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Suurin osa suomalaisista ei saavuta terveysliikuntasuosituksen mukaista liikuntamäärää. Etäteknologiasta on haettu uusia 

keinoja väestön aktivoimiseen. Tämän tutkielman tavoite oli selvittää etäteknologiaa sisältävän kuntoutuksen vaikutuksia 

fyysisen aktiivisuuden eri rasittavuustasoihin (kevyt, keskiraskas, raskas ja kokonaisaktiivisuus) kuntoutujilla. 

Tutkielmassa pyrittiin myös selvittämään, eroaako sydän-, TULES- ja KIILA-kuntoutusryhmät toisistaan lähtötilanteessa 

fyysisiltä, psykososiaalisilta tai demografisilta tekijöiltään. Tavoitteena oli lisäksi tarkastella kuntoutusryhmien välisiä 

eroja kuntoutusjakson aikana havaittujen fyysisen aktiivisuuden muutosten osalta. Tutkielmassa tutkittiin myös, mitkä 

fyysiset ja psykososiaaliset tekijät selittävät mahdollista fyysisen aktiivisuuden lisääntymistä. Tutkimus oli osa laajempaa 

tutkimushanketta: Etäteknologian vaikuttavuus ja käytettävyys Kelan tavanomaisessa kuntoutuksessa ja uudenlaisessa 

innovatiivisessa etäkuntoutuksessa. 

Tutkimus oli prospektiivinen kohorttitutkimus, jossa kuntoutujat (N=36) saivat ohjausta kuntoutuskurssin 

läsnäolokerroilla sekä etäteknologian kautta. Kuntoutujien fyysistä aktiivisuutta mitattiin aktiivisuusrannekkeella ennen 

kuntoutusta ja kuuden kuntoutuskuukauden jälkeen. Tilastollisina menetelminä käytettiin pareittaisten otosten T-testiä, 

Wilcoxonin Signed Rank –testiä, yksisuuntaista varianssianalyysiä, Kruskall-Wallisin testiä, Khiin neliötä ja lineaarista 

regressioanalyysiä.  

Tutkielmassa havaittiin eroja kuntoutusryhmien välillä lähtötilanteessa. TULES- ja sydän-ryhmät erosivat toisistaan 

kokonaisaktiivisuuden (p=0.009), kevyen aktiivisuuden (p=0.050) ja sukupuolijakauman (p=0.018) suhteen 

lähtötilanteessa. KIILA-ryhmäläiset kokivat lähtötilanteessa sosiaalisen elämänlaatunsa heikommaksi kuin TULES-

ryhmäläiset (p=0.049) ja sydän-ryhmäläiset (p=0.036). Tutkielmassa todettiin etäteknologian vaikuttavan merkitsevästi 

kuntoutujien kevyeen fyysiseen aktiivisuuteen (+20min/vrk p=0.002). Kuntoutusryhmien välillä ei havaittu eroja kevyen 

fyysisen aktiivisuuden muutoksessa (p=0.160). Kevyen aktiivisuuden muutosta selittävä malli selitti 47.1% kevyen 

aktiivisuuden muutoksen vaihtelusta ja sopi hyvin aineistoon (F(9,23)=4.171; p=0.003). Kevyen fyysisen aktiivisuuden 

kasvuun liittyi kuntoutujan alhaisempi ikä (ß=-0.527, p=0.004), alhaisempi kevyen aktiivisuuden määrä lähtötilanteessa 

(ß=-0.544, p=0.004) sekä elämänlaadun heikkeneminen psyykkisellä (ß=-0.401, p=0.016) ja sosiaalisella osa-alueella 

(ß=-0.422, p=0.014) kuntoutuksen aikana. Lisäksi kevyt fyysinen aktiivisuus heikkeni, jos kuntoutujan liikuntamotivaatio 

suuntautui kuntoutuksen aikana enenevissä määrin liikunnasta saatavaan mielihyvään ja nautintoon (ß=-0.485, p=0.040). 

Kevyt fyysinen aktiivisuus kohentui henkilöillä, joilla kuntoutuksen aikana elämänlaadun ympäristötekijöissä tapahtui 

parannusta (ß=0.544, p=0.002) ja, jotka kuntoutuksen aikana kokivat liikuntamotivaationsa kumpuavan enenevissä 

määrin liikunnan merkityksellisyydestä (ß=0.398, p=0.037).  

Tutkielman tulokset herättävät kysymyksiä, joita tulee vahvistaa laadukkaalla suuremman otoksen pitkittäistutkimuksella 

sekä monimenetelmätutkimuksella. Jatkossa olisi aiheellista tutkia, miksi aktiivisuuden lisäys keskittyy kuntoutujilla vain 

kevyeen aktiivisuuteen. Vaikutuksen suuntaamiseksi raskaampiin aktiivisuustasoihin, tulisi selvittää keinoja, joilla tämä 

vaikutus saataisiin aikaan. Parhaiten hyötyvän kohderyhmän selvittämistä tulisi suunnata kuntoutusryhmän sijaan ikä- ja 

aktiivisuustasotekijöihin. Etäteknologian vaikuttavuutta voidaan ilmeisesti tukea suuntaamalla ohjausta elämänlaadun 

ympäristötekijöiden kohentamiseen. Etäteknologiaa sisältävässä kuntoutuksessa tulisi huomioida, että etäteknologiaa 

sisältävä kuntoutus näyttäisi lisävään ulkoista liikuntamotivaatiota, josta psykososiaalinen hyvinvointi voi kärsiä. Tämä 

olisi hyvä huomioida kuntoutusryhmän valinnassa, ohjauksellisissa tukitoimissa kuntoutuksen aikana sekä teknologian 

kehittämisessä.  
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ABSTRACT  

Vuorenpää, S. 2019. The effects of technology-based rehabilitation on rehabilitees' physical activity. The Faculty of Sport 

Sciences, University of Jyväskylä, Physiotherapy, Master’s thesis, 85 pp. 4 appendices. 

The majority of the Finnish population do not reach the amount of physical activity required in the health 

recommondations. New innovations for activating population has been sought from distance technology. The aim of this 

study was to investigate the effects of technology-based rehabilitation on different intensity levels of physical activity 

(light, moderate, vigorous, total). Physical, psychosocial and demographic differences between cardiac, musculoskeletal 

and vocational rehabilitation groups were clarified at the baseline. In addition, the physical activity changes during 

rehabilitation were compared between rehabilitation groups. In order to improve the impact of technology-based 

rehabilitation, other physical and psychosocial variables that could explain the improvement of physical activity were 

observed. The research was part of the wider research project: The effectiveness and feasibility of ordinary and 

technology-based distance rehabilitation of finnish social insurance institution.  

 

The study is prospective cohort research, where rehabilitees (N=36) received counceling and support by attending course 

meetings as well as through technology. The physical activity was measured by wristband activity tracker before and after 

six months rehabilitation. The statistical methods were T-test for paired samples, Wilcoxon Signed Rank, one-way 

variance analysis, Kruskall-Wallis, Khii square and linear regression.  

 

There were differences between groups in the baseline. Musculoskeletal and cardiac rehabilitation groups differed from 

each other in terms of total activity (p=0.009), light activity (p=0.050) and gender distribution (p=0.018) in the baseline. 

The rehabilitees in vocational group experienced their social quality of life lower than rehabilitees in musculoskeletal 

group (p=0.049) and cardiac group (p=0.036). The study presents results that technology-based rehabilitation affects only 

to the light physical activity (+20min/d p=0.002). There were no differencies in the change of light physical activity 

between the rehabilitation groups (p=0.160). The explanatory model explained 47.1% of the variability of the change in 

light physical activity. The model was suitable for the material (F(9,23)=4.171, p=0.003). The weaker growth of light 

physical activity was associated with a higher age of the rehabilitee (ß =-0.527, p =0.004), higher levels of light activity 

at baseline (ß =-0.544, p =.004), and impairment of mental (ß = -0.401, p =0.016) and social quality of life (ß = -0.422, p 

= 0.014) during rehabilitation. In addition, light physical activity decreased on those rehabilitees who were increasingly 

motivated by the pleasure and enjoyment of exercise (ß = -0.485, p =0.040). Light physical activity improved in those 

who experienced an improvement in the environmental aspects of quality of life (ß =0.544, p =0.002) during their 

rehabilitation. There were improvements of light physical activity if the meaningfulness of exercise was increased as 

rehabilitee’s source of exercise motivation (ß =0.398, p =0.037). 

 

The results of this study raise new questions for future research to answer. The results should be strengthened by high-

quality longitudinal and multi-method reaserches with larger sample. In the future it should be considered why the 

increase in rehabilitees’ physical activity focuses only for light activity. There should be research considering new 

methods to direct the effect of rehabilitation to harder intensities of physical activity, since those are not reached with 

technology-based rehabilitation. In determining the target group that benefits the most of technology-based rehabilitation, 

the research should be directed to the age and physical activity factors instead of rehabilitation group. The effectiveness 

of technology-based rehabilitation can be promoted by targeting help in environmental factors of rehabilitee's life. 

Technology-based rehabilitation appears to increase external motivation, which can harm psychosocial wellbeing. This 

should be taken into account in the rehabilitee selection, counseling during rehabilitation and in the development of 

technology.  

 

Keywords: distance technology, rehabilitation, physical activity, cardiac rehabilitee, musculoskeletal rehabilitee, 

vocational rehabilitee 
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1 JOHDANTO 

Liikunnan hyötyjen valjastaminen sekä liikkumattomuuden haittojen vähentäminen on 

yhteiskunnallisesti merkittävä keino lisätä hyvinvointia sekä tuottavuutta ja laskea terveydenhuollon 

kuluja (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008; Vasankari ym. 2018). Väestön 

aktivoiminen ei ole onnistunut toivotulla tavalla, koska vain pieni osa väestöstä liikkuu suositusten 

mukaisesti (Mäkinen ym. 2012; Husu ym. 2014; Murto ym. 2016; Bennie ym. 2017; Husu ym. 2018). 

Yhteiskunnassa tarvitaan siis uusia keinoja liikunnan lisäämiseksi. Aiemmin on todettu 

etäteknologian lisäävän  fyysistä aktiivisuutta kuntoutuksessa (Hakala ym. 2017; Physical Activity 

Guidelines Advisory Committee 2018). Tämän pro gradu tutkimuksen tavoitteena  on tutkia  

etäteknologiaa hyödyntävän kuntotuksen vaikutusta  fyysisen aktiivisuuden eri rasittavuustasoihin  

Kelan sydän-, TULES- ja KIILA-kuntoutusryhmissä. Lisäksi tavoitteena on tutkia fyysisen 

aktiivisuuden muutosta selittäviä tekijöitä. Tutkimustulosten perusteella voidaan kehittää Kelan 

kuntoutustoimintaa vastaamaan mm. hallituksen strategista ohjelmaa (Ratkaisujen Suomi 2015), 

kuntoutuksen uudistamiskomitean uudistusehdotuksia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017) sekä 

terveysliikuntasuosituksia (Liikuntapiirakka 2009; Physical Activity Guidelines Advisory Committee 

2008).  

Hallintokauden kärkihankkeina valtion hyvinvoinnin ja terveyden osalta on ollut sosiaali- ja 

terveyspalvelujen asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus, ennaltaehkäisy ja matalan kynnyksen 

palvelut sekä eriarvoisuuden vähentäminen (Ratkaisujen Suomi 2015). Kuntoutusjärjestelmän 

uudistamiskomitea (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017) puolestaan on antanut lausunnon, jossa 

ehdotetaan uudistuksia kuntoutusprosessien seurantaan ja suunnitteluun sekä asiakasohjaukseen. 

Kaikissa näissä hankkeissa ja lausunnoissa tuodaan esille, että digitalisaatio sekä teknologian 

hyödyntäminen voivat tukea terveyttä, hyvinvointia ja  kuntoutusta. Työ- ja elinkeinoministeriön 

(2015) tuottamassa selvityksessä hoito- ja hoiva-alan päättäjien mielestä teknologialla on alan 

tulevaisuuteen merkittävä vaikutus. Tietojärjestelmien parannukset voivat edistää hoitoketjujen 

suorituskykyä ja hoitoonpääsyä. Teknologia voi tarjota mahdollisuuden karsia kustannuksia ja 

samalla tarjota yhdenvertaisia palveluita kaikille (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015).  



 

2 

 

Tutkielmassa pyritään kohderyhmävertailujen ja selittävien tekijöiden tutkimisen kautta lisäämään 

ymmärrystä kuntoutujien fyysisen aktiivisuuden edistämisen keinoista. Fyysisen inaktiivisuuden on 

todettu  lisäävän useiden kansansairauksien, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä tyypin 2  

diabeteksen, riskiä (Pedersen & Saltin 2006; Physical activity guidelines advisory committee 2008; 

Lee ym. 2012). Yksilön hyvinvoinnin laskemisen lisäksi liikkumattomuus aiheuttaa suuria menoeriä 

sekä terveydenhuollolle hoitokustannuksina, että työnantajille työntekijän sairastamiseen liittyvien 

kustannusten vuoksi (Ding ym. 2016; Vasankari ym. 2018). Teknologiasta voitaisiin saada uusia 

tarpeellisia keinoja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.  

Aiempi tutkimustieto etäteknologian vaikuttavuudesta liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi on ollut 

ristiriitaista ja tutkimuksien laatu vaihtelevaa (Foster ym. 2013; Freak-Poli ym. 2013; Richards ym. 

2013; Sjögren ym. 2013; Lewis ym. 2015; Mateo ym. 2015; de Vries ym. 2016; Hakala ym. 2017), 

joten etäteknologian vaikuttavuudesta on vain kohtalaista tai niukkaa näyttöä. Ei ole myöskään voitu 

selkeästi osoittaa mikä ryhmä hyötyisi parhaiten etäteknologiasta (Lewis 2015; Mateo 2015; Hakala 

ym. 2017). Näyttäisi siltä, että ohjauksellinen kuntoutus, jolla pyritään käyttäytymisen muutokseen 

tai liikunnan edistämiseen, olisi hyvä sisällyttää fyysistä aktiviisuutta edistävään teknologiaan 

itseensä tai sen käytön oheen ohjauksen muodossa (van Camp & Hayes 2012; Hakala ym. 2017; 

Physical activity guidelines committee 2018). Aiemmat tutkimukset ovat raportoineet 

kokonaisaktiivisuuden muutoksia ja tässä työssä on tarkoitus syventää tutkimusta etäteknologiaa 

sisältävän kuntoutuksen vaikutuksista fyysisen aktiivisuuden eri rasitustasoille. Parhaiten hyötyvän 

kohderyhmän selvittämiseksi tutkitaan aktiivisuuden muutoksen eroja eri kuntoutusryhmien välillä. 

Lisäksi tutkitaan fyysisen aktiivisuuden muutosta selittäviä tekijöitä. Tutkimusen avulla  pyritään 

saamaan parempi ymmärrys  siitä, mitä tekijöitä kuntoutuksessa  tulisi huomioida, jotta etäteknologia 

olisi mahdollisimman vaikuttava keino fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä. 
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2 FYYSINEN AKTIIVISUUS  

Fyysisellä aktiivisuudella viitataan luustolihaksilla tehtävään kehon liikkeeseen, joka kuluttaa 

energiaa (World Health Organization 2017). Vähäisellä fyysisellä aktiivisuudella sekä 

inaktiivisuudella tarkoitetaan aktiivisuusmäärää, joka alittaa kappaleessa 2.1 esitellyn 

terveysliikuntasuosituksen. Aktiivisuus on siis tällöin määrällisesti tai tehollisesti riittämätöntä 

terveydelle. Paikoillaanolo tai passiivisuus puolestaan tarkoittaa valveillaoloon sisältyviä makuu- ja 

istuma-asentoja, joissa energian kulutus on vähäistä. Tällöin energian kulutus on korkeintaan 1.5-

kertainen lepotilaan eli istumiseen verrattuna (Tremblay ym. 2017).  

2.1  Suosituksia fyysiselle aktiivisuudelle 

UKK-instituutti on julkaissut terveysliikuntasuosituksen (Liikuntapiirakka 2009) suomalaiselle 

väestölle, joka pohjautuu Yhdysvaltain terveysministeriön (Physical Activity Guidelines Advisory 

Comittee 2008) suosituksiin ja niiden pohjaksi tehtyyn tutkimustyöhön. Nämä suositukset on asetettu 

vuonna 2008 ja päivitettyjä suosituksia työstetään parhaillaan. Tämän hetkiset suositukset ovat hyvin 

yhtenevät keskenään sekä muiden maailmalla olevien suositusten (World Health Organization 2010, 

Canadian Society for Exercise Physiology 2018) kanssa. Kaikissa näissä terveysliikuntasuosituksissa 

aikuisille suositellaan keskiraskasta kestävyyskuntoa parantavaa liikuntaa 2t 30min viikossa, tai 1t 

15min liikunnan ollessa teholtaan raskasta. Lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävää liikuntaa tulisi 

puolestaan harjoittaa minimissään kaksi kertaa viikossa. Suosituksissa liikunta-annoksiksi lasketaan 

kaikki yli 10minuuttia kestävät suoritukset, joissa rasitustaso on riittävä (keskiraskas tai raskas). 

Suosituksen liikuntamäärät suositellaankin jaettavaksi tasaisesti viikon ajalle (Physical Activity 

Guidelines Advisory Committee 2008; Liikuntapiirakka 2009; World Health Organization 2010; 

Canadian Society for Exercise Physiology 2018).  

Myös inaktiivisuuden välttäminen tuodaan  suosituksissa (Physical Activity Guidelines Advisory 

Committee 2008; Liikuntapiirakka 2009; World Health Organization 2010; Canadian Society for 

Exercise Physiology 2018) esille; pienikin määrä aktiivisuutta on parempi kuin ei mitään. Sosiaali- 
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ja terveysministeriö (2015) on julkaissut kansalliset suosituksen istumisen vähentämiseen, joissa 

tuodaan esille paikoillaan olon terveydelle haitalliset rajat. Yli 9 tuntia päivässä istuvilla on todettu 

enemmän lihavuutta, vähäistä unta sekä enemmän lääkärikäyntejä, mutta jo yli 7 tunnin päivittäinen 

istuminen aiheuttaa kohonneen kuolemariskin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015). 

Terveysliikuntasuositusten (Liikuntapiirakka 2009; Physical Activity Guidelines Advisory Comittee 

2008) mukaisella liikunnalla saadaan kuitenkin aikaan suurempia terveyshyötyjä verrattuna 

paikallaanolon välttämiseen kevyellä liikunnalla. Aina vain suuremmat terveyshyödyt saa nostamalla 

kestävyysliikuntamääriä tai tehoa. Hyödyt ovat suurempi lähdettäessä korottamaan aktiivisuutta 

inaktiivisuudesta ja hyödyn lisäys pienenee, kun lisäyksiä tehdään jo valmiiksi aktiiviseen 

viikkorytmiin (Liikuntapiirakka 2009; Physical Activity Guidelines Advisory Comittee 2008).  

Sairausryhmittäin on olemassa joitain tarkennettuja liikuntasuosituksia, mutta terveysliikuntasuositus 

on varsin yleispätevä. Terveysliikuntasuosituksissa (Liikuntapiirakka 2009; Physical Activity 

Guidelines Advisory Comittee 2008) suositellaan samanlaista liikuntaa terveille kuin kroonisista 

sairauksista tai toimintakyvyn ongelmista kärsiville, terveystilanne huomioiden. Liikunnan 

Käypähoito-suosituksen (2016) mukaan oireettomat henkilöt voivat aloittaa kevyen tai 

kohtuukuormitteisen liikunnan ilman lääkärintarkastusta. Raskaamman liikunnan aloittamiseksi 

oireilevan henkilön tulisi tarkistuttaa liikuntakelpoisuutensa lääkärissä. Henkilöiden, joilla on useita 

valtimotautien riskitekijöistä, on suositeltavaa aloittaa intensiteetiltään kevyestä liikunnasta ja 

progressiivisesti lisätä tehoa sekä määrää. Valtimotautien riskitekijöinä ovat huono fyysinen kunto, 

kohonnut verenpaine, poikkeavan lipidi- ja verensokeriarvot, tupakointi, lihavuus ja sukurasite 

varhaisiän sydäntapahtumasta. Monen sairauden kohdalla terveysliikuntasuositusta suurempi 

kestävyysliikunnan määrä on suositeltavaa. Esimerkiksi sepelvaltimotaudin ja osteoporoosin hoitoon 

sekä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn suositellaan kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa 30min 

päivittäin, terveysliikuntasuosituksen mukaisen lihasvoimaharjoittelun lisäksi (Liikunta 2016). Tämä 

suositus kerryttää kestävyysliikuntaa viikossa tunnin enemmän kuin yleisessä 

terveysliikuntasuosituksessa.  
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 Fyysisen aktiivisuuden suositeltu määrä ja frekvenssi 

Terveysliikuntasuosituksen liikuntamäärät perustuvat laskennalliseen riskinalenemiseen kroonisten 

tautien osalta. Vastaavien thdysvaltalaisten fyysisen aktiivisuuden suositusten (Physical Activity 

Guidelines Advisory Comittee 2008) taustalla olevan katsauksen tutkimuksista suurin osa suosittelee 

30-60minuutin päivittäistä keskiraskasta tai raskasta fyysistä aktiivisuutta viitenä tai useampana 

päivänä viikossa. Useiden terveysriskien on todettu alenevan 2,5 tunnin viikkoannoksella reipasta tai 

raskasta liikuntaa, joka vastaa tuota edellä esiteltyä päiväannoksien kertymää viikkotasolla. Suolisto- 

ja rintasyövän sekä epäterveellisen painonnousun riski on tutkimuksissa havaittu alenevan 3-5 tunnin 

viikkoannoksella aktiivisuutta. Lihaskuntoharjoittelun osalta tutkimustieto vahvistaa terveyshyötyjä 

syntyvän progressiivisesta lihasvoimaharjoittelusta, joka kohdistuu kaikkiin päälihasryhmiin 

vähintään 2 päivänä viikossa. Tutkimuksissa käytetty ja suositeltu toistomäärä on 8-12, kun harjoite 

suoritetaan väsymykseen saakka. Jo yksi sarja on tehokas, mutta jonkin verran näyttöä on 2-3 sarjan 

tuloksekkaammasta käytöstä (Physical Activity Guidelines Advisory Comittee 2008). 

Fyysisen aktiivisuuden suositusten neuvontakomitea (Physical Activity Guidelines Advisory 

Committee 2008) toteaa, että suosituksen mukaisten pienien liikuntasuoritusten tuottama päivittäinen 

kertymä perustuu kohtalaiseen tieteelliseen näyttöön siitä, että 10 minuutin liikuntaosioilla voidaan 

kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä sekä vähentää sydän- ja 

verenkiertoelimistön sairauksien riskitekijöitä. Kuitenkaan aktiivisuuden suositeltavasta 

toistuvuudesta ole juurikaan tutkimustietoa. Kokeellisissa tutkimuksissa terveysliikuntasuosituksen 

liikuntamäärä on yleensä jaettu 3-5 viikoittaiseen annokseen, joten ainakin tämä frekvenssi on todettu 

tehokkaaksi ja on täten suositeltava. Tämän hetkisen tiedon perusteella näyttäisi siltä, että frekvenssiä 

paljon tärkeämpää on määrä ja intensiteetti (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008).  

Terveysliikuntasuosituksen päivitystyön yhteydessä tehdyn tutkimuksen (Physical Activity 

Guidelines Advisory Committee 2018) päätuloksiin kuuluu mm. se, ettei nykyisen suosituksen 

mukainen 10 minuutin yhtäjaksoinen suoritus ei ole välttämätön, vaan jo pienempikin liikuntahetki 

tuottaa tulosta. 
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 Fyysisen aktiivisuuden suositeltu teho 

Fyysisen aktiivisuuden tehoista puhuttaessa käytetään kolmiportaista termistöä: kevyt, keskiraskas ja 

raskas. Keskiraskaasta aktiivisuudesta käytetään myös termejä kohtuukuormitteinen ja reipas. 

Yhdysvaltalaisessa liikuntasuosituksessa (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008) 

kerrotaan tämän tehojaottelun pohjautuvan absoluuttiseen intensiteettiin, joka perustuu 

energiankulutukseen: MET-yksiköihin. Lepotilan energiankulutus lasketaan istumisesta, joka on näin 

ollen 1MET. Tällöin reipas intensiteetti tarkoittaa 3-6 kertaista energian kulutusta (MET) verrattuna 

henkilön kulutukseen istuessa. Raskas intensiteetti yli 6MET ylittäviä arvoja. Kevyt aktiivisuus jää 

näiden energiankulutus määrien alle, ylittäen kuitenkin istumisessa ja seisomisessa kuluvan energian. 

Esimerkkejä tällaisesta aktiivisuudesta on kotitaloustyöt, rauhallinen kävely ja ostoksilla käynti 

(Howley 2001).  

Absoluuttinen intensiteetti ei huomioi henkilön suorituskykyä. Suhteellisessa intensiteetissä 

puolestaan on huomioitu se, että henkilön fyysinen kunto vaikuttaa siihen kuin kuormittavaa liikunta 

hänelle on (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008). Liikunnan (2016) käypähoito-

suosituksessa on annettu Howleyn (2001)  mukaisesti vaihtoehtoiset suhteelliset MET-arvot hyvälle 

ja huonolle suorituskyvylle. Tällöin huonolla suorituskyvyllä lepoenergiankulutuksen kohotessa 2.6 

– 3.3-kertaiseksi on jo saavutettu reipas intensiteetti, kun hyvällä suorituskyvyllä kohotus on oltava 

5.4 – 7.5-kertainen. Raskas intensiteetti vaatii huonolta suorituskyvyltä 3.4 – 4.3-kertaisen korotuksen 

ja hyvältä suorituskyvyltä 7.6 – 10.2-kertaisen.  

Suhteellista intensiteettiä voidaan arvioida myös subjektiivisesti, mikä on myös liikuntasuosituksissa 

(Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008; Liikuntapiirakka 2009) esitelty toisena 

mahdollisena tapana arvioida rasituksen kuormittavuutta. Liikuntasuosituksissa tästä esimerkki on 

asteikko 0-10, jolla istuminen 0 ja maksimikuormitus 10. Tällöin reipas kuormitus on 5-6 ja raskas 

7-8. Käytännön esimerkkinä on myös se, että reippaan intensiteetin aktiviteetin aikana pystyy 

puhumaan, muttei laulamaan.  Raskaassa kuormituksessa puolestaan pystyy puhumaan enää 

muutaman sanan hengityksen lomassa. Liikunnan käypähoito-suosituksessa (2016) on esitelty 

liikunnan kuormittavuuden subjektiiviseen arviointiin soveltuvaksi myös Borgin asteikko (6-20), 
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jolloin reipas kuormitus saavutetaan 12-13 lukemilla ja raskas 14-16 lukemilla. Kevyelle 

aktiivisuudelle ei ole kuvattu arvoja Borgin asteikolla (Liikunta 2016) tai Terveysliikuntasuositusten 

asteikolla 0-10 (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008). Yhdysvaltalaisen 

suosituksen tutkimusraportissa kuvataan tarvetta intensiteettijaottelun standardoimiselle, jotta 

intensiteetin ja terveyshyötyjen yhteys saadaan vahvistettua (Physical Activity Guidelines Advisory 

Committee 2008). 

Edellä esitellyissä liikuntasuosituksissa toistuu liikunnan tehon merkitys; terveyshyötyjä saadaan 

tutkimusten mukaan keskiraskaalla tai raskaalla liikunnalla. Yhdysvaltain terveysministeriön 

katsauksen (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008) lisäksi myös Kesaniemi ym. 

(2001) sekä Pedersen ja Saltin (2006) ovat julkaiseet laajat katsauksen liikunnan vaikutuksista 

kroonisiin sairauksiin ja sopivasta annostelusta. Kaikissa katsauksissa on todettu näytön vahvuuden 

liikunnan tehosta oleva heikkoa, koska tutkimusten määrä oli rajallinen. Katsauksissa käytetyistä 

tutkimuksista suurin osa käytti keskiraskasta tai raskasta liikuntaa, joten tähän perustuen voidaan 

sanoa ainakin näiden intensiteettien tuottavan terveyshyötyjä. Yhdysvaltain terveysministeriön 

(Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008) katsauksessa saatiin vahvaa näyttöä 

keskiraskaan intensiteetin hyödyllisyydestä henkilöillä, joilla toimintakyky on alentunut. 

Kohtuullista näyttöä ilmeni puolestaan siitä, että mielenterveyden hoidossa liikunnan teholla ei ole 

merkitystä (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008). Kesaniemen ym. (2001) 

katsauksessa saatiin vahvaa näyttöä siitä, että keskiraskas liikunta alentaa verenpainetta, mutta 

vastaavasti kohtuullisen näytön perusteella raskas kuormitus ei tuo tähän lisähyötyjä. Pedersen ja 

Saltin (2006) suosittelevat katsauksensa perusteella kohonneen verenpaineen hoitoon keskiraskasta 

rasitusta ennemmin kuin kevyttä. Muissa tutkituissa terveysmuuttujissa (kuolleisuus, sydän- ja 

verisuonisairaudet, veren lipidiarvot, ylipaino, tyypin 2 diabetes, alaselkäkipu, nivelrikko, 

osteoporoosi ja syöpä) löydettiin riittämättömästi tai ei ollenkaan tutkimustuloksia yhteenvedon 

tekemiseksi.  

Nykyisten terveysliikuntasuositusten mukaan kevyellä liikunnalla ja paikallaanolon välttämisellä ei 

vielä saada merkittäviä terveyshyötyjä aikaan, vaan niihin vaaditaan suosituksen mukaista liikuntaa. 

Tuore Yhdysvaltain terveysministeriön teettämä katsaus (Physical Activity Guidelines Adisory 
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Committee 2018) terveysliikuntasuositusten päivittämiseksi toteaakin terveysriskien pienenevän 

eniten, kun siirrytään liikkumattomuudesta liikkumaan edes jollain tapaa ja jonkin verran, vaikka ei 

vielä saavutettaisi suosituksia. Tämä havainto koski sydän- ja verisuonisairauskuolleisuuden riskiä 

tyypin 2 diabetesta sairastavilla. Terveyshyötyjen kertymisen alkamiselle ei löydetty alkamisrajaa, 

vaan kaikki aktiivisuus tuo terveyshyötyjä. Tämä on tutkimus, jossa ensimmäistä kertaa kevyen 

aktiivisuuden hyödyt on todistettu. 

Työkyvyn kannalta tarkasteltuna liikunnan teholla näyttäisi olevan merkitystä. Kolme 

kyselytutkimusta selvitti sairaslomien ja työtekijöiden fyysisen aktiivisuuden yhteyttä. Lahti ym. 

(2010) kohdisti tutkimuksen 6465 Helsingin kaupungin työntekijään, Proper ym. (2006) tutkivat 

ilmiötä 15656 henkilön otoksesta tanskalaisessa populaatiossa ja Tolonen ym. (2017) suoritti 

tutkimuksen 3935 suomalaiselle. Kaikissa kolmessa tutkimuksessa päädyttiin samaan 

lopputulokseen; raskaalla liikunnalla on sairaslomia vähentävä vaikutus. Liikunnan määrällä ei 

havaittu vaikutusta, eikä keskiraskas liikunta tuottanut samaa hyötyä kuin raskas liikunta. Lahti ym. 

(2010) ja Proper ym. (2006) totesivat raskasta liikuntaa harrastavien säästävän 4 sairaslomapäivää 

vuodessa. Tolonen ym. (2017) puolestaan sai eroksi raskaasti liikkuvien ja inaktiivisten välillä 5 

sairaslomapäivää ja raskaasti liikkuvien sekä kohtuukuormitteisesti liikkuvien välillä 3 

sairaslomapäivää. 

Työajan aktiivisuus nostetaan tutkimuksissa riittämättömäksi terveyden kannalta, mikä osaltaan antaa 

viitteitä liikunnan tehon merkityksellisyydestä. Holtermann ym. (2018) on esittänyt johtopäätöksiä 

siitä, miksi työajan fyysinen aktiivisuus ei edistä sydän- ja verenkiertoelimistön terveyttä. Koska 

työaika on pitkä, jää aktiivisuuden intensiteetti väistämättä alhaiseksi. Sydän- ja verenkiertoelimistön 

terveyshyötyjen saavuttamiseksi tarvitaan liikuntaa, joka on intensiteetiltään 60-80% 

maksimaalisesta aerobisesta kapasiteetista. Työn kuormituksella voi olla jopa negatiivista vaikutusta 

sydän- ja verenkiertoelimistön terveyteen, koska pitkittynyt matalatehoinen aktiviteetti, ilman 

riittävää palautumisaikaa ajaa elimistön ylikuormitustilaan. On todettu, että syke sekä verenpaine 

jäävät koholle ja tulehdusarvot nousevat 24 tunniksi työpäivän jälkeen (Holtermann ym. 2018). 
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Tehokas liikunta on myös omiaan kumoamaan istumisen aiheuttamia haittoja, mutta suuret 

istumismäärät ja TV:n ääressä ajanvietto näyttäisi olevan niin haitallista, että haittoja on vaikea 

minimoida liikunnalla. De Rezende ym. (2014) selvittivät kirjallisuuskatsauksessaan paikallaanolon 

vaikutuksia terveyteen. Yhteensä 27 artikkelin synteesin perusteella  tutkijat päättelivät 

paikallaanolon tuottavan samoja terveyshaittoja kuin inaktiviisuuskin. Terveyshaittoja syntyi 

paikallaanolosta, vaikka arki olisi sisältynyt aktiivisuuttakin. Puolestaan Chau ym. (2013) sekä 

Ekelund ym. (2016) totesivat keskiraskaan ja raskaan liikunnan vaimentavan haittavaikutuksia, joita 

päivittäisellä istumisella saadaan aikaan. Chau ym. (2013) tarkasteli meta-analyysissaan kuutta 

tutkimusta (n=595086) ja totesivat keskiraskaan sekä raskaan liikunnan laskevan kuolleisuusriskiä, 

joka pitkäaikaisella istumisella saadaan koholle. Kuolleisuusriski oli 34% korkeampi 10 tuntia 

päivässä istuvilla, vaikka fyysistä aktiivisuutta olisikin ollut. Ekelund ym. (2016) puolestaan tuottivat 

systemaattisen kirjallisuuskatsauksen samasta ilmiöstä. Katsauksen 16 tutkimusta tuotti 1005791 

henkilön aineiston ja näistä johtopäätöksenä oli se, että 60-75minuutin päivittäinen keskiraskas 

liikunta kumoaa istumisesta kohonneen kuolleisuusriskin. Alle neljä tuntia päivässä istuvilla 

henkilöillä olla kohonnut riski kuolemaan, jos henkilö ei harrastanut rasittavaa liikuntaa. Puolestaan 

rasittavaa liikuntaa harrastavien kuoleman riski ei kohonnut, vaikka istumismäärä olisi noussut 

neljästä tunnista kahdeksaan. Tutkimuksessa todettiin, että runsas television katselu lisää 

kuolemanriskiä, vaikka tämä liikunta-annos täyttyisikin. Myös Matthews ym. (2012) totesi 240000 

aikuisen aktiivisuutta ja passiivisuutta tutkittuaan, että kuolleisuusriski ei muuttunut paljon televisiota 

katsovilla, vaikka liikuntamäärä olisi ollut yli 7 tuntia viikossa kohtuukuormitteista tai raskasta 

liikuntaa. Yli 7h television katselu päivässä tuotti 50% suuremman kuolleisuusriskin verrattuna alle 

tunnin television ääressä viettäviin. Myös Yhdysvaltain terveysliikuntasuositusten pohjalle tehdyn 

tutkimusraportin (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2018) johtopäätöksissä todetaan 

paikallaanolon vaikutuksen kuolleisuuteen olevan suurempaa inaktiivisilla ihmisillä ja eniten istuvien 

henkilöiden tarvitsee liikkua vapaa-ajallaan enemmän riskien minimoimiseksi. 

2.2 Fyysisen aktiivisuuden hyödyt ja vähäisen aktiivisuuden haitat 

Liikunnan käypähoito-suosituksessa fyysisen aktiivisuuden kuvataan olevan yhteydessä yksilön 

hyvinvointiin, sairastavuuteen sekä kuolleisuuteen (Liikunta 2016). Vähäisen fyysisen aktiivisuuden 
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haittoja ja fyysisen aktiivisuuden hyötyjä on kartoitettu jo vuosikymmeniä, ja aiheesta löytyy useita 

laajoja katsauksia ja suosituksia. Yhdysvaltalaisen terveysliikuntasuosituksen (Physical Activity 

Guidelines Advisory Committee 2008) takana on kirjallisuuskatsaus, jonka pohjalta komitea on 

päätynyt konsensukseen suosituksista. Katsauksessa saatiin vahvaa näyttöä, että vähemmän aktiiviset 

henkilöt ovat aktiivisempia henkilöitä suuremmassa riskissä ennenaikaiseen kuolemaan, 

sepelvaltimotautiin, korkeaan verenpaineeseen, aivoinfarktiin, tyypin 2 diabetekseen, metaboliseen 

oireyhtymään, suolisto- ja rintasyöpiin sekä masennukseen. Myös myöhemmin Lee ym. (2012) ja 

Warburton ym. (2010) todensivat näiden samojen sairauksien ja aktiivisuuden yhteyden 

kirjallisuuskatsauksissaan ja lisäksi nostivat listaukseen myös osteoporoosin. Lee ym. (2012) arvoivat 

inaktiivisuuden aiheuttavat maailmanlaajuisesti 6% sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista, 7% 

tyypin 2 diabetestapauksista sekä 10% rinta- ja suolistosyöpätapauksista. Suomessa vastaavat arvot 

olivat 6% sydän- ja verenkiertoelimistön sairaustapauksille, 8% tyypin 2 diabetestapauksille, 9%  

rintasyöpätapauksille, 11% suolistosyöpätapauksille sekä 10% ennenaikaisille kuolemille (Lee ym. 

2012).  

Pääasiassa tutkimuksissa on vertailtu sairauksien tai niiden riskitekijöiden esiintymistä inaktiivisilla 

ja aktiivisilla. Pedersen & Saltin (2006) lähestyivät ilmiötä monipuolisemmasta näkökulmasta. He 

tutkivat katsauksessaan onko liikunnalla positiivista vaikutusta taudin syntyyn tai oireisiin sekä 

fyysiseen kuntoon tai elämänlaatuun sairaalla. Kaikkiin näistä osa-alueista löytyi vahvaa näyttöä 

insuliiniresistenssin, 2 tyypin diabeteksen, veren rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden, kohonneen 

verenpaineen, obesiteetin ja sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien kohdalla. Edellä esitellyistä 

tutkimuksista poiketen syövän ja depression osalta oli vain heikkoa näyttö siitä, että liikunnalla 

voitaisiin ennaltaehkäistä taudinsyntyä. Tautien hoidon osalta näyttö oli kuitenkin vahvaa tai 

keskivahvaa. Hengityselinsairauksissa, kuten keuhkoahtaumataudissa ja astmassa, sekä nivelrikossa 

liikunnalla ei löydetty lainkaan ennaltaehkäisevää vaikutusta. Hoidollisesti nivelrikolle ja 

keuhkoahtaumataudille löytyy liikunnasta apua vahvan näytön mukaisesti. Astmassa vahvaa- tai 

keskivahvaa näyttöä löytyi vain fyysisen kunnon ja elämänlaadun parantamiseen. Osteoporoosi on 

puolestaan hyvin ennaltaehkäistävissä liikunnalla (vahva näyttö) ja hoidossakin liikunnasta on apua 

(keskivahva näyttö) (Pedersen & Saltin 2006).  
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Vaikka tutkimus on keskittynyt vahvasti sairausriskien kartoittamiseen, on enenevissä määrin 

selvitetty aktiivisuuden vaikutusta muihin terveyden ja hyvinvoinnin tekijöihin. Tuki- ja 

liikuntaelimistön terveyden merkitys korostuu erityisesti toimintakyvyn ja työkyvyn näkökulmassa. 

Jo aiemmin on todettu aktiivisilla henkilöillä olevan parempi kestävyys- ja lihaskunto, terveempi 

kehonkoostumus, terveempi luusto (Lee ym. 2012; Physical Activity Guidelines Advisory Committee 

2008) sekä vähemmän kaatumisia (Okubo ym. 2017; Vieira ym. 2016). Vieira ym. (2016) totesi meta-

analyysinsa pohjalta, että liikuntaharjoittelu on tehokkain tapa ehkäistä kaatumisvammoja. Shiri ym. 

(2017) löysivät meta-analyysiin 36 tutkimusta (158 475 osallistujaa), joiden pohjalta tehtiin toteamus 

selkäkivun ja vähäisen liikunnan sekä heikon fyysisen kunnon välisen yhteyden mahdollisesta 

olemassaolosta. Tutkimuksen pohjalta kroonisen alaselkäkivun riskin arvioitiin pienentyvän vapaa-

ajan liikunnan avulla 11-16%. Choi ym. (2010) tutkivat alaselkäkivun uusiutumista 

kirjallisuuskatsauksessaan, jossa löydettiin 13 tutkimusta ja yhteensä 1520 alaselkäkivusta 

selvinnyttä henkilöä. Katsauksen perusteella todettiin liikuntaharjoittelun myös ilmeisesti vähentävän 

alaselkäkivun uusiutumista, kun vertailukohtana oli jatkohoidon puuttuminen. Liikunnan (2016) 

käypähoito-suosituksessa todetaan olevan vahvaa näyttöä siitä, että liikunta vähentää koettua kipua 

ja parantaa toimintakykyä alaselkäkipuisilla, jos verrataan hoitamattomaan tilanteeseen. Liikunnan 

vaikutukset krooniseen alaselkäkipuun ovat vähintään yhtä hyvät kuin muut konservatiiviset hoidot 

(Liikunta 2016). 

Tuoreessa Yhdysvaltain terveysliikuntasuosituksen päivitystä varten tehdyssä tutkimusraportissa 

(Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2018) on aiemman sairauskeskeisyyden sijaan 

korostettu fyysisen aktiivisuuden osuutta hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Katsauksessa saatiin 

vahvaa näyttöä siitä, että liikunta parantaa unenlaatua, toiminnanohjausta ja kognitiota, elämänlaatua 

ja toimintakykyä. Mielenterveyden ja aktiivisuuden yhteydestä on ollut ristiriitaista näyttöä, mutta 

tässä tuoreessa katsauksessa vahvistui, että liikunta sekä ennaltaehkäisee että hoitaa masennus-, 

dementia- ja ahdistusoireita. Aiemmin Pedersen ja Saltin (2006) olivat eri mieltä liikunnan 

masennusta ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta, eikä masennuksen Käypähoitosuosituskaan 

(Debressio 2016) vielä korosta liikunnan merkitystä. Kuitenkin tuoreemmissa systemaattisissa 

kirjallisuuskatsauksissa on todettu vähäisen liikunnan lisäävän riskiä sairastua masennukseen. 

Mammen ja Faulkner (2013) totesivat katsauksessaan 30 tutkimuksesta 25 tutkimuksen todentavan 



 

12 

 

liikunnan masennusta ennaltaehkäiseviä vaikutuksia. Korniloffilla (2013) oli katsauksessa 27 

tutkimusartikkelia, joissa todettiin joko inaktiivisuuden lisäävän masennuksen riskiä ja osassa 

masennuksen aiheuttavan inaktiivisuutta. Hamer ym. (2014) yhdistivät passiivisen elämäntavan 

psykologisen stressin lisääntymiseen ja Zhai ym. (2015) puolestaan totesivat meta-analyysin 

perusteella passiivisen elämäntavan nostavan depression riskiä.  

Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja sairausriski liittyvät toisiinsa vahvasti ja Korniloff (2013) totesi 

tämän yhteyden vaativan lisähuomiota. Korniloffin (2013) tutkimuksessa analysoitiin  

poikkileikkaustutkimuksen kyselynä 4500 suomalaiselle ja selvitti vastausten perusteella terveyden 

riskitekijöiden kasaantuvan inaktiivisille henkilöille, muodostaen terveydelle haitallisen kierteen. 

Masennus ja metabolinen syndrooma esiintyivät yhdessä yli viisi kertaa useammin inaktiivisilla kuin 

aktiivisilla. Yleisin syy liikkumattomuuteen oli ajanpuute, mutta näillä henkilöillä syynä oli yleensä 

sairaus tai vamma. Masennuksen todettiin lisäävän tapaturmariskiä (Korniloff 2013). 

Liikkumattomuuden ja sairastumisen vaikutukset monesti moninkertaistuvat yksilöillä, jollei 

kierrettä saada katkaistua ja suunnattua apukeinoja oikein. Kuitenkin jos tarkastellaan tutkimusta 

liikunnan vaikutuksista henkilöillä, joilla toimintakyky on jo alentunut, on tutkimustietoa olemassa 

varsin rajallisesti. Yhdysvaltalaiseen terveysliikuntasuositukseen (Physical Activity Guidelines 

Advisory Committee 2008) liittyneessä vanhemmassa kirjallisuuskatsauksessa kartoitettiin myös 

liikunnan vaikutuksia henkilöillä, joilla on fyysisiä tai kognitiivisia toimintakyvyn ongelmia. 

Keskivahvaa ja vahvaa näyttöä saatiin kestävyysharjoittelun positiivisista vaikutuksista sydän- ja 

verenkiertoelimistön kuntoon jalka-amputaation, MS-taudin, aivohalvauksen, selkäydinvamman ja 

mielenterveysongelmien yhteydessä. Saman vahvuista näyttöä saatiin myös kävelynopeuden ja –

matkan kehittymisestä aivohalvauksen, MS-taudin ja kehitysvammojen yhteydessä. 

Lihasvoimaharjoittelun vaikutuksista lihasvoimaan saatiin keskivahvaa näyttöä henkilöillä, joilla oli 

aivohalvaus, MS-tauti, CP-vamma, selkäydinvamma tai kehitysvamma. Ylipainoisten ja obeesien 

henkilöiden todettiin saavuttavan samoja terveyshyötyjä kuin normaalipainoiset. Osa hyödyistä 

saavutetaan ilman painonpudotusta, pelkällä aktiivisuudella, mutta osa hyödyistä kertaantuu 

merkittävästi painonpudotuksen ja liikunnan yhdistelmällä.  
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 Fyysisen aktiivisuuden vaikutusmekanismit elimistössä 

Liikunta vaikuttaa kokonaisvaltaisesti elimistössä vahvistaen sen normaaleja toimintoja (Vuori 2011, 

15). Lihastasolla voidaan todeta sidekudoksen ja proteiinisynteesin lisääntymistä, jolloin lihaksen 

voima, teho ja kestävyys kasvavat. Nivelissä liikkuvuus ja vetolujuus kasvavat, ja ruston ravitsemus 

paranee. Liikunnalla on vaikutusta myös luisiin rakenteisiin, mm. luun mineraalitiheyttä lisäämällä. 

Elimistön aineenvaihdunta kiihtyy liikunnan myötä; mitokondrioiden tilavuus kasvaa, 

kolesteroliarvoissa tapahtuu edullista muutosta ja rasvahappopitoisuus pienenee veressä. Sydämen 

iskutilavuus kasvaa, leposyke laskee, sepelvaltimoiden laajentumiskyky kasvaa, hiussuonet 

lisääntyvät, verenpaine pienenee ja veren koostumus paranee (Vuori 2011, 15). Osa liikunnan 

hyödyistä tulee ilmi heti. Näitä ovat esimerkiksi vaikutus verenpaineeseen, insuliiniherkkyyteen, 

uneen, ahdistukseen ja kognitioon (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2018).  

Fyysisellä aktiivisuudella voidaan vaikuttaa kardiometabolisiin riskitekijöihin, jotka voivat 

hoitamattomana johtaa sydän- ja verisuonisairauksiin ja tyypin 2 diabetekseen. Pedersenin ja Saltinin 

(2006) pohtivat laajassa kirjallisuuskatsauksessaan liikunnan vaikutusmekanismeja terveyteen. 

Liikunnalla todettiin olevan vaikutusta insuliiniresistenssiin (Pedersen & Saltin 2006) sekä 

oletettavasti myös glukoositoleranssiin (Tuomilehto ym. 2001; Dunstan ym. 2004). Dunstan ym. 

(2004) käyttivät kyselypohjaista poikittaistutkimusta 8299 henkilölle Australiassa selvittääkseen 

glukoositoleranssin ja aktiivisuuden yhteyttä. Tuomilehto ym. (2001) suoritti RCT-tutkimuksen 523 

henkilölle vertaillen elintapaohjauksen intensiivisyyden vaikutusta glukoositoleranssiin ryhmissä. 

Sekä Dunstan ym. (2004) että Tuomilehto ym. (2001) totesivat glukoositoleranssin olevan parempi 

fyysisesti aktiivisilla. Pedersenin & Saltinin (2006) mukaan insuliiniresistenssi aiheuttaa 

häiriintynyttä glukoositoleranssia ja 40% näistä tapauksista johtaa tyypin 2 diabetekseen. Häiriintynyt 

glukoositoleranssi myös nostaa riskiä ylipainoon, kohonneeseen verenpaineeseen sekä 

sydänkohtaukseen. 2 tyypin diabeteksen kannalta liikunnan ajatellaan lisäävän insuliinin eritystä sekä 

lihasten glukoosin käyttöä, jolloin verensokeri tasaantuu.   

Glukoositasapaino, kohonnut verenpaine, veren kolesterolipitoisuuksien muutokset ja ylipaino 

liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi kohonneeseen verenpaineeseen liittyy monesti veren rasva-
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aineenvaihdunnan häiriö. Tällöin LDL-kolesterolin sekä triglyseridien määrä on veressä kohonnut ja 

HDL-kolesteroli määrä mahdollisesti laskenut. Ylipaino on monesti mukana näiden riskitekijöiden 

kerääntymässä. Liikunnan ajatellaan tehostavan rasvan käyttöä energiana glykogeenin sijasta ja tähän 

prosessiin liittyy vahvasti lipidiaineenvaihduntaan vaadittavien entsyymien aktivaatio. 

Liikuntasuoritus myös laskee verenpainetta hetkellisesti, mutta toistettuna se voi johtaa pysyvään 

muutokseen verenpaineessa. Ylipainoon liikunnalla ei ole niin selkeää vaikutusta. Painon ja BMI:n 

osalta vaikutus on epäselvä, mutta liikunta vähentää rasvamassaa ja sisäelinrasvaa sekä ehkäisee 

lihasmassan vähentymistä painonpudotuksen yhteydessä. Erityisen vahvaa näyttöä on liikunnan 

vaikutuksista ylipainon ennaltaehkäisijänä (Pedersen & Saltin 2006).  

Kestävyysharjoittelu muokkaa elimistön aerobista ja anaerobista järjestelmää. Liikunnan vaikutus 

perustuu elimistön kykyyn sopeutua sille toistuvasti annettuun rasitukseen; jaksaa rasitusta 

pidempään tai kestää voimakkaampaa rasitusta. Voimaharjoittelulla voidaan vaikuttaa ensisijaisesti 

lihaksessa tapahtuvaan aineenvaihduntaan ja kestävyysharjoittelu kohdentaa vaikutukset pääasiassa 

hengitys- ja verenkiertoelimistöön. Liikunnan aiheuttamat aineenvaihduntamuutokset sekä 

lisääntynyt energiankulutus voi muokata kehonkoostumusta vähentäen rasvamassaa ja lisäten 

lihasmassaa (McArdle ym. 2015, 455-542). Näiden muutosten lisäksi liikunta vaikuttaa 

liikkeenhallintakykyyn, jota tarvitsemme tasapainoa, reaktiokykyä ja tarkkaa suoritustekniikkaa 

vaativissa tehtävissä. Liikkeenhallintakyky, yhdessä voima-, kestävyys- ja notkeusominaisuuksien 

kanssa muodostavat liikuntaelimistön toimintakyvyn. Koska tuki- ja liikuntaelimistön sairauksissa on 

monesti kyse tuki- ja liikuntaelimistön heikentyneistä rakenteista, on niiden vahvistaminen liikunnan 

kautta yleensä ainut tapa ehkäistä sairauden syntyä tai pahentumista (Suni & Vasankari 2011, 36). 

Woolf ym. (2008) nimeääkin liikunnan ja kehonkoostumuksen hallinnan merkittäviksi 

ennaltaehkäisijöiksi ja auttajiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairauksissa. Hengityselimistön osalta 

liikunnan vaikutukset eivät ole aivan yhtä selviä. Liikunnan käypähoito-suosituksen (2016) 

mukaisesti liikunta ei paranna keuhkofunktioita keuhkoahtaumapotilailla eikä astmaatikoilla. 

Yksittäinen rasitus voi aiheuttaa astmaatikolle kaasujen vaihduntahäiriön, mutta toistuessaan rasitus 

estää sen ilmenemistä.  
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Liikunnan vaikutus masennukseen on Korniloffin (2013) mukaan monimutkainen masennukseen 

liittyvien biokemiallisten, fysiologisten ja psykologisten mekanismien takia. Liikunnan 

käypähoitosuosituksessa (2016) ilmiötä on selitetty siten, että liikunta vaikuttaa veren 

hormonipitoisuuksiin vähentäen stressihormonipitoisuuksia ja nostaen mielihyvähormoneja. 

Liikunnan sosiaalinen ulottuvuus on myös hyödyksi esimerkiksi depressiopotilaan negatiivisten 

ajatusten katkaisemisessa. Korniloff (2013) lisää listaan myös liikunnan hillitsevän vaikutuksen 

hippokampuksen masennusreaktioihin sekä elimistön tulehdusreaktioihin. Pedersen ja Saltin (2006) 

tuovat esiin myös liikunnan myötä syntyvän normaaliuden ja yhteiskunnallisen osallisuuden tunnetta.  

 Kustannukset ja työkyky 

Fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia ja haittoja on hankala mitata, koska monesti seuraus on 

monitekijäinen ja fyysinen aktiivisuus vain yksi osa sitä. Tämän takia vähäisen fyysisen aktiivisuuden 

kustannusarvioissa on suurta hajontaa. Kansainvälisesti on todettu (Ding ym. 2016) terveydenhuollon 

kokonaiskustannuksista 0,3-4,6% olevan liian vähäisen liikunnan aiheuttamia suoria kustannuksia. 

Suoriin kustannuksiin verrattuna sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten kuolemien myötä syntyvät 

tuottavuuskustannukset ovat jopa kaksinkertaiset (Janssen 2012; Katzmarzvk & Janssen 2004). 

Vähäisen fyysisen aktiivisuuden aiheuttamien kustannusten arvioimisessa on kuitenkin 

ristiriitaisuutta. Kroonisten kansansairauksien kautta vähäisen fyysisen aktiivisuuden on arvioitu 

aiheuttavan Euroopassa vuositasolla noin 15,6 miljardin euron (Ding ym. 2016) tai yli 80 miljardin 

euron kustannukset (ISCA 2015). Suomalaiseen yhteiskuntaan vähäinen fyysisen aktiivisuus näyttäisi 

aiheuttavan Vasankarin ym. (2018) kirjallisuuskatsauksen perusteella noin 4,4 miljardin euron edestä 

terveydenhuollon kustannuksia. Puolestaan aiempi seurantatutkimus (Borodulin ym. 2016) ei 

havainnut vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden olevan yhteydessä terveydenhuollon kustannuksiin 

Suomessa. Vasankari ym. (2018) kuvaa erojen syyksi mittaustapojen eroavaisuutta sekä fyysisen 

aktiivisuuden eri tehojen tuottamien terveysvaikutusten huomioimista. Borodulin ym. (2016) tutki 

kokonaisaktiivisuutta, kun taas Vasankari ym. (2018) ottivat lukuun ainoastaan 

terveysliikuntasuosituksen mukaisen terveyttä hyödyttävän keskiraskaan tai raskaan 

kestävyysliikunnan.  
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Liikunnan yhteiskunnallinen merkitys nousee esiin, kun tarkastellaan yhteiskuntaa eniten 

kuormittavia sairauksia. Terveydenhuoltoa kuormittavat suuresti kansansairaudet, kuten 2 tyypin 

diabetes, joihin voitaisiin liikunnalla vaikuttaa. Diabeteksen sairaanhoitokustannukset olivat vuonna 

2007 noin 1,3 miljardia euroa eli noin 9% terveydenhuollon menoista (Neittaanmäki ym. 2017). 

Davis ym. (2014) kuvaa inaktiviteetin aiheuttavan globaalissa mittakaavassa 1-4% terveydenhuollon 

suorista kustannuksista. Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ovat puolestaan johtava syy 

työpoissaoloihin; ne ovat syynä joka kolmanteen yli yhdeksän päivän työstä poissaoloon (Husu ym. 

2011, 10) ja Kelan (2016a) sairauspäivärahatilastoissa selkeästi yleisin syy korvauksen saannille. 

Passiivisilla henkilöillä tuki- ja liikuntaelimistön oireet aiheuttavat 23% pidempiä sairauspoissaoloja 

(Van Amelsvoort ym. 2006).  

Yhteiskunnallisten kustannusten lisäksi liikkumattomuuden aiheuttamat seuraukset kohdistuvat 

työnantajatahoon ja aiheuttavat niin kutsuttuja epäsuoria kustannuksia työvoiman menetyksenä. Yksi 

sairauspoissaolopäivä on työnantajalle noin 200-400 euron kustannus (Tilastokeskus 2017). Sosiaali- 

ja terveysministeriön julkaisemissa liikuntaa koskevissa linjauksissa tuotiin esille, että korkeintaan 

kerran viikossa liikuntaa harrastavien työntekijöiden vuotuinen sairaspoissaolosaldo oli 4,5 päivää 

suurempi kuin niillä, jotka liikkuivat 2-3 kertaa viikossa  (Muutosta liikkeellä! 2013). Vähintään 

kohtuutehoisen liikuntaharrastuksen on todettu myös säästävän työnantajan taloutta vähentyneiden 

sairauspoissaolojen, lisääntyneen työtehon sekä työkyvyn myötä (Holopainen ym. 2012; Amlani & 

Munir 2014; Kettunen ym. 2014). Pitkiä sairauspoissaoloja fyysisesti aktiivisilla henkilöillä oli 

6%:lla, kun taas passiivisista 13%:lla (Holopainen ym. 2012).  

Tutkimuksissa on myös havaittu fyysisen aktiivisuuden potentiaalia kouluttautumisen ja työurien 

edistämisessä. Säännöllinen fyysinen aktiivisuus sekä hyvä fyysinen kunto ovat yhteydessä 

koulutustasoon (Kari ym. 2017; Aberg ym. 2009), ansiotuloihin vuositasolla (Hyytinen & Lahtonen 

2016; Kari ym. 2016; Rooth 2011), työllistymiseen (Rooth 2011; Cabane 2014; Kari 2018) sekä 

koettuun toimintakykyyn (Lahti 2011). Yksilön ja yhteiskunnan hyöty fyysisestä aktiivisuudesta ei 

ole vain taloudellinen, vaan potentiaalia on nähtävissä myös sosioekonomisten erojen tasoittamiseen.  
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2.3 Suomalaisten fyysinen aktiivisuus  

Tutkimustuloksissa on jonkin verran hajontaa suomalaisten liikuntamääriä arvioitaessa.  

Suomalaisista aikuisista 20-31% näyttäisi toteuttavan kestävyysliikuntasuosituksen, lihaskunto-

osuuden jäädessä vajaaksi (Mäkinen ym. 2012; Husu ym. 2014; Bennie ym. 2017; Husu ym. 2018). 

Suosituksen koko liikuntamäärän saavuttaa 10-18% väestöstä (Bennie ym. 2017; Murto ym. 2016; 

Mäkinen ym. 2012).  

Tuorein katsaus (Husu ym. 2018) selvitti objektiivisilla fyysisen kunnon ja aktiivisuuden mittauksilla 

suomalaisten fyysisen aktiivisuuden ja kunnon tasoa. Tutkimukseen saatiin tuloksia mittarista 

riippuen 1088-1240 henkilöltä. Tutkimuksen mukaan terveysliikuntasuosituksen 

kestävyysliikuntaosio toteutui keskimäärin 20% osallistujista. Naisista isompi osa oli toteuttanut 

suosituksen kuin miehet, vaikka muutoin aktiivisuudessa ei nähtyy sukupuolieroja. Aeimpi Terveys 

2011 –tutkimus totesi objektiivisen kiihtyvyysanturimittauksen pohjalta terveysliikuntasuosituksen 

kestävyysosion täyttymisprosentiksi suomalaisväestössä (N=1589) vajaan neljänneksen (Husu ym. 

2014). Tuoreemmilla menetelmillä tarkasteltuna Terveys 2011-tutkimuksen aineistosta 21,4% 

toteutti kestävyyslikuntasuosituksen (Husu ym. 2018). 

Vastaavat tuoreet tutkimukset on tehty myös subjektiivisin mittarein ja näin ollen myös laajemmalla 

otoksella. Subjektiiviset mittarit antavat hieman positiivisemman kuvan suomalaisten liikkumisesta, 

mutta joka tapauksessa liikuntasuositus toteutuu vain murto-osalla. Bennie ym. (2017) totesi 

kyselytutkimuksen perusteella 64380 suomalaisen joukosta 31,2% toteuttavan 

kestävyysliikuntasuosituksen. Vain 10,8% täytti koko liikuntasuosituksen vaatiman aktiivisuuden. 

Heikommin suosituksen täyttämisessä onnistuivat ne, joilla oli oman arvioinsa mukaan heikompi 

terveys, olivat iäkkäämpiä, ylipainoisia tai vähemmän koulutettuja. Myöskin Murto ym. (2016) totesi 

kyselytutkimuksisessaan suomalaisista (N=19965) 26,1% olevan täysin vapaa-ajan liikuntaa 

harrastamattomia ja 17,8% toteuttavan koko liikuntasuosituksen. Mäkinen ym. (2012) toteaa Terveys 

2011 –kyselytutkimusosion puolesta (N=5806) joka kymmenennen suomalaisen täyttävän 

terveysliikuntasuosituksen liikuntamäärän ja joka neljännen saavuttavan 

kestävyysliikuntasuosituksen, lihaskuntoharjoittelun jäädessä vajaaksi.  
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Istuminen on suomalaisille yleisin tapa viettää valveillaoloaikaansa (Husu ym. 2014; Husu ym. 

2018). Husu ym. (2018) totesi, että keskimäärin aikuinen liikkui päivässään kevyesti reilut 3 tuntia, 

keskiraskaasti 42 minuuttia ja raskaasti muutaman minuutin. Valveillaoloajasta suurin osa kului 

istuen (8 tuntia 40 minuuttia) ja paikallaan seisten aikaa kertyi vajaat 2 tuntia. Vuoden 2014 

objetiivisissa mittauksissa suomalaiset aikuiset käyttivät valveillaoloajastaan 76% paikallaan, 5% 

kevyeen aktiivisuuteen, 4% reippaaseen ja alle 1% rasittavaan fyysiseen aktiivisuuteen (Husu ym. 

2014).  

Pidemmällä aikavälillä suomalaisten fyysisessä aktiivisuudessa muutosta on tapahtunut; vapaa-ajan 

liikunta on yleistynyt 70-luvuta alkaen, mutta työmatkaliikunta on laskenut 90-luvulta lähtien 

(Helldán & Helakorpi 2015). Suomalaisten liikunnassa on Moilasen (2017, 95-96) mukaan neljä 

aikakautta. Omaehtoisesti liikkumisesta koululiikunnan yleistymisen ja liikuntalajien 

monipuolistumisen kautta on päästy nykypäivän kaupallistumisen ja teknistymisen aikakauteen. 

1990-luvulta lähtien liikuntatuotteet ja –palvelut ovat vallanneet markkinoita. 

Informaatioteknologian kehittyminen ja halventuminen toivat 2000-luvulla liikunnanharrastamiseen 

uuden elementin; liikuntateknologian (Moilanen 2017, 95-95). Vaikka fyysisen inaktiivisuuden haitat 

ja aktiivisuuden hyödyt on tuotu todistetusti esiin jo 1950-luvulla ja aktiivisuuden edistämiseen on 

valjastettu voimia valtion sekä kaupallisten toimijoiden tasolta, on suomalaisen väestön fyysisen 

aktiivisuuden edistäminen kehittynyt varsin hitaasti. Sekä globaalisti että Suomessa on ollut 

nähtävissä positiivisia muutoksia vapaa-ajan liikunnan harrastamisessa, mutta työelämän fyysinen 

aktiivisuus sekä työmatkoilla tapahtuva liikunta on koko ajan vähäisempää (Kohl ym. 2012; Husu 

ym. 2011, 31; Muutosta Liikkeelä! 2013). Yhteenvetona äskeisestä voidaan sanoa, että Suomessa 

vallitsee passiivisuuden kulttuuri, jonka purkamiseen yhteiskunnan keinot eivät toistaiseksi ole olleet 

riittävän tehokkaita. 

Passiivisuuden ongelma on tunnistettu ja sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt linjaukset (Muutosta 

Liikkeellä! 2013) suomalaisen väestön liikunnan lisäämiseksi, istumisen vähentämiseksi, liikunnan 

ottamiseksi keskeiseksi osaksi terveydenhuoltoa ja liikunnan aseman vahvistamiseksi 

yhteiskunnassa. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena olisi edistää liikunnan asemaa ottamalla 

liikunnan edistämistoimet huomioon kunnissa, terveydenhuollossa sekä organisaatioissa (Muutosta 
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Liikkeellä! 2013). Tutkimus siitä, mikä olisi toimiva keino näiden tavoitteiden saavuttamiseen on 

kuitenkin vajaavaista. Sosiaali- ja terveysministeriön (Muutosta Liikkeellä! 2013) mukaan 

kustannusvaikuttavimpia toimia liikunnan edistämiseksi on toistaiseksi tutkimustiedon puutteen 

vuoksia vaikea kuvata.  

2.4 Fyysisen aktiivisuuden edistämistyö 

Liikuntasuositukset ovat olleet vahva yhteiskunnallinen toimenpide väestön aktivoimiseksi. 

Suomessa liikuntasuositusten vaikuttavuustutkimusta ei  löytynyt, mutta kanadalaisten vastaavien 

suositusten vaikuttavuudesta oli tutkimusta. Kanadalaisten liikuntasuositusten julkaisun 

vaikuttavuutta tutkineet Cameron ym. (2007) totesivat puhelinhaastattelutietojen pohjalta (n=8892) 

suositusten olevan varsin vähäisesti väestön tiedossa. Vastanneista 37% tunsi kanadalaiset 

liikuntasuositukset ja 4% muita suosituksia. Aloitteellisuus, tiedonjano ja korkeampi koulutus- sekä 

tulostaso olivat yhteydessä todennäköisempään suositusten tietoisuuteen. Cameron ym. (2007) 

suosittelivat keskustelun lisäämistä suosituksista laajasti eri yhteisöissä. Vastaava tuoreempi tutkimus 

Dale ym. (2016) totesi 1586 kyselyyn vastanneesta kanadalaisesta 12,9% tuntevan 

liikuntasuositukset. Suositusten tunteminen oli tässä tutkimuksessa yhteydessä vain korkeampaan 

fyysiseen aktiivisuuteen, mutta ei  demografisiin tekijöihin. Dalen (2016) tutkimuksesta voidaan 

tehdä alustavia johtopäätöksiä siitä, että liikuntasuositusten tietämys saattaa edistää aktiivisuuden 

lisääntymistä. Toisaalta aktiivisemmat henkilöt saattavat olla myös kiinnostuneempia liikunnasta 

tuotetusta tiedosta ja päätyä täten hakemaan tietoa suosituksista.  

Sosiaali ja terveysministeriön tutkimusten (Muutosta Liikkeellä! 2013) mukaan perusteella 

aikuisväestössä kustannustehokkain tapa edistää liikuntaa näyttäisi olevan terveydenhuollon 

liikunnanohjaus. Käytännössä tämä tarkoittaa kehotusta liikunnan lisäämiseksi sekä henkilökohtaista 

liikuntaohjelmaa. Ohjauksen intensiivisyyden lisäys näyttäisi lisäävän kustannuksia enemmän kuin 

terveyshyötyjä (Muutosta Liikkeellä! 2013). Tuore yhdysvaltalainen katsaus (Physical Activity 

Guidelines Advisory Committee 2018), on arvioinut liikunnan edistämistoimien vaikuttavuutta 

Yhdysvalloissa ja päätynyt myös yksilöllisen ohjauksen kannattavuuteen. Vahvaa näyttöä saatiin 

yksilöllisistä ohjauksista, etenkin jos niihin liittyi käytöksen muuttamisen työkaluja. Mahdollisesti 
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hyödyllisiksi aktiivisuuden edistämiskeinoiksi nimettiin koko yhteisöä koskettava ohjelmat, 

ympäristön ja politiikan edistämistyö sekä teknologia. Borodulin ym. (2016) nostivat myös esiin koko 

väestöä koskevien toimien tärkeyttä. Tutkimuksessaan he selvittivät vähäisen vapaa-ajan liikunnan 

ennustajia ja näitä olivat ajankäyttö ja elämäntilanne. Ohjaustoimiksi suositeltiin tutkimuksen 

perusteella poliittisia sekä mainonnallisia keinoja. Liikuntapalveluiden saatavuus ja hyötyliikkumisen 

mahdollistaminen nostettiin myös tärkeiksi ohjausmuodoiksi.  

Liikunnan edistämistyötä on tehty jo pitkään, mutta vielä työ ei ole kohottanut väestön aktiivisuutta 

merkittävästi. Liikunnan edistämistyö näyttäisi kaipaavan uusia innovaatioita, joilla ohjaustyö 

saadaan kustannustehokkaaksi, mutta samalla tuloksekkaaksi.  
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3 ETÄTEKNOLOGIA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN EDISTÄMISESSÄ 

Tässä työssä etäteknologia-käsitettä käytetään samaan tapaan kuin aiemmassa Hakalan ym. (2017) 

laajemmassa katsauksessa. Etäteknologialla viitataan teknologian muotoihin, jota henkilö voi käyttää 

itsenäisesti arjessaan. Etäteknologia välitteisellä kuntoutuksella siten viitataan teknologian 

muotoihin, joilla kuntoutusta voidaan toteutettua arjessa, kasvokkain tapahtuvan kuntoutuksen 

ulkopuolella. Teknologian avulla voidaan muodostaa omaseurantaa, sekä yksi- tai kaksisuuntaista 

vuorovaikutusta. Omaseurantateknologiasta esimerkkejä ovat mittarit ja sovellukset, joilla voidaan 

seurata aktiivisuutta, askelmäärää, sykettä tai muita fyysiseen aktiivisuuteen liittyviä arvoja. 

Vuorovaikutus mahdollistuu teknologiavälitteisen ohjauksen kautta esimerkiksi mobiilisovelluksen 

muodossa (Hakala ym. 2017).  Etäteknologian mahdollisuuksia ovat listanneet myös Pal ym. (2013) 

katsauksensa viitekehyksessä. Teknologian selkein hyöty on saatavuus; ne voidaan ottaa käyttää 

miltei missä ja milloin vain. Ohjeistus on myös teknologian avulla mahdollista tallentaa toistettavaksi 

myöhemmin uudelleen. Teknologian kautta voi mahdollistua tiiviimpi tuen saanti sekä muistutukset. 

Informaation saanti voidaan teknologian kautta luoda yksilöllisemmäksi ja houkuttelevammaksi. 

Lisäksi teknologia voi tarjota uuden sosiaalisen ympäristön ja tuen muodon riippumatta sijainnista 

(Pal ym. 2013).  

Etäteknologian hyödyt liikuntainterventioiden vaikuttavuudessa ovat olleet pitkään epäselviä 

tutkimusten vähäisyyden vuoksi. Tuoreissa katsauksissa (Hakala ym. 2017; Physical Activity 

Guidelines Advisory Committee 2018) etäteknologia on saanut näyttöä vaikuttavuudestaan, mutta 

ylivertaisena menetelmänä sitä ei vielä voida pitää. Hakala ym. (2017) perehtyivät 

kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissa etäteknologian vaikuttavuuteen työikäisten 

liikunnallisessa kuntoutuksessa. Etäteknologian todettiin olevan tehokas fyysisen aktiivisuuden 

lisäämiskeino kuntoutuksessa (p=0.030) ja etäteknologian todettiin lisäävän fyysistä aktiivisuutta 

etenkin, jos kontrolliryhmä sai pelkät liikuntasuositukset (p=0.0096). Etäteknologian ei kuitenkaan 

todettu tuovan lisätehoa muutoin samanlaiseen liikuntainterventioon, jossa teknologian sijasta ohjaus 

tai neuvonta tapahtui kasvotusten tai kirjallisten ohejvihkojen avulla. Katsauksen pohjalta voidaan 

sanoa, että etäteknologian kanssa toteutettu liikunnallinen kuntoutus saattaa olla yhtä vaikuttavaa 

kuin samanlainen kuntoutus ilman etäteknologiaa (C).  Lisäksi etäteknologian kanssa toteutettu 
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liikunnallinen kuntoutus ilmeisesti lisää aikuisten fyysistä aktiivisuutta, jos sitä verrattiin ryhmään, 

joka sai pelkän liikuntasuosituksen (B). Myös Yhdysvaltain terveysministeriön (Physical Activity 

Guidelines Advisory Committee 2018) tutkimuksessa todettiin 7 katsauksen tai meta-analyysin 

pohjalta olevan vahvaa näyttöä siitä, että aktiivisuus- ja askelmittarit auttavat parantamaan fyysistä 

aktiivisuutta, kun niitä käytetään yhdessä tavoitteenasettelun ja behavioraalisten strategioitten kanssa.   

Aiemmat katsaukset eivät ole pystyneet antamaan selkeää yhteenvetoa teknologian vaikutuksista 

liikunta-aktiivisuuden edistämisessä laadukkaiden tutkimusten rajallisen määrän takia ja toisaalta 

katsausten välillä on paljon ristiriitaisuuksia (Foster ym. 2013; Freak-Poli ym. 2013; Richards ym. 

2013; Sjögren ym. 2013; Lewis ym. 2015; Mateo ym. 2015; de Vries ym. 2016).  Sjögrenin ym. 

(2013) kirjallisuuskatsauksessa 12 tutkimuksesta suurin osa ei pystynyt todentamaan teknologian 

vaikuttavuutta. Neljä tutkimusta osoitti teknologian tuovan hyötyjä ja kahdessa tutkimuksessa 

teknologialla sekä ilman teknologiaa suoritettu interventio olivat yhtä tehokkaita. Fosterin ym. (2013) 

kirjallisuuskatsauksessa todettiin internetpohjaisen intervention olevan tehokas tapa lisätä fyysistä 

aktiivisuutta, kun verrataan lumehoitoon tai ei juurikaan hoitoa saavaan kontrolliryhmään. Richardsin 

ym. (2013) sekä Freak-Polin ym. (2013) katsauksissa askelmittarien ja etäohjauksen vaikuttavuudesta 

ei ollut riittävästi tutkimuksia vaikuttavuuden arvioimiseksi. 

Vaikuttaisi siltä, ettei etäteknologia ole yksinään ratkaisu, vaan monesti tulos on saatu aikaan 

teknologian ja ohjauksen yhdistelmällä. Sjögren ym. (2014) sekä van Camp ja Hayes (2012) ovatkin 

katsaustensa pohjalta todenneet, että olisi aiheellista tarkastella millaista ohjausta etäteknologiaan 

tulisi liittää. Käyttäytymisen muutokseen liittyvä ohjaus on näyttäytynyt lupaavana, mutta edelleen 

sen sopivimmasta muodosta ei ole tietoa (van Camp & Hayes 2012; Sjögren ym. 2017; Physical 

activity Guidelines Advisory Committee 2018). Moilanen (2017) on väitöskirjansa 

fenomenograafisessa tutkimuksessaan tarkastellut liikuntateknologian käyttäjien näkökulmia. Laaja 

tutkimusaineisto koostui mm. kyselyaineistoista (N=594), teemahaastatteluaineistoista (N=34) ja 

päiväkirjamerkinnöistä (N=10). Moilanen totesi aineiston pohjalta käyttäjien kokevan, ettei 

teknologia vielä vastaa heidän tarpeitaan ja varsinkin kuntoilijoilla teknologian tueksi tarvetaan 

ohjausta. Vielä toistaiseksi tuotekehityksessä ei toteudu asiakaslähtöisyys. Moilasen mukaan 

liikuntateknologia liikuttaa lähinnä tavoitteellisia liikkujia, kilpaurheilijoiden näyttäytyessä 
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suurimpana käyttäjäkuntana. Liikuntateknologia on myös suunnattu urheilijakäyttöön eli sen 

tuottama aineisto monesti vaatii ymmärrystä kehon toiminnasta, jota liikkumattomalla ihmisellä ei 

välttämättä ole. Toisaalta liikuntakteknologia vastaa tällä hetkellä huonosti kaikkien käyttäjien 

tarpeisiin; terveysliikkujille aineisto on epäselvää ja urheilijoilla se on taasen riittämätöntä. Laitteelta 

toivotaan ennen kaikkea tietoa siitä, että liikutaanko oikein. Esimerkiksi sykkeenseurannan sijaan 

olennaisempi ja ymmärrettävämpi tieto olisi liikunnan vaikutus fyysiseen kuntoon tai 

painonhallintaan. Näin voidaan saavuttaa itselle asetettua tavoitteita tai yhteiskunnan odotuksia. 

Liikuntateknologian tueksi käyttäjät toivovat selkeää ohjausta; harjoitusohjelmia, suosituksia ja 

kannustusta (Moilanen, 2017).  

Eri kohderyhmien osalta tutkimusta on varsin rajallisesti (Sjögren ym. 2013). Sekä Sjögren ym. 

(2013), Rintala ym. (2017b) että Ravanne ym. (2017) toteavat katsauksissaan tarvittavan lisää 

tutkimusta, jotta voitaisiin päätellä mitä ryhmää etäteknologia palvelee parhaiten. Yhdysvaltain 

terveysministeriön katsauksen (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2018) johtopäätös 

aktiivituusmittarien vaikuttavuudesta yhdessä tavoitteenasettelun ja behavioraalisten strategioiden 

kanssa, oli yhtenevä myös 2 tyypin diabetestä sairastavien henkilöiden populaatiossa. Puolestaan 

ylipainoisien henkilöiden kohdalla näyttö oli keskivahvaa ja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia 

sairastavien osalta rajoittunutta (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2018). 

Ylipainoisille tehdyissä tutkimuksissa on puolestaan ristiriitaisuutta. De Vries ym. (2016) ovat 

katsauksessaan todenneet, että ylipainoisille toteutetut liikuntainterventiot, joissa käytettiin 

aktiivisuusmittaria, olivat tuloksekkaampia liikunta-aktiivisuuden osalta kuin ilman 

aktiivisuusmittaria suoritetut. Lewis ym. (2015) eivät puolestaan päässeet yhtä selkeään tulokseen. 

Katsauksen yhdeksästä tutkimusartikkelista viisi osoitti aktiivisuusmittarin lisäävään aktiivisuutta 

ylipainoisilla merkittävästi. Kuitenkin vain yksi tutkimus osoitti sen olleen tehokkaampi tapa kuin 

mikä tahansa muu kontrolliryhmän saama hoito. Mateo ym. (2015) eivät kirjallisuuskatsauksessaan 

löytäneet todisteita sille, että älypuhelinsovellusten käyttö lisäisi fyysistä aktiivisuutta ylipainoisilla 

sen enempää kuin mikä tahansa muu liikuntainterventio. Tuoreissa meta-analyyseissa on arvioitu 

etäteknologian vaikuttavuutta sydänkuntoutujien (Ravanne ym. 2017) ja MS-potilaiden (Rintala ym. 

2017b) fyysiseen aktiivisuuteen. Sydänkuntoutujilla etäteknologiaa sisältävän kuntoutuksen 
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positiivisesta vaikutuksesta fyysiseen aktiivisuuteen saatiin kohtalaista näyttöä (Ravanne ym. 2017). 

Puolestaan MS-potilaiden kohdalla positiivinen vaikutus sai niukkaa näyttöä (Rintala ym. 2017b).  
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4 KELAN KUNTOUTUSKURSSIT 

Kelan kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sairauden tai vamman aiheuttamissa sopeutumisongelmissa 

sekä toiminta-, työ- tai opiskelukyvyn vajavuuksissa. Kelan vastuulla on lain (556/2005) mukaisesti 

kuntoutuspalveluiden järjestäminen, korvaaminen ja kehittäminen. Itse toteutus on palveluntuottajien 

vastuulla ja se määritellään standardeilla. Standardin mukaan Kelan kuntoutus noudattaa hyvää 

kuntoutuskäytäntöä eli yleisesti hyväksyttyä kuntoutusta. Kuntoutustarve ilmaistaan lääkärin 

lausunnolla ja kuntoutus suunnitellaan asiakkaan kanssa asiakaslähtöisesti. Tähän kuuluu muun 

muassa yksilöllisten tavoitteiden asettaminen (Kela 2016b).  

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit ovat yksi kuntoutuksen toteuttamismuoto.  

Kursseilla kuntoutuja saa tietoa sairaudesta tai vammastaan, vertaistukea sekä ohjeita 

kuntoutumiseen. Kurssit ovat ryhmämuotoisia (Kela 2016b). Vuonna 2017 kuntoutusta annettiin 

harkinnavaraisia kuntoutuskurssien, sopeutumisvalmennuskurssien sekä ammatillisten 

kuntoutuskurssien muodossa 16573 henkilölle. Rahallisesti tämä oli noin 37,8 miljoonan euron 

sijoitus kansalaisten kuntoutumiseen (Kela 2018).  Kuntoutujalle kuntoutus on yleensä maksutonta. 

Kyseessä on siis merkittävä yhteiskunnallinen sijoitus kansan työ- ja toimintakykyyn. 

Hinkka ym. (2015) sekä Ihalainen ja Rissanen (2009) toteavat laitoskuntoutustoiminnan 

vaikuttavuustutkimuksen sisältävän ristiriitaisia tuloksia, vähäisiä tutkimusmääriä ja laadukkaiden 

sekä vertailtavien tutkimusasetelmien puutetta. Pääosin tutkimukset ovat olleet 

rekisteriseurantatutkimuksia, joissa vaikuttavuusnäyttöä ei ole saatu esiin. Useimmissa tutkimuksissa 

(Järvinen ym. 1995; Helo 2000; Arokoski ym. 2002; Karjalainen ym. 2003; Schonstein ym. 2003; 

Kurki 2004; Norlund ym. 2009; Suoyrjö 2010; Saltychev 2012; Lind ym. 2013) kohteena on ollut 

objektiivinen työkykymittari, kuten työkyvyttömysseläke tai sairauspoissaolot. Ihalainen ja Rissanen 

(2009) tarkkailivat katsauksessa kuntoutuksen vaikuttavuutta laajasti eri lopputulosmuuttujissa. 

Katsauksessa laitoskuntouksesta saatiin joissain tutkimuksissa esiin positiivista vaikutusta, mutta 

vaikutus jäi pääosin lyhytaikaiseksi. On myöskin mahdotonta sanoa, johtuiko saatu vaikutus 

nimeomaan kuntoutuksesta. Kuntoutujat itse kokivat yleisesti ottaen laitoskuntoutuksen hyödyllisenä 

(Ihalainen & Rissanen 2009). Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että kuntoutuksen onnistumisessa 
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olennaista on kuntoutujan oma toiminta ja kaikki kulminoituu kuntoutumismotivaatioon. 

Kuntoutusmotivaation ylläpitäminen on osoitettu tärkeäksi tekijäksi kuntoutuksen tuloksellisuuden 

tuottamisessa ja kuntoutus jää jopa tuloksettomaksi ilman sitä (Järvikoski 2013; Saltychev 2012).  

Näiden tutkimusten pohjalta voidaan sanoa kuntoutusmotivaation kulmakivenä pidettävän 

asiakaslähtöisyyttä, mutta toistaiseksi asiakaslähtöisyystoimilla ei ole saavutettu toivottua vaikutusta 

kuntoutusmotivaatioon.  

Yleisesti ottaen laajempia ja varmoja johtopäätöksiä kuntoutuskurssitoiminnan vaikuttavuudesta on 

vaikea tehdä laadukkaitten tutkimusten puuttuessa (Hinkka ym. 2015; Ihalainen & Rissanen 2009). 

Kelan kuntoutuspalveluita kuitenkin tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti vaikuttavampaan suuntaan. 

Yksi kehityssuunta tällä hetkellä on etäkuntoutuspalveluiden mahdollisuuksien kartoittaminen. 

Teknologia tarjoaa uuden väylän osallistua Kelan kuntoutukseen. Etäkuntoutus on tullut osaksi 

kuntoutusta, mutta palveluiden vakiinnuttaminen ja kehittäminen ovat vielä kehitteillä useassa 

tutkimusprojektissa (Etäkuntoutus -hanke 2018).  
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5 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA AIHEEN RAJAUS 

Pro gradu -tutkielmassani selvitän etäteknologiaa sisältävän kuntoutuksen vaikutuksia kuntoutujien 

fyysiseen aktiivisuuteen kuntoutusjakson aikana. Tutkimuskysymyksinä ovat: 

Eroaako fyysiset, psykososiaaliset sekä demografiset tekijät lähtötilanteessa eri 

kuntoutusryhmien välillä (sydän, TULES, KIILA)? 

Vaikuttaako etäteknologia eri fyysisen aktiivisuuden rasittavuustasoihin (kevyt, keskiraskas, 

raskas ja kokonaisaktiivisuus) työikäisillä kuntoutujilla ensimmäisen kuuden  

kuntoutuskuukauden aikana? 

 

Eroaako fyysisen aktiivisuuden muutokset kuntoutusjakson aikana eri kuntoutusryhmien 

välillä (sydän, TULES ja KIILA)? 

 

Mitkä  fyysiset ja psykososiaaliset tekijät selittävät fyysisen aktiivisuuden muutosta? 

PICOS-jaottelu on malli tutkimustehtävän määrittämiseen. Siinä jaotellaan tutkimustehtävä 

kohderyhmän (P), intervention (I), vertailuintervention (C), lopputulosmuuttujien (O) ja 

tutkimusasetelman (S) mukaan. PICOS- jaottelun kautta katsottuna tutkimusaiheeni on rajattu 

seuraavasti: 

Kohderyhmä    = työikäiset sydän-, TULES- ja KIILA-kuntoutujat 

Interventio   = tavanomainen kuntoutus ja etäteknologia 

Vertailuinterventio   = tavanomainen kuntoutus ja etäteknologia 

Lopputulosmuuttujat  = fyysinen aktiivisuus (min/pv),  

koettu elämänlaatu (Whoqorl-bref),  

koettu työkyky (työkykykysymykset),  
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koettu minäpystyvyys liikunnassa (Bandura), 

liikuntamotivaation lähde (BREQ3),  

ikä, sukupuoli, työtilanne, ammatillinen koulutus, 

viestintä-aktiivisuus sekä vyötärön ympärys  

Tutkimusasetelma  = prospektiivinen kohorttitutkimus 
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6 TUTKIMUSASETELMA JA ANALYYSI 

Tutkielma oli osa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ”Etäteknologian 

vaikuttavuus ja käytettävyys Kelan tavanomaisessa kuntoutuksessa ja uudenlaisessa innovatiivisessa 

etäkuntoutuksessa” –tutkimushanketta jonka tarkoitus oli tuottaa tietoa kuntoutuskurssien 

etäkuntoutusmuodoista sekä etäteknologian hyödyntämisestä kuntoutuksessa. Tutkimus oli Kelan 

rahoittama ja osa laajempaa 13 tutkimuksen tutkimusohjelmaa. Hanke kesti kaksi vuotta ajoittuen 

aikavälille 1.9.2016 - 1.9.2018. Tästä intervention osuus oli 12 kuukautta ja tästä ensimmäisen 

kuuden kuukauden aikana saatu data on analysoitu tässä tutkielmassa. Aineiston keräystä koskevat 

eettiset kysymykset on käsitelty hankkeen tutkimussuunnitelmassa (Sjögen ym. s.a.).   

6.1 Interventio 

Tämä tutkimus on prospektiivinen kohorttitutkimus, jossa tarkastellaan intervention eli 

etäteknologiaa sisältävän kuntoutuksen vaikutusta kuntoutujien fyysiseen aktiivisuuteen. Interventio 

sisältää Peurungassa tai työpaikalla toteutuvaa tavanomaista ryhmäkuntoutustoimintaa, jonka 

rahoittaa joko Kela tai työnantaja. Kuntoutujat osallistuvat jollekin kolmesta kuntoutuskurssista: 

sydän-, TULES- tai KIILA-kuntoutuskurssi. TULES- ja sydän-kuntoutus on harkinnanvaraista 

lääkinnällistä kuntoutusta ja KIILA-kuntoutus ammatillista kuntoutusta.  

 Tavanomainen kuntoutuskurssitoiminta 

Kunkin kuntoutusryhmän kuntoutus sisältää ohjattua kuntoutusta yhden tai viiden vuorokauden 

jaksoissa kolmen kuukauden välein (KUVIO 1). Kuntoutujat, joilla kuntoutus toteutuu 

etäkuntoutuksena, kukin kuntoutusjakso kestää yhden vuorokauden ja toteutuu työpaikan tiloissa 

Kuntoutus Peurungan toimesta. Kuntoutuksen maksaa tällöin työnantaja. Kelan laitoskuntoutujilla 

kuntoutusjaksot ovat viisipäiväisiä ja toteutuvat Kuntoutus Peurungan tiloissa. Kokonaisuudessaan 

kuntoutus kestää sydän- ja TULES-kuntoutujilla yhdeksän kuukautta (Kela 2016b). KIILA-kuntoutus 

eroaa näistä kursseista pidemmän ajanjaksonsa (1-1,5 vuotta) ja työpaikkayhteyksiensä kautta. 
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Kuntoutujan tilanteen arviointiin sisältyy muista ryhmistä poiketen suunnittelukokous sekä 

työpaikkakäynti ennen edellä kuvatun kuntoutusjakson käynnistymistä. Kuntoutusjakson 

päättymisestä, noin kahden kuukauden päästä KIILA-kuntoutujilla on vielä yksi päätöskäyntikerta. 

Varsinainen kuntoutus sisältää samaan tapaan kolme yhden tai viiden vuorokauden jaksoa 

ryhmäkuntoutusta, noin yhdeksän kuukauden aikana (KIILA-kuntoutus Peurungassa 2016). Tästä 

laajemmasta interventiosta tässä tutkimuksessa on analysoitu 0-6kk väliltä saatu data (KUVIO 1).  

KUVIO 1. Intervention sisällön sijoittuminen aikajanalla. Tutkimuksessa analysoitiin interventiosta 

0-6kk osuus, joka on merkitty kuvioon harmaalla. 
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Interventioiden sisältö on Kuntoutus Peurungan henkilökunnan toteuttamaa kuntoutusta, jota säätelee 

Kelan laitoskuntoutusstandardit (Kela 2016b). Kuntoutus noudattaa Hyvää Kuntoutuskäytäntöä. 

Kuntoutusksessa tavoitellaan kuntoutujan työ-, opiskelu- ja/tai toimintakyvyn parantamista tai 

ylläpitämistä sekä osallisuuden ja aktiivisuuden lisäämistä kuntoutujalle merkityksellisissä 

toiminnoissa. Kunkin kuntoutujan yksilölliset kuntoutustavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan 

kanssa tavoitteiden asettamiseen suunnitellun asteikon (GAS) kautta. Kuntoutus on moniammatillista 

aktivoivaa ryhmäkuntoutusta, joka sisältää toiminnallista harjoittelua sekä tiedon, tuen ja ohjauksen 

antoa liittyen elämänhallintaan ja sairauden itsehoitoon. Kuntoutus sisältää tutkimukset alussa ja 

lopussa, sekä kurssin aikana ryhmässä tapahtuvaa terapeuttista harjoittelua sekä ryhmäkeskusteluja 

(Kela 2016b). Ohjattujen kuntoutusjaksojen välille kuntoutettavat saavat ohjeita omatoimiseen 

kuntoutustoimintaan. 

 Etäteknologiavälitteinen kuntoutus 

Poiketen tavanomaisesta kuntoutuksesta kuntoutujat saivat omatoimijakson aikana etäteknologian 

kautta lisäohjausta viikkotehtävien muodossa sekä liikunta-aktiivisuuden 

omaseurantamahdollisuuden. Etäteknologiavälitteisen kuntoutuksen ajoittuminen suhteessa 

tavanomaiseen kuntoutukseen on esitetty kuviossa 1. Etäteknologiana on aktiivisuusranneke (Polar 

A360, Polar Electro Oy) sekä tablettitietokone. Tabletin kautta kuntoutujilla oli pääsy Movendos-

viestintäalustalle (Movendos Oy) sekä aktiivisuusrannekkeen dataa analysoivaan Polar Flow-

ohjelmaan (Polar Electro Oy). Movendoksen kautta kuntoutujat saivat ohjaajiltaan viikottaisen 

tehtävän, joka liittyi liikuntaan tai muihin terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueisiin. Myös 

etäteknologian kautta saatu ohjaus ja neuvonta täytti Kelan laitoskuntoutusstandardit, mutta siinä 

toteuttajana oli kuntoutushenkilökunnan lisäksi tutkimushenkilökunta. Fyysisen aktiivisuuden mittari 

mittasi mm. henkilön kokonaisaktiivisuutta, sydämen sykettä sekä unen määrää ja laatua. 

Aktiivisuusmittarin tiedot olivat nähtävissä kuntoutujille itselleen (omaseuranta) sekä ohjaajalle Polar 

Flow-ohjelman kautta. Kuntoutujat saivat opastuksen teknologian käyttöön kuntoutuksen alussa ja 

tarvittaessa tukea kuntoutuksen aikana. 
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6.2 Tutkittavat 

Tutkittavat olivat työikäisille suunnattujen kuntoutusryhmien kuntoutujia. Osalla kuntoutus toteutui 

laitoskuntoutuksena Peurungan kuntoutuslaitoksessa ja osalla työpaikallaan etäkuntoutuksena. Sekä 

laitos- että etäkuntoutujat oli jaettu kolmenlaisiin kuntoutuskursseihin: sydän-, TULES- ja KIILA-

kuntoutukseen. 

 Kelan kuntoutuskurssien kuntoutujien muodostama populaatio 

Kelan (2016b) avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardin mukaan kuntoutuskurssille 

osallistujat valitsee Kela kuntoutujien lähettämistä hakemuksista. Kurssille vaatimuksena on lääkärin 

B-lausunto ja suositus kurssitoimintaan sekä KIILA-kuntoutuksessa myös lähiesimiehen täyttämä 

selvityslomake (Kela 2016b). Kurssista riippuen valinnalle on joitain erityiskriteereitä, joita on 

kuvattu seuraavaksi kurssikohtaisesti. Yhteen kuntoutusryhmään valikoidaan 7-10 henkilöä. 

Etäkuntoutuksena työpaikalla toteutuvaan kuntoutukseen kuntoutujat valikoi työnantaja (UPM), joka 

osti palvelun Kuntoutus Peurungalta. Etäkuntoutujat on edelleen jaettu kolmeen kurssiin (sydän, 

TULES ja KIILA) kurssikohtaisten vaatimusten mukaisesti tutkimushenkilökunnan toimesta. 

Sydänsairaiden kurssit on tarkoitettu henkilöille, jotka sairastavat sepelvaltimotautia tai sydämen 

vajaatoimintaa. Kurssille osallistuvilla sepelvaltimotautia sairastavilla kuntoutujilla on lisäksi 

riskitekijöitä (tupakointi, kohonnut verenpaine, veren korkea rasvapitoisuus, diabetes, liikunnan 

vähäisyys ja lihavuus), toimintaa rajoittava angina pectoris -oire tai sydäninfarkti-, ohitusleikkaus- 

tai pallolaajennustaustaa. Sydämenvajaatoimintaan voi liittyä sydänsairaus tai läppäleikkaus (Kela 

2017b; Kela 2017c).   

Tuki- ja liikuntaelin sairaiden kurssit eli TULES-kurssit on tarkoitettu henkilöille, joilla on 

diagnosoitu tuki- ja liikuntaelin sairaus. Oireet voivat sijaita selässä, niskassa, hartiassa, yläraajassa 

tai alaraajan suurissa nivelissä (polvi, lonkka, nilkka). Oireiden tulee olla kestänyt yli 3kk. Kuntotujan 

tulee olla motivoitunut työ-, opiskelu- tai toimintakykynsä parantamiseen ja hänen katsotaan 
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hyötyvän kuntoutuskurssin tarjoamasta moniammatillisesta aktivoivasta ryhmäkuntoutuksesta (Kela 

2017d; Kela 2016d).  

KIILA-kuntoutus on tarkoitettu työssäolevien henkilöiden työkyvyn parantamiseksi ja työelämässä 

pysymisen tukemiseksi. Kuntoutukseen soveltuu henkilö, joka on työsuhteessa tai yrittäjä, jonka 

sairaus alentaa työkykyä. Sairauden ajatellaan voivan aiheuttaa lähivuosina työkyvyn heikentymistä 

siinä määrin, että kuntoutujan ansiomahdollisuudet tulevat olennaisesti heikentymään. Tätä 

arvioidaan työsuorituskyvyn, kuormittuneisuuden kokemuksen ja työkykyä heikentävien 

terveysongelmien muodossa. Työterveyshuollon ja työpaikan apukeinot on todettu riittämättömiksi. 

Kuntoutus sisältää yhteistyötä työterveyshuollon ja työpaikan kanssa (Kela 2017a; Kela 2016c).  

 Etätekonologiaa sisältävää kuntoutusta saaneiden tutkimusjoukko 

Ajankohdan perusteella tutkimukseen sopivien kurssien osallistujille tarjottiin mahdollisuus 

tutkimukseen osallistumiseen. Tutkittavilta pyydettiin henkilökohtainen suostumus tutkimukseen 

osallistumisesta ja mahdollisen kieltäytymisen kohdalla kuntoutujalla oli oikeus osallistua 

tavanomaiseen kuntoutukseen normaaliin tapaan. Tutkimukseen osallistujien sisäänottokriteerinä oli 

ATK:n ja etäteknologiasovelluksen itsenäinen hallinta perustasolla, mutta kokemattomuus ei ollut 

poissulkukriteeri, koska interventio sisälsi teknologian ohjausta. Poissulkukriteerejä sen sijaan olivat 

toimintakykyä oleellisesti rajoittavat sairaudet (TULES, kognitio ja muisti). 

Tutkimusjoukon koko. Tutkimus oli osa laajempaa hanketta, johon kuntoutujia valikoitui mukaan 

78. Tavanomaisen kuntoutuksen lisäksi etäteknologiaa käytettiin osana kuntoutusta 46 kuntoutujalla 

ja nämä etäteknologian käyttäjät valikoituivat tähän tutkimukseen. Riittävästi dataa saatiin lopulta 36 

henkilöltä; 14 sydänkuntoutujalta, 14 tuleskuntoutujalta ja 8 kiilakuntoutujalta. Heistä muodostui 

tutkimusjoukko. Kuntoutuspaikan suhteen lajiteltuna alkuperäisessä kuntoutujajoukossa 21 

kuntoutujan kuntoutus tapahtui työpaikalla (etäkuntoutus) ja 25 kuntoutujaa sai kuntoutuksensa 

Peurungan kuntoutuslaitoksessa. Lopulta aktiivisuusdataa saatiin 16 etäkuntoutujalta ja 20 

laitoskuntoutujalta. Kuntoutujien datan päätyminen analyysiin on kuvattu kuviossa 2. Dataan liittyvät 

poissulkukriteerit perusteluineen on kuvattu kappaleessa 6.4.   
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KUVIO 2. Kuntoutujien datan valikoituminen analyysiin ja tutkimusjoukon muodostuminen.  

Demografiset tekijät lähtötilanteessa. Etäteknologian avulla kuntousta saaneiden kuntoutujien ikä 

vaihteli 36 ja 63 ikävuoden välillä, ollen keskimäärin 50.5 vuotta (SD 8.5) (Taulukko 1). Miehiä oli 

kuntoutujista 58% ja naisia 42% (Taulukko 2). Suurimmalla osalla ryhmästä oli korkeintaan toisen 

asteen koulutus, ammattikoulun ollessa yleisin koulutustaso (38%) (Taulukko 2). Suurin osa (79%) 

oli kokopäivätyössä, mutta miltei viidesosa poissa työelämästä (Taulukko 2). Sivilisäädyn osalta 

enemmistö, 68%, eli avio- tai avoliitossa (Taulukko 2).  

Terveys ja työkyky lähtötilanteessa. Kuntoutujat arvioivat työkykynsä olevan skaalalla 0-10 (0= ei 

työkykyinen) keskimäärin 6.4 (SD 2.3). Arvoja annettiin nollasta yhdeksään (Taulukko 1). Sairauksia 
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kuntoutujilta selvitettiin lähtötilanteessa avoimella kysymyksellä. Kohonnut verenpaine oli yleisin 

itse ilmoitettu sairaus, jota ilmeni 7.8% vastauksissa. Sepelvaltimotauti ja astma imoitettiin  5.2% 

vastauksista ja diabetes, nivelrikko sekä psoriasis 2.6% vastauksista. Näiden lisäksi löytyi pienempi 

osuuksia ADD:tä, fibromyalgiaa, selkärankareumaa, aneyrysmaa, uniapneaa, allergiaa, 

välilevysairauksia ja sydämen liikalyöntisyyttä. Kuntoutujien keskimääräinen vyötärönympärys oli 

99cm (SD 11.5) (Taulukko 1). Käypähoitosuosituksen (Painoindeksi ja vyötärön ympärys 2010) 

mukaan tämä keskiarvolukema viittaa merkittävään vyötärölihavuuteen sekä miehillä lievään ja 

naisilla huomattavaan terveyshaittaan.  

Elämänlaatu lähtötilanteessa. Kuntoutujat arvioivat elämänlaatuaan WHOQRL-bref kyselyllä, 

jonka eri osa-alueiden raakapisteiden keskiarvot vaihtelivat 13.9-15.1 välillä asteikolla 4-20 

(Taulukko 1). Testistössä vertailukelpoinen asteikko on 0-100, 100 pisteen kuvatessa parasta 

mahdollista elämänlaatua osa-alueella (Luoma & Sainio 2013). Kuntoutujien elämänlaadun 

keskimääräiset raakapisteet muunnettuna 0-100 asteikolle olivat; fyysinen elämänlaatu 25/100, 

psyykkinen elämänlaatu 31/100, sosiaalinen elämänlaatu 69/100 ja ympäristö 25/100. Fyysisen osa-

alueen vastaukset vaihtelivat laajimmalla skaalalla; 19-100 pistettä. Muissa vaihteluväli oli 

kapeampi; alimmat arvot vaihtelivat välillä 31-44, kun taas ylimmät 94-100. Kaikkien osa-alueiden 

osalta kuntoutujien keskiarvot jäivät viitearvojen alapuolelle eli kuntoutujien keskimääräinen 

elämänlaatu oli heikentynyt väestön keskiarvoon verraten (Vaarama ym. 2010). Sosiaalinen 

elämänlaatu koettiin vahvimmaksi, muiden jäädessä selkeästi heikommiksi.  

Fyysinen aktiivisuus lähtötilanteessa. Kuntoutuksen alkaessa kuntoutujat liikkuivat 5h 38min (SD 

1h 17min) vuorokaudessa, määrien vaihdellessa kuntoutujien välillä 2h 18minuutista 9h 32minuuttiin 

(Taulukko 1). Suurin osa tästä, keskimäärin 4h 20min (SD 1h 14min), oli kevyttä aktiivisuutta. 

Liikunnan minäpystyvyyden arvot 0-100 kuvasivat henkilöt varmuutta liikuntatavoitteissa 

pysymiseen haastavissa tilanteissa. Pistemäärän 100 tarkoittaessa kuntoutujan kokevan pystyvänsä 

erittäin hyvin pysymään tavoitteessaan ko. tilanteessa. Kaikissa haastetilanteissa keskimääräinen 

vastaus (44.7-58.9/100) kuvasi keskinkertaista pystyvyyttä liikuntatavoitteissa pysymiseen 

(Taulukko 1). Kyselyn tilanteessa, jossa liikunnan lisäksi arjessa olisi paljon muuta tekemistä, 

kuntoutujat antoivat vastauksia suurimmalla vaihteluvälillä (4-88) ja niihin sisältyi selkeästi 



 

36 

 

heikompia arvoja kuin muiden osa-alueiden vastauksissa. Kuntoutujat kokivat siis pystyvänsä 

pitäytymään liikuntatavoitteissaan keskinkertaisesti, mutta osalla muu tekeminen haastoi eniten 

pystyvyyttä. Koetulle liikuntamotivaatiolle lähtötilanteessa kuntoutujat saivat antaa arvoja 0 ja 4 

välillä, arvon 4 kuvatessa erittäin vahvaa kuvausta omasta tilanteesta ja 0 kuvatessa yhteyden 

puuttumista. Kuntoutujien keskimääräiset arvot eri liikuntamotivaation lähteille vaihtelivat 0.9-3.4 

välillä (Taulukko 1). Vahvin liikuntamotivaation lähde oli liikunnan merkityksellisyys (3.4/4) ja 

toiseksi vahvin liikunnan hauskuus ja hyöty (3.1/4). Heikoin lähde oli paine liikkumiseen (0.9/4).  

TAULUKKO 1. Tutkimusjoukon (n=36) tarkastelu lähtötilanteessa aktiivisuuden, sosiodemografisen 

rakenteen, vyötärönympäryksen, koetun elämänlaadun, koetun työkyvyn, liikuntamotivaation lähteen 

ja liikunnan minäpystyvyyden tunnuslukujen kautta.  

 n M SE SD Vaihteluväli [min, max] 

Kokonaisaktiivisuus 36 5:38 0:12 1:17 [2:18, 9:32] 

Kevyt aktiivisuus 36 4:20 0:12 1:14 [1:38, 7:46] 

Keskiraskas aktiivisuus 36 0:52 0:03 0:20 [0:11, 1:39] 

Raskas aktiivisuus 36 0:26 0:02 0:17 [0:00, 1:09] 

Ikä (vuotta) 34 50.5 1.5 8.5 [36, 65] 

Vyötärön ympärys (cm) 35 99.0 1.9 11.5 [77, 127] 

Fyysinen elämänlaatu 35 13.9 0.4 2.6 [7.4, 18.9] 

Psyykkinen elämänlaatu 36 14.3 0.4 2.2 [8.7, 18.7] 

Sosiaalinen elämänlaatu 35 15.1 0.4 2.6 [11.0, 20.0] 

Ympäristön vaikutus 

elämänlaatuun 

35 14.9 0.3 1.9 [11.0, 18.5] 

Koettu työkyky  33 6.4 0.4 2.3 [0, 9] 

Koettu pystyvyys liikuntaa 

kun mieliala alhaalla  

36 53.9 3.1 18.7 [11.3, 86.3] 

Koettu pystyvyys liikuntaan 

kun muuta tekemistä 

36 44.7 3.3 19.6 [4.0, 88.0] 

Koettu pystyvyys liikuntaan 

liikuntatauon jälkeen 

36 58.9 3.1 18.4 [18.0, 90.0] 

Liikuntamotivaationa 

mielihyvä ja nautinto 

36 2.9 0.1 0.7 [1.8, 4.0] 

Liikuntamotivaationa arvot ja 

identiteetti 

36 2.3 0.2 1.0 [0.2, 4.0] 

Liikuntamotivaationa 

liikunnan merkityksellisyys 

36 3.4 0.1 0.9 [0.8, 4.0] 

Liikuntamotivaationa 

syyllisyys ja häpeä 

36 2.0 0.2 0.9 [0.0, 4.0] 



 

37 

 

Liikuntamotivaationa 

hauskuus ja hyöty 

36 3.1 0.1 0.6 [2.0, 4.0] 

Liikuntamotivaationa paine 36 0.9 0.1 0.9 [0.0, 3.0] 

n=määrä; M= keskiarvo; SE= keskiarvon keskivirhe; Md=mediaani; SD= keskihajonta 

 

TAULUKKO 2. Tutkimusjoukon (n=36) tarkastelu sivilisäädyn (n=34), työtilanteen (n=34), 

sukupuolijakauman (n=36) ja ammatillisen koulutuksen (n= 34) frekvenssien  ja osuuksien mukaan.  

 Kategoriat Frekvenssi Prosenttiosuus % 

Sivilisääty Yksin eläjä 11 32.4 

Liitossa eläjä 23 67.6 

Työtilanne Kokopäiväinen työ 27 79.4 

Osa-aikainen työ  1 2.9 

Poissa työelämästä 6 17.6 

Sukupuoli Nainen 15 41.7 

Mies 21 58.3 

Ammatillinen 

koulutus 

Ei ammatillista koulutusta 3 8.8 

Kurssimuotoinen koulutus 5 14.7 

Ammattikoulu 13 38.2 

Opistotaso 6 17.6 

Ammattikorkeakoulu 2 5.9 

Korkeakoulu tai yliopisto 1 2.9 

Jokin muu 4 11.8 
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6.3 Lopputulosmuuttujat ja mittarit 

Tutkielmassa oli käytössä päälopputulosmuuttujana fyysinen aktiivisuus, jota mitattiin 

aktiivisuusrannekkeella. Aktiivisuusmittauksen lisäksi tutkielmaan käytettiin muuttujia 

kuntoutujien kuvailuun ja kuntoutusryhmien vertailuun lähtötilanteessa sekä 

regressioanalyysissa fyysisen aktiivisuuden muutoksen selittäjinä. Näitä muuttujia olivat 

fyysisen aktiivisuuden lisäksi koettu elämänlaatu, koettu minäpystyvyys liikunnassa, 

liikuntamotivaation lähde, ikä, sukupuoli, sivilisääty, työtilanne, ammatillinen koulutus, koettu 

työkyky, itse ilmoitetut sairaudet, Movendos viestintä-aktiivisuus sekä vyötärön ympärys. 

Suurinosa näiden muuttujien tiedoista kerättiin kyselylomakkeilla (Liite 1).  

Tutkimusdata säilytettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan arkistoissa 

lukituissa tiloissa ja elektroninen tieto suojatuissa tietokoneissa. Tutkimuksessa käytetty 

etäteknologia palautettiin tehdasasetuksiin ja tiedot poistettiin tutkimuksen päätyttyä. 

Tutkimuksessa kerätty tieto liitettiin ID-tunnuksiin, joita ei voitu yhdistää henkilöön. 

 Fyysisen aktiivisuuden mittaus aktiivisuusrannekkeella 

Tutkielman päälopputulosmuuttujana oli fyysinen aktiivisuus. Mittarina on aktiivisuusranneke 

Polar A360, joka oli käytössä tutkittavilla koko kuntoutusjakson eli 9-12kk:n ajan. Rannekkeen 

tarjoamasta informaatiosta tutkielmassa analysoidaan kuntoutujille ennakkoon mainitut kahden 

viikon mittausjaksot 0kk ja 6kk kohdalla. Tutkittavia on kehotettu pitämään ranneketta 

erityisesti näinä mittausjaksoaikoina. Rannekkeen taltioima aineisto saatiin Polar Flow-

järjestelmästä. Rannekkeen aktiivisuuden mittaus perustui 3D-kiihtyvyysanturimittaukseen, 

joka analysoi ranteen liikkeitä yhdessä henkilön antaman pituusmitan kanssa, muuttaen ne 

aktiivisuuden intensiteettiä kuvaaviksi MET-arvoiksi (Polar Electro Oy s.a., 34). PolarFlow-

ohjelma oli jakanut henkilön päivittäisen aktiivisuuden MET-arvojen mukaisesti eri tasoihin.  

Tasot olivat: makuu, istuminen, kevyt aktiivisuus, keskiraskas aktiivisuus ja raskas aktiivisuus. 

Tasoja kuvaavia MET-arvoja ei laitteen valmistajan puolesta ollut kuvattuna, mutta kuten 

aiemmin tässä tutkielmassa (kappale 2.1.2.) esiteltiin Physical activity Guidelines Committee 
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(2008) on esittänyt istumisen MET arvo olevan 1, kevyen aktiivisuuden alle 3, keskiraskaan 

aktiivisuuden 3-6 ja raskaan aktiivisuuden yli 6. Tässä tutkielmassa analyysiin otettiin näistä 

aktiivisuutta sisältävät osiot eli kevyt, keskiraskas ja raskas fyysinen aktiivisuus.  

Kyseessä olevan Polarin aktiivisuusrannekkeen (A360) fyysisen aktiivisuuden mittauksesta ei 

löytynyt juuri tutkimuksia liittyen validiteettiin tai reliabiliteettiin. Yhdessä tutkimuksessa ko. 

mittarin validiutta testattiin pyöräilyn ja voimaharjoittelun energiankulutuksen esittämisen 

osalta, todeten mittarin epävalidiksi yhdessä muiden mittareiden kanssa (Boudreaux ym. 2018). 

Yleisesti ottaen systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa aktivisuusmittarien validiteetti on 

arvioitu heikoksi. O’Driscoll ym. (2018) ovat analysoineet yläraajaan kiinnitettävien 

aktiivisuusmittareiden energiankulutuksen mittauksen validiteettia todeten validiteetin 

vaihtelevan paljon laitteiden välillä. Validiteetti on riippuvainen aktiviteetista, aliarvioiden 

energian kulutusta esimerkiksi pyöräilyssä, kotitöissä ja paikallaanolossa. Oletettavasti tämä 

johtuu rajoittuneesta käden liikkeestä (O’Driscoll ym. 2018). Kokeellisissa asetelmissa 

intensiteetin nousun on todettu heikentävän mittauksen validiteettia (Fokkema ym. 2017; Wahl 

ym. 2017). Mittaukseen yhdistetty sykkeenmittaus näyttäisi nostavan laitteiden validiteettia 

(O’Driscoll ym. 2018). Tässä tutkimuksessa käytetty aktiivisuusranneke (Polar A360) sisälsi 

myös sykkeenmittauksen. 

Aktiivisuusmittareiden reliabiliteetti sen sijaan vaikuttaisi korkealta. Systemaattisessa 

katsauksessa (Evenson ym. 2015) ei löydetty tutkimuksia liittyen aktiivisuusmittareiden 

intrareliabiliteettiin, mutta interreliabiliteetti havaittiin korkeaksi (CC 0.71-0.97). Gore ym. 

(2018) tutkivat aktiivisuusmittareiden reliabiliteettia COPD-potilaiden fyysisen aktiivisuuden 

mittauksessa ja totesivat systemaattisen katsauksensa pohjalta aktiivisuusmittareiden olevan 

pääasiassa reliaabeleja.  

 Sosiodemografisten tekijöiden määrittäminen kyselyllä 

Lähtötilanteen kuvailuun sekä regressioanalyysiin käytettiin kuntoutujien sosiodemografisia 

tekijöitä kuvailevaa tietoa. Lähtötilanteessa kuntoutujat saivat kyselyn, jossa oli kysymyksiä 
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liittyen ikään, sivilisäätyyn, ammatilliseen koulutukseen ja työtilanteeseen (Liite 1). Kysely oli 

muodostettu tutkimusta varten, eikä validiteetista tai reliabiliteetista ei ole tutkimustietoa. 

Ikä oli avoin kysymys, johon vastattiin tasaluvulla. Sukupuoli oli puolestaan kaksiluokkainen 

kysymys; mies tai nainen. Sivilisäädyn, ammatillisen koulutuksen ja työtilanteen selvittämiseen 

käytettiin kysymyksiä, joissa vastauskategorioita oli useampia. Sivilisäädyn osalta kuntoutujat 

valitsivat viidestä vaihtoehdosta: eronnut tai asumuserossa, leski, naimaton, avioliitossa ja 

naimisissa. Vastaavalla tavalla kuntoutujat valikoivat työtilannettaan vastaavan kuvauksen 

kahdeksasta vaihtoehdosta; kokopäivätyössä olevat, osa-aikatyössä olevat, koulutuksessa tai 

opiskelemassa olevat, eläkkeellä, työttömänä tai lomautettuna, hoitamassa kotitaloutta, 

pitkäaikaisella sairauslomalla tai kuntoutustuella sekä jokin muu. Ammatillista koulutusta 

kuvaamaan oli kyselyyn valittu seitsemän vaihtoehtoa: ei ammatillista koulutusta, 

kurssimuotoinen koulutus, ammattikoulu, opistotaso, ammattikorkeakoulu, korkeakoulu tai 

yliopisto sekä jokin muu. 

 Kyselyt koetusta elämänlaadusta, työkyvystä, minäpystyvyydestä ja 

liikuntamotivaatiosta 

Elämänlaatua selvitettiin WHOQOL-bref kyselyllä. TOIMIA-tietokannan (WHOQOL-BREF 

s.a.) mukaan WHOQOL-bref kysely on todettu hyvin validiksi mittariksi, jonka reliabiliteetti 

on hyväksyttävällä tasolla. Kysely sisältää 26 kysymystä elämänlaatuun liittyen, joihin 

vastattiin valikoimalla tasaluku asteikosta 1-5. 1 tarkoittaa erittäin huonoa tai epäsopivaa, 5 

puolestaan erittäin hyvää tai sopivaa. Vastaukset jaotellaan neljään osa-alueeseen; fyysinen, 

psyykkinen, sosiaalinen ja ympäristö.  Osa-alueiden saamat raakapisteet muunnettaan taulukon 

mukaisesti asteikolle 0-100 (Luoma & Sainio 2013). Viitearvoina käytettiin TOIMIA-

tietokannan tarjoamaa taulukkoa (Vaarama ym. 2010). Kysely antaa kuvan henkilön koetusta 

elämänlaadusta sen eri osa-alueilla; fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja ympäristö.  

Työkykykyselystä valikoitiin työkykypistemäärä-osio tutkimuksen kyselyyn, määrittelemään 

kuntoutujien kokemaa työkykyä. Työkykypistemääräkysely sisältää yhden kysymyksen: 

”Oletetaan, että työ- tai opiskelukykysi on parhaimmillaan saanut arvon 10. Minkä arvon 
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antaisit sille nyt? (0 tarkoittaa, ettet pysty lainkaan työhön)". Vastauksena kuntoutujat antavat 

tasalukeman 0-10 välillä. TOIMIA-tietokannan (Työkykypistemäärä s.a.) mukaan mittari on 

todettu validiksi sen ollessa yhteydessä sairauspoissaoloihin, työkyvyttömyyseläkkeelle 

siirtymiseen ja terveyteen. Työkykypistemäärä on yksinään käyttökelpoinen ja validi osio 

työkykykyselystä. Mittari on todettu myös reliaabeliksi (työkykypistemäärä s.a.).  

Kuntoutujien liikuntatavoitteissa pysymisen varmuutta arvioitiin suomennetulla Bandura-

minäpystyvyyskyselyllä (Liite 1). Kyselyssä kuntoutujat arvioivat varmuuttaan pysyä 

liikuntatavoitteessaan 18 esitetyssä tilanteessa. Itsevarmuus arvioitiin valikoimalla 

tasakymmenluku asteikolla 0-100. Suurempi numero kertoi suuremmasta varmuudesta pysyä 

liikuntatavoitteessaan ko. tilanteessa. Koska mittari oli suomennettu tätä tutkimusta varten, ei 

validiteettia ja reliabiliteettia ole tutkittu juuri tällä mittarilla. Alkuperäinen englanninkielinen 

mittari on todettu hyvin reliaabeliksi ja validiksi (Bandura 2006). 

Liikuntamotivaation lähteitä kartoitettiin Breq-3 -kyselyllä. Kysely sisältää 24 väittämää, joihin 

kuntoutujat vastasivat, miten totta kokivat väitteiden olevan hänen kohdallaan. Asteikolta 

valittiin tasalukema 0-4 välillä kunkin väittämän osalta. 0 tarkoitti, ettei väittämä pitänyt 

paikkaansa kuntoutujan kohdalla. 4 taas tarkoitti, että väittämä oli erittäin totta. Tässä 

tutkimuksessä käytetystä suomenkielisestä BREQ-3 –kyselystä ei löydy tutkimustietoa koskien 

sen validiteettia ja reliabiliteettia. Portugalinkielinen versio on puolestaan todettu reliaabeliksi 

(Cid ym. 2018), samoin kuin espanjalainen (González-Cutre ym. 2010) ja brasilialainen versio 

(Guedes & Sofiati 2015). Kaikissa näissä tutkimuksissa validiteetissa on näkynyt pieniä 

ongelmia, sen osalta kuvaako tunnistetun ja pakotetun säätelyn kysymykset luokkaansa. 

Mittariin onkin ehdotettu erilaisia muutoksia mm. osan kysymyksistä poistamista (Cid ym. 

2018). Tässä tutkielmassa käytettiin muokkaamatonta, suomennettua BREQ-3 –kyselyä, mutta 

kysymysten luokittelu toteutettiin oman analyysin pohjalta (kts. kappale 6.4.1).  

 Vyötärönympäryksen ja viestintäaktiivisuuden mittaus 

Kyselyiden lisäksi kuntoutujilta mitattiin vyötärönympärys senttimetreinä Käypähoito-

suosituksen mukaisella tavalla (Painoindeksi ja vyötärön ympärys 2010). Mittaus suoritettiin 
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mittanauhalla. Mittauskohtana oli alimman kylkiluun ja suoliluun harjun puoliväli, ja 

mittalukema otettiin seisten paljaalta iholta, uloshengityksen lopuksi. Vyötärölihavuuden 

rajana on naisilla 88cm ja miehillä 102cm. Näiden mittojen ylittyessä lihavuuden 

liitännäissairauksien riski on suuri (Painoindeksi ja vyötärön ympärys 2010). Vyötärön 

ympäryksen mittaamiseen liittyviksi haasteiksi on kirjallisuudessa nimetty anatomisten 

merkkien löytäminen obesiteetin takia. Mittauksen reliabiliteettiin liittyy täten epävarmuutta 

(Nádas ym. 2008; Nordhamn ym. 2000).  Vyötärön ympäryksen on kuitenkin todettu osoittavan 

rasvanjakautumista kehossa, joka voi auttaa tunnistamaan potilaat joilla on kohonnut riski 

kardiometabolisiin sairauksiin (Klein ym. 2012). Validiteetin voidaan katsoa näin ollen olevan 

hyvä. 

Kuntoutuksen aikana seurattiin kuntoutujien aktiivisuutta etäteknologian kautta tarjottuihin 

viikkotehtävien tekoon. Movendoksesta saatiin kuntoutujien lähettämien viestien määrät sekä 

tehtyjen tehtävien määrä. 

6.4 Aineiston analyysi 

Analyysit toteutettiin SPSS-ohjelmalla (IBM SPSS Statistics, version 24). Tilastollisten testien 

merkitsevyystasoksi astettiin kaikissa testeissä 0.05. Ennen tilastollisia testejä muuttujia 

kehiteltiin analyyseihin sopiviksi.  

 Aineiston käsittely ennen analyyseja 

Päälopputulosmuuttujan eli fyysisen aktiivisuuden osalta riskinä oli, että aktiivisuusmittarin 

käyttämättömyys sekottuisi analyysissä inaktiivisuuteen. Tämän takia suljettiin analyysistä pois 

kaikki päivät, joissa aktiivisuutta oli tallennettu alle 10 tuntia. Samasta syystä kahden viikon 

mittausjaksosta aktiivisuusdataa täytyi olla vähintään neljän vuorokauden verran. Aiemmissa 

tutkimuksissa on käytetty samanlaisia kriteerejä (Husu ym. 2016; Hansen ym. 2012; Celis-

Morales ym. 2012). Tässä tutkimuksessa etäteknologiaa saaneista tutkittavista 22% ei käyttänyt 

teknologiaa riittävän aktiivisesti, jotta tuloksia olisi voitu huomioida tutkimuksessa (KUVIO 

2). 
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Joukon lähtötilanteen kuvailuun ja vertailuihin sekä regressioanalyysiin käytettiin useita muita 

muuttujia kuin vain fyysisen aktiivisuuden muuttujia. Ennen analyysiä osaa muuttujista vaati 

kehittelyä: Bandura-, WHOQRL-bref- ja BREQ3-kyselyiden kysymyksistä muodostettiin 

summamuuttujia Cronbachin Alfan ja pääkomponenttianalyysin kautta. Bandura kyselyn 

minäpystyvyys-summamuuttujiksi muodostui "muuta tekemistä", "mieliala alhaalla" ja "tauon 

jälkeen". Summamuuttujan saadessa isomman arvon kokee kuntoutuja pystyvänsä 

suoriutumaan liikunnasta muuttujan kuvaaman haasteellisen tilanteen edessä. WHOQRL-bref 

-kyselyn koetun elämänlaadun ulottuvuuksiin liittyviestä kysymyksistä muodostettiin niin 

ikään ulottuvuuksien mukaiset summamuuttujat. Summamuuttujan saadessa isomman arvon 

kokee kuntoutuja elämänlaatunsa paremmaksi kyseisellä elämänosa-alueella. BREQ3-kyselyn 

liikuntamotivaation summamuuttujiksi muodostui: "mielihyvä & nautinto", "arvot & 

identiteetti", "liikunnan merkityksellisyys", "syyllisyys & häpeä", "hauskuus & hyöty" sekä 

"paine". Tämä poikkeaa BREQ3-kyselyn valmiiksi annetusta jaottelusta, jossa kysymykset on 

jaoteltu motivaation itsesäätelyä kuvaaviin ryhmiin (Markland 2014). Eroavaisuudet ovat 

nähtävissä liitteessä 2. Muuttujat kuvaavat liikuntamotivaation lähdettä ja suurempia arvoja 

saava muuttuja on sitä vahvempi motivaation lähde.  

Sosiodemografisien muuttujien osalta vastauskategorioita yhdistettiin toisiinsa. 

Sivilisäätymuuttuja jaettiin kahteen lohkoon kuntoutujien ilmoittaman mukaan: yksin eläviin 

sekä liitossa eläviin. Yksin asuviin lukeutuivat eronneet, asumuserossa olevat, lesket sekä 

naimattomat. Liitossa eläviin kuuluivat avo- tai avioliitossa olevat. Kuntoutujien ilmoittava 

työtilanne jaettiin neljään lohkoon: kokopäivätyössä olevat, osa-aikatyössä olevat, 

koulutuksessa tai opiskelemassa olevat sekä työelämästä poissaolevat. Lisäksi kuntoutusryhmä-

muuttuja jaettiin kolmeen dummy-muuttujaan lineaarista regressioanalyysiä varten. 

 Tilastolliset analyysit 

Joukkoa kuvailtiin lähtötilanteessa tarkastelemalla kategorisien muuttujien yhteenveto- ja 

frekvenssitaulukoita sekä määrällisten muuttujien tunnuslukuja (havaintojen määrä, keskiarvo, 

keskiarvon keskivirhe, keskihajonta ja vaihteluväli). Koko joukon kuvailun jälkeen vertailtiin 

vielä kuntoutusryhmiä keskenään, jotta saataisiin kuva mahdollisista ryhmien eroista 
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muuttujien suhteen. Otoskokojen ollessa riittävän suuret (yli 30) oletettiin arvojen noudattavan 

normaalijakaumaa ja määrälliset muuttujat analysoitiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä. 

Lisäksi tarkasteltiin varianssien yhtäsuuruutta Levenen testillä. Varianssien yhtäsuuruudessa 

esiintyvien poikkeuksien kohdalla ko. muuttuja analysoitiin Kruskall-Wallisin testillä. Näitä 

muuttujia olivat koettu työkyky sekä liikuntamotivaationa liikunnan merkityksellisyys – 

muuttujat. Kategorisilla muuttujilla vertailut suoritettiin Khiin neliö testillä ja tarkasteltiin 

exact-testin antamia arvoja. Jos tilastollista merkitsevyyttä havaittiin, jatkettiin parivertailuihin 

kahden kuntoutusryhmän välillä. Tähän käytettiin yksisuuntaisen varianssianalyysin 

jatkoanalyysinä post Hoc -testin Bonferroni-menetelmää tai Kruskall-Wallisin testin antamaa 

pareittaisvertailua. Kategorisilla muuttujilla kuntoutusryhmien vertailu tapahtui toistamalla 

khiin neliö-testi kahden kuntoutusryhmän ja muuttujan kesken.  

Kuntoutujajoukon fyysisen aktiivisuuden muutoksen merkitsevyyttä 0-6kk aikana tutkittiin 

neljässä aktiivisuuden luokassa (kevyt, keskiraskas, raskas sekä kokonaisaktiivisuus) sekä koko 

joukossa, että kuntoutusryhmittäin. Kyseessä olisi siis toisistaan riippuvat toistomittaukset. 

Pienille otoskoille sopivalla Shapiro-Wilkin testillä selvitettiin normaalijakautuneisuutta. 

Normaalistijakautuneisuuden toteutuessa valittiin pareittaisten otosten T-testi ja 

normaalistijakautumattomille Wilcoxonin Signed Rank -testi. Normaalistijakautuneisuuden 

katsottiin toteutuvan vain, jos sekä alku- että väliaktiivisuusmuuttuja oli normaalistijakautunut. 

Normaalijakautuneisuus ei toteutunut raskaan aktiivisuuden alkutuloksissa (p=0.046), 

välituloksissa (p<0.001), kevyen aktiivisuuden välituloksissa (p=0.032) eikä keskiraskaan 

aktiivisuuden välituloksissa (p=0.002). Koska kokonaisaktiivisuuden molemmat muuttujat 

(alku- ja väli) noudattivat normaalijakaumaa, tarkasteltiin sitä parittaisten otosten T-testillä ja 

muita aktiivisuusluokkia Wilcoxonin Signed Rank -testillä. Kuntoutusryhmien sisällä 

normaalijakautuneisuus ei toteutunut Shapiro-Wilkin testin mukaan KIILA-ryhmän kevyen 

aktiivisuuden välituloksissa (p=0.031), Sydän-ryhmän välituloksissa keskiraskaan 

aktiivisuuden (p<0.001) eikä raskaan aktiivisuuden (p<0.001) osalta. Näin ollen KIILA-ryhmän 

kevyt aktiivisuus ja sydän-ryhmän keskiraskas sekä raskas aktiivisuus analysoitiin Wilcoxonin 

Signed Rank -testillä. Muutoin käytössä oli parittaisten otosten T-testi. 

Kun fyysisen aktiivisuuden tilastollisesti merkitsevät muutokset oli löydetty, vertailtiin 

muutoksia vielä kolmen kuntoutusryhmän kesken. Normaalistijakautuneilla muuttujilla 
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analyysina toimi yksisuuntainen varianssianalyysi ja ei-normaalijakaumaa noudattavilla 

Kruskall-Wallis testi. Normaalijakautuneisuutta tarkasteltiin koko ryhmän osalta Shapiro-

Wilkin testillä, jonka mukaan normaalijakautuneisuus ei toteutunut kevyen (p=0.035) eikä 

keskiraskaan aktiivisuuden (p=0.030) muutosmuuttujilla. Näin ollen yksisuuntainen 

varianssianalyysi tehtiin kokonaisaktiivisuuden ja raskaan aktiivisuuden muuttujille. 

Varianssianalyysin edellytyksenä oleva varianssien yhtäsuuruus todettiin olemassaolevaksi 

Levenen testillä. Kevyen ja keskiraskaan aktiivisuuden muutosta vertailtiin ryhmien välillä 

Kruskall-Wallis testillä. Kuten tulososiossa (kpl 7.3) kerrotaan tilastollisia eroja ei löydetty, 

joten analyysia ei tarvinnut jatkaa pareittaisvertailuun Bonferroni-menetelmällä.  

Lopuksi löydettyä muutosta tarkkailtiin lineaarisella regressioanalyysillä ja yritettiin löytää 

muutokseen vaikuttaneita muita tekijöitä. Aluksi analyysiin valikoitiin 22 ennustemuuttujaa, 

jotka kuvasivat kuntoutujien lähtötilannetta tai muutosta kuntoutuksen aikana. Nämä muuttujat 

ovat nähtävissä liitteessä 3. Multikollineaarisuuden ja kolineaarisuuden vähentämiseksi 

korrelaatioiden vahvuuksia tarkasteltiin korrelaatiomatriisissa ja pudotettiin pois keskenään 

vahvasti korreloivat (>0.5) ennustemuuttujat eli minäpystyvyyttä kuvaavat muuttujat. Mallia 

hiottiin edelleen poistamalla muuttujia, jos ne alensivat selitysastetta, korjattua selitysastetta, 

mallin merkitsevyyttä tai otoskokoa. Varsinaiseen selittävään malliin valikoitui yhdeksän 

muuttujaa, jotka on kuvattu tulososiossa (kappale 7.4). Valmiin mallin käyttökelpoisuutta 

arvioitiin luottamusvälien kautta. Analyysin edeltävyysehtojen täyttymistä tarkasteltiin 

jäännös- ja jäännösten normaalijakaumakuvioiden kautta sekä multikollineaarisuuden 

tunnuslukuja tarkastelemalla. 
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7 TULOKSET  

7.1 Kuntoutusryhmien eroavaisuudet fyysisten, psykososiaalisten ja 

sosiodemografisten tekijöiden suhteen lähtötilanteessa 

Joukko oli lähtötilanteessa heterogeeninen kokonaisaktiivisuuden, kevyen aktiivisuuden, 

sosiaalisen elämänlaadun sekä sukupuolijakauman suhteen. Yksisuuntaisella 

varianssianalyysillä todettiin tilastollisesti merkitsevää eroa koko joukossa 

kokonaisaktiivisuussa (p=0.010), kevyessä aktiivisuudessa (p=0.049) ja sosiaalisessa 

elämänlaadussa (p=0.025). Lisäksi Khiin neliö-testillä todettiin sukupuolijakauman riippuvan 

tilastollisesti merkitsevästi kuntoutusryhmästä (χ2 (2) =7.494; p =0.030) (Taulukko 3).  

TAULUKKO 3. Eroavaisuuksien tarkastelu kuntoutusryhmien välillä fyysisten, 

psykososiaalisten ja sosiodemografisten tekijöiden suhteen lähtötilanteessa. 

 Ero kuntousryhmien välillä 

Kokonaisaktiivisuus p=0.010 

Kevyt aktiivisuus p=0.049 

Keskiraskas aktiivisuus p=0.103 

Raskas aktiivisuus p=0.793 

Ikä (vuotta) p=0.893 

Vyötärön ympärys (cm) p=0.156 

Fyysinen elämänlaatu p=0.614 

Psyykkinen elämänlaatu p=0.645 

Sosiaalinen elämänlaatu p=0.025 

Ympäristön vaikutus elämänlaatuun p=0.791 

Koettu työkyky  p=0.072* 

Koettu pystyvyys liikuntaa kun mieliala alhaalla  p=0.732 

Koettu pystyvyys liikuntaan kun muuta tekemistä p=0.221 

Koettu pystyvyys liikuntaan liikuntatauon jälkeen p=0.920 

Liikuntamotivaationa mielihyvä ja nautinto p=0.292 

Liikuntamotivaationa arvot ja identiteetti p=0.719 

Liikuntamotivaationa liikunnan merkityksellisyys p=0.411* 

Liikuntamotivaationa syyllisyys ja häpeä p=0.619 

Liikuntamotivaationa hauskuus ja hyöty p=0.316 

Liikuntamotivaationa paine               p=0.345 

Sivilisääty p=0.319** 

Työtilanne p=0.097** 

Sukupuoli p=0.030** 
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Ammatillinen koulutus p=0.113** 

Yksisuuntainen varianssianalyysi; *Kruskall-Wallisin testi; **Khiin neliö-testi 

Sairauksien osalta tilastollinen vertailu ei ollut mahdollinen, joten jakaumaa tarkkailtiin 

prosenttiosuuksia vertailemalla (Taulukko 4). Sydän- ja verisuonisairaudet olivat edustetuin 

sairaus sydän-kuntoutujilla 22.2%, seuraavaksi Kiila-kuntoutujilla 18.5% ja selkeästi 

pienimmän osuuden nämä sairaudet veivät Tules-kuntoutujien joukosta (3.8%). Reumaattisia 

sairauksia ei ilmennyt sydän-kuntoutujilla. Tules-ryhmäläisistä näitä sairasti 15.3% ja Kiila-

kuntoutujista 11.1%. Diabetestä ja astmaa oli isoimmat osuudet Kiila-kuntoutujien 

keskuudessa; kumpaakin 11.1%, kun muilla alle 0-5.2%.   

TAULUKKO 4. Itseilmoitettujen sairauksien esiintyminen prosentuaalisesti koko joukossa 

sekä ryhmittäin. 

 Sydän- verisuonisairaudet Reumaattiset sairaudet      
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Kaikki (N=77) 7.8 5.2 1.3 1.3 3.9 3.9 1.3 3.9 2.6 1.3 1.3 5.2 

Sydän (N=24) 4.2 12.5 1.3 4.2 0 0 0 0 8.3 0 4.2 4.2 

Tules (N=26) 3.8 0 0 0 11.5 3.8 0 0 0 0 0 0 

Kiila (N=27) 14.8 3.7 0 0 0 7.4 3.7 11.1 0 3.7 0 11.1 

Pareittaisvertailuissa todettiin, että kuntoutuksen alkaessa TULES oli aktiivisempi ryhmä kuin 

sydän-ryhmä ja sukupuolijakauma erilainen näiden ryhmien välillä. KIILA-ryhmässä 

sosiaalinen elämänlaatu oli huonoin (Taulukot 5 ja 6). 

TULES- ja sydän-ryhmän eroavan tilastollisesti merkitsevästi toisistaan kokonaisaktiivisuuden 

(p=0.009) sekä kevyen aktiivisuuden suhteen (p=0.050) lähtötilanteessa. Ajallisesti tules-

ryhmäläiset liikkuivat kokonaisuudessaan keskimäärin 1h 24min enemmän kuin sydän 

ryhmäläiset. Kevyttä aktiivisuutta TULES-ryhmäläisille tuli 1h 7min enemmän kuin 

sydänryhmäläisille. Sosiaalisen elämänlaatunsa KIILA-ryhmäläisiä paremmaksi kokivat sekä 
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TULES-ryhmäläiset (p=0.049) että sydän-ryhmäläiset (p=0.036) (Taulukko 5 ja 7). 

Sukupuolijakaumassa todettiin tilastollinen ero TULES- ja sydän-ryhmien välillä (χ2 (1) = 

7.337; p =0.018). Sydän ryhmässä naisten prosentuaalinen osuus oli 50% pienempi ja miesten 

osuus 50% suurempi kuin TULES-ryhmässä (Taulukko 6 ja 7).  

 

TAULUKKO 5. Kuntoutusryhmien pareittaisvertailut varianssianalyysilla 

kokonaisaktiivisuuden, kevyn aktiivisuuden ja sosiaalisen elämänlaadun suhteen. 

Muuttuja Vertailtavat ryhmät M SE p-arvo 95% Cl 

Kokonaisaktiivisuus Sydän Tules -1:24 0:26 0.009 -2:31 -0:18 

Tules Kiila 0:56 0:30 0.230 -0:21 2:14 

Kiila Sydän 0:28 0:30 1.000 -1:46 0:49 

Kevyt aktiivisuus Sydän Tules -1:07 0:26 0.050 -2:14 0:00 

Tules Kiila 0:48 0:31 0.401 -0:30 2:06 

Kiila Sydän 0:19 0:31 1.000 -0:59 1:37 

Sosiaalinen 

elämänlaatu 

Sydän Tules -.18 .93 1.000 -2.52 2.12 

Tules Kiila 2.70 1.07 0.049 .011 5.39 

Kiila Sydän -2.88 1.08 0.036 -5.61 -.15 

M=keskiarvo; SE=keskivirhe; 95% Cl = 95% luottamusväli keskiarvolle. Vertailtavista 

ryhmistä ensimmäinen on ryhmä, jota verrataan toisena olevaan. Aktiivisuuden arvojen yksikkö 

h:min ja elämänlaadun yksikkö on kyselyssä annettuja pisteitä.  

 

TAULUKKO 6. Kuntoutusryhmien väliset erot sukupuolijakauman osalta (Khiin neliö-testi) 

Vertailtavat 

ryhmät 

p-arvo Ero N (%osuus) 

 

Naisia Miehiä 

Sydän Tules 0.018 -7(-50%)  +4 (+50%) 

Tules Kiila 0.662 +5 (+14.3%) +1(+14.3%) 

Kiila Sydän 0.137 +2 (+35.7%) -8(-35.7%) 

Vertailtavista ryhmistä ensimmäinen on ryhmä, jota verrataan toisena olevaan. 
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TAULUKKO 7. Kuntoutusryhmien kuvailu kokonaisaktiivisuuden, kevyen aktiivisuuden, 

sosiaalisen elämänlaadun ja sukupuolijakauman osalta eroavaisuuksien tarkastelun tueksi. 

 Kokonais-

aktiivisuus 

Kevyt 

aktiivisuus 

Sosiaalinen 

elämänlaatu 

Sukupuolijakauma 

Luokka1: 

naisia 

Luokka 2: 

miehiä 

Sydän N  14 14 13 2 (14.3%) 12 (85.7%) 

M 4:57 3:48 15.79   

SE 0:18 0:19 .66   

SD 1:11 1:13 2.36   

95% Cl 4:16 3:05 14.37   

5:39 4:30 17.22   

Vaihteluväli 

[min, max] 

[2:18, 7:25] [1:38, 6:17] [13.33, 20.00]  

 

 

Tules N 14 14 14 9 (64.3%) 5 (35.7%) 

M 6:22 4:55 15.62   

SE 0:21 0:20 .62   

SD 1:19 1:17 2.31   

95% Cl 5:36 4:10 14.29   

7:08 5:40 16.95   

Vaihteluväli 

[min, max] 

[4:31, 9:32] [3:10, 7:46] [12.00, 20.00]   

Kiila N  8 8 8 4(50.0%) 4 (50.0%) 

M 5:25 4:07 12.92   

SE 0:14 0:16 .93   

SD 0:42 0:46 2.64   

95% Cl 4:50 3:28 10.71   

6:01 4:46 15.12   

Vaihteluväli 

[min, max] 

[4:34, 6:14] [3:16, 5:22] [10.00, 16.00]   

N=määrä; M= keskiarvo; SE= keskiarvon keskivirhe; SD= keskihajonta; 95% Cl = 95% 

luottamusväli keskiarvolle 

7.2 Fyysisen aktiivisuuden muutos intervention aikana 

Etäteknologiaa sisältävän kuntoutuksen vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen tarkasteltiin eri 

aktiivisuuden luokissa; kevyt, keskiraskas, raskas sekä kokonaisaktiivisuus. Tarkastelu 

suoritettiin koko joukolle (n=36) sekä kuntoutusryhmittäin (n=8, n=14, n=14). Vuorokauden 

kevyen aktiivisuuden keskiarvo kuntoutujilla oli kasvanut kuntoutuksen alusta (4:20) 20 

minuuttia suuremmaksi kuntoutuksen puoliväliin mennessä (4:40). Ero osoittautui Wilcoxonin 
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Signed Rank -testillä tilastollisesti merkitseväksi tarkan p-arvon (2-suuntainen) ollessa 0.002. 

(Taulukko 8).  

Fyysisen aktiivisuuden muutoksen tarkastelu kuntoutusryhmän sisällä, osoitti merkitsevää 

muutosta ainoastaan sydän-ryhmäläisten kevyessä aktiivisuudessa (t(13)=-2.850; p=0.014). 

Sydän-ryhmäläisillä kertyi vuorokaudessa kuntoutusjakson alussa 3h 48min kevyttä 

aktiivisuutta ja kuntoutusjakson puolivälissä määrä oli kasvanut 29 minuutilla (Taulukko 8).  
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TAULUKKO 8. Fyysisen aktiivisuuden muutoksen tarkastelu kuntoutujilla koko joukossa ja kuntoutusryhmittäin. 
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*-merkitty p-arvo on saatu Wilcoxonin Signed Rank –testillä, muut parittaisten otosten T-testillä.
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7.3 Fyysisen aktiivisuuden muutoksien ero kuntoutusryhmien välillä 

Kun fyysisen aktiivisuuden tilastollisesti merkitsevät muutokset oli löydetty, vertailtiin 

muutoksia vielä kolmen kuntoutusryhmän kesken. Tilastollisesti tarkasteltuna ryhmien välillä 

ei havaittu eroja fyysisen aktiivisuuden muutoksessa. Ajallisesti isoimmat erot olivat TULES- 

ja sydän-ryhmäläisiä KIILA-ryhmäläisiin verrattaessa kokonaisaktiivisuuden ja kevyen 

aktiivisuuden osalta. Kokonaisaktiivisuuttaan KIILA-ryhmäläiset kohensivat 36 minuuttia 

vähemmän kuin sydän-ryhmäläiset ja 25 minuuttia vähemmän kuin TULES-ryhmäläiset. 

Kevyen aktiivisuuden osalta KIILA-ryhmässä muutos oli 27 minuuttia pienempi kuin sydän-

ryhmässä ja 32 minuuttia pienempi kuin TULES-ryhmässä. Samat erot TULES- ja sydän 

ryhmien välillä jäivät 8 minuuttiin kevyessä aktiivisuudessa ja 10 minuuttiin 

kokonaisaktiivisuudessa. Erojen ei todettu olevan tilastollisesti merkitseviä Kruskall-Wallisin 

testillä kevyessä (p=0.160) aktiivisuudessa. Myöskään kokonaisaktiivisuudessa ei havaittu 

tilastollisesti merkitsevää eroa kuntoutusryhmien välillä yksisuuntaisella varianssianalyysillä 

tarkasteltuna (F(2)=0.975; p=0.388). (Taulukko 9). 

Keskiraskaassa ja raskaassa aktiivisuusluokassa erot olivat pieniä, vaihdellen minuutista 

neljään minuuttiin. Erojen ei todettu olevan tilastollisesti merkitseviä keskiraskaassa 

aktiiviisuudessa Kruskall-Wallisin testin mukaan (p=0.833) eikä raskaassa aktiivisuudessa 

yksisuuntaisen varianssianalyysin mukaan (F(2)=0.225; p=0.799) (Taulukko 9). Analyysiä ei 

jatkettu tilastolliseen pareittaiseen vertailuun muutoksen ollessa samanlainen kaikissa 

kuntoutusryhmissä, jokaisen aktiivisuusluokan osalta.  
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TAULUKKO 9. Ryhmien väliset erot fyysisen aktiivisuuden muutoksessa kuntoutuksen 

alkuvaiheen aikana. 

 Eron 

merkitsevyys  

Eron keskiarvo 

 koko joukossa Sydän-TULES TULES-KIILA KIILA-Sydän 

Kokonaisaktiivisuus p=0.388* S +0:10 T+ 0:25 K -0:36 

Kevyt aktiivisuus p=0.160** S +0:08 T +0:32 K -0:27 

Keskiraskas aktiivisuus p=0.833** S +0:02 T -0:02 K +0:01 

Raskas aktiivisuus p=0.799* S +0:04 T -0:02 K -0:01 

S= Sydän; T= TULES; K= KIILA 

*Yksisuuntainen varianssianalyysi; **Kruskall-Wallis 

7.4 Kevyen fyysisen aktiivisuuden muutosta selittäneet tekijät 

Tilastollisesti merkitseväksi osoittautunutta kevyen aktiivisuuden muutosta pyrittiin 

selittämään tilastollisen mallin avulla. Varsinaiseen selittävään malliin valikoitui yhdeksän 

muuttujaa:  

Ikä  

Kevyt aktiivisuus lähtötilanteessa 

TULES-kuntoutusryhmä 

Fyysisen elämänlaadun muutos 

Psyykkisen elämänlaadun muutos 

Sosiaalisen elämänlaadun muutos  

Muutos liikuntamotivaation painottumisessa mielihyvään ja nautintoon  

Muutos liikuntamotivaation painottumisessa liikunnan merkityksellisyyteen 

Muutos liikuntamotivaation painottumisessa hauskuuteen ja hyötyyn 

Elämänlaadun ympäristö-ulottuvuus sekä kevyen fyysisen aktiivisuuden määrä 

lähtötilanteessa osoittautuivat parhaimmiksi selittäjiksi mallissa. Mitä enemmän kuntoutujan 

elämänlaadun ympäristö-ulottuvuus parani, sitä enemmän kevyt aktiivisuus parani 

kuntoutuksen aikana (ß=0.544, p=0.002). Kevyen fyysisen aktiivisuuden lähtötasolla oli 
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puolestaan negatiivinen vaikutus muutokseen; mitä enemmän kuntoutuja harrasti kevyttä 

aktiivisuutta lähtötilanteessa, sitä enemmän kevyt aktiivisuus laski kuntoutuksen aikana (ß=-

0.544, p=0.004).  Myös korkeampi ikä vaikutti negatiivisesti (ß=-0.527, p=0.004) ja niin 

ikään elämänlaadun psyykkisen (ß=-0.401, p=0.016) ja sosiaalisen osa-alueen (ß=-0.422, 

p=0.014) kohentuminen kuntoutuksen aikana vähensi kevyttä aktiivisuutta. 

Liikuntamotivaatiosta havaittiin kaksi ennustavaa muuttujaa. Mitä enemmän kuntoutuksen 

aikana kuntoutujan liikuntamotivaatio suuntautui mielihyvän ja nautinnon saantiin 

liikunnasta, sitä enemmän kevyt aktiivisuus väheni kuntoutuksen aikana (ß=-0.485, p=0.040). 

Puolestaan kuntoutujan kokiessa liikunnan merkityksellisyyden korostuneen 

liikuntamotivaation lähteenä, kasvoi kevyen aktiivisuuden lisääntyminen kuntoutuksen aikana 

(ß=0.398, p=0.037) (Taulukko 10).   

TAULUKKO 10. Kevyen fyysisen aktiivisuuden vaihtelu selittävien tekijöiden suhteen 

kuntoutujilla, n=33 (lineaarinen regressioanalyysi) 

 B 95% Cl ß p-arvo 

Elämänlaatu, ympäristö 15.38 6.11 24.65 0.544 0.002 

Keskimääräinen kevyt aktiivisuus 

lähtötilanteessa 

-0.34 -0.56 -0.12 -0.544 0.004 

Kuntoutujan ikä -2.86 -4.74 -0.99 -0.527 0.004 

Liikuntamotivoituneisuus, 

mielihyvä & nautinto 

-30.70 -59.85 -1.56 -0.485 0.040 

Elämänlaatu, sosiaalinen 

ulottuvuus 

-5.67 -10.08 -1.27 -0.422 0.014 

Elämänlaatu, psyykkinen 

ulottuvuus 

-8.97 -16.12  -1.83 -0.401 0.016 

Liikuntamotivoituneisuus, 

merkityksellisyys 

27.01 1.79 52.24 0.398 0.037 

F(9,23)=4.171; p=0.003; R2=.620; R2 adjusted=0.471; SE =33.89 

R2 = estimoidun mallin selitysaste; R2 adjusted= korjattu selitysosuus; B= standardoimaton 

estimoitu regressiokerroin; Cl = luottamusväli; ß= standardoitu regressiokerroin; SE= 

estimaatin keskivirhe. Taulukossa esiteltynä vain mallin tilastollisesti merkitsevät selittäjät. 



 

55 

 

Tarkemmat ennusteet muuttujien vaikutuksista kevyen fyysisen aktiivisuuden muutokseen 

saadaan tarkastelemalla standardisoimattomia regressiokertoimia. Kuntoutujan antaessa 

kuuden kuntoutuskuukauden jälkeen elämänlaatukyselyllä (WHOQRL-bref) elämänlaatunsa 

ympäristötekijöitä käsitteleviin kysymyksiin yhteensä pisteen verran paremman tuloksen 

asteikolla 4-20, kevyt fyysinen aktiivisuus kasvoi vuorokaudessa 15 minuuttia (B= 15.34).  

Vastaavasti psyykkistä elämänlaatua koskeviin kysymyksiin pisteen korotus tarkoitti noin 9 

minuutin laskua (B=-8.97) ja sosiaalisen elämänlaadun kysymyksissä viiden minuutin laskua 

kevyen fyysisen aktiivisuuden vuorokausimäärässä (B=-5.67). Vuoden korkeampi kuntoutujan 

ikä vaikutti fyysiseen kevyeen aktiivisuuteen noin kolmen minuutin laskuna vuorokausitasolla 

(B=-2.86). Lähtötasolla myös kevyen aktiivisuuden taso vaikutti; minuutin enemmän 

vuorokaudessa kevyesti liikkuva, liikkui 6 kuukauden päästä noin 20 sekuntia vähemmän (B=-

0.34). Kun liikuntamotivaatiokyselyssä liikunnan merkityksellisyydelle annettiin piste 

enemmän kuuden kuntoutuskuukauden jälkeen verrattuna alkutilanteeseen, kohosi kevyen 

fyysisen aktiivisuuden määrä 27 minuutilla (B=27.01).  Liikunnan merkityksellisyys saattoi 

kyselyssä saada 0-16 pistettä. Myös liikunnan mielihyvä ja nautinto oli ennustava muuttuja; 

kun kuuden kuntoutuskuukauden jälkeen liikunnan mielihyvälle annettiin piste enemmän, niin 

kevyt fyysinen aktiivisuus heikkeni puoli tuntia (B=-30.70). Liikunnan mielihyvä ja nautinto 

sai niin ikään arvoja välillä 0-16 (Taulukko 10).   

Malli selitti (R2 adjusted) 47,1% kevyen aktiivisuuden muutoksen vaihtelusta sopien hyvin 

aineistoon: F(9,23)=4.171; p=0.003. Vuorokauden keskimääräinen kevyen fyysisen 

aktiivisuuden muutos vaihteli aineistoissa 1h 54 minuutin alenemisesta 1h 53 minuutin 

parannukseen. Ennusteen keskivirhe oli 33.89, mikä vaihteluväliin verrattuna on kohtalainen: 

fyysisen aktiivisuuden muutoksen vaihteluvälin ollessa vajaa neljä tuntia, tästä hieman yli puoli 

tuntia ei selity mallilla.  
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8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkielman tavoite oli selvittää vaikuttaako etäteknologia fyysisen aktiivisuuden eri 

rasittavuustasoihin kuntoutujilla ensimmäisen 6 kuntoutuskuukauden aikana. Lisäksi pyrittiin 

selvittämään, eroaako mahdolliset tuona aikana havaitut fyysisen aktiivisuuden muutokset 

kuntoutusryhmien välillä sekä mitkä muuttujat selittäisivät muutosta.  

Tutkielmassa todettiin etäteknologian vaikuttavan kuntoutujien kevyeen fyysiseen 

aktiivisuuteen. Ryhmävertailusta saatiin ristiriitaisia tuloksia; sydän-kuntoutujat olivat ainoita, 

jotka kohensivat kevyttä aktiivisuuttaa merkitsevästi, mutta muutos ei ollut muihin ryhmiin 

verrattuna merkitsevän erilainen. Kuntoutusryhmä ei myöskään noussut selittäväksi tekijäksi 

muutoksen takana. Sen sijaan  nuorempi ikä ja alhaisempi kevyen aktiivisuuden määrä 

lähtötilanteessa yhdistettiin kevyen aktiivisuuden positiiviseen muutokseen. Kevyt fyysinen 

aktiivisuus kohentui henkilöillä, joilla kuntoutuksen alkuvaiheen aikana elämänlaadun 

ympäristötekijöissä tapahtui parannusta ja jotka kuntoutuksen aikana kokivat 

liikuntamotivaationsa kumpuavan enenevissä määrin liikunnan merkityksellisyydestä. 

Puolestaan kuntoutuksen aikana tapahtunut psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun 

kohentuminen vähensi kevyttä fyysistä aktiivisuutta. Lisäksi jos kuntoutujan liikuntamotivaatio 

suuntautui kuntoutuksen aikana enevissä määrin liikunnasta saatavaan mielihyvään ja 

nautintoon, sitä voimakkaammin kevyt fyysinen aktiivisuus väheni.  

 Etäteknologiaa sisältävän kuntoutuksen vaikutus aktiivisuuden eri tasoihin 

Tutkielmassa etäteknologiaa sisältävällä kuntoutuksella ei todettu olevan vaikutusta 

kuntoutujien kokonaisaktiivisuuteen, toisin kuin aiemmassa laajemmassa katsauksessa ja meta-

analyysissä (Hakala ym. 2017). Tässä tutkielmassa aktiviisuuden kasvu kohdistui vain kevyeen 

aktiviisuuteen, mikä osaltaa antaa täydentäviä viitteitä siitä mihin aktiivisuuden 

kuormittavuustasoon jo aiemminkin havaittu kokonaisaktiivisuuden kasvu kohdistuu. 

Kokonaisaktiivisuus kasvoi ajallisesti miltei saman verran kuin tilastollisesti merkitsevästi 

kasvanut kevyt aktiivisuus, mutta ei kuitenkaan muuttunut tilastollisesti merkitsevästi. 

Pareittaisten otosten T-testin tuottama p-arvo koko joukon kokonaisaktiivisuuden muutokselle 
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oli 0.51, mikä on kuitenkin varsin lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Tutkimuksen pieni 

otoskoko nostaa kysymyksen siitä, mikä olisi suuremman otoskoon vaikutus p-arvoon.  

Kevyen aktiivisuuden kasvu kuvastaa lähinnä arkiaktiivisuuden ja paikallaanolon välttämisen 

lisääntymistä. Kohtuukuormitteisen ja raskaan aktiivisuuteen etäteknologia ei vaikuttanut 

millään tapaa, edes kliinisesti tarkasteltuna. Kansalliset ja kansainväliset 

terveysliikuntasuositukset (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008, 

Liikuntapiirakka 2009) kuitenkin kohdistuvat keskiraskaaseen ja raskaaseen aktiivisuuteen, 

niiden tuottamien terveyshyötyjen vuoksi. Keskiraskaan ja raskaan aktiivisuuden hyödyistä 

terveydelle on näyttöä ja erityisesti syy nähdään siinä, että sydän- ja verenkiertoelimistön 

positiivisten muutosten aikaansaamiseksi tarvitaan vähintään kohtuukuormitteista liikuntaa 

(Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008; Pedersen & Saltin 2006; Kesaniemi 

ym. 2001). Nämä muutokset parantavat terveyttä sekä fyysistä kuntoa.  

Toisaalta kevyen aktiivisuuden lisääntymisen kautta tapahtuva paikallaanolon ehkäisy on 

tärkeää, koska paikallaanolon on todettu lisäävän samoja terveysriskejä kuin inaktiivisuus. 

Viime aikaisissa katsauksissa (Chau ym. 2013; Ekelund ym. 2016; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2015; Füzéki ym. 2017; Amagasa ym. 2018) kevyen aktiviisuuden hyödyt 

ovat näyttäytyneet kiistattomina ja tämän pohjalta on haastettu terveysliikuntausuositusten 

(Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008, Liikuntapiirakka 2009) antamaa 

ohjetta vain raskaampien aktiivisuuden hyödyistä. De Rezende ym. (2014) selvittivät 

kirjallisuuskatsauksessaan paikallaanolon vaikutuksia terveyteen. 27 artikkelin myötä 

löydettiin vahvaa näyttöä siitä, että paikallaanolo on yhteydessä ennenaikaiseen kuolemaan, 

sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin, tyypin 2 diabetekseen ja metaboliseen 

oireyhtymään. Lisäksi löytyi keskivahvaa näyttöä munasarja- ja suolistosyövistä. Myös 

Yhdysvaltain uudistuvien terveysliikuntasuositusten pohjalle tehdyn tutkimusraportin 

(Physical activity advisory committee 2018) johtopäätökset ovat yhteneviä De Rezenden ym. 

(2014) saamien tulosten kanssa. Kevytkin aktiivisuus näyttäisi olevan hyödyllistä, vaikka 

raskaampi liikunta onkin tehokkaampaa (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 

2018; Chau ym. 2013; Ekelund ym. 2016; Sosiaali- ja terveysministeriö 2015; Füzéki ym. 2017; 

Amagasa ym. 2018). Uudistuvien terveysliikuntasuositusten pohjana olevassa 

tutkimusraportissa (Physical activity advisory committee 2018) paikallaanolon välttäminen, eli 
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kevyt aktiivisuus, kuvataan ensimmäisenä askeleena passiivisesta elämäntyylistä poispäin. 

Monella monelle kuntoutujalle kevyt aktiivisuus on järkevä etenemisvaihe kohti raskaampaa 

liikuntaa (Liikunta, 2016). Tutkielmassa kevyen aktiivisuuden kohentuminen keskittyi sydän-

kuntoutujiin, joille kevyt liikunta on sairauden kuvan myötä suositeltava lähtökohta (Liikunta, 

2016). 

Riittävä teho näyttäytyy kuitenkin erityisen tärkeänä silloin kun puhutaan työkyvystä, eikä 

kevyttä aktiivisuutta ole nähty merkitsevänä työkyvyn edistäjänä aiemmissa tutkimuksissa 

(Lahti ym. 2010; Proper ym. 2006; Tolonen ym. 2017). Työkyvyn edistäminen on näissä 

tutkimuksissa vaatinut vähintään keskiraskasta aktiivisuutta, fyysisen kunnon kohentumisen 

ollessa työkyvyn edistymisen ehto. Vaikka tämän tutkimuksen kohteena ei ollut työkyky, niin 

Kelan kuntoutuksessa työkyvyn edistäminen on arjen toimintakyvyn ja osallisuuden ohella 

selkeä yhteiskunnan asettama tavoite, jonka vuoksi kuntoutusta järjestetään (Kela 2016b). 

Tässä tutkimuksessa etäteknologian ja kuntoutuksen yhdistelmä ei saavuttanut parannusta 

fyysisessä aktiivisuudessa niillä rasittavuustasoilla (kohtuullinen ja raskas), joilla saataisiin 

vaikutusta työkykyyn aiemman tutkimuksen (Lahti ym. 2010; Proper ym. 2006; Tolonen ym. 

2017) valossa. Myöskään aiemmissa meta-analyyseissä (Rintala ym. 2017a, Rintala ym. 2017c) 

etäteknologia ei näyttäytynyt työkykyä ja fyysistä kuntoa edistävänä lisänä kuntoutuksessa. 

Etäteknologiaa sisältävällä kuntoutuksella ei todettu parantavaa vaikutusta työkykyyn 

verrattuna tavanomaiseen kuntoutukseen ilman teknologiaa (Rintala ym. 2017a). Niinikään 

etäteknologiaa sisältävän kuntoutuksen ei todettu parantavan maksimaalista hapenottokykyä 

verrattaessa tavanomaiseen tai minimaaliseen kuntoutukseen (Rintala ym. 2017c). Tutkimuksia 

kummastakin aiheesta löytyi vähän ja myös laadukkaammalle tutkimukselle etenkin 

maksimaalisen hapenottokyvyn osalta olisi tarvetta (Rintala ym. 2017a, Rintala ym. 2017c).  

Suomalaisten liikunta on jo nyt pääosin kevyttä (Husu ym. 2018), joten tällä interventiolla ei 

saatu muutosta väestön liikkumisen tehoon. Aiemman tutkimustiedon esille tuomat 

kansanterveyteen (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2018; Chau ym. 2013; 

Ekelund ym. 2016; Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) ja työkykyyn (Lahti ym. 2010; Proper 

ym. 2006; Tolonen ym. 2017) kohdistuvat hyödyt jäävät etäteknologiaa sisältävällä 

kuntoutuksella saavuttamatta, koska aktiivisuuden kohennus kohdistuu vain kevyeen 

aktiivisuuteen. Jos etäteknologiaa sisältävän kuntoutuksen vaikuttavuutta halutaan suunnata 
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kansanterveyden ja työkyvyn kohentamiseen tulisi interventiota muokata tukemaan paremmin 

näitä tavoitteita. Paikallaanolon haittojen ehkäisyyn sekä aktiivisuuden aloittamiseen 

etäteknologialla terästetty kuntoutus näyttäytyi tässä tutkimuksessa toimivana keinona. 

 Ikä ja kevyen aktiivisuuden määrä selittämässä aktiivisuuden muutosta 

Tutkielma antaa viitteitä siitä, että lähtökohtaisesti etäteknologiaa sisältävä kuntoutus hyödyttää 

enemmän iältään nuorempia ja passiivisempia henkilöitä kevyen aktiivisuuden lisäämisessä. 

Nuoremmilla tässä tutkimuksessa viitataan tutkimusjoukon nuorimpiin, joukon ikäjakauman 

ollessa 36-63vuotta. Passiivisimmat henkilöt tässä tutkimuksessa kerryttivät alkuvaiheessa 

kevyttä aktiivisuutta 1h 38minuuttia, kun aktiivisimman 7h 46minuuttia. Kelan 

kuntoutuskurssien osallistujien ikää tai fyysistä aktiivisuutta ei valintavaiheessa voida karsia 

eettisistä syistä, jotta palvelu voitaisiin tarjota näille potentiaalisesti hyötyville ryhmille.  

Tämä tulos antaa kuitenkin viitteitä siitä, mikä olisi etäteknologiaa sisältävälle kuntoutukselle 

sopivin kohderyhmä. Aiempaa tutkimusta etäteknologian vaikutuksista eri kohderyhmillä on 

niin vähän, ettei ole voitu vetää yhteen vetoa siitä mikä olisi paras kohderyhmä etäteknologiaa 

sisältävälle kuntoutukselle (Sjögren ym. 2013; Rintala ym. 2017b; Ravanne ym. 2017). 

Vastaavaa ikävertailua etäteknologiaa sisältävän kuntoutuksen vaikuttavuuseroista ei tämän 

tutkielman puitteissa löytynyt. Myöskään lähtötilanteen aktiviisuuserojen vertailua 

etäteknologiaa sisältävän kuntoutuksen vaikuttavuudessa ei ilmeisesti ole aiemmin tehty. 

 Elämänlaadun ympäristötekijät selittämässä aktiivisuuden muutosta 

Tutkielmassa esiin tullut ympäristön merkitys kevyen fyysisen aktiviisuuden lisääntymiselle on 

havainto, jolla voidaan edistää kevyen aktiivisuuden positiivista kehityssuuntaa etäteknologiaa 

käyttävällä kuntoutujalla. Tutkielmassa todettiin kevyen aktiivisuuden lisääntyneen enemmän, 

jos havaittiin positiivista kehitystä myös kuntoutujan elämänlaadun ympäristötekijöissä. Koettu 

elämänlaadun ympäristötekijöiden muutos oli myös kliinisesti varsin merkittävä; pisteen nousu 

elämänlaatukyselyn ympäristöosiossa (asteikolla 4-20) tarkoitti 15 minuutin kevyen fyysisen 

aktiivisuuden kohotusta vuorokausitasolla. Näin ollen kuntoutuksessa elämänlaadun 
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ympäristötekijöiden edistämiseen panostaminen osana liikunta-aktiivisuuden kehittymistä voisi 

olla suotuisa toimintatapa. Nämä elämänlaadun ympäristötekijät, joihin edistämistoimenpiteitä 

tulisi miettiä ovat tutkielmassa käytettävän WHOQRL-bref -kyselyn (LIITE 1) mukaan 

turvallinen olo, terveellinen fyysinen ympäristö, taloudellinen ja tiedollinen pärjääminen, 

tyytyväisyys asuinalueen olosuhteisiin sekä mahdollisuudet vapaa-ajan toimintaan, 

terveyspalveluiden saantiin ja liikennevälineiden käyttöön. Myös Borodulin ym. (2016) 

päätyivät seurantatutkimuksessaa johtopäätökseen fyysisen aktiivisuuden edistämiskeinojen 

sijaitsevan ympäristön muokkaamisessa. Vapaa-ajan liikunnan lisäämisen potentiaalisiksi 

keinoiksi he nimesivät liikuntapalveluiden saatavuuden ja hyötyliikunnan mahdollistamisen. 

Yksilön ympäristöä ja olosuhteita koskevien teemojen on jo aiemmin esitetty jäävän paitsioon 

kuntoutuksessa, vaikka kuntoutustoiminta muuten on Suomessa yksilöä huomioivaa 

(Järvikoski 2013, 13).  

 Liikuntamotivaation lähteet sekä psykososiaalinen elämänlaatu selittämässä 

aktiivisuuden muutosta 

Liikuntamotivaation ja etäteknologiaa sisältävän kuntoutuksen yhteydestä tässä tutkielmassa 

todettiin, että ilmeisesti etäteknologiaa sisältävän kuntoutuksen kautta syntyvä kevyen liikunta-

aktiivisuuden lisä on pakonomaista ja suorituskeskeistä, koska nautintohakuisuuden 

väheneminen oli yhteydessä aktiivisuuden lisääntymiseen. Puolestaan liikunnan 

merkityksellisyyden nousu tässä tutkielmassa lisäsi aktiivisuutta. Etäteknologiaa sisältävä 

kuntoutus vaikutti siis fyysiseen aktiivisuuteen liikunnan merkityksellisyyden lisäämisen 

kautta, ei liikunnan nautinnon lisäämisen kautta.  

Kun tarkastellaan tutkielman tulosta motivaatioteorioiden kautta, voidaan nähdä etäteknologiaa 

sisältävän kuntoutuksen olevan yhteydessä fyysisen aktiivisuuden ulkoisen motivaation 

lisääntymiseen ja sisäisen motivaation laskuun. Vallerand (2007) on jakanut 

liikuntamotivaation eri tasoihin motivaation itsemääräämisen muodon mukaisesti. Sisäinen 

motivaatio viittaa aktiviteettiin sitoutumiseen aktiviteetin tuottaman nautinnon, kiinnostuksen 

ja tyydyttymisen kautta. Ulkoinen motivaatio puolestaan tarkoittaa sitoutumista aktiviteettiin 

sen suorittamisen kautta eli motivaationa on suorittaminen, ei itse suorite. Sisäinen motivaatio 
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on liikuntamotivaatiomallissa kaikista eniten itsemääräämistä sisältävä motivaation muoto ja 

sitä seuraa järjestyksessä ulkoisen motivaation neljä muotoa; integroitu säätely, tunnistettu 

säätely, pakotettu säätely ja ulkoinen säätely. Viimeisenä on amotivaatio, jossa itsemääräämistä 

eikä motivaatiota ole juuri ollenkaan. Kun verrataan näitä Vallerandin (2007) 

motivaatiomuotoja, niin tutkielmassa liikunnan nautinnonhakuisuus oli sisäisen 

liikuntamotivaation muoto, koska liikuntaan motivoi siitä nauttiminen. Puolestaan liikunnan 

merkityksellisyys oli ulkoisen motivaation muoto ja tarkemmin kuvattuna ulkoisen motivaation 

tunnistettua säätelyä. Vallerandin (2007) mukaan liikunta koetaan tällöin itselle 

merkityksellisenä sen tuottaessa henkilölle hänelle tärkeitä arvoja. Motivaatio kumpuaa siis 

edelleen suorituksen vaikutuksista, ei suorituksesta nauttimisesta. Tässä ulkoisen motivaation 

muodossa liikunnan pakko on ihmisen itsensä sanelemaa: aktiviteettiin sitoutuminen nähdään 

välttämättömänä suorituksen tuoman hyödyn vuoksi.  Itsemäärääminen on siis vielä korkealla, 

pakon ollessa oma valinta. Vaikka tässä tutkielmassa liikunnan nautintohakuisuus eli sisäinen 

motivaatio laski kevyen aktiivisuuden lisäännyttyä, itsemäärääminen ei laskenut suuresti. 

Kevyen aktiivisuuden lisääntymisen kanssa ilmennyt liikunnan merkityksellisyyden 

lisääntyminen kuvasi liikkumisen olleen pakonomaista, mutta pakko oli yksilön itse 

määrittelemää.  

Ryan ja Deci (2017) ovat lisänneet Vallerandin (2007) teoriaan tarpeet, joiden täyttyminen 

muuttaa motivaation ulkoisesta sisäiseen. Ryan ja Deci (2017) ovat todenneet, että sisäinen 

motivaatio liittyy vahvasti liikuntaan sitoutumiseen pitkäaikaisesti, ollen jopa tärkein tekijä 

harrastuksen jatkuvuuden kannalta. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet myös ulkoisen 

motivaation riittävän sitoutumiseen, kunhan itsemäärääminen säilyy. Näin ollen tässä 

tutkimuksessa ilmennyt ulkoisen motivaation lisääntyminen ei olisi haitallista fyysisen 

aktiivisuuden jatkuvuuden kannalta, kunhan pakotettua ja ulkoista säätelyä ei esiinny (Ryan & 

Deci 2017, 489-499). Vastaavaa ajattelu edustaa myös tuore meta-analyysi (Howard ym. 2017), 

joka haastaa aiempaa motivaation jaottelua itsemääräämisjanalla. Nättäisi siltä, että korkean 

itsesäätelyn sisältävät motivaatiomuodot ovat hyvin yhtenäinen joukko: sisäinen motivaatio, 

tunnistettu säätely ja intergroitu säätely esiintyivät analyyseissa kovin samankaltaisina (Howard 

& Gagné 2017). 
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Tutkielmassa havaittiin kuitenkin, ettei psyykkinen ja sosiaalinen elämänlaatu reagoinut 

samansuuntaisesti kevyen aktiivisuuden kanssa, mikä voi myös viitata ilmiöön liikunnan 

merkityksellisyyden korostumisesta ja nautinnollisuuden vähenemisesti. Pakonomaisuus ja 

ajan panostaminen liikuntaan voi ilmeisesti häiritä sosiaalista elämää sekä tuottaa psykologista 

stressiä. Rouse ym. (2011) totesi kohorttitutkimuksessaan liikuntaa aloittavien aikuisten 

(n=347) kyselyvastauksista autonomian tukemisen ja itsemääräämistä sisältävän 

liikuntamotivaation lähteen olevan yhteydessä parempaan mielenterveyteen. Vastaavia tuloksia 

itsemääräämistä sisältävän liikuntamotivaation tärkeydestä on saatu myös vakavasti 

mielisairailla henkilöillä kyselyillä suoritetuissa poikittaistutkimuksissa (Vancampfort ym. 

2015a; Vancampfort ym. 2015b). Mielenterveyden ja aktiivisuuden yhteydestä on aiemmin 

esitetty ristiriitaista näyttöä (Pedersen & Saltin 2006; Mammen & Faulkner 2013; Korniloff 

2013; Hamer ym. 2014; Zhai ym. 2015; Debressio 2016) ja ainakaan tässä tutkimuksessa 

liikunnan tuottamat hyödyt mielenterveydelle eivät tulleet esiin.   

Tässä tutkielmassa etäteknologiaa sisältävä kuntoutus ei näyttäytynyt kokonaisvaltaista 

hyvinvointia tukevana. Pakonomaisuuden aiheuttaman psykologisen stressin ehkäisemiseksi 

sisäinen motivaatio ja liikunnan nautinnonhakuisuus voivat olla hyvä ratkaisu, mutta niihin 

pääseminen vaatii tutkimustiedon mukaan ohjauksessa psykologisten perustarpeiden 

huomioimista. Ryan ja Deci (2017) ovat kuvanneet kolme psykologista perustarvetta, joiden 

täyttyminen edistää sekä liikuntaan sitoutumista, että psykologista hyvinvointia elämänlaatua 

nostaen. Nämä tarpeet ovat koettu autonomia, koettu pätevyys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

(Ryan & Deci 2017). Ryan ja Deci (2017) nostivat olennaisimmaksi työkaluksi sosiaalisen 

ympäristön tuen, silloin kun halutaan edistää näiden psykologisten perustarpeiden täyttymistä 

liikunnan harrastamisessa. Itse kuntoutujien onkin todettu nostavan kuntoutuskurssien 

merkityksellisimmäksi asiaksi vertaistuen (Hinkka ym. 2015). Autonomian kokemusta on jo 

aiemmin pidettu kuntoutusmotivaation kulmakivenä ja kuntoutuksessa korostettu 

asiakaslähtöisyyttä (Järvikoski 2013; Saltychev 2012). Tulevaisuudessa etäteknologian 

käytössä voitaisiin korostaa pätevyyden, vuorovaikutuksen ja autonomian kokemuksia, jotta 

etäteknologiaa sisältävä kuntoutus tuottaisi kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia tuloksia. 

Tuen muodostuminen sekä sen jatkuvuus voi olla merkittävä kuntoutusta edistävä tekijä niin 

elämänlaadun parantumisen, kuin kuntoutusmotivaation kannalta.  
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8.2 Tutkimuksen laatu 

Tässä tutkielmassa suoritettiin havainnoiva tutkimus; prospektiivinen kohortti. Havainnoiva 

kohorttitutkimus sisältää heikkouksia, mutta on laadukas menetelmä tiettyjen ilmiöiden 

tutkimiseen. Dahler-Larsen (2005, 11) on kuvannut julkiset intervention monitahoisiksi, kuten 

tässäkin tutkimuksessa on ollut. Monesti ylivertaiseksi esitetyn RCT-asetelman tuottama 

yksiselitteinen syy-seuraussuhde ei aina kuvasta parhaalla mahdollisella tavalla monisyistä 

ilmiötä. Kohortti tutkimuksessa ei kuitenkaan voida taata sekoittavien tekijöiden vaikutusta, 

kun vertailuasetelmaa ei ole (Jousimaa ym. 2016). Suurena vahvuutena tälle tutkimukselle oli 

se, että kuntoutus tapahtui pääosin kuntoutujan arkiympristössä, mikä tuottaa tietoa, jota 

tarkoilla koeasetelmilla ei saada. Tässä tutkimuksessa kohorttiasetelmaan päädyttiin resurssien 

takia. RCT-tutkimuksen vertailuasetelma ei toteutunut, koska fyysisen aktiivisuuden mittauksia 

ei suoritettu niille, ketkä eivät etäteknologiaa saaneet käyttöönsä. Jousimaa ym. (2016) onkin 

nostanut havainnoivan tutkimuksen hyväksi jatkomenetelmäksi RCT-asetelmassa toimivaksi 

todetun menetelmän tutkimukseen. Etäteknologian vaikutus fyysiseen aktiivisuuteen 

liikunnallisessa kuntoutuksessa on todettu laajassa katsauksessa (Rintala ym. 2017), joka toimi 

pohjana tälle työlle. Toisaalta katsauksen pohjalta nousseet tutkimusongelmat olivat hyvin uraa 

uurtavia: rasitustasoihin, kohderyhmiin ja ohjauksellisiin tekijöihin liittyvää tutkimusta on 

hyvin vähän. Näin ollen havainnoiva asetelma toimii hyvänä ennakkotiedusteluna aiheeseen. 

Tämän tutkimuksen pohjalta osataan suunnata jatkotutkimusta tarkemmin oikeisiin kohteisiin 

ja näin ollen tuottaa laadukasta tietoa vähemmällä tutkimusmäärällä.  

Kohortin valinta ei poikennut normaalista kuntoutuksen valintajärjestelystä. Osallistuminen 

tutkimukseen oli vapaaehtoista ja poisjääminen oli mahdollista missä vaiheessa tutkimusta 

tahansa. Lähtötilanteessa havaittiin alakohorteissa eli kuntoutusryhmissä eroa 

kokonaisaktiivisuuden, kevyen aktiivisuuden, sukupuolijakauman sekä sosiaalisen 

elämänlaadun suhteen. Alakohorttien vertailussa suurempikin heterogeenisyys olisi ollut 

toivottavaa. Koskenvuo (2017) on nostanut esiin tässäkin tutkimuksessa esiinnousseen 

ongelman verrokkien samankaltaisuudessa; erojen löytäminen on haastavaa tai jopa 

mahdotonta, jos verrokkeina on hyvin samankaltaisia henkilöitä. Eri kuntoutusryhmiin voi 

valikoitua hyvin samanlaisia henkilöitä, koska diagnoosi, jolla kuntoutukseen hakeudutaan on 

monesti vain yksi monista. Sydänkuntoutukseen päädytään esisijaisesti sydän- ja 
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verenkiertoelimistön sairauden takia, TULES-kuntoutukseen tuki- ja liikuntaelimistön 

sairauden takia ja KIILA-kuntoutukseen puolestaan valikoidaan työssäolevia henkilöitä.  

Rajoituksia ei kuitenkaan ole, vaan Sydän-kuntoutukseen päätyvällä henkilöllä voi olla myös 

tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia, tai KIILA-kuntoutukseen päätyneellä sekä sydän- että tuki-

liikuntaelimistön sairauksia. Kun ryhmäkoot olivat pieniä ja ryhmät suhteellisen 

samankaltaisia, ei tutkimuskysymys kuntoutusryhmien välisistä eroista ollut ratkaistavissa.  

Pieni otoskoko rajoittaa tutkielman tulosten yleistettävyyttä suurempaan populaatioon ja 

tuloksien tulkinnassa on käytettävä harkintaa yksilön vaikutuksen ollessa kohtalaisen suuri 

pienen otoskoon takia. Etäteknologiaa saaneista 22% tippui pois analyysistä puutteellisen datan 

eli liian harvan käyttöaktiivisuuden takia. Furlan ym. (2015) kuvaa pitkänajan seurannalle 

sallittavaksi poisjääntiprosentiksi 30 eli tässä tutkimuksessa poisjääneitten määrä ei laskenut 

tutkimuksen laatua.  

Interventio sinällään oli hyvin samanlainen kaikilla kuntoutusryhmillä, teknologian ja 

ohjauksen osalta. Kuntoutusryhmillä oli eri ohjaajia ja kuntoutuksen sisältöjä muokattiin 

asiakaslähtöisesti konkretiatasolla. Kuntoutus kuitenkin noudatti Kelan standardia (Kela 

2016b), joka on määritelty jokaiselle kuntoutusryhmälle erikseen (Kela 2016c; 2016d; 2017b). 

Teknologian osalta ohjaus oli kaikille samanlainen ja samojen henkilöiden puolesta suorittama. 

Hanke suoritettiin yhdessä Kelan ja Jyväskylän yliopiston kanssa, muita ulkopuolisia rahoittajia 

tai sidonnaisuuksia ei ollut. 

Fyysisen aktiivisuuden mittari oli objektiivinen, mutta sen käyttöön sisältyi haasteita 

tutkimuksen näkökulmasta. Kuten jo aiemmin tässä työssä on käsitelty (kappale 6.3.1) 

aktiivisuusrannekkeella toteutuvan aktiivisuusmittauksen validiteetti on heikohko (Boudreaux 

ym. 2018; O´Driscoll ym. 2018; Fokkeam ym. 2017; Wahl ym. 2017), vaikka reliabilieetti 

onkin korkea (Evenson ym. 2015; Gore ym. 2018). Mittauksen suoritti itse koehenkilö, ja 

mittarin käyttämättömyys valikoiduissa arjen tilanteissa saattoi vääristää saatua tulosta päivän 

aktiivisuudesta. Rajoittamalla analyysistä ulos ne henkilöt, joiden data oli riittämätöntä, saatiin 

pienennettyä yksilön toiminnan vaikutusta mittaustulokseen. Toisaalta ne henkilöt, jotka eivät 

käyttäneet etäteknologiaa riittävästi tai ollenkaan, saattoivat liikkua hyvin eri tavalla kuin ne 
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henkilöt, joiden data päätyi analyysiin. Lee ym. (2013) ovat esittäneet, että 

aktiivisuusranneketta käyttävät ahkerimmin terveemmät, työssäkäyvät sekä iäkkäämmät 

henkilöt. Kun huomioidaan otoskoon pienuus, on mahdollista, että mittaustulokset edustavat 

vain jotakin tiettyä osaa väestöstä ja eivät ole täten suoraan yleistettävissä koko väestöön.  

Huomioitavaa on myös se, että kuntoutuskurssit perustuvat asiakkaitten itse asetettujen 

tavoitteiden varaan. Näin ollen fyysisen aktiivisuuden kohentaminen ei välttämättä ole ollut 

asiakkaan tavoite ja panostuksen kohde kuntoutuksessa. Kirjallisuudessa esiintyviin 

näkökulmajaotteluihin nojaten, tämän työn tuottama tutkimustieto on konventionaalista 

vaikuttavuustietoa (Kivipelto 2008, 36-38) ja tuo tietoa pääosin ilmiön yhteiskunnallisesta 

vaikuttavuudesta (Silvennoinen-Nuora 2010). Työssä haettiin asiantuntijoiden kaipaamaa 

tietoa. Kuntoutujan näkökulman huomioiminen toisi Kivipellon (2008) mukaan esille 

muutoksen perimmäisiä syitä. Pro Gradu -tutkielman resurssit huomioiden asiakasvaikuttavuus 

ja asiakkaan näkökulma on jätetty huomioitavaksi hankkeen muihin tutkimuksiin. Tutkimuksen 

tuottamaa tietoa on kuitenkin hyvä käsitellä yhdessä asiakasnäkökulmaa esiintuovien 

tutkimusten kanssa, jotta saadaan esiin prosessin kokonaisvaltainen vaikuttavuus.  

Tutkimuksessa käsiteltiin vain anonyymeja mittaustuloksia, eikä tulosten analysoija 

osallistunut intervention kulkuun. Analyysien läpinäkyvyyden vuoksi analyysien eteneminen 

ja päätelmät on kuvattu tarkasti tutkielmassa sekä liitteissä. Muutoksen merkitsevyyttä ja 

muutoksen eroa analysoitaessa huomioitiin normaalijakautuneisuus analyysimenetelmän 

valinnassa. Tutkimuksessa luotu malli vastaa lineaarisen regression edellytysehtoja hyvin. 

Valmiissa mallissa ei näy viitteitä multikollineaarisuudesta; korrelaatiomatriisissa ei ole isoja 

arvoja, toleranssiarvot ylittävät vertailuarvon (1-R2) ja VIF-arvot ovat pieniä. Jäännösten 

riippumattomuutta kuvaava Durbin-Watson -kerroin on hyväksyttävä, 2.041 (hyväksyttävä väli 

1.6-2.4). Cookin etäisyyden mukaan regressiokertoimen muutos on keskimäärin .056 eli varsin 

pieni, jos jokin yksittäinen havainto poistetaan. Jäännöskuvioita tarkastellessa ei havaita 

lineaarisuutta jäännösten jakaumassa, mutta jäännösten varianssien yhtäsuuruus ei näyttäisi 

täyttyvän poikkeavien arvojen vuoksi (LIITE 4). Muuttujakohtaisissa 

jäännöskuviotarkasteluissa merkittävät poikkeavat arvot tarkentuvat koskemaan sosiaalisen 

elämänlaadun muuttujaa. Aineiston tarkastelussa ei kuitenkaan ilmene virheellisiä arvoja, vaan 

suuri vaihtelu pienessä aineistossa selittää poikkeamat. Mallin toimivuus täten häiriinny 
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poikkeavista arvoista, mutta ennusteiden luottamusväleissä saattaa olla pientä 

epäluotettavuutta. 

8.3 Tutkimuksen hyödyt ja jatkotutkimusaiheita 

Rajoitteistaan johtuen tutkimustulos vaatii vahvistusta tulevista laadukkaista tutkimuksista 

suuremmalla otoskoolla. Tutkimuksen tulokset kuitenkin herättävät kysymyksiä uudesta 

näkökulmasta, josta aiempaa tutkimusta ei ollut juuri ollenkaan, ja auttaa näin suuntaamaan 

jatkotutkimusta sekä yhteiskunnallista keskustelua aiheesta. 

Tämä tutkielma tuo uutta tietoa kuntoutusta järjestäville ja kehittäville tahoille etäteknologian 

vaikutuksista fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen ja paikallaanolon vähentämiseen. Jatkossa 

olisi aiheellista pohtia, millä tavalla kuntoutuksella halutaan vaikuttaa fyysiseen aktiivisuuteen.  

Jos vaikuttavuutta halutaan suunnata keskiraskaan ja raskaan aktiivisuuden tuottamiin 

kansanterveydellisiin sekä työkykyyn liittyviin hyötyihin, tulisi tähän kehittää uusia keinoja. 

Toisaalta kevyen aktiivisuuden hyötyjä on nostettu esiin viimeaikaisissa tutkimuksissa (Chau 

ym. 2013; Ekelund ym. 2016; Sosiaali- ja terveysministeriö 2015; Liikunta 2016; Füzéki ym. 

2017; Amagasa ym. 2018; Physical activity advisory committee 2018), joten keskiraskaan sekä 

raskaan aktiivisuuden painotusta terveysliikuntasuosituksissa tulisikin pohtia uudelleen. 

Tutkielma tuottaa tietoa kuntoutustyötä tekeville ja kuntoutusta kehittäville tahoille siitä, miten 

kuntoutukseen sisältyvällä ohjauksella voidaan tukea etäteknologian kevyttä aktiivisuutta 

lisäävän vaikutuksen syntyä ja voimistumista. Tutkielman tulos ympäristötekijöiden 

merkityksestä kevyen aktiivisuuden lisääntymisessä on merkityksellinen myös väestön 

fyysisen aktivoimisen keinoja mietittäessä. Tutkielma tukee aiempaa tutkimustietoa (Borodulin 

ym. 2016) siinä, että ympäristötekijöihin panostaminen voi olla merkittävä edistävä tekijä 

väestön kevyen fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä ja paikallaanolon vähentämisessä.  

Tutkimus nosti esiin ilmiön, jossa etäteknologiaa sisältävä kuntoutus edisti kevyen fyysisen 

aktiivisuuden määrää psykososiaalisen elämänlaadun kustannuksella. Tutkimuksessa havaittu 

ulkoisen motivaation lisääntymisen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin laskun yhteys tukee 
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aiempia tutkimustuloksia sisäisen motivaation ja paremman mielenterveyden yhteydestä 

(Rouse ym. 2011; Vancampfort ym. 2015a; Vancampfort ym. 2015b). Toisaalta tulos on 

ristiriitainen aktiivisuuden ja paremman mielenterveyden yhteyttä kuvastavien tutkimuksien 

(Korniloff 2013; Mammen & Faulkner 2013; Hamer ym. 2014; Zhai ym. 2015; Physical 

Activity Guidelines Advisory Committee 2018) kanssa. Tämä motivaation, mielenterveyden ja 

aktiivisuuden muodostama kokonaisuus antaa viitteitä siitä, ettei aktiivisuuden ja 

mielenterveyden yhteys ole yksiselitteinen. Nykypäivän kuntoutuksessa vallitsevan 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ajatuksen tukemiseksi havainto on merkittävä ja vaatii 

jatkotutkimusta. Lisäksi on vielä epäselvää, onko sisäinen motivaatio edellytys aktiivisuuden 

jatkuvuudelle (Ryan & Deci 2017; Howard ym. 2017; Howard & Gagné 2017). Pidempi 

seuranta etäteknologiaa sisältävän kuntoutuksen vaikutuksista olisi aiheellista.  

Aiempi tutkimustulos etäteknolgiasta eniten hyötyvän kohderyhmän löytämiseksi on vajavaista 

(Lewis 2015; Mateo 2015; Hakala ym. 2017). Tämä tutkimus tuo esiin uutta tietoa sopivasta 

kohderyhmästä ja tutkimustulosta tulisi tarkentaa jatkotutkimuksissa suuremmalla otoskoolla. 

Koska kuntoutusryhmät näyttäytyivät tutkielmassa samankaltaisina, näkökulma tulisi jatkossa 

suunnata kuntoutujiin kokonaisuutena. Tutkimuksen pohjalta kuntotujien ikä ja aktiivisuustaso 

voisivat olla potentiaalisia kohderyhmätutkimuksen aiheita. Etäteknologiaa sisältävää 

kuntoutusta järjestettäessä tulisi myös löytää erilaisia keinoja iältään ja aktiivisuustasoltaan 

erilaisten kuntoutujien fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Myös etäteknologian mahdollisesti 

tuottama psykologinen stressi on hyvä huomioida kohderyhmän valinnassa sekä ohjauksessa 

niin, ettei stressiä lisätä henkilöillä, joilla on jo muutoinkin haasteita psyykkisen jaksamisen 

kanssa.  

Tulee muistaa, että tutkielman tuloksista ei voida eriyttää pelkästään teknologian vaikutusta, 

vaan kuntoutuksen sisältämä ohjaus oli tiiviinä osana interventiota. Täten kuntoutuksen sisällön 

muokkaaminen voisi mahdollisesti muuttaa myös etäteknologian tuottamaa vaikutusta fyysisen 

aktiivisuuden eri rasittavuustasoihin. Lisäksi tutkielmassa käytetty etäteknologia on vain eräs 

teknologian muoto ja toisenlaiset teknologian valinnat voivat tuottaa erilaista tulosta.  Hakalan 

ym. (2017) katsauksessa omaseuranta näyttäytyi kliinisesti lupaavana fyysisen aktiivisuuden 

lisäämismuotona, mutta tilastollista eroa ei kommunikaatiomahdollisuuksien mukaan 

ryhmiteltyjen etäteknologiavaihtojen välillä nähty. Toisaalta aiemmissa tutkimuksissa 
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aktiivisuusmittari (Lewis ym. 2015) tai askelmittari (Freak-Poli ym. 2013) eivät ole 

näyttäytyneet tehokkaina fyysisen aktiivisuuden lisääjinä. Hakala ym. (2017) nostavat 

kuitenkin omaseurantateknologian eduksi sen, että ne kuormittavan muita menetelmiä 

vähemmän terveydenhuollon henkilöstöresurssejä, kun laitteen käyttö tapahtuu kuntoutujan 

toimesta.   

Tutkimus antaa uutta tietoa kuntoutustyötä tekeville ja sitä kehittäville siitä, että etäteknologiaa 

ja kuntoutuksen sisältämää ohjausta voitaisiin tulevaisuudessa kehittää enemmän 

kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaksi. Ohjauksen tulisi keskittyä myös elämänlaadun 

ympäristötekijöiden parantamiseen, jotta saavutettaisiin kevyen fyysisen aktiivisuuden 

kohentumista. Tulevaisuudessa tutkimusta tulisi suunnata siihen, mitkä ovat tuloksekkaita 

käytännön keinoja elämänlaadun sosiaalisiin, psyykkisiin ja ympäristötekijöihin 

vaikuttamiseen. Tämä tutkimus antaa myös lisätietoa liikuntateknologiaa kehittäville yrityksille 

etäteknologian vaikutuksista ja nostaa esille aktiivisuusmittareiden monipuolisempien 

kehittämisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tarpeisiin vastaavaksi. 

8.4 Johtopäätökset 

Tämä tutkielma tuo esiin etäteknologiaa sisältävän kuntoutuksen vaikutuksen kohdistumista 

vain kevyeen aktiivisuuteen. Tämä passiivisuuden vähentyminen on suositeltavaa kuntoutujan 

ja passiivisen henkilön ensimmäisiksi askeliksi kohti aktiivisempaa elämää. Aiemman 

tutkimuksen valossa kevyen aktiivisuuden kohentuminen ei näyttäisi riittävän suurempiin 

terveysvaikutuksiin tai työkyvyn kohentumiseen. Tutkimuksessa etäteknologiaa sisältävä 

kuntoutus edisti kevyen fyysisen aktiivisuuden määrää psykososiaalisen elämänlaadun 

kustannuksella. Kevyt aktiivisuus kasvoi ulkoisen motivaation, liikunnan merkityksellisyyden, 

kasvettua. Samalla liikunnan nautinnollisuus eli sisäinen motivaatio laski. Sisäisen motivaation 

vähentymisen vaikutus aktiivisuustason ylläpysymiseen on selvittämättä, mutta tulokset antavat 

viitteitä sisäisen motivaation vähentymisen yhteydestä laskeneeseen sosiaaliseen ja 

psyykkiseen elämänlaatuun. Parhaiten hyötyväksi kohderyhmäksi etäteknologiaa sisältävälle ja 

fyysisesti aktivoivalle kuntoutukselle näyttäytyi 36-60vuoden ikäisten joukossa nuorimmat 

sekä alkujaan passiivisimmat henkilöt. Lisäksi kevyen fyysisen aktiivisuuden kohentumista 
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tapahtui eniten niillä, joiden elämänlaadun ympäristötekijät myös kohentuivat. Etäteknologiaa 

sisältävän kuntoutuksen vaikutus ei eronnut kuntoutusryhnmien (sydän, TULES, KIILA) 

välillä. Tutkielman tulokset herättävät kysymyksiä, joita tulee vahvistaa laadukkaalla 

jatkotutkimuksella. 
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LIITE1. Lähtötilanteessa kuntoutujien täyttämiä kyselyitä 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LIITE 2. BREQ3-kyselystä muodostettujen summamuuttujien vertailu tutkimuksessa 

käytettyjen ja alkuperäisten välillä. 

 

 Cronbachin alfa ja 

pääkomponenttianalyysi 

Alkuperäinen jaottelu (Markland 2014) 

Summamuuttuja Kysymykset Summamuuttuja Kysymykset  

E
ri

la
is

et
 

Arvot & identiteetti 1,5,11,17,19,23 Integrated regulation 5,11,17,23 

Mielihyvä & nautinto 9,13,15,21 Intrinsic regulation 3,9,15,21 

Hauskuus & hyöty 3,7 Identified regulation 1,7,13,19 

Y
h
te

n
ev

ät
 Merkityksellisyys 2,8,14,20 Amotivation 2,8,14,20 

Syyllisyys & häpeä 4,10,16,22 Introjected regulation 4,10,16,22 

Paine 6,12,18,24 External regulation 6,12,18,24 

   

 



 

 

 

LIITE 3. Lineaariseen regressioon valikoituneet 22 muuttujaa. 

 

kevyt aktiivisuus lähtötilanteessa, 

ikä,  

sukupuoli,  

kuntoutusryhmä – tules (dummymuuttuja) 

kuntoutusryhmä – kiila (dummymuuttuja) 

kuntoutusryhmä – sydän (dummymuuttuja)  

Movendos-alustalla viestintä-aktiivisuus,  

koetun työkyvyn muutos,  

vyötärön ympäryksen muutos,  

muutos koetussa pystyvyydessä liikuntaan, kun muuta tekemistä, 

muutos koetussa pystyvyydessä liikuntaan, kun mieliala alhaalla,  

muutos koetussa pystyvyydessä liikuntaan liikuntauon jälkeen,  

fyysisen elämänlaadun muutos, 

psyykkisen elämänlaadun muutos, 

sosiaalisen elämänlaadun muutos,  

elämänlaadun ympäristötekijöiden muutos,  

muutos liikuntamotivaation painottumisessa mielihyvään ja nautintoon,  

muutos liikuntamotivaation painottumisessa arvoihin identiteettiin, 

muutos liikuntamotivaation painottumisessa liikunnan merkityksellisyyteen, 

muutos liikuntamotivaation painottumisessa syyllisyyteen ja häpeään,  

muutos liikuntamotivaation painottumisessa hauskuuteen ja hyötyyn,  

muutos liikuntamotivaation painottumisessa paineeseen. 

  



 

 

 

LIITE 4.  Lineaarisen regressioanalyysin jäännöskuviot. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


