino ei kuitenkaan saisi olla niiden käytössä. Opettajien on löydettä-
vä sopiva tasapaino uuden ja vanhan yhdistelyssä, jotta oppilaat saavat mah-
dollisimman paljon irti liikunnantunneista. 
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5 YHTEENVETO 

Liikuntateknologioita on olemassa lukuisia erilaisia. Uusien liikuntateknologi-
oiden hyödyntäminen on vielä lapsenkengissä, mutta niitä on alettu käyttä-
mään yhä enenevissä määrin. Tietoa erilaisista sovellutuksista löytyy ja sosiaali-
sen median käytön lisääntyminen on aikaansaanut sen, että opettajat voivat 
jakaa innovaatioitaan muille ja ottaa muilta uusia toimintatapoja piristämään 
liikunnanopetusta. Vaikka urheilussa käytettävät välineet käsitetään liikunta-
teknologiaksi ja niitä on käytetty jo pitkään, niin uudet liikuntateknologiset in-
novaatiot ovat suhteellisen tuore aihepiiri jos ajatellaan liikuntateknologisia 
ratkaisuja, joita on pohdittu tässä tutkielmassa. Ne tarjoavat paljon niin oppi-
laille kuin opettajillekin. 

Älylaitteiden suosio on kasvanut viimeisten vuosien aikana ja nykyään 
suuri osa nuorista omistaa jonkinlaisen älylaitteen. Liikunnantunnilla käytettä-
vät älylaitteet voidaan tarjota joko koulun puolesta tai oppilaat voivat käyttää 
omia älylaitteitaan. On kuitenkin huomioitavaa, että jos kaikilla oppilailla ei ole 
käytössään älylaitetta, tulee ne olla tarjottuna koulun puolesta. Myös muut lii-
kuntateknologiat kuten aktiivisuusrannekkeet ja videopelit ovat tulleet osaksi 
liikunnanopetusta. Tämä on mielestäni positiivinen asia, sillä ne tuovat tuntei-
hin mielekkyyttä, lisäsisältöä ja saattavat auttaa lapsia ja nuoria innostumaan 
liikunnasta niin tunneilla kuin vapaa-ajallakin. On kuitenkin huomioitavaa, että 
liikuntateknologiat eivät todennäköisesti tule täysin syrjäyttämään perinteisiä 
liikunnantunteja ja lajeja. Tunneilla tullaan tulevaisuudessakin pelaamaan sali-
bandyä, harrastetaan yleisurheilua tai käydään suunnistamassa. Mielestäni uu-
det liikuntateknologioiden tulisi olla lisä liikuntatunnille, eikä sen pääasia. Esi-
merkiksi geokätköily on hyvä lisä normaaliin suunnistukseen, koska se tarjoaa 
lisäsisältöä normaaliin metsässä tarpomiseen kartan kanssa.   

Uusien liikuntateknologioiden käytössä on huomattu tutkimuksien mu-
kaan olevan niin hyviä kuin huonojakin puolia. Suurimmilta osin palaute on 
ollut positiivista, vaikka videopelien negatiivinen leima on aiheuttanut sen, että 
niiden käyttäminen liikunnanopetuksessa on lähtökohtaisesti ajateltu olevan 
negatiivista. Tämä ei kuitenkin joidenkin lähteiden mukaan pidä paikkansa, 
vaan oppilaille voitaisiin tarjota myös pelillisiä ratkaisuja opetuksessa. Varsin-
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kin älypuhelimelle suunnitellut sovellukset kuten Activarium, josta aiemmin 
mainittiin, voitaisiin liittää lasten liikuntaan laajemmassa mittakaavassa. Pelil-
listäminen toimii varsinkin oppilailla, jotka nauttivat pelaamisesta myös vapaa-
ajalla. 

Aihepiiri tarjoaa paljon mielenkiintoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
Voidaan esimerkiksi tutkia ovatko jotkin uudet liikuntateknologiat mielek-
käämpiä oppilaille kuin toiset. On kuitenkin huomioitavaa, että varsinkin sy-
kemittarin ja askelmittarin käytöstä on jonkin verran jo tehty tutkimusta. Myös 
opettajan roolia voitaisiin tutkia. Aiheena voisi muun muassa olla opettajien 
motivaatio valjastaa uusia ja innovatiivisia tapoja liikunnanopetukseen. Lisäksi 
vähemmän tunnetuista liikuntateknologioista voitaisiin tehdä tutkimusta. Ai-
hepiirillä on potentiaalia tarjota paljon uutta ja mahdollisuus rikkoa perinteisiä 
liikunnanopetuksen rajoja.  

Aika näyttää, kuinka liikuntateknologia saadaan valjastettua vieläkin te-
hokkaammin käyttöön, jotta mahdollisimman moni nuori saadaan urheilun ja 
liikunnan pariin. Eläkeikä on kasvamassa, joten on tärkeää, että jo lapsesta 
saakka pidetään huolta liikuntakyvystä. Lasten ja nuorten hyvinvointi on erit-
täin tärkeä asia ja koulujen tulisi laatia opetussuunnitelmansa niin, että nuori 
kehittyy fyysisesti, henkisesti ja psyykkisesti terveellä tavalla. Ehkäpä uusissa 
liikuntateknologisissa ratkaisuissa voisi olla mahdollisuus ainakin liikunnan-
opetuksen osalta tarjota lapsille ja nuorille terve pohja kehittää itseään.  
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