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Erilaiset puettavat teknologiat ovat yleistyneet vauhdilla kuluttajien 
keskuudessa. Mittaamalla ja seuraamalla esimerkiksi käyttäjien fyysistä 
aktiivisuutta, unta sekä päivittäistä kuormaa puettavat hyvinvointiteknologiat 
pyrkivät tarjoamaan käyttäjilleen arvokasta tietoa hyvinvoinnin ja terveyden 
tueksi. Puettavien hyvinvointiteknologioiden haasteena on kuitenkin käyttäjien 
motivoiminen pitkäaikaiseen käyttöön. Useat käyttäjät keskeyttävät puettavien 
teknologioiden käytön lyhyessä ajassa käytön aloittamisen jälkeen, mikä 
vaikuttaa negatiivisesti mahdollisuuteen saavuttaa hyvinvointiin liittyviä 
hyötyjä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät 
vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen keskittyvän puettavan 
hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen. Puettavien teknologioiden käytön 
jatkamiseen keskittyneen aikaisemman tutkimuksen määrä on melko vähäistä 
ja aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet suurelta osin älykellojen ja 
aktiivisuusrannekkeiden käytön jatkamiseen. Tämän tutkimuksen kohteena on 
puettava hyvinvointiteknologia Firstbeat Life, joka on suunnattu ensisijaisesti 
työhyvinvoinnin tukena käytettäväksi laitteeksi. Tutkimus toteutettiin 
kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tutkimuksen aineisto kerättiin 
kyselytutkimuksen avulla, johon vastasi Firstbeat Life puettavan 
hyvinvointiteknologian käyttäjiä (n = 117). Aineisto analysoitiin 
rakenneyhtälömallin avulla, ja tavoitteena oli löytää tutkimusmallin mukaisia 
faktorien välisiä tilastollisesti merkitseviä kausaalisuhteita. Tutkimusmalli 
koostui seitsemästä faktorista, jotka valittiin aikaisemman puettavien 
hyvinvointiteknologioiden käytön jatkamiseen keskittyneen 
tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Malliin valitut faktorit olivat odotusten 
vahvistuminen, koettu hyödyllisyys, tyytyväisyys, minäpystyvyys, tavat, 
koettu nautinto sekä koettu estetiikka. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan 
puettavan hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen vaikuttaa positiivisesti 
käyttäjien kokema hyödyllisyys, käyttäjien teknologiaa kohtaan kohdistamien 
odotusten vahvistuminen sekä käyttöön liittyvien tapojen muodostuminen. 
Tyytyväisyydellä, koetulla estetiikalla, koetulla nautinnolla tai 
minäpystyvyydellä ei todettu tässä tutkimuksessa olevan tilastollisesti 
merkitsevää vaikutusta puettavan hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen. 
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää puettavien 
hyvinvointiteknologioiden kehitystyössä sekä tulevien puettaviin 
hyvinvointiteknologioihin keskittyvien tutkimusten pohjana. 
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ABSTRACT 

Järvinen, Toni 
Factors influencing the continued use of wearable wellness technology 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2021, 74 pp.  
Information Systems Science, Master’s Thesis 
Supervisor: Moilanen, Panu; Riekkinen, Janne 

Various wearable technologies have become widespread among consumers. By 
measuring and monitoring users' physical activity, sleep, and daily load, 
wearable wellness technologies aim to provide information for the users that 
supports their well-being and health. However, the challenge for wearable 
wellness technologies is to motivate users for long-term use. Many users 
discontinue the use of wearable technologies within a short period after the 
commencement of use, which harms the achievement of the well-being benefits 
to users. The purpose of this study was to determine which factors contribute to 
the continued use of wearable wellness technology focused on well-being and 
health. There has been little focus in previous research on continuing use of 
wearable technologies and the research has mainly focused on smartwatches 
and activity bracelets. The subject of this study is the wearable wellness 
technology Firstbeat Life, which is primarily aimed at being a device used to 
support well-being at work. The study was conducted using quantitative 
research methods. The data of the study were collected by using a survey, 
which was answered by the users of the Firstbeat Life wearable wellness 
technology (n = 117). The data were analyzed by using a structural equation 
model, the aim of which was to find statistically significant causal relationships 
between factors according to the research model. The research model consisted 
of seven factors based on the previous studies that had an impact on the 
continued use of wearable wellness technology. The factors selected for the 
model were confirmation of expectations, perceived usefulness, satisfaction, 
self-efficacy, habits, perceived enjoyment, and perceived aesthetics. According 
to the research results, the continued use of wearable wellness technology is 
positively influenced by the perceived usefulness by users, the confirmation of 
their expectations, and the formation of habits related to the use. However, 
satisfaction, perceived aesthetics, perceived enjoyment, or self-efficacy were not 
found to have a statistically significant effect on the continued use of wearable 
wellness technology. The results of the research can be utilized in the 
development of wearable well-being technologies, as well as a basis for future 
research on wearable wellness technologies. 

 
Keywords: Wearable Technology, Wellness Technology, Continued Use, ECM-
model, Structural Equation Model 
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Puettavat teknologiat ovat yleistyneet vauhdilla kuluttajien keskuudessa. Ko-
konaisuudessaan puettavien teknologioiden markkina oli vuonna 2020 kooltaan 
32.63 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja kasvun on ennustettu jatkuvan noin 16 
prosentin vuosittaisella tasolla, jolloin markkina saavuttaisi yli 100 miljardin 
Yhdysvaltain dollarin rajan vuoteen 2027 mennessä (Grand View Research, 
2020). Suosituimpia puettavan teknologian tuotteita ovat älykellot ja aktiivi-
suusrannekkeet ja vuonna 2020 näitä myytiin yli 193 miljoonaa kappaletta maa-
ilmanlaajuisesti (CCS Insight & Koytcheva, 2021). Kasvavasta kiinnostuksesta ja 
suosiosta huolimatta useat käyttäjät kuitenkin lopettavat puettavien teknologi-
oiden käytön nopeasti käytön aloittamisen jälkeen. Kolmannes yhdysvaltalaisis-
ta käyttäjistä keskeyttää puettavien teknologioiden käytön puolessa vuodessa 
käytön aloittamisen jälkeen (Lee, Kim, Ryoo, Shin, 2016). Käytön keskeyttämi-
selle voi olla monenlaisia syitä. Esimerkiksi useat älykellojen tai aktiivisuusran-
nekkeiden käyttäjät lopettavat laitteiden käyttämisen, koska he eivät koe käyt-
töä hyödylliseksi tai he kyllästyvät niihin (Gartner, 2016). Puettavia teknologioi-
ta on kuitenkin moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin, ja jokaisella näistä tekno-
logioista on omat erikoispiirteensä. Teknologioiden eroavaisuuksien vuoksi 
myös käytön jatkamiseen vaikuttavissa tekijöissä voi olla eroavaisuuksia tarkas-
teltavasta teknologiasta riippuen. Erilaisten puettavien teknologioiden käytön 
jatkamiseen vaikuttavia tekijöitä on tärkeää selvittää, jotta näitä teknologioita 
voidaan kehittää vastaamaan paremmin käyttäjien vaatimuksia ja näin saada 
heidät jatkamaan puettavien teknologioiden käyttöä. Tässä tutkimuksessa kes-
kitytään ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen keskittyvään puettavaan teknolo-
giaan, josta tutkimuksessa käytetään termiä puettava hyvinvointiteknologia. Tut-
kimuksen tavoitteena on selvittää puettavan hyvinvointiteknologian käytön 
jatkamiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Viimeisten vuosikymmenien aikana tapahtuneet muutokset niin ihmisten 
vapaa-ajalla, kuin työpaikoilla ovat vaikuttanut merkittävästi ihmisten fyysisen 
aktiivisuuden vähenemiseen, mikä näkyy etenkin istumisen määrän lisäänty-
misenä töissä ja vapaa-ajalla (Moilanen, Salo & Frank, 2014). Passiivisemmaksi 
muuttunut elämäntapa altistaa ihmiset erilaisille terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyville riskeille. Liikkumattomuus ja huono ruokavalio ovat eräitä merkittä-
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vimmistä kuoleman ja erilaisten sairauksien aiheuttajista maailmassa (Maher, 
Ryan, Ambrosi & Edney, 2017). Puettavat hyvinvointiteknologiat voivat paran-
taa käyttäjän tietoisuutta hänen terveydestään ja hyvinvoinnistaan seuraamalla 
esimerkiksi käyttäjän fyysistä aktiivisuutta, askelten määrää, unen laatua sekä 
sydämen sykettä. Käyttäjät tulisi pystyä sitouttamaan puettavan hyvinvointi-
teknologian käyttöön tarpeeksi pitkäksi aikaa, jotta he ehtisivät muodostamaan 
teknologian käyttöön ja itsensä mittaamiseen liittyviä tapoja sekä huomata, 
kuinka heidän omasta hyvinvoinnistaan oppimansa asiat voivat auttaa heitä 
tekemään terveyden ja hyvinvoinnin kannalta parempia valintoja päivittäin. 
Useat käyttäjät kuitenkin luopuvat puettavan teknologian tuotteista sillä he ei-
vät koe laitteiden käytön vastaavan heidän ennakko-odotuksiaan niiden käyt-
töä kohtaan (Clawson, Pater, Miller, Mynatt & Mamykina, 2015). Käyttäytymi-
seen liittyvien muutosten aikaansaaminen vaatii aikaa (Rupp, Michaelis, 
McConnell & Smither, 2018), minkä lisäksi käyttäjien tulisi pystyä omaksumaan 
uusia asioita ja ymmärtämään kuinka uudet opitut asiat auttavat heitä päivittäi-
sessä elämässä, jotta muutosten tekeminen on ylipäätään mahdollista (Sforzo, 
Moore & Scholtz, 2015). Tämä asettaa puettavien hyvinvointiteknologioiden 
valmistajat haasteen eteen, sillä käyttäjää tulisi pystyä motivoimaan laitteen 
tarpeeksi pitkäaikaiseen käyttöön, minkä lisäksi käyttäjälle pitäisi pystyä opet-
tamaan uusia asioita sekä tukemaan häntä opittujen asioiden viemisessä käy-
täntöön. 

Puettavien teknologioiden kehitys mahdollistaa myös disruptiivisten eli 
markkinoita muuttavien innovaatioiden syntymisen. Esimerkiksi työhyvin-
voinnin parantamisessa ja seuraamisessa puettavalla teknologioilla on mahdol-
lisuus kasvattaa asemaansa merkittävästi. Kun vielä 2000-luvun alkupuolella 
työhyvinvointiohjelmat koostuivat pääasiassa terveyskyselyistä tai terveyskou-
lutuksista (Baicker, Cutler & Song, 2010), on teknologian kehittyminen mahdol-
listanut uudenlaisia menetelmiä työhyvinvoinnin seuraamiseksi ja paranta-
miseksi. Puettavien hyvinvointiteknologioiden yleistyessä työhyvinvointioh-
jelmat ovat alkaneet hyödyntämään niiden mahdollistamaa seurantaa tervey-
destä ja hyvinvoinnista vuorokauden ympäri. Työhyvinvoinnin seuraaminen 
on työnantajille myös taloudellisesti kannattavaa, mikä voi lisätä intressejä 
kannustaa työntekijöitään hyvinvointia tukevien puettavien teknologioiden 
käyttöön. Vuonna 2010 julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa selvisi, että 
työhyvinvointiohjelmaan sijoitettua yhtä dollaria kohtaan tulee säästöä 3,27 
dollaria lääkärikuluissa sekä 2,73 dollaria työpoissaolojen vähentymisen joh-
dosta (Baicker ym., 2010). Puettavien hyvinvointiteknologioiden muodostaman 
datan ansiosta yhtä rahayksikköä kohden saatu säästö voi tulevaisuudessa kas-
vaa vielä suuremmaksi. Kuitenkin mahdollisimman suuren hyödyn saavutta-
miseksi tulisi työntekijät saada sitoutettua pidempiaikaiseen puettavan tekno-
logian käyttöön. Springbukin (2016) tutkimuksen mukaan puettavien teknolo-
gioiden hyödyntäminen työhyvinvoinnin tukena tuotti kahden vuoden ajanjak-
solla noin 25 prosentin säästön hyvinvointiteknologiaa hyödyntäneiden työnte-
kijöiden terveydenhuoltokustannuksissa verrattuna niihin työntekijöihin, joilla 
ei ollut käytössään vastaavaa teknologiaa. Mahdollisista suurista hyödyistä 
huolimatta, myös yrityksillä on kuitenkin usein vaikeuksia saada työntekijöi-
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tään jatkamaan puettavien työhyvinvointipalveluiden käyttöä (Stepanovic, 
Mettler, Schmidt-Kraepelin, Thiebes & Sunyaev, 2019). 

1.1 Tutkielman tarkoitus ja tulokset 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää puettavan hyvinvointiteknologian 
käytön jatkamiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen kohteena on puettava 
hyvinvointiteknologia Firstbeat Life. Firstbeat Life on työhyvinvointiin keskit-
tyvä puettava hyvinvointiteknologia, jonka tavoitteena on antaa käyttäjälle sel-
keä kuva siitä, minkälaisia reaktioita kehossa tapahtuu vuorokauden aikana 
sekä opettaa käyttäjälle, minkälaiset asiat vaikuttavat hyvinvointiin (Firstbeat 
Life, 2021). Näin käyttäjät voivat löytyy juuri heille sopivia tapoja parantaa ke-
hon ja mielen hyvinvointia sekä löytää tasapainon kuormituksen ja palautumi-
sen välillä (Firstbeat Life, 2021). Tutkimuksessa selvitetään yksittäisten käyttä-
jien näkökulmasta Firstbeat Lifeen liittyvien osa-alueiden vaikutusta käytön 
jatkamiseen. Tutkimuksen tutkimuskysymys on:  

 
Mitkä tekijät vaikuttavat käyttäjien aikomukseen jatkaa puettavan hyvinvointiteknolo-
gian käyttöä? 

 
Tutkimus toteutettiin määrällisenä kyselytutkimuksena. Kysely lähetettiin 
Firstbeat Lifen käyttäjille kuukausi käytön aloittamisen jälkeen, jotta pystyttiin 
varmistamaan, että käyttäjille on muodostunut selkeä mielipide kyseisen puet-
tavan hyvinvointiteknologian käyttämisestä. Kyselytutkimuksen pohjalta luo-
tiin ECM-malliin (Expectation Confirmation Model) pohjautuva rakenneyhtä-
lömalli, jota oli muokattu Firstbeat Lifen ominaisuuksiin sopivaksi. Alkuperäis-
tä ECM-mallia täydennettiin aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella vas-
taamaan tutkimuksen kohteena olevan puettavan hyvinvointiteknologian eri-
tyispiirteitä. Lopullisessa, tässä tutkimuksessa käytetyssä, ECM-mallissa muut-
tujina olivat: odotusten vahvistuminen, koettu hyödyllisyys, tyytyväisyys, tapa, 
koettu estetiikka, koettu nautinto ja minäpystyvyys. Tämän tutkimuksen tulos-
ten perusteella Firstbeat Lifen käytön jatkamiseen vaikuttaa positiivisesti käyt-
täjien odotusten vahvistuminen, käyttäjien kokema hyödyllisyys sekä käytön 
aikana muodostuneet tavat. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tulevai-
suuden kehitystyössä, jotta voidaan kehittää puettavien hyvinvointiteknologi-
oiden osa-alueita, jotka vaikuttavat käyttäjien käytön jatkamiseen. 

1.2 Tutkielman rakenne 

Tämän tutkielman rakenne muodostuu johdannosta ja kuudesta pääluvusta. 
Johdannon jälkeen luvussa kaksi avataan tarkemmin puettavan hyvinvointi-
teknologian käsitettä sekä käsitellään puettaviin hyvinvointiteknologioihin liit-
tyviä hyötyjä ja haasteita sekä puettavan hyvinvointiteknologian hyödyntämis-
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tä työhyvinvoinnin tukena. Kolmannessa luvussa käsitellään puettavan hyvin-
vointiteknologian käytön jatkamiseen vaikuttavia tekijöitä sekä esitellään tut-
kimuksessa käytettävä ECM-malli ja malliin lisätyt muuttujat, jotka ottavat 
huomioon tutkimuksen kohteena olevan puettavan hyvinvointiteknologian eri-
tyisvaatimukset. Lukujen kaksi ja kolme tarkoituksena on luoda tutkimuksen 
teoreettinen viitekehys. Neljännessä luvussa käydään läpi tutkimusmenetelmä 
ja tutkimuksen tavoitteet sekä esitellään tutkimuksessa tutkittu puettava hy-
vinvointiteknologia ja tutkimuksessa käytetty tutkimusprosessi, sekä rakenne-
yhtälömalli. Viidennessä luvussa käydään läpi tutkimustuloksia. Kuudennessa 
luvussa esitellään tutkimuksen teoreettiset ja käytännön johtopäätökset sekä 
pohditaan tutkimustuloksia ja niiden suhdetta aiempaan tutkimukseen. Lisäksi 
kuudennessa luvussa käydään läpi tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti, 
tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset. Seitsemännessä luvussa 
esitetään tutkimuksen yhteenveto. 
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Tässä luvussa avataan puettavan hyvinvointiteknologian käsitettä, käydään 
läpi itsensä mittaamisen ilmiötä, sekä käsitellään puettaviin hyvinvointitekno-
logioihin liittyviä hyötyjä ja haasteita. Lisäksi tarkastellaan puettavan hyvin-
vointiteknologian käyttämistä apuna työhyvinvoinnin parantamisessa, sekä 
minkälaisia ongelmia ja haasteita puettavien hyvinvointiteknologioiden käytös-
tä työhyvinvoinnin parantamiseksi voi syntyä. 

2.1 Puettava hyvinvointiteknologia 

Puettavalla teknologialla (engl. Wearable Technology) tarkoitetaan teknologiaa, 
jonka käyttäjä voi pukea päällensä tai asettaa keholleen. Teknologian kehitty-
minen on mahdollistanut aiempaa tarkempien ja tehokkaampien puettavien 
teknologioiden kehittämisen tasolle, joka mahdollistaa esimerkiksi hyvinvoin-
tiin liittyvän hyödyllisen informaation tarjoamisen käyttäjille. Yleisiä puettavan 
teknologian laitteita ovat esimerkiksi älykellot, älysormukset, sekä aktiivisuus-
rannekkeet. Puettavien teknologioiden kehittymisen ja niiden ympärivuoro-
kautisen käytön mahdollistumisen myötä ne ovat yleistyneet kuluttajien kes-
kuudessa viime vuosina (Bayoumy ym., 2021). Tässä tutkimuksessa keskitytään 
käyttäjien terveyteen ja hyvinvointiin keskittyviin puettaviin teknologioihin, 
joista käytetään tässä tutkimuksessa termiä puettava hyvinvointiteknologia. 
Puettavien hyvinvointiteknologioiden keskeisimmät piirteet esitellään tässä 
luvussa. 

2.1.1 Puettavien hyvinvointiteknologioiden ominaispiirteet 

Yleisimmin puettavan teknologian tuotteet keskittyvät hyvinvoinnin ja harjoit-
telun seuraamiseen erilaisten aktiivisuusrannekkeiden tai urheilukellojen avulla, 
mutta markkinoille syntyy jatkuvasti myös uusia erilaisia innovaatioita (Kari, 
Kettunen, Moilanen & Frank, 2017). Yksinkertaisimmat puettavien hyvinvointi-
teknologioiden ominaisuudet seuraavat esimerkiksi käyttäjien päivittäisiä aske-
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leita tai sydämen sykettä. Algoritmien ja analytiikan avulla on kuitenkin mah-
dollista kehittää uusia ominaisuuksia, jotka pohjautuvat käyttäjästä kerättyyn 
fysiologiseen dataan. Esimerkiksi käyttäjän vireystilaa voidaan mitata vuoro-
kauden ympäri, voidaan tunnistaa unen laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä pys-
tytään seuraamaan ja ohjaamaan käyttäjän harjoittelusta aiheutunutta kuormaa 
(Firstbeat Analytics, 2021). Puettavien teknologioiden jatkuvan käytön help-
pous erottaa kyseiset teknologiat muusta kuluttajateknologiasta (Ogbanufe & 
Gerhart, 2018). Jatkuva ja ympärivuorokautinen käyttö puolestaan mahdollistaa 
pitkäaikaisen fysiologisen datan keräämisen ja suositusten tekemisen käyttäjän 
omaan dataan perustuen. Fysiologisen datan keräämiseen puettavat teknologiat 
käyttävät useita erilaisia sensoreita, jotka mittaavat esimerkiksi käyttäjän syket-
tä, verenpainetta, kehon lämpötilaa, happisaturaatiota ja hengitysrytmiä (Pante-
lopoulos & Bourbakis, 2009). Lisäksi dataa kerätään usein myös ympäristöstä, 
mittaamalla esimerkiksi kiihtyvyyttä ja korkeutta tai sijaintia GPS-
paikannuksen avulla. Objektiivisen informaation, kuten sydämen sykkeen tai 
tietyn toiminnan intensiteetin, lisäksi puettavat teknologiat mahdollistavat 
myös subjektiivisen informaation, kuten tunteiden vaikutusten ja koettujen oi-
reiden seurannan (Shin & Biocca, 2017).  

Kirjallisuudessa puettavasta teknologiasta käytetään erilaisia termejä 
kuten: ”Wearable health-monitoring systems” (Pantelopoulos & Bourbakis, 
2009), ”Consumer Health Wearables” (Piwek, Ellis, Andrews & Joinson, 
2016), ”Multifunctional Wearable Devices” (Son ym., 2014)  ja ”Wearable Fit-
ness Technology” (Lunney, Cunningham & Eastin, 2016). Kyseiset termit viit-
taavat jatkuvaan fysiologisen datan mittaamiseen puettavan teknologian avulla. 
Tässä tutkielmassa käytetään termiä puettava hyvinvointiteknologia, jolla tämän 
tutkielman kontekstissa tarkoitetaan käyttäjän päälle puettavaa teknologiaa, 
joka kerää käyttäjästään fysiologista dataa ensisijaisena tavoitteenaan edistää 
käyttäjän hyvinvointia ja terveyttä. 

2.1.2 Itsensä mittaamisen hyötyjä 

Termi quantified self, joka voidaan kääntää suomeksi muotoon mitattu minä, 
esiintyy usein puettavan teknologian kirjallisuudessa. Mitattu minä kuvaa it-
sensä mittaamisen ilmiötä, joka liittyy erilaisten terveystietojen kuten painon, 
unen sekä sykevaihtelun mittaamiseen erilaisten puettavien teknologioiden 
avulla (Wang, Weber & Mitra, 2016). Mitatun minän avulla pyritään mittaa-
maan mahdollisimman paljon käyttäjään itseensä liittyvää dataa (Swan, 2009). 
Käyttäjien tavoitteena on hyödyntää jatkuvasti itsestään keräämäänsä tervey-
teen ja aktiivisuuteen liittyvää tietoa elämänlaatunsa ja hyvinvointinsa paran-
tamiseksi sekä saada parempaa ymmärrystä siitä, mitä heidän kehoissaan ta-
pahtuu (de Arriba-Pérez, Caeiro-Rodríguez & Santos-Gago, 2018; Kim, 
Jeongeun, 2014; Piwek ym., 2016). Piwekin ym. (2016) mukaan mitatun minän 
positiivisesta vaikutuksesta käyttäjien elämänlaatuun on kuitenkin vain vähän 
empiiristä todistusaineistoa, ja todisteet positiivisesta vaikutuksesta perustuvat 
usein yksittäisten käyttäjien yksittäisiin kokemuksiin. Käyttäjän aktiivisuutta 
seuraavilla puettavilla teknologioilla ei esimerkiksi ole pystytty todistamaan 
olevan perinteisiä menetelmiä parempia vaikutuksia painon pudotukseen (Jaki-
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cic ym., 2016). Toisaalta puettavien teknologioiden käytöllä on todettu olevan 
positiivista vaikutusta terveyden edistämiseen, aktiivisuuteen, harjoitteluun, 
sekä yleiseen hyvinvointiin (Lunney ym., 2016). 

Potentiaalisia puettavan teknologian mahdollistamia hyötyjä ei kuiten-
kaan saavuteta, mikäli käyttäjät eivät ymmärrä kyseisten teknologioiden käytön 
mahdollistamia hyötyjä tai käyttöön liittyviä yksityiskohtia (Choi, B., Hwang & 
Lee, 2017). Mahdollistaakseen puettavien teknologioiden hyödyn ymmärtämi-
sen tulisi kyseisten teknologioidenpystyä tarjoamaan käyttäjilleen merkityksel-
lisempää dataa ja palautetta. Erilaiset käyttäjät tulisi pystyä ottamaan huomi-
oon, sillä esimerkiksi kilpaurheilijat voivat vaatia erilaista palautetta ja infor-
maatiota puettavilta teknologioilta kuin liikuntaa aloittavat ja hyvinvoinnin 
parantamiseen tähtäävät käyttäjät. 

2.1.3 Hyvinvointiteknologia ja motivaatiotekijät 

Hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen liittyy olennaisesti käyttäjän moti-
vaatio teknologian käyttöä kohtaan. Motivaatiotekijöiden ymmärtämisessä kes-
keisenä tekijänä on itseohjautuvuusteoria (Self-determination theory, STD). It-
seohjautuvuusteoria keskittyy ihmisten motivaatioihin, kehitykseen ja hyvin-
vointiin (Deci & Ryan, 2008), keskittyen psykologisiin prosesseihin, jotka tuke-
vat ihmisten toimintaa ja terveyttä (Ryan & Deci, 2000). Itseohjautuvuusteoriaa 
edeltävät motivaatioteoriat ovat keskittyneet motivaation määrään, pitäen 
kaikkea motivaatiota yhtenäisenä, kun taas itseohjautuvuusteoria pyrkii lajitte-
lemaan motivaation eri laatuihin, joiden avulla pystytään ennustamaan moti-
vaation seuraamuksia tarkemmin kuin tutkimalla pelkkää motivaation määrää 
(Deci & Ryan, 2008). Itseohjautuvuusteoria erottelee sisäisen ja ulkoisen moti-
vaation toisistaan. Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan jonkin asian tekemistä 
siitä saatavan sisäisen nautinnon takia. Mikäli esimerkiksi liikuntaa tai urheilua 
harrastetaan siitä aiheutuvan nautinnon ja hyvän olon tunteiden vuoksi, on mo-
tivaatio toimintaa kohtaan sisäistä. Ulkoisella motivaatiolla taas tarkoitetaan 
jonkin asian tekemistä sen vuoksi, että saavutetaan ulkoista, toiminnan kohteen 
ulkopuolista hyötyä, kuten palkintoja tai sosiaalista hyväksyntää. (Teixeira, 
Carraça, Markland, Silva & Ryan, 2012.) Jos esimerkiksi urheilija urheilee pel-
kästään siitä saamansa rahallisen palkkion takia, voi kyse olla ulkoisesta moti-
vaatiosta.  

Autonomisella motivaatiolla tarkoitetaan sisäisten tavoitteiden ja seurauk-
sien kanssa yhdenmukaista käyttäytymistä, eli käyttäytymisen itsemääräämistä, 
joka on sidoksissa sisäiseen motivaatioon (Hagger ym., 2014). Autonomisella 
motivaatiolla on positiivinen vaikutus ongelmanratkaisua vaativiin aktiviteet-
teihin, sekä se vaikuttaa positiivisesti pitkän aikavälin toiminnan jatkuvuuteen, 
esimerkiksi terveellisen elämäntavan muutoksessa (Deci & Ryan, 2008). Mi-
quelonin ja Vallerandin (2008) mukaan itseohjautuvuusteorian perusteella au-
tonomisten tavoitteiden tavoittelu lisää hyvinvointia, koska tällöin tavoitteet 
ovat aidosti ihmisen omiaan, ja täyttävät näin ollen ihmisen psykologiset tar-
peet. Kontrolloitu motivaatio taas on sidoksissa ulkoiseen motivaatioon ja se 
taas tarkoittaa ulkoisten asioiden kuten palkintojen tai suosion tavoittelemista, 
jolloin yksilöt käyttäytyvät kontrolloiduista syistä, joka johtaa vastuun ja pai-
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neiden tuntemiseen toiminnan aikana. Kontrolloitujen tavoitteiden tavoittelu 
voi johtaa hyvinvoinnin heikkenemiseen koska kontrolloidut tavoitteet eivät ole 
välttämättä ihmisten arvojen mukaisia ja näin ollen eivät täytä psykologisia tar-
peita (Miquelon & Vallerand, 2008). Autonominen motivaatio johtaakin parem-
piin lopputulemiin verrattuna ulkoisiin motivaatiotekijöihin, sillä ihmiset suo-
riutuvat parhaiten, kun he voivat tehdä itsenäisiä ratkaisuja (Deci & Ryan, 2000). 
Mahdollistaakseen autonomisen motivaation syntymisen käyttäjien tulisi pys-
tyä itse määrittelemään omat tavoitteensa mitä he haluavat puettavien hyvin-
vointiteknologioiden avulla saavuttaa. Lisäksi kyseisten tavoitteiden saavutta-
misen tulisi pohjautua vapaaehtoisuuteen, eikä ulkoisten palkintojen saavutta-
miseen.  

Williamsin ym. (2004) mukaan autonomista motivaatiota pystytään tuke-
maan erilaisin keinoin. Esimerkiksi selvittämällä ja tukemalla henkilön itse ko-
kemia ajatuksia, tukemalla henkilöiden itse tekemiä aloitteita, tarjoamalla erilai-
sia vaihtoehtoja sekä minimoimalla henkilöiden kokemaa painetta voidaan tu-
kea autonomista motivaatiota, samanaikaisesti saavuttaen parempia terveyteen 
liittyviä hyötyjä. Ihmiset ottavat enemmän vastuuta terveydestään ja onnistuvat 
paremmin terveyteen liittyvissä muutoksissa, kun heidän autonomista motivaa-
tiotaan tuetaan. (Williams ym., 2004.) Käyttäjien motivaatioon vaikuttaa myös 
yksilöiden kyvyt liikuntaa, hyvinvointia ja puettavan hyvinvointiteknologian 
käyttöä kohtaan. 

Vallerandin (1997) mukaan motivaatioon vaikuttavat myös sosiaaliset te-
kijät, jotka voidaan jakaa kolmeen ryhmään: osaamisen tunteeseen (competence), 
autonomiaan (autonomy) ja yhteenkuuluvuteen (relatedness). Osaamisen tunteel-
la tarkoitetaan sitä, miten hyvin ihminen pystyy olemaan vuorovaikutuksessa 
ympäristön kanssa. Autonomia puolestaan tarkoittaa sitä, kuinka vapaasti ih-
minen pystyy valitsemaan haluamansa toimintatavan. Yhteenkuuluvuudella 
taas tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin ihminen tuntee kuuluvansa osaksi muuta 
yhteisöä. (Vallerand, 1997.) Puettavat hyvinvointiteknologiat pystyvät tuke-
maan motivaatioon vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä erilaisin keinoin. Kernerin ja 
Goodyearin (2017) mukaan puettaviin teknologioihin liittyvää osaamisen tun-
netta pystytään tukemaan erilaisten onnistumisista viestivien palautteiden 
avulla, esimerkiksi aktiivisuustavoitteiden täyttymisestä onnittelemalla. Auto-
nomian tunnetta taas voidaan heidän mukaansa parantaa antamalla käyttäjien 
personoida ja vaikuttaa omiin tavoitteisiinsa. Yhteenkuuluvuuden tunnetta 
voidaan puolestaan parantaa erilaisten yhteisöjen ja haasteiden luomisella, jois-
sa esimerkiksi tavoitellaan ryhmässä tiettyjen aktiivisuustavoitteiden saavutta-
mista. (Kerner & Goodyear, 2017.) 

Minäpystyvyydellä (self-efficacy) tarkoitetaan yksilön uskoa omiin ky-
kyihinsä suorittaa erilaisia aktiviteettejä (Bandura, 1977). Minäpystyvyys on 
yhteydessä tavoitteiden saavuttamiseen ja terveyden parantamiseen, sillä jos 
uskomus omiin kykyihinsä saavuttaa tavoitteitaan heikkenee, laskee myös mo-
tivaatio kyseistä toimintaa kohtaan (Sforzo ym, 2015). Vahvemman minäpysty-
vyyden omaavat henkilöt ovat sisäisesti motivoituneempia kuin henkilöt, joi-
den minäpystyvyys on heikompi (McAuley, Lox, Rudolph & Travis, 1994). Täs-
tä syystä puettavien hyvinvointiteknologioiden kohdalla käyttäjät, joiden lii-
kuntatausta tai tietämys hyvinvointia kohtaan on heikkoa, tarvitsevat erilaisia 
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ominaisuuksia kuin käyttäjät, jotka liikkuvat ja urheilevat säännöllisesti. Huan-
gin ja Renin (2020) mukaan korkean minäpystyvyyden yksilöt pystyvät noudat-
tamaan omia harjoitusohjelmia, mutta matalan minäpystyvyyden omaavat yk-
silöt tarvitsevat enemmän ohjausta ja seurantaa kuin pelkän ohjelman, jota seu-
rata. Kun korkeamman minäpystyvyyden omaaville käyttäjille toimivat pa-
remmin erilaisten osa-alueiden pisteytykset tai tasojen saavuttaminen, niin sa-
manaikaisesti heikomman minäpystyvyyden ja matalamman sisäisen motivaa-
tion omaavat käyttäjät arvostavat enemmän koettua hyödyllisyyttä, jonka he 
saavuttavat hyvinvointiteknologian käytön seurauksena (Huang & Ren, 2020). 
Hyvinvoinnin mittaaminen ja seuraaminen mahdollistaa heikomman liikunnan 
ja hyvinvoinnin minäpystyvyyden omaaville käyttäjille mahdollisuuden paran-
taa heidän hyvinvointiaan ja terveyttään, eli tekee puettavan hyvinvointitekno-
logian hyödylliseksi näille käyttäjille. Erityisesti käyttäjän pystyessä seuraa-
maan omaa kehitystään on hyvinvointiteknologioilla todettu olevan positiivisia 
vaikutuksia motivaatioon hyvinvointia kohtaan (Kari ym., 2017). Heikomman 
liikunnan ja hyvinvoinnin minäpystyvyyden omaaviin henkilöihin tulisi kiin-
nittää erityishuomiota sillä he tarvitsevat enemmän ulkoista motivaatiota ja tu-
kea verrattuna korkean minäpystyvyyden yksilöihin (Huang & Ren, 2020). Ul-
koisen motivaation lisäksi näiden heikomman minäpystyvyyden omaavien 
käyttäjien autonomista motivaatiota tulisi tukea, jotta he voivat onnistua pa-
remmin terveyteen liittyvissä elämäntapamuutoksissa. Autonomista motivaati-
oita voitaisiin tukea esimerkiksi tukemalla heidän itsensä tekemiä päätöksiä, 
tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja, sekä vähentämällä heidän kokemaan painetta 
(Williams ym., 2004). Banduran (1977) mukaan koettu minäpystyvyys ei ole 
pysyvä tila, vaan koettu minäpystyvyys voi kehittyä positiiviseen suuntaan 
myönteisten kokemusten ja taitojen oppimisen ansiosta. Parantunut minä-
pystyvyys auttaa käsittelemään negatiivisia kokemuksia  aikaisempaa pa-
remmin, minkä lisäksi se auttaa käsittelemään myös muita itsessään puutteelli-
sina kokemia asioita (Bandura, 1977).  

2.1.4 Puettavat hyvinvointiteknologiat terveyden tukena 

Hyvinvoinnista ja sen mittaamisesta erilaisten teknologioiden avulla on tullut 
kasvava kiinnostuksen aihe niin yksilöiden tasolla kuin terveydenhuollossa 
(Kari ym., 2017). Esimerkiksi terveyttä ja hyvinvointia mittaavat puettavat tek-
nologiat, joiden tarkoituksena on auttaa käyttäjiä elämään terveellisempää elä-
mää, ovat yleistyneet kuluttajien keskuudessa (Sun & Rau, 2015). Henkilökoh-
taista terveyttä mittaavat teknologiat kehittyvät nopeasti ja muuttuvat jatkuvas-
ti älykkäämmiksi. 

Kuluttajakäytössä olevia puettavia teknologioita ei voida pitää kliinisinä 
lääketieteelliseen käyttöön sopivina laitteina niiden datan laadun vaihtelevuu-
den vuoksi, mutta henkilökohtaisessa käytössä niiden hyödyntäminen tervey-
den edistämiseksi on yleisesti hyväksyttyä (de Arriba-Pérez ym., 2018). Puetta-
vien teknologioiden tarkkuus kuitenkin kehittyy jatkuvasti ja esimerkiksi Yh-
dysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA, Food and Drug Administration) on 
hyväksynyt korealaisen Samsungin älykellon sopivaksi laitteeksi sydänsähkö-
käyrän mittaamiseen (Samsung, 2020). Japanilaisen Omronin älykello on puo-
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lestaan FDA:n kliiniseen käyttöön hyväksymä laite verenpaineen mittaamiseen 
(Omron, 2020). Tarvittaessa henkilökohtaisessa käytössä kerättyä dataa voidaan 
käyttää pohjana lääketieteellisen avun hakemiselle ja sen avulla voidaan esi-
merkiksi tunnistaa toistuvia kaavoja, joita voidaan hyödyntää terveydenhuol-
lon apuna. Pantelopouloksen ja Bourbakisin (2009) mukaan henkilökohtaisen 
mittauksen mahdollistavien puettavien hyvinvointiteknologioiden uskotaan 
mahdollistavan sairauksien ja mahdollisten poikkeamien tunnistamisen aiem-
paa varhaisemmassa vaiheessa. Lisäksi puettavien hyvinvointiteknologioiden 
käyttö voi mahdollistaa kroonisten tautien paremman ymmärtämisen ja näiden 
tautien aiempaa paremman itsehoidon tulevaisuudessa (Pantelopoulos & Bour-
bakis, 2009).   

Puettava teknologia mahdollistaa potilaiden terveyden ja oireiden mit-
taamisen ympärivuorokautisesti heidän oman elämäntapansa mukaisessa käy-
tössä (Nayak, Bhattacharyya & Krishnamoorthy, 2019), mikä puolestaan paran-
taa lääkäreiden mahdollisuuksia löytää ratkaisevia tekijöitä diagnoosin laatimi-
selle ja näin ollen parantaa hoitoa ja paranemisen mahdollisuutta. Erilaisten 
sairauksien tunnistamiseen voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisia biosenso-
reita, jotka keräävät kehon nesteitä kuten sylkeä, entsyymejä ja vasta-aineita 
(Kim, Jayoung, Campbell, de Ávila & Wang, 2019). Biosensorien kehittyminen 
mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi veren sokeritasojen mittaamisen, mi-
kä mahdollistaisi esimerkiksi diabeteksen diagnosoinnin ja tarkkailemisen hel-
pommin ja huomaamattomammin verrattuna nykyisiin ratkaisuihin (Lee, H. 
ym., 2017). Biosensoreiden käytön yleistyminen vaatii kuitenkin laajempaa 
ymmärrystä erilaisista kehon nesteistä ja yhdistelmistä sekä laajempaa hyväk-
syntää lääketieteelliseltä yhteisöltä (Kim ym., 2019). Matalien kustannusten sekä 
käytön helppouden ja huomaamattomuuden ansiosta puettavalla hyvinvointi-
teknologialla on tulevaisuudessa mahdollisuus saada suuria muutoksia aikaan 
terveydenhoitoalalla (Pantelopoulos & Bourbakis, 2009). Puettavien hyvinvoin-
titeknologioiden tulee kuitenkin saavuttaa tarpeeksi luotettava ja tarkka datan 
keräämisen taso, jotta niitä voidaan pitää kliinisinä lääketieteelliseen hoitoon 
sopivina laitteina.  

Vaikka puettavat hyvinvointiteknologiat eivät vielä täytä laajasti lääketie-
teellisiä standardeja, voidaan niiden avulla silti saavuttaa terveyteen ja hyvin-
vointiin liittyviä tavoitteita. Terveyteen, hyvinvointiin, ja urheilusuoritusten 
parantamiseen keskittyvät puettavat hyvinvointiteknologiat ovat yleistyneet 
kuluttajien keskuudessa, ja esimerkiksi aktiivisuutta mittaavia puettavia hyvin-
vointiteknologioita käyttävät käyttäjät ovat lisänneet fyysistä aktiivisuutta käy-
tön seurauksena (Maher ym., 2017). Käytön yleistymiseen on vaikuttanut vah-
vasti ympärivuorokautisen sykkeen mittaamisen mahdollistaminen. Kelloissa ja 
rannekkeissa käytetään optista sykkeenmittausta, joka mahdollistaa jatkuvan 
terveyden ja hyvinvoinnin mittaamisen ympäri vuorokauden. Vastaavanlaista 
vuorokauden ympäri mittaamista voidaan soveltaa moniin erilaisiin käyttötar-
koituksiin. Ympärivuorokautisen datan avulla voidaan tunnistaa arjessa esiin-
tyviä tekijöitä, jotka kuormittavat kehoa ja näin ollen vaikuttavat hyvinvointiin 
negatiivisesti, tai vastapainoisesti voidaan tunnistaa positiivisia tekijöitä, jotka 
auttavat hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisessä. Esimerkiksi puettaviin hy-
vinvointiteknologioihin kuuluvien älysormusten valmistajan Oura Health Oy:n 
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perustajajäseniin kuuluva Petteri Lahtela toteaa, että mitä paremmin ihminen 
tuntee oman kehonsa ja oppii ymmärtämään, miten oma keho reagoi arjen 
kuormitukseen, sitä paremmassa tilanteessa hän on tekemään valintoja, jotka 
ovat hänelle itselleen hyväksi tietyllä hetkellä (Lahtela & Pekkinen, 2021). Pit-
käaikaisdatan kerääminen ja hyödyntäminen on tärkeässä osassa hyötyjen saa-
vuttamisessa puettavien hyvinvointiteknologioiden kanssa. Pitkäaikaisen käy-
tön myötä käyttäjä oppii näkemään omien tekojensa seuraukset kehoon ja hy-
vinvointiin liittyen ja pystyy näkemään kehityksen esimerkiksi fyysisen kunnon 
ja hyvinvoinnin osalta. Kestävän käyttäytymisen muutoksen mahdollistamisek-
si onkin keskeistä, että ihmiset pystyvät oppimaan uusia asioita ja ymmärtävät, 
miten uudet opitut asiat auttavat heitä elämässä (Sforzo ym, 2015). Käyttäjien 
sitouttaminen puettavien hyvinvointiteknologioiden pitkäaikaiseen ja jatku-
vaan käyttöön onkin tärkeää, sillä Sforzon ym. (2015) mukaan kestävän käyt-
täytymiseen liittyvän muutoksen tekeminen vaatii useita viikkoja tai kuukausia 
kestävän prosessin, johon kuuluvat erilaiset vastoinkäymiset ja niistä selviämi-
nen, itseensä liittyvien oivallusten tekeminen sekä erilaisten tavoitteiden aset-
taminen, ja jotka johtavat motivaation ja itseluottamuksen saavuttamiseen. 

2.1.5 Puettavan hyvinvointiteknologian haasteet ja ongelmat 

Yksi puettavien teknologioiden ongelmista on käytön keskeyttäminen nopeasti 
käytön aloittamisen jälkeen. Vuonna 2014 Yhdysvalloissa toteutetun kuluttaja-
tutkimuksen mukaan yli puolet yhdysvaltaisista käyttäjistä oli lopettanut puet-
tavan teknologian käytön.  Kolmannes käyttäjistä oli lopettanut laitteen käytön 
puolen vuoden sisällä käytön aloittamisesta. (Ledger & McCaffrey, 2014.) Sa-
mansuuntaiseen lopputulokseen päädyttiin myös australialaisessa tutkimuk-
sessa vuonna 2016, jonka mukaan lähes kolmannes käyttäjistä lopettaa puetta-
vien teknologioiden käytön sillä he eivät koe niitä hyödyllisinä tai tylsistyvät 
niihin (Gartner, 2016). Kuten edellisissä alaluvuissa on käsitelty, puettavien 
teknologioiden pitkäaikainen käyttö mahdollistaa käyttäjälle enemmän hyötyjä 
kyseisistä teknologioista. Kuitenkin yli neljännes internetin vertaiskaupoissa 
(esim. Craigslist) uudelleen myynnissä olleista puettavan teknologian tuotteista 
oli kaupan, koska laitteiden käyttö ei ollut vastannut käyttäjien odotuksia ky-
seisen teknologian käyttöä kohtaan (Clawson ym., 2015). Käyttäjien käytön ai-
kaiset kokemukset eivät aina vastaa niitä odotuksia, joita heille on muodostu-
nut ennen puettavien teknologioiden käyttöä. Markkinoinnin luomien odotus-
ten ja käyttäjäkokemuksen tulisikin kulkea käsi kädessä, jotta kuluttajat eivät 
pettyisi puettavien teknologioiden laitteiden käyttöön. Tavalliselle kuluttajalle 
voi olla haastavaa ymmärtää markkinoinnin paljouden vuoksi mikä kaikki on 
totta ja mikä ei (Lahtela & Pekkinen, 2021). Puettavien teknologioiden markki-
noilla on lukuisia laitteita, jotka mittaavat päällisin puolin samoja asioita kuten 
sykettä, päivittäistä kuormaa, stressiä ja unta. Tosiasiassa näiden laitteiden 
tarkkuuksissa on kuitenkin eroja, sillä esimerkiksi askeleiden, kuljetun matkan, 
poltetun energian ja unen mittaukset eroavat eri laitteiden välillä merkittävästi 
(Evenson, Goto & Furberg, 2015; Lee, J., Byun, Keill, Dinkel & Seo, 2018). Laite-
valmistajien tulisi pystyä validoimaan laitteidensa toiminnallisuudet esimerkik-
si standardisoitujen tutkimusten avulla, ennen kuin he markkinoivat kyseisiä 
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toimintoja (Lahtela & Pekkinen, 2021). Yksi mahdollisuus voisi olla globaalien 
standardien luominen esimerkiksi tiettyjen mittauksien tarkkuuteen ennen kuin 
kyseisiä ominaisuuksia saadaan markkinoida kuluttajille. Puettavien hyvin-
vointiteknologioiden keräämän datan tarkkuutta tulisi parantaa ja kerättyä da-
taa tulisi pyrkiä esittämään mahdollisimman selkeästi käyttäjälle, jotta mahdol-
liset virheelliset tulkinnat vältettäisiin. Virheellisten tulkintojen todennäköisyys 
kasvaa, kun käyttäjät, joilla ei ole riittävää tietämystä fysiologiasta ja lääketie-
teestä, yhdistävät omia oireitaan kuluttajatuotteilla kerättyyn dataan, joka ei 
välttämättä ole tarpeeksi tarkkaa (Piwek ym., 2016). 

Toinen mahdollinen selittävä tekijä käytön keskeyttämiselle voi olla, että 
kyseiset puettavat teknologiat epäonnistuvat vaikuttamaan käyttäjien elämään 
ja aiheuttamaan muutosta päivittäiseen elämään ja opittuihin tapoihin (Win-
dasari, Lin & Kato-Lin, 2021). Vaikka hyvinvoinnin seuranta ja mittaus voivat 
lisätä tietoisuutta päivittäisen aktiivisuuden tärkeydestä, osa käyttäjistä kes-
keyttää puettavien hyvinvointiteknologioiden käytön. Karin ym. (2017) mukaan 
osa käyttäjistä oppii uusia asioita fysiologiasta ja harjoituksen vaikutuksista 
puettavien teknologioiden avulla, mutta samalla kun opittavat asiat päättyvät, 
vähenee mielenkiinto teknologiaa kohtaan, mikä voi johtaa käytön lopettami-
seen. Esimerkiksi vuonna 2017 tehdyssä australialaisessa tutkimuksessa lähes 
joka kolmas puettavan hyvinvointiteknologian käytön keskeyttäneistä käyttäjis-
tä keskeytti käytön koska he kokivat oppineensa kaiken mahdollisen näiltä tek-
nologioilta, jolloin he eivät kokeneet enää tarpeelliseksi jatkaa niiden käyttöä 
(Maher ym., 2017). Tätä ei välttämättä voida pitää kyseisten teknologioiden 
epäonnistumisena, vaan pikemminkin osittaisena onnistumisena, sillä käyttäjä 
on oppinut uusia arvokkaita tietoja ja taitoja (Kari ym., 2017). Teknologian tar-
joajan näkökulmasta olisi kuitenkin tärkeää pystyä luomaan tuotteesta sellainen, 
joka motivoi käyttäjää jatkamaan kyseisen teknologian käyttöä myös pitkällä 
aikavälillä. Käyttäjiä tulisi pystyä motivoimaan positiivisiin muutoksiin koskien 
heidän hyvinvointiaan ja terveyttään, minkä lisäksi heitä tulisi pystyä sitoutta-
maan, rohkaisemaan, ja aktivoimaan puettavan teknologian käyttöä kohtaan. 
Kuitenkaan pelkkä datan kerääminen ja raportointi ei ole tähän tarkoitukseen 
riittävä tapa, vaan datasta pitäisi pystyä tekemään merkityksellistä käyttäjälle 
(Miyamoto, Henderson, Young, Pande & Han, 2016). Esimerkiksi pelkkä unida-
tan esittäminen käyttäjälle ei välttämättä riitä kasvattamaan motivaatiota unen 
seurantaa kohtaan. Käyttäjälle tulisi pystyä tarjoamaan hänelle personalisoituja 
yhteenvetoja nukkumiseen liittyen, mikä tuo käyttäjälle uutta ja mielenkiintois-
ta tietoa liittyen hänen unitottumuksiinsa. 

Puettavien hyvinvointiteknologioiden käytöllä voi olla myös negatiivisia 
vaikutuksia motivaatioon fyysistä aktiivisuutta kohtaan. Esimerkiksi Kernerin 
ja Goodyearin (2017) tutkimuksessa aktiivisuusrannekkeiden käyttö vähensi 
nuorten käyttäjien kokemaa autonomisen motivaation määrää liikuntaa koh-
taan. Etenkin kyseisen aktiivisuusrannekkeen käyttöön kuuluva pistetaulukko, 
jossa eri käyttäjien fyysistä aktiivisuutta vertailtiin keskenään, vaikutti negatii-
visesti kolmeen sosiaaliseen tekijään: osaamisen tunteeseen, autonomian tun-
teeseen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Pistetaulukko saa suuren osan käyt-
täjistä tuntemaan, että he ovat kykenemättömiä pärjäämään vertailussa muiden 
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kanssa, mikä johtaa negatiiviseen motivaatioon fyysistä aktiivisuutta kohtaan. 
(Kerner & Goodyear, 2017.) 

Osa kuluttajista kieltäytyy käyttämästä puettavaa teknologiaa itsensä mit-
taamiseen. Syitä kieltäytymiselle on monenlaisia. Sunin ja Raun (2015) mukaan 
osa ihmisistä luottaa enemmän sairaalassa tehtäviin tutkimuksiin eivätkä halua 
mitata itseään kuluttajalaitteilla. Lisäksi iällä voi olla vaikutusta suhtautumi-
seen puettavia teknologioita kohtaan, esimerkiksi vanhemmat ihmiset eivät ole 
välttämättä halukaita opettelemaan uuden teknologian käyttöä, ja nuoret ihmi-
set voivat kieltäytyä oman terveytensä mittaamisesta, koska se voi saada heidät 
näyttämään vanhoilta ja sairailta heidän ystävien silmissä (Sun & Rau, 2015). 
Puettavan teknologian käyttö voidaan kokea monimutkaiseksi ja osa käyttäjistä 
kokee jatkuvan itsensä mittaamisen epämiellyttäväksi tai tunkeilevaksi (Piwek 
ym., 2016). 

Puettavien teknologioiden käyttäjäkokemus voi olla yksi käyttöön nega-
tiivisesti vaikuttava tekijä. Puettavat teknologiat ovat vielä suhteellisen epäkyp-
sällä tasolla, mikä voi johtaa heikompaan käyttäjäkokemukseen verrattuna kyp-
sempiin teknologioihin. Haasteena on puettavien teknologioiden suunnittelijoi-
den näkökulmasta se, kuinka käyttäjiä pystytään motivoimaan mittaamaan it-
seään sekä kuinka saada vedottua käyttäjien kognitiivisiin motivaatioihin. (Shin 
& Biocca, 2017.) Puettavien hyvinvointiteknologioiden käyttäjäkunnan hetero-
geenisyys on yksi käyttäjäkokemukseen liittyviin haasteisiin vaikuttava tekijä, 
sillä käyttäjien taustat voivat vaihdella paljon. Toisilla käyttäjillä voi olla hei-
kompi tausta esimerkiksi liikkumisen ja terveyden suhteen, jolloin he tarvitse-
vat enemmän ohjausta ja ohjaavampaa käyttöliittymäsuunnittelua, jotta he voi-
vat saada käytännöllisiä ohjeita ja täydentää omaa tietämystään (Huang & Ren, 
2020). Ruppin ym. (2018) mukaan puettavan teknologian laitteet eivät vaikuta 
yhtä positiivisesti vähemmän aktiivisten käyttäjien motivaatioon liikkua, mikä 
näin ollen voi johtaa liikuntapainotteisten puettavien teknologien hylkäämiseen. 
Fyysisesti aktiiviset käyttäjät ovat usein valmiiksi motivoituneempia sisäisesti, 
jolloin he saavat enemmän irti puettavien teknologioiden tarjoamista ominai-
suuksista, kuten fyysisen aktiivisuden seuraamisesta. Käyttäjät, jotka ovat lii-
kunnallisesti vähemmän aktiivisia, eli omaavat heikomman liikunnan minä-
pystyvyyden, tarvitsevat enemmän ulkoista motivaatiota liikunnan ja hyvin-
voinnin tueksi verrattuna korkeamman liikunnan minäpystyvyyden omaaviin 
henkilöihin (Huang & Ren, 2020). Korkeamman minäpystyvyyden omaavat 
henkilöt haluavat enemmän informaatiota verrattuna matalan minäpystyvyy-
den omaaviin henkilöihin, minkä lisäksi he olettavat saavansa enemmän erilai-
sia mahdollisuuksia teknologian käyttämiselle (Windasari ym., 2021). Puetta-
vien teknologioiden tulisi pyrkiä tekemään erilaisista motivaatiotekijöistä nä-
kyvämpiä myös ei-aktiivisille käyttäjille ja kyetä tarjoamaan ohjeistusta, kuinka 
laitteen käyttäminen hyödyttää myös näiden käyttäjien elämää (Rupp ym., 
2018).  Heikomman liikuntataustan omaavat henkilöt tarvitsevat liikkumisen 
suhteen enemmän ohjeistusta, itseseurantaa, itsesäätelyä, sekä tavoitteiden aset-
taista, kun taas kokeneemmat liikkujat kaipaavat enemmän hedonistisia omi-
naisuuksia kuten mielenkiintoista käyttöliittymää ja pelillisiä ominaisuuksia 
(Huang & Ren, 2020). Tämän takia tuotteiden ja ominaisuuksien suunnittelussa 
tulee pyrkiä selvittämään kyseisten teknologioiden kohdekäyttäjä, jotta voidaan 
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suunnitella teknologioita, jotka vastaavat oikeaan tarpeeseen. Esimerkiksi kil-
paurheilijalla ei ole samat tarpeet ja odotukset puettavan teknologian suhteen 
kuin vasta liikuntaa aloittelevalla käyttäjällä.  

2.2 Puettava hyvinvointiteknologia ja työhyvinvointi 

Puettavia hyvinvointiteknologioita pystytään hyödyntämään useisiin erilaisiin 
käyttötarkoituksiin, kuten työhyvinvoinnin seuraamiseen. Työhyvinvointioh-
jelmilla tarkoitetaan työntekijöiden hyvinvointiin tähtääviä ohjelmia, jotka ovat 
useimmiten työnantajan kustantamia (Goetzel & Ozminkowski, 2008). Työhy-
vinvointiohjelmien tarkoituksena on pyrkiä ensisijaisesti ehkäisemään tervei-
den työntekijöiden terveysriskien muodostumista. Lisäksi työhyvinvointioh-
jelmat pyrkivät ohjaamaan työntekijöitä, joiden elämäntavoissa on korjattavaa, 
esimerkiksi erilaisten koulutusten avulla. Myös lääkityksen avulla voidaan pa-
rantaa tai hidastaa jo puhjenneita sairauksia. (Goetzel & Ozminkowski, 2008.) 
Vielä 2000-luvun alkupuolella työhyvinvointiohjelmat koostuivat pääasiassa 
terveyskyselyistä tai terveyskoulutuksista (Baicker ym., 2010). Teknologian ke-
hittyessä myös menetelmät työhyvinvoinnin kartoittamiseen ja seuraamiseen 
ovat kehittyneet. Nykypäivänä puettavien teknologioiden yleistyessä työhy-
vinvointiohjelmat ovat alkaneet hyödyntämään puettavien teknologioiden 
mahdollistamaa seurantaa terveydestä ja hyvinvoinnista vuorokauden ympäri. 
Näiden teknologioiden avulla pystytään seuraamaan muun muassa työn fyysis-
tä kuormittavuutta, joka mahdollistaa työntekijöiden ylikuormittumisen estä-
misen. Puettavien hyvinvointiteknologioiden käyttäminen työhyvinvoinnin 
tukena kasvattaa tietoisuutta omasta hyvinvoinnista, mikä taas mahdollistaa 
hyvinvointiin liittyvän muutoksen tekemistä. Hyvinvointiin liittyvien interven-
tioiden onkin todettu tuottavan tuloksia painon hallinnan ja psyykkisen ter-
veyden edistämisessä sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisemisessä (Proper 
& Oostrom, 2019). Lisäksi teknologioiden keräämän laajan datamäärän hyödyn-
täminen valtakunnallisessa päätöksenteossa ja työkyvykkyyden johtamisessa 
tukee työhyvinvoinnin muutosta (Työterveyslaitos, 2020). 

Elintavat ovat merkittävä tekijä työkyvyn ylläpitämisessä ja esimerkiksi 
unen määrä ja laatu ovat yhteydessä sekä psyykkiseen että fyysiseen hyvin-
vointiin (Työterveyslaitos, 2020). Monet työntekijät ovat tietämättömiä fysiolo-
gisesta ja henkisestä kuormasta aiheutuvasta stressistä, mitä syntyy niin työ-
paikoilla kuin vapaa-ajalla (Khakurel, Pöysä & Porras, 2016). Lisäksi riittämätön 
vapaa-ajan liikunnan määrä sekä ylipaino toimivat riskitekijöinä työkyvyttö-
myyseläkkeelle siirtymiselle (Robroek ym., 2013). Samanaikaisesti kun tupa-
koimattomien osuus suomalaisesta väestöstä on kasvanut ja miesten vapaa-ajan 
liikunnan määrä on lisääntynyt, työikäisen väestön lihavuus on kuitenkin yleis-
tynyt ja tarpeeksi nukkuvien osuus laskenut (Koponen, Borodulin, Lundqvist, 
Sääksjärvi, & Koskinen, 2018). Vaikka muutamilla osa-alueilla on tapahtunut 
positiivisia muutoksia suomalaisessa väestössä, on kuitenkin toiset osa-alueet 
samanaikaisesti heikentynyt. Onkin tärkeää pystyä luomaan holistinen kuva 
terveydestä ja hyvinvoinnista, joka vaatii monen eri hyvinvoinnin osa-alueen 
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jatkuvaa seuraamista. Puettavan hyvinvointiteknologian avulla pystytään tun-
nistamaan monipuolisesti hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten unen laatua, 
liikunnan määrää ja stressiä. Kerätyn datan avulla pystytään vaikuttamaan po-
sitiivisesti hyvinvointiin ja näin ollen vaikuttamaan positiivisesti työkyvykkyy-
teen. Esimerkiksi unirytmin rikkovaan ja muutoin epäterveelliseen työkulttuu-
riin tulisi pystyä vaikuttamaan (Työterveyslaitos, 2020). Esimerkiksi ylitöistä ja 
kiireellisestä työaikataulusta johtuen seuraa kasvanutta stressiä työntekijöille, 
mikä johtaa kasvaneeseen riskiin sairastua, sekä suurempaan riskiin joutua työ-
onnettomuuteen (Baicker ym., 2010; Dembe, Erickson, Delbos & Banks, 2005).  
Stressin seuraamisen avulla voidaan tunnistaa näitä stressiä aiheuttavia tekijöi-
tä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Puettavaa hyvinvointiteknologiaa hyödyntä-
vällä työhyvinvointiohjelmalla työnantajat pystyvät näkemään työn kuormi-
tuksesta aiheutuvan riskin ja muovaamaan ympäristöä, työntunteja, ja aikatau-
luja sopivammaksi, jotta pitkäaikainen stressi vähenee ja työn tuottavuus kas-
vaa. Onkin tärkeää pyrkiä tasapainottamaan työikäisen väestön elämää, jotta 
kansallista hyvinvointia ja mielenterveyttä pystytään kehittämään (Työterveys-
laitos, 2020). 

Työhyvinvoinnin seuraaminen on työntekijöiden saamien terveyshyötyjen 
lisäksi myös työnantajille taloudellisesti kannattavaa. Vuonna 2010 julkaistussa 
yhdysvaltalaistutkimuksessa selvisi, että työhyvinvointiohjelmaan sijoitettua 
yhtä dollaria kohtaan tulee säästöä 3,27 dollaria lääkärikuluissa, sekä 2,73 dolla-
ria säästöä työpoissaolojen vähentymisen johdosta (Baicker ym., 2010). Puetta-
vien teknologioiden mahdollistaman seurannan ja hyvinvoinnin parantamisen 
ansiosta yhtä dollaria kohden saatu säästö voi olla vielä suurempi verrattuna 
perinteisten työhyvinvointimenetelmiin.  Puettavia teknologioita hyödynnetään 
jatkuvasti enemmän erilaisilla työpaikoilla. Puettavien teknologioiden käyttä-
misellä työhyvinvoinnin seuraamiseen on todettu olevan noin 25 prosentin 
säästö työntekijöiden keskimääräisiin terveydenhuoltokustannuksiin verrattu-
na työntekijöihin, jotka eivät käyttäneet puettavia teknologioita työhyvinvoin-
nin tukena (Springbuk, 2016). Vuonna 2015 yrityskäyttöön tarkoitettuja puetta-
vien teknologioiden laitteita toimitettiin 1,92 miljoonaa kappaletta, vuonna 2021 
on ennustettu, että yritysten käyttöön tarkoitettuja puettavan teknologian tuot-
teita toimitetaan yli 51 miljoonaa kappaletta (Statista, 2020). Puettavien hyvin-
vointiteknologioiden käyttö on otettu myös Suomessa osaksi työterveyshuoltoa 
sekä yritysten työhyvinvointiohjelmia (Rauttola ym., 2019) Myös tämän tutki-
muksen kohteena toimii etupäässä työhyvinvointimarkkinoille suunnattu puet-
tava hyvinvointiteknologia ja aineisto on kerätty sellaisilta käyttäjiltä, jotka ovat 
saaneet teknologian käyttöönsä työnantajan tukemana. 

2.2.1 Puettavan hyvinvointiteknologian haasteet työhyvinvoinnin tukemi-
sessa 

Työpaikoilla puettavien hyvinvointiteknologioiden käyttäjiä koskee useat sa-
mat ongelmat ja haasteet kuin puettavan hyvinvointiteknologiankin kanssa 
(Luku 2.1.1.), mutta työympäristö tuo mukanaan myös uusia työpaikoille spesi-
fejä haasteita. Luotettavan datan saamiseksi työhyvinvoinnin tukemiseksi tulisi 
työntekijät saada sitoutettua käyttämään puettavia teknologioita pitkäaikaisesti. 
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Rauttolan ym. (2019) mukaan Suomessa käytettyjen puettavien työhyvinvoin-
timittausten kestot ovat usein varsin lyhyitä, eivätkä mahdollista pidempiai-
kaisten trendien luotettavaa seuraamista. Yleisin kertaluontoinen hyvinvointi-
mittaus on kestoltaan kolme vuorokautta, jolloin mittausjaksot edustavat vain 
otosta jostakin ajanjaksosta ja tarjoavat näin ollen vain hyvin pistemäisen kuvan 
työntekijän hyvinvoinnin tilanteesta. Pitkäaikaisten trendien ja muutosten seu-
raaminen vaatisi tiheämpää mittausten toistamista tai pidempiä mittausjaksoja 
(Rauttola ym., 2019). Yrityksillä on kuitenkin yleensä vaikeuksia saada työnte-
kijöitään jatkamaan kyseisten työhyvinvointipalveluiden käyttöä (Stepanovic, 
Mettler, Schmidt-Kraepelin, Thiebes & Sunyaev, 2019). 

Työntekijöiden hyväksyntä puettavia hyvinvointiteknologioita kohtaan 
vaihtelee käyttötapauksittain sekä työyhteisön ympäristön ja asenteiden että 
työntekijöiden uskomuksien ja erityispiirteiden mukaan (Jacobs ym., 2019). 
Kaikkein hyväksytyimpänä puettavan teknologian käyttöä pidetään, mikäli 
dataa kerätään vain työpaikalla ja kyseistä dataa käytetään työturvallisuuden 
parantamiseksi. Kaikkein vähiten hyväksytyimpänä puettavan teknologian 
käyttöä työpaikoilla pidetään silloin, jos dataa kerätään sekä töissä, että töiden 
ulkopuolella ja tätä dataa käytetään tuottavuuden parantamiseen (Jacobs ym., 
2019). Puettavat hyvinvointiteknologiat mahdollistavat nimenomaan ympäri-
vuorokautisen datan keräämisen, minkä takia haasteena on selventää mihin 
tarkoituksiin kerättyä dataa käytetään. Jatkuvan seuraamisen tunne on yksi 
yleisimmistä huolenaiheista työntekijöillä koskien puettavien teknologioiden 
käyttöä työpaikoilla, sillä monet työntekijät kokevat, että työnantaja haluaisi 
tarkkailla heitä ja pitäessään puettavaa teknologiaa he työskentelevät ”isovel-
jen” valvovan silmän alla (Schall Jr, Sesek & Cavuoto, 2018). Siitä, mitä dataa 
työntekijöistä kerätään, ja mihin tarkoituksiin tätä dataa käytetään, tulisikin 
kommunikoida selvästi työntekijöille, minkä lisäksi puettavien teknologioiden 
käytön tulisi perustua vapaaehtoisuuteen, jotta pystytään välttämään tunne, 
että työnantaja haluaisi valvoa ja kontrolloida työntekijöiden tekemisiä. Kysy-
myksiä on herättänyt voivatko yritykset käyttää työntekijöistä keräämäänsä 
dataa muuhunkin kuin pelkkään työhyvinvoinnin seuraamiseen, kuten potku-
jen antamiseen tai muihin organisaatiomuutoksiin (Mettler & Wulf, 2019). 
Työntekijöistä kerätyn datan turvallisuus ja yksityisyys onkin yksi keskeisim-
mistä huolenaiheista työpaikoilla (Alaqra & Kane, 2020; Schall Jr ym., 2018). 

Yksityishenkilöiden tietoturvan suojaamiseksi on luotu lakeja. Euroopan 
Unionissa otettiin käyttöön vuonna 2020 GDPR tietosuoja-asetus (General Data 
Protection Regulation), jonka tehtävänä on suojata henkilötietoja ja antaa 
enemmän keinoja yksityishenkilöille hallita miten heidän tietojaan käsitellään 
(Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2021). GDPR:n neljännessä artiklassa sanotaan, 
että ”Kaikki data, joka pitää sisällään informaatiota, joka on sidoksissa tai yh-
distettävissä luonnolliseen henkilöön, on henkilökohtaista dataa”, näin ollen 
myös puettavien teknologioiden keräämä data on henkilökohtaista dataa ja sen 
käytöstä päättää henkilö itse (Alaqra & Kane, 2020; GDPR, 2018). Työntekijöi-
den, jotka eivät halua luovuttaa omaa dataansa työnantajiensa käyttöön tulisi-
kin voida rajoittaa datan luovuttamista eteenpäin ja pystyä käyttämään kyseisiä 
teknologioita vain oman hyvinvointinsa tietoisuuden lisäämiseksi. Yritysjohdon 
käsiinsä saamaa dataa tulisi rajoittaa siten, että he näkisivät vain ison kuvan 
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henkilöstöstään sekä suunnan, johon työhyvinvointi organisaation tasolla on 
kehittymässä. Yksittäisten työntekijöiden terveystietoihin pääseminen voi ai-
heuttaa eettisiä ongelmia ja voi pahimmillaan johtaa kyseisten terveystietojen 
väärinkäyttämiseen esimerkiksi työsuhteen jatkamiseen liittyvissä kysymyksis-
sä. 

Bhattacherjeen ym. (2019) mukaan työpaikoilla työntekijällä ei ole usein 
mahdollisuutta vaikuttaa siihen käyttääkö hän uutta teknologiaa vai ei, toisin 
kuin yksityisessä käytössä. Uusien teknologioiden käyttöön ottaminen työpai-
koilla synnyttääkin monia erilaisia reaktioita kuten innostusta, välinpitämättö-
myyttä, skeptisyyttä ja pelkoa. Yritykset haluavat, että mahdollisimman moni 
työntekijöistä käyttää uusia teknologioita, jotta näiden teknologioiden käytöstä 
saadaan mahdollisimman paljon vastinetta niihin sijoitetulle rahalle (Bhat-
tacherjee, Davis, Connolly & Hikmet, 2018; Mettler & Wulf, 2019). Monet yri-
tykset antavat työntekijöilleen palkkioita puettavien teknologioiden käytöstä, 
jotta he saavat yöntekijät käyttämään kyseisiä teknologioita. Palkkioiden anta-
minen voi kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti työntekijöiden puettavien teknolo-
gioiden käytön jatkamiseen. (Jacobs ym., 2019.) Mielenkiinnottomissa, mutta 
toiminnan kannalta merkityksellisissä asioissa ulkoinen motivaatio toimii par-
haana ennustajana käyttäytymiselle, mutta kiinnostavissa aktiviteeteissa sisäi-
nen motivaatio ennustaa käyttäytymistä paremmin kuin ulkoiset motivaa-
tiotekijät (Roca & Gagné, 2008). Näin ollen voidaan päätellä, että työntekijän 
asenne puettavaa teknologiaa kohtaan vaikuttaa siihen onko palkkioiden tar-
joaminen hänelle riittävästi, että hän on valmis sitoutumaan puettavan teknolo-
gian käyttöön pidemmäksi aikaa. Jacobsin ym. (2019) mukaan työnantajien tuli-
sikin ottaa työntekijät mukaan puettavien teknologioiden hankintaprosessiin, 
sekä pyrkiä tukemaan heitä kyseisten teknologioiden käytössä ja pyrkiä tuke-
maan heitä saavuttamaan puettavan teknologian avulla tavoiteltavia tavoitteita.  

Puettavien hyvinvointiteknologioiden suunnitteluvaiheessa tulisikin ottaa 
mukaan myös niitä käyttäjäryhmiä, jotka ovat kyseisitä teknologioita vastaan. 
Tämä mahdollistaa useampien käyttäjäryhmien tarpeisiin vastaamisen ja näin 
ollen saadaan motivoitua myös skeptisempiä käyttäjiä mukaan käyttämään pu-
ettavaa hyvinvointiteknologiaa omasta tahdostaan. Yritysten ja organisaatioi-
den tulisi itse luoda ilmapiiri ja ympäristö, jossa hyvinvoinnin seuraaminen 
erilaisten puettavien teknologioiden avulla koettaisiin turvalliseksi ja arvoa 
tuottavaksi niin työntekijöille, kuin työnantajallekin (Stepanovic ym., 2019).  
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Tässä luvussa esitellään keskeisimpiä teknologioiden käyttämiseen liittyviä teo-
rioita aikaisemman tutkimustiedon pohjalta. Lisäksi käydään läpi puettavan 
hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen vaikuttavia tekijöitä, sekä esitellään 
tutkimuksessa käytettävä ECM-malli. Lisäksi ECM-malliin valittavat faktorit 
esitellään ja perustellaan minkä takia kyseiset faktorit ovat valittu tähän tutki-
mukseen. 

3.1 Teknologioiden hyväksyminen, käyttäminen ja käytön 
jatkaminen 

Teknologioiden käytön elinkaaren aikana on useita eri tekijöitä, jotka vaikutta-
vat käytön eri vaiheisiin. Tämän luvun tarkoituksena on käydä läpi keskeisim-
mät teknologian hyväksyntään, käyttämiseen ja käytön jatkamiseen käytetyt 
teoriat (Taulukko 1).  
 

TAULUKKO 1 Keskeisimmät teknologioiden hyväksymiseen, käyttämiseen, ja käytön 
jatkamiseen liittyvät teoriat 

Teoria Keskeinen sisältö 
Perustellun 

toiminnan teoria, TRA  
(Ajzen & Fishbein, 1980) 

 

Perustellun toiminnan teoria olettaa, että aikomus tiettyä 
käyttäytymistä kohtaan johtaa kyseiseen käyttäytymiseen. 

Suunnitellun 
toiminnan teoria, TPB 

(Ajzen, 1985) 
 

Suunnitellun toiminnan teoria laajentaa perustellun toimin-
nan teoriaa lisäämällä malliin havaitun käyttäytymisen hal-
linnan, eli käsityksen halutun käyttäytymisen vaikeudesta.  

(jatkuu) 
 
 

3 PUETTAVAN HYVINVOINTITEKNOLOGIAN 
KÄYTÖN JATKAMINEN 
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Taulukko 1 (jatkuu) 
Teknologian 

hyväksymismalli, 
TAM 

(Davis, 1986) 
 

TAM2 
(Venkatesh & Davis, 

2000) 
 

TAM3 
(Venkatesh & Bala, 

2008) 
 

Teknologian hyväksymismallin tavoitteena on selittää erilaisten 
teknologioiden käytön hyväksymiseen ja käyttöön liittyviä tekijöitä. 

 
 

TAM-mallin laajennus, jossa alkuperäiseen TAM-malliin on lisätty 
koettuun hyödyllisyyteen vaikuttavia tekijöitä. 

 
TAM-mallin toinen laajennus, jonka tarkoituksena on luoda TAM-
mallista kokonaisvaltaisempi ottaen huomioon enemmän teknologi-
an käyttöön ja hyväksymiseen liittyviä tekijöitä. 
 

Yhdistetty teoria tek-
nologian hyväksymisestä ja 

käytöstä, UTAUT 
(Venkatesh ym., 

2003) 
 

UTAUT2 
((Venkatesh ym., 

2012) 
 

Kahdeksasta teknologian käyttöön keskittyvästä teoriasta 
muodostettu malli, jonka tavoitteena on tutkia teknologian 
hyväksymistä ja käyttöä. 

 
 

UTAUT-mallin laajennus, jonka tarkoituksena on päivittää 
mallia vastaamaan paremmin kuluttajateknologian vaati-
muksia. 

Tietojärjestelmien 
menestyksen malli 

(DeLone & McLean, 
1992; 2003) 

Tietojärjestelmien menestyksen malli pyrkii selittämään ko-
konaisvaltaisesti tietojärjestelmien menestymistä tietojärjes-
telmien menestymiseen vaikuttavien tekijöiden avulla. 

 
 

ECM-malli 
(Bhattacherjee, 2001) 

ECM-malli pyrkii selittämään teknologioiden käytön jatka-
miseen vaikuttavia tekijöitä. 

 
 

3.1.1 Teknologioiden hyväksyminen ja käyttäminen 

Teknologioiden hyväksymiseen ja käyttämiseen pohjautuvien teorioiden voi-
daan katsoa alkaneen Ajzenin ja Fishbeinin (1980) esittelemään perustellun toi-
minnan teorian (TRA, Theory of Reasoned Action), sekä Ajzenin (1985) esitte-
lemään suunnitellun toiminnan teorian (TPB, Theory of Planned Behavior) poh-
jalta. Ajzenin (1985) mukaan perustellun toiminnan teoria ennustaa vapaaeh-
toista käyttäytymistä ja pyrkii ymmärtämään kyseiseen käyttäytymiseen vai-
kuttavia tekijöitä. Perustellun toiminnan teoria pitää sisällään kaksi määräävää 
tekijää: asenteen käyttäytymistä kohtaan, sekä subjektiiviset normit. Subjektiivi-
silla normeilla tarkoitetaan henkilön käsitystä sosiaalisesta paineesta käyttäy-
tymistä kohtaan, mikä ohjaa heitä toimimaan sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla. 
Perustellun toiminnan teoria ei kuitenkaan pysty selittämään odottamattomien 
ulkoisten tekijöiden vaikutusta aiotun käyttäytymisen ja varsinaisen käyttäy-
tymisen välillä. (Ajzen, 1985.) Suunnitellun toiminnan teoria laajentaa perustel-
lun toiminnan teoriaa lisäämällä varsinaiseen käyttäytymiseen vaikuttavaksi 
tekijäksi aikomuksen lisäksi myös havaitun käyttäytymisen hallinnan (perceived 
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behavioral control), jolla tarkoitetaan ihmisen omaa käsitystä siitä, kuinka help-
poa tai vaikeaa haluttu käyttäytyminen on (Ajzen, 1991). 

Davisin (1986) esittelemä teknologian hyväksymismalli (TAM, Technology 
Acceptance Model) pohjautuu TRA- ja TPB-teorioihin ja sen pyrkimyksenä on 
selittää erilaisten teknologioiden käytön hyväksymistä ja niiden käyttöä. Tekno-
logian hyväksymismallin mukaan koettu hyödyllisyys (perceived usefulness) ja 
koettu käytön helppous (perceived ease of use) vaikuttavat käyttäjän asenteisiin 
käyttöä kohtaan, mikä taas määrittää varsinaisen teknologian käytön (Davis, 
1986). 

Venkateshin, Morrisin, Davisin ja Davisin (2003) esittelemän yhdistetyn 
teorian teknologian hyväksymisestä ja käytöstä (UTAUT, Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology) tavoitteena on toimia mallina, joka pystyy 
selittämään käyttäjien aikomuksia käyttää erilaisia teknologioita yhdistämällä 
aiemmat teknologian hyväksymiseen ja käyttämiseen keskittyvät teoriat yhdek-
si yhtenäiseksi malliksi. UTAUT pohjautuu kahdeksaan teknologian hyväksy-
miseen ja käyttöön keskittyvään malliin, jotka ovat: perustellun toiminnan teo-
ria (TRA), suunitellun toiminnan teoria (TPB), perustellun toiminnan teorian ja 
suunnitellun toiminnan teorian yhdistelmämalli, teknologian hyväksymismalli 
(TAM), henkilökohtaisen tietokoneen käytön malli (MPCU, Model of PC Utili-
zation), innovaatioiden diffuusio teorian (IDT, Innovation Diffusion Theory), 
sekä sosiaaliskognitiivinen teoria (SCT, Social Cognitive Theory). UTAUT pitää 
neljänä keskeisenä teknologian käyttöön vaikuttavana tekijänä suorituskyky-
odotuksia (performance expectancy), vaivattomuusodotuksia (effort expectancy), 
sosiaalista vaikusta (social influence), sekä mahdollistavia olosuhteita (facilitating 
conditions). Näihin neljään keskeiseen päätekijään vaikuttaa lisäksi ikä, suku-
puoli, kokemus, sekä käytön vapaaehtoisuus. (Venkatesh ym., 2003.) 

3.1.2 Teknologioiden hyväksymisen ja käyttämisen mallien laajennukset 

Teknologioiden käyttöön ja hyväksymiseen liittyvistä perinteisistä malleista on 
tehty uusia versioita vastaamaan erilaisten teknologioiden käyttötarpeita. Ven-
katesh, Thong ja Xu (2012) esittelivät UTAUT2-mallin, jonka tarkoituksena on 
vastata paremmin kuluttajateknologian käytön kontekstiin. Alkuperäinen 
UTAUT-malli selittää pääasiallisesti organisaatioiden tasolla tapahtuvaa tekno-
logian hyväksymistä ja käyttöä, joten mallia muutettiin vastaamaan kuluttaja-
teknologian vaatimuksia lisäämällä alkuperäiseen malliin kolme uutta keskeistä 
kuluttajateknologian käyttöön vaikuttavaa tekijää: hedonistinen motivaatio (he-
donic motivation), hinta (price value) sekä tavat (habit) (Venkatesh ym., 2012). 

Myös TAM-mallia on laajennettu. Venkatesh ja Davis (2000) esittivät 
TAM2-mallin, jossa alkuperäiseen teknologian hyväksymismalliin on lisätty 
koettuun hyödyllisyyteen vaikuttavia tekijöitä. TAM2-mallin mukaan koettuun 
hyödyllisyyteen vaikuttavat sosiaalisen vaikutuksen tekijät: subjektiiviset nor-
mit (subjective norm), mielikuvat (image) ja kokemus (experience) sekä kognitiivi-
set tekijät: työn merkitys (job relevance), tulosten laatu (output quality) ja tulosten 
esitettävyys (result demonstrability). Lisäksi kokemus vaikuttaa subjektiivisen 
normin vaikutukseen koettua hyödyllisyyttä ja käytön aikomusta kohtaan, sekä 
vapaaehtoisuus (voluntariness) vaikuttaa subjektiivisen normin vaikutukseen 
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käytön aikomusta kohtaan. (Venkatesh & Davis, 2000.) TAM-mallista on toteu-
tettu myös toinen laajennus, Venkateshin ja Balan (2008) esittelemä TAM3-malli, 
jonka tarkoituksena on luoda teknologian hyväksymismallista kokonaisvaltai-
sempi, ottaen huomioon enemmän teknologian käyttöön ja hyväksymiseen liit-
tyviä taustatekijöitä. TAM3-mallissa on lisätty edeltäjäänsä TAM2-malliin mu-
kaan vielä koettuun käytön helppouteen vaikuttaviksi tekijöiksi: minäpysty-
vyys (self-efficacy), koettu ulkoinen kontrolli (perception of external control), tieto-
koneahdistus (computer anxiety), tietokoneleikkisyys (computer playfulness), koet-
tu nautinto (perceived usability), sekä objektiivinen käytettävyys (objective usabili-
ty) (Venkatesh & Bala, 2008). 

3.1.3 Teknologioiden menestymisen mittaaminen 

Tietojärjestelmien hallinnan, sekä investointien tekemisen suhteen on tärkeää 
pystyä mittaamaan tietojärjestelmien menestymistä tai vaikutusta (DeLone & 
McLean, 2003). DeLonen ja McLeanin (1992; 2003) esittämä tietojärjestelmien 
menestyksen malli (Information Success Model) on yksi yleisimpiä tietojärjestel-
mien menestymiseen käytetyistä teorioista. Tietojärjestelmien menestyksen 
malli pyrkii selittämään kokonaisvaltaisesti tietojärjestelmien menestymistä 
tietojärjestelmien menestymiseen vaikuttavien tekijöiden avulla (DeLone & 
McLean, 992. Alkuperäisessä vuoden 1992 mallissa tietojärjestelmien menesty-
miseen vaikuttavat kuusi tekijää: järjestelmän laatu (system quality), informaati-
on laatu (information quality), käyttö (use), käyttäjän tyytyväisyys (user satisfacti-
on), yksilön vaikutus (individual impact), sekä organisaation vaikutus (organizati-
onal impact) (DeLone & McLean (1992). Tietojärjestelmien menestymismallia 
päivitettiin vastaamaan paremmin tietojärjestelmien menestymisen tarpeisiin ja 
päivitetyssä mallissa alkuperäisestä mallista jäljelle jäivät: informaation laatu, 
järjestelmän laatu, sekä käyttö. Uusina menestymiseen vaikuttavina tekijöinä 
malliin lisättiin: palvelun laatu (service quality), käyttäjän tyytyväisyys (user 
satisfaction) sekä käytön hyödyt (net benefits) (DeLone & McLean, 2003). 

Teknologioiden menestymiseen liittyy vahvasti käytön jatkamisen mah-
dollistaminen. Bhattacherjeen (2001) mukaan teknologioiden menestymisen 
määrittää vahvasti niiden jatkuva ja pitkäaikainen käyttö. Vaikka käytön aloit-
taminen ja hyväksyminen on tärkeä osa teknologian menestymistä, voidaan 
teknologian käyttöönottoa pitää onnistuneena vasta sitten, kun suuri osa käyt-
täjistä on saatu siirtymään ja sitoutumaan teknologian jatkuvaan käyttöön 
(Bhattacherjee, 2001; Limayem ym., 2007). 

3.2 Teknologian käytön jatkaminen 

Erilaisten teknologioiden menestyminen määrittyy vahvasti sen jatkuvan ja pit-
käaikaisen käytön myötä (Bhattacherjee, 2001). Tämä koskee myös puettavia 
hyvinvointiteknologioita. Käytön jatkamisella tarkoitetaan käytön vaihetta, jol-
loin teknologian käyttö on siirtynyt tietoisesta käyttäytymisestä osaksi päivit-
täisiä rutiineja (Bhattacherjee, 2001). Käytön jatkamisen tutkimus keskittyy eri-
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laisiin käytön jatkamiseen liittyviin käyttäytymismalleihin. Kun käytön aloitta-
mista voidaan pitää yksittäisenä tapahtumana, on käytön jatkaminen seurausta 
lukuisille käyttäjän tekemille valinnoille varsinaisen käytön aikana. (Limayem 
ym., 2007). Käytön jatkamiseen vaikuttavat siis useat eri tekijät, jotka ilmenevät 
käytön aikana. Käytön jatkaminen on tarkoituksellista käyttäytymistä, jota oh-
jaa erilaiset käyttöä koskevat tietoiset ajatukset (De Guinea & Markus, 2009). 
Tietojärjestelmän käytön jatkamisen vaihe loppuu aikanaan siihen, kun käyttäjä 
päättää lopullisesti lopettaa tietojärjestelmän käytön (Bhattacherjee, 2001). Puet-
tavan hyvinvointiteknologian menestymisen kannalta on tärkeää, että käytön 
jatkamisen vaihetta saadaan jatkettua mahdollisimman pitkään. 

3.2.1 Käytön jatkamisen hyödyt 

Uskolliset asiakkaat, jotka jatkavat yrityksen palveluiden käyttöä lisäävät yri-
tyksen tuottamaa voittoa, sillä 5 prosentin muutos asiakkaiden säilyttämisessä 
johtaa 25–100 prosentin voittojen positiiviseen muutokseen (Reichheld, Markey 
& Hopton, 2000). Vanhojen asiakkaiden säilyttämiseen panostaminen on siis 
yrityksille tärkeää, sillä uusien asiakkaiden hankkiminen vie aina paljon resurs-
seja. Voidaan päätellä, että pitkäaikaisen puettavien hyvinvointiteknologioiden 
käytön mahdollistaminen tuottaa hyötyjä sekä hyvinvointiteknologiaa tuotta-
valle yritykselle, että käyttäjille. Yritykset hyötyvät pitkäaikaisesta asiakassuh-
teesta ja käyttäjät positiivista terveysvaikutuksista. Vanhojen asiakkaiden pitä-
minen voi kuitenkin olla myös vaikeampaa kuin uusien asiakkaiden hankkimi-
nen sillä uudet käyttäjät ovat usein halukkaita kokeilemaan uusia teknologioita 
(Oghuma, Libaque-Saenz, Wong & Chang, 2016). Jos käyttäjällä on puolestaan 
jo ollut käytössään puettavaa teknologiaa, jonka käytön hän on lopettanut lyhy-
en ajan käytön jälkeen, on häntä vaikeampi saada ostamaan uutta puettavan 
teknologian tuotetta, vaikka se olisi toimivuudeltaan parempi kuin edellinen 
käytössä ollut puettava teknologia (Bölen, 2020). On siis tärkeää pitää käyttäjä 
tyytyväisenä puettavan teknologian käyttökokemukseen, sillä kerran teknolo-
gian hylänneen asiakkaan houkutteleminen takaisin on vaikeaa. Bölenin (2020) 
mukaan uusien asiakkaiden hankkimista vaikeuttaa ja olemassa olevien säilyt-
tämisestä tekee tärkeämpää jatkuvasti kasvava markkina, jossa on jatkuvasti 
enemmän toimijoita mukana. Näin ollen valmistajien tulee pyrkiä säilyttämään 
nykyiset asiakkaat sekä edesauttaa käyttäjien jatkuvaa pitkäaikaista teknologi-
an käyttöä (Bölen, 2020). 

Pelkkä käytön keskeytyminen ja puettavan teknologian mahdollinen epä-
onnistuminen eivät ole ainoita negatiivisia lopputulemia, mikäli puettavan tek-
nologian käyttö ei jatku. Loppukäyttäjien heikko sitoutuminen puettavan tek-
nologian käyttöön estää myös usein käyttäjiä saavuttamasta terveyteen liittyviä 
tavoitteitaan (Cho, 2016; Shin & Biocca, 2017). Erityisesti sellaiset käyttäjät, jotka 
eivät ole jo valmiiksi omaksuneet aktiivisia ja terveitä elintapoja voivat menet-
tää arvokkaan terveellisempään elämään ohjaavan apuvälineen, jonka käyttö 
voisi parhaimmillaan mahdollistaa heille paremman elämänlaadun. Shinin & 
Bioccan (2017) mukaan on todennäköisempää, että henkilöt, joilla on jo valmiik-
si terveelliset ja aktiiviset elämäntavat, pystyvät ylläpitämään terveyttään pa-
remmin verrattuna henkilöihin, joiden elämäntavat ovat vähemmän terveelliset 
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ja aktiiviset. Tämän seurauksena puettavien hyvinvointiteknologioiden tulisi 
pyrkiä mahdollistamaan parempien elämäntapojen omaksuminen myös käyttä-
jille, jotka eivät valmiiksi elä terveellisten elämäntapojen mukaisesti ja jotka 
näin ollen hyötyisivät kaikkein eniten puettavien hyvinvointiteknologioiden 
käytöstä. Puettavien hyvinvointiteknologioiden suunnittelijoiden onkin tärkeä 
tutkia ja selvittää käyttäjien erilaisuuksia, jotta pystytään tarjoamaan erilaisille 
käyttäjille sopivia palveluita (Shin & Biocca, 2017). Vähemmän aktiiviset käyttä-
jät tarvitsevatkin enemmän ohjausta ja seurantaa verrattuna aktiivisempiin 
käyttäjiin (Huang & Ren, 2020). Sforzon ym. (2015) mukaan positiivinen ohjaus 
voi parantaa kykyjä oppia ja tehdä muutoksia, minkä lisäksi ohjauksen myötä 
parantunut tietämys itsestä mahdollistaa pysyvän muutoksen tekemisen. 

Puettavien teknologioiden menestymisen mahdollistaa niiden kyky tuot-
taa merkityksellistä informaatiota ja käytännön hyötyä käyttäjälle (Windasari 
ym., 2021). Puettavat teknologiat, jotka pystyvät yhdistämään käytön helppou-
den sekä hyödyllisyyden tulevat kaikkein todennäköisemmin menestymään 
kasvavassa puettavien teknologioiden markkinassa (Lunney ym., 2016). Käytön 
helppous ja hyödyllisyys ovat kuitenkin subjektiivisia tekijöitä, jotka muodos-
tuvat useiden eri tekijöiden koknaisuutena. Teknologian käyttöön vaikuttaa 
esimerkiksi utilitaaristen ominaisuuksien, eli hyötyä tuottavien ominaisuuksien, 
lisäksi myös hedonistiset ominaisuudet, eli nautintoa tuottavat ominaisuudet 
(Venkatesh, Thong & Xu, 2012). Puettavien hyvinvointiteknologioiden tulisi 
pyrkiä tarjoamaan hyödyllinen informaatio innostavassa ja motivoivassa muo-
dossa, joka mahdollistaisi hedonististen kokemusten, kuten nautinnon ja haus-
kuuden saavuttamisen. Jokaisella teknologialla on kuitenkin omat erikoispiir-
teensä, minkä takia on tärkeä selvittää tapauskohtaisesti mitkä tekijät vaikutta-
vat tietyn teknologian käytön jatkamiseen ja menestymiseen. 

3.3 ECM-malli 

ECM-malli (Expectation Confirmation Model) pyrkii selittämään tietojärjestel-
mien käytön jatkamiseen vaikuttavia tekijöitä. ECM-malli perustuu ECT-
teoriaan (Expectation Confirmation Theory) jonka tarkoituksena on ennustaa 
palvelun uudelleen ostamista tai palvelun käytön jatkamista, keskittyen kulut-
tajien uudelleenoston aikomukseen, tyytyväisyyteen, havaittuun toimintaky-
kyyn ja odotuksiin. ECT-teorian mukaan kuluttajat muodostavat alkuperäiset 
odotukset tuotetta kohtaan jo ennen tuotteen hankkimista. Tuotteen hankkimi-
sen jälkeen kuluttajat käyttävät kyseistä tuotetta ja muodostavat käytön aikana 
syntyviä mielipiteitä ja ajatuksia tuotteen toiminnasta. Tämän jälkeen kuluttajat 
vertaavat alkuperäisiä odotuksiaan tuotetta kohtaan käytön myötä muodostu-
neisiin mielipiteisiin ja päättävät ovatko odotukset täyttyneet. Odotusten täyt-
tyminen johtaa tyytyväisyyteen tuotetta kohtaan, mikä johtaa tuotteen uudel-
leen ostamiseen tai käytön jatkamiseen. Mikäli tuote ei vastaa odotuksia, käyt-
täjät eivät jatka tuotteen käyttöä eivätkä osta tuotetta uudelleen. (Bhattacherjee, 
2001; Oliver, 1980.)  
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ECM-malli on muovautunut palveluiden uudelleen ostamisen ja käytön 
jatkamisen selittämisestä erilaisten teknologioiden käytön jatkamisen selittämi-
seen. Alkuperäisessä ECM-mallissa (kuvio 1) kuluttajan päätös jatkaa tietojär-
jestelmän käyttöä pohjautuu kolmeen muuttujaan: odotusten vahvistumiseen 
(confirmation), koettuun hyödyllisyyteen (perceived usefulness) ja tyytyväisyyteen 
(satisfaction). Käyttäjän tietojärjestelmää kohtaan asettamien odotusten täytty-
minen, sekä tietojärjestelmän koettu hyödyllisyys määrittävät käyttäjän tyyty-
väisyyden tietojärjestelmää kohtaan. (Bhattacherjee, 2001.) 

 

 

KUVIO 1 Alkuperäinen ECM-malli (Bhattacherjee, 2001) 

3.3.1 ECM-mallin yhteneväisyydet ja eroavuudet keskeisimpien tietojärjes-
telmien käyttöä tutkivien teorioiden kanssa 

ECM-mallilla on yhteneväisyyksiä muiden tietojärjestelmien käyttöä tutkivien 
teorioiden kuten TAM-mallin ja UTAUT-teorian kanssa. Sekä ECM- että TAM-
malli sisältävät kognitiivisten tekijöiden vaikutuksen käytön jatkamiseen sekä 
yleisesti tietojärjestelmien teorioissa käytetyn syy-seuraussuhteen uskomusten, 
vaikutuksen ja aikomuksen välillä (Bhattacherjee, 2001). TAM-mallin yhtenä 
heikkoutena pidetään sitä, että se ei kykene selittämään teknologian hyväksy-
mistä tavoilla, jotka auttaisivat teknologian kehitystyötä (Venkatesh & Davis, 
1996). ECM-mallia taas pidetään luotettavana teoreettisena viitekehyksenä, kun 
pyrkimyksenä on selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat käytön aloittamisen jäl-
keiseen jatkuvuuteen, ja sitä on käytetty useiden erilaisten tietojärjestelmien 
käytön tutkimisessa ja kehittämisessä (Bölen, 2020). ECM-mallia on sovellettu 
erilaisten käytön jatkamiseen vaikuttavien tekijöiden selvittämisessä useiden eri 
teknologioiden, kuten älykellojen (Bölen, 2020), puhelinsovellusten (Hsiao, 
Chang & Tang, 2016), sosiaalisten medioiden (Lin, Featherman & Sarker, 2017) 
ja verkkopankkien (Yuan, Shunbo, Liu, Yao & Liu, 2016) konteksteissa. ECM-
malli soveltuu myös puettavan hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen vai-
kuttavien tekijöiden tutkimiseen, sillä mallia pystytään muokkaamaan kunkin 
teknologian erikoispiirteisiin sopivaksi. 

Muut yleisesti teknologian hyväksyntään ja käyttöön liittyvät mallit kuten 
UTAUT ja TAM keskittyvät käyttöä edeltävään aikaan ja käytön aloittamiseen, 
ja näin ollen pitävät jatkuvaa käyttöä lähinnä jatkumona alkuperäiselle tekno-
logian hyväksynnälle (Bölen, 2020). Bhattacherjeen (2001) mukaan TAM-malli 
keskittyy käyttöä edeltäviin muuttujiin kuten asenteisiin käyttöä kohtaan, kun 
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taas ECM-malli keskittyy enemmän käytön jatkamisen kanssa sidoksissa oleviin 
muuttujiin kuten odotuksen vahvistumiseen, koettuun hyödyllisyyteen ja tyy-
tyväisyyteen. TAM-malli ei myöskään kykene selittämään käytön loppumista, 
vaikka käyttäjät ovat jo hyväksyneet käytön aloittamisen. ECM-mallissa käyttä-
jän käytön aikainen epätyytyväisyys ja odotusten täyttymättömyys johtavat 
käytön loppumiseen, vaikka ennen käytön aloittamista käyttäjät ovat hyväksy-
neet käyttöä edeltävät muuttujat. (Bhattacherjee, 2001.) TAM-malli siis pohjau-
tuu käyttäjien ennen käyttöä tekemään käsitykseen tietojärjestelmästä, kun taas 
ECM-malli perustuu varsinaiseen käyttäjäkokemukseen, mikä muodostuu tek-
nologiaa käytettäessä (Premkumar & Bhattacherjee, 2008). Näin ollen ECM-
malli sopii paremmin tutkimukseen, jossa tarkoituksena on selvittää käyttäjien 
käytön aikana syntyviä kokemuksia ja tunteita. Tämän ansiosta ECM-malli so-
veltuu muita malleja paremmin tutkimuksen viitekehykseksi, kun tutkitaan 
varsinaista tuotteen käyttöä ja sen jatkamiseen vaikuttavia tekijöitä. 

3.3.2 Puettavan hyvinvointiteknologian kontekstiin laajennettu ECM-malli 

ECM-mallia on laajennettu monissa tutkimuksissa sopimaan kyseisen teknolo-
gian tarpeisiin sopivaksi. Puettavien teknologioiden kohdalla käytön jatkami-
sen tutkimus on kuitenkin erittäin vähäistä (Bölen, 2020), eikä kaikkia puetta-
vien teknologioiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä ole vielä tunnistettu. Puetta-
via teknologioita on myös monia erilaisia ja jokaisella näistä on omat erikois-
piirteensä. Tämän tutkimuksen tarpeisiin ECM-mallia laajennetaan vastaamaan 
puettavan hyvinvointiteknologian erikoispiirteitä. Alkuperäiseen ECM-malliin 
lisätään muuttujiksi koettu estetiikka, tavat, koettu nautinto ja minäpystyvyys, 
jotta malli vastaa paremmin puettavan hyvinvointiteknologian erikoispiirteitä 
(Kuvio 2). Seuraavaksi avataan mallissa olevat muuttujat tarkemmin ja perus-
tellaan, minkä takia ne ovat osa puettavien hyvinvointiteknologioiden käyttöä. 
Lisäksi esitellään muuttujiin liittyvät hypoteesit. 

KUVIO 2 Puettavan hyvinvointiteknologian tarpeisiin muokattu ECM-malli 
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3.3.3 Odotusten vahvistuminen 

Yksi keskeisimmistä muuttujista ECM-mallissa on odotusten vahvistuminen. 
Odotusten vahvistuminen tarkoittaa kuinka hyvin käyttäjän odotukset ja mieli-
piteet teknologian käyttöä kohtaan ovat täyttyneet käytön aikana (Bhattacherjee, 
2001; Bölen, 2020). Mitä paremmin käytettävä teknologia suoriutuu odotuksiin 
nähden, sitä paremmin käyttäjän odotukset ovat vahvistuneet. Mikäli käyttäjän 
luomat odotukset teknologiaa kohtaan eivät täyty käytön aikana, aiheuttaa se 
epätyytyväisyyttä kyseistä teknologiaa kohtaan, mikä taas johtaa käytön vähe-
nemiseen tai keskeyttämiseen (Bhattacherjee, 2001). Odotusten vahvistuminen 
ottaa huomioon myös teknologian toiminnan (Bhattacherjee, 2001). Jos teknolo-
gia ei toimi halutulla tavalla, eivät odotukset sitä kohtaan todennäköisesti täyty. 
Kun teknologia puolestaan toimii odotetusti, täyttää se todennäköisimmin 
myös sitä kohtaan asetetut odotukset teknologian toiminnan osilta. 

Odotusten vahvistumisella on todettu olevan merkittävä vaikutus käyttä-
jän käyttäytymiseen sekä käytön jatkamiseen (Bhattacherjee, 2001; Compeau, 
Higgins & Huff, 1999). Käyttäjien odotuksia voi kuitenkin olla vaikea täyttää ja 
odotusten täyttymiseen vaikuttaa useat erilaiset taustatekijät kutenkin käyttöön 
liittyvät motiivit, käyttäjien sosiodemografinen tausta, sekä aiemmat ko-
koemukset vastaavien palveluiden kanssa (Windasari ym., 2021. Käyttäjän odo-
tusten vahvistuminen vaikuttaa ECM-mallissa koettuun hyödyllisyyteen sekä 
tyytyväisyyteen tietojärjestelmää kohtaan. Tässä tutkimuksessa odotusten vah-
vistumisella tarkoitetaan käyttäjän ennen käyttöä omaksumien odotusten vah-
vistumisten täyttymistä puettavaa hyvinvointiteknologiaa käytettäessä. Tutki-
muksen odotusten vahvistumiseen liittyvät hypoteesit ovat: 

 
H1: Odotusten vahvistumisella on positiivien vaikutus puettavan 

hyvinvointiteknologian koettuun hyödyllisyyteen. 

H2: Odotusten vahvistumisella on positiivinen vaikutus tyytyväisyyteen puettavaa 
hyvinvointiteknologiaa kohtaan.  

3.3.4 Tyytyväisyys 

Tyytyväisyyttä teknologiaa kohtaan pidetään tärkeänä selittävänä tekijänä mää-
rittelemään käytön jatkamista (Windasari ym., 2021). Myös ECM-mallissa tyy-
tyväisyys on yksi keskeisimmistä käytön jatkamiseen vaikuttavista tekijöistä 
(Bhattacherjee, 2001). Tyytyväisyyteen tiettyä teknologiaa kohtaan vaikuttavat 
käyttäjän käytön aikaiset havainnot ja kokemukset sekä käytön aloittamista 
edeltävien odotusten vahvistuminen käytön aikana (Flavián, Guinalíu & Gurrea, 
2006). Epätyytyväisyys teknologiaa kohtaan osoittaa, että käyttäjä odottaa ky-
seisen teknologian käytöltä enemmän kuin mitä sen käytöstä saa (Windasari 
ym., 2021). Varsinainen tyytyväisyys teknologiaa kohtaan määrittyykin sen 
mukaan, kuinka hyvin käyttäjän tietojärjestelmää kohtaan luodut odotukset 
täyttyvät ja kuinka hyödylliseksi teknologian käyttö koetaan (Thong ym., 2006). 
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Tyytyväisyys teknologiaa kohtaan määrittyy siis teknologian käytön aloittami-
sen jälkeen vasta varsinaisen käytön aikana. 
Käyttäjien tyytyväisyydellä on todettu olevan vaikutusta myös erilaisten puet-
tavien teknologioiden ja älylaitteiden käytön jatkamiseen (Park, 2020). Kun 
käyttäjät kokevat käyttämänsä palvelun käytön hyödylliseksi, sekä nautinnol-
liseksi kasvattaa se tyytyväisyyttä kyseistä palvelua kohtaan (Shin & Biocca, 
2017). Tässä tutkimuksessa tyytyväisyydellä tarkoitetaan tyytyväisyyttä puetta-
van hyvinvointiteknologiaa kohtaan. Tutkimuksen tyytyväisyyteen liittyvät 
hypoteesi on: 

 
H3: Tyytyväisyys vaikuttaa positiivisesti puettavan hyvinvointiteknologian käytön 

jatkamiseen. 

3.3.5 Koettu hyödyllisyys 

Koettu hyödyllisyys muodostuu käyttäjän kokemasta utilitaristisesta hyödystä, 
jonka hän saavuttaa käyttämällä tietojärjestelmää (Mouakket, 2015). Koetulla 
hyödyllisyydellä tarkoitetaan ihmisten taipumusta käyttää tai jättää käyttämät-
tä jotain tiettyä sovellusta sen perusteella, kuinka hyvin he kokevat kyseisen 
sovelluksen kykenevän auttamaan heitä heidän työnsä tai tietyn tehtävän suo-
rittamisessa (Davis, 1989). Kun esimerkiksi käytön helppous vaikuttaa vain tie-
tojärjestelmän käytön alkuvaiheessa, vaikuttaa koettu hyödyllisyys sekä käytön 
alkuvaiheeseen että käytön jatkamiseen (Bhattacherjee, 2001). Lisäksi koetulla 
hyödyllisyydellä on vaikutusta käyttäjäkokemukseen, mikä voi vaikuttaa käyt-
täjän tulkintaan kyseistä teknologiaa kohtaan (Windasari ym., 2021). 
Kaikissa tutkimuksista ei ole kuitenkaan todettu koetulla hyödyllisyydellä ole-
van suoraa korrelaatiota jatkuvan käytön kanssa, vaan koetun hyödyllisyyden 
on löydetty vaikuttavan vahvasti tyytyväisyyteen teknologiaa kohtaan, mikä 
puolestaan vaikuttaa positiivisesti käytön jatkamiseen, jolloin koettu hyödylli-
syys korreloi jatkuvan käytön kanssa epäsuorasti tyytyväisyyden kautta (Bölen, 
2020; Hsiao ym., 2016). Esimerkiksi puettaviin teknologioihin kuuluvien älykel-
lojen kohdalla kyse voi olla siitä, että monet käyttäjistä käyttävät laitetta vain 
älypuhelimien jatkumona, eivätkä näin hae suoraa työhön tai tiettyyn toimin-
taan, kuten terveyteen, liittyvää tehokkuuden parantamista älykellon käyttämi-
sellä (Bölen, 2020). Puettavien hyvinvointiteknologioiden kohdalla koetulla 
hyödyllisyydellä oletetaan olevan enemmän vaikutusta käytön jatkamiseen, 
sillä monesti puettavien hyvinvointiteknologioiden käytön tavoitteena on hy-
vinvoinnin parantaminen. Tässä tutkimuksessa koetulla hyödyllisyydellä tar-
koitetaan käyttäjän kokemaa hyötyä minkä hän saa puettavan hyvinvointitek-
nologian käytöstä. Tutkimuksen koettuun hyödyllisyyteen liittyvät hypoteesit 
ovat: 

 
H4: Koettu hyödyllisyys vaikuttaa positiivisesti käyttäjän tyytyväisyyteen puettavaa 

hyvinvointiteknologiaa kohtaan. 

H5: Koettu hyödyllisyys vaikuttaa positiivisesti puettavan hyvinvointiteknologian 
käytön jatkamiseen. 



34 

3.3.6 Tapa 

Tietojärjestelmien käytön yhteydessä tavoilla tarkoitetaan käyttäjien automaat-
tisesti toteuttamia opittuja käyttäytymismalleja (Limayem ym., 2007). Psykolo-
gian ja sosiaalipsykologian kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että käyt-
täjien vakiintuneet tavat ovat vahvasti osana tietojärjestelmien käytön jatkamis-
ta ja näiden vakiintuneiden tapojen ylläpitäminen vaatii käyttäjältä aikomuksen 
jatkaa kyseisen tietojärjestelmän käyttöä (De Guinea & Markus, 2009). Tietojär-
jestelmiä käyttöönottaessa ja käytön alkuvaiheen aikana käyttäjät suorittavat 
kognitiivisen eli tietoisen prosessin, jonka aikana muodostuu käyttöönoton jäl-
keisiä aikomuksia tai käyttäytymismalleja. Käytön jatkuessa tämä kognitiivinen 
prosessi heikkenee, mikä johtaa automaattiseen ja rutiininomaiseen käyttäyty-
miseen. (Jasperson, Carter & Zmud, 2005.) Tietyn teknologian pidempiaikainen 
käyttö altistaa käyttäjät käyttämään teknologiaa automaattisesti ja ajattelematta 
(Limayem ym., 2007). Esimerkiksi ihmisten päivittäisiä aktiviteettejä tutkittaes-
sa saatiin selville, että noin puolet päivän toimista tapahtuu minimalistisen tie-
toisuuden tilassa, eli automaattisesti opittujen tapojen vaikutuksen alaisena 
(Wood, Quinn & Kashy, 2002). Lisäksi tavat muodostuvat aiemman teknologian 
käytön pohjalle, ja niillä on todettu olevan vaikutus teknologian käytön jatka-
miseen (Kim, Sung S. & Malhotra, 2005). 

Tavat yhdistyvät automaattiseen ja alitajuntaiseen käyttöön, joka eroaa ai-
komuksesta, jolla tarkoitetaan tietoista käyttöä (Bhattacherjee, Limayem & 
Cheung, 2012). Lisäksi tavoilla on todettu olevan suora vaikutus teknologian 
käyttöön, mikä heikentää samanaikaisesti tietoisen käyttäytymisen ja teknolo-
gian käytön välistä suhdetta (Venkatesh ym., 2012). Limayem ym. (2007) esittä-
vät että tyytyväisyys, käytön toistuvuus sekä käytön kokonaisvaltaisuus vaikut-
tavat tapojen muodostumiseen, mikä taas omalta osaltaan vaikuttaa käytön jat-
kuvuuteen (Limayem ym., 2007). Mikäli käyttäjät ovat oppineet käyttämään 
tiettyä tietojärjestelmää tai teknologiaa ja muodostaneet tapoja käyttöä kohtaan 
on sillä koettu olevan negatiivinen vaikutus tietojärjestelmän tai teknologian 
vaihtamista kohtaan (Bhattacherjee ym., 2012). Näin ollen tavat vaikuttavat po-
sitiivisesti tietojärjestelmän käytön jatkamiseen. Nascimenton, Oliveiran ja Ta-
min (2018) mukaan tavoilla on merkittävä vaikutus puettavan teknologian käy-
tön jatkamiseen (Nascimento ym., 2018). Myös Jaspersonin ym. (2005) mukaan 
käytön aikana omaksutut tavat toimivat vahvana ennustajana tulevaisuuden 
käytön jatkamiselle. Tavoilla on koettu olevan positiivinen vaikutus esimerkiksi 
puhelinsovellusten käytön jatkamisessa (Tam, Santos & Oliveira, 2018). Puhe-
linsovellukset ovat puolestaan tärkeä osa monia puettavan teknologian palve-
luita, mikä toteutuu myös tässä tutkielmassa tutkittavan puettavan teknologian 
kohdalla. Tavoilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa käyttäjän oppimia auto-
maattisia käyttäytymismalleja puettavan hyvinvointiteknologian käytön ympä-
rille. Tutkimuksen tapaan liittyvät hypoteesi on: 

 
H6: Tavoilla on positiivinen vaikutus puettavan hyvinvointiteknologian käytön 

jatkamiseen. 
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3.3.7 Koettu estetiikka 

Tietojärjestelmien esteettiset ominaisuudet ovat olleet suosittuja tutkimusaihei-
ta HCI-tutkimuksessa (Human-Computer Interaction), joka keskittyy tutkimaan 
tietokoneiden ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Yleensä esteettisten ominai-
suuksien piiriin omaksutaan kuuluvaksi visuaaliseen estetiikkaan kuuluvat 
ominaisuudet kuten laitteen sekä käyttöliittymän ulkonäkö ja muut niihin liit-
tyvät ulkoiset ominaisuudet. Visuaalisilla ominaisuuksilla on todettu olevan 
positiivinen vaikutus erilaisten teknologioiden käyttäjäkokemukseen, ja etenkin 
käytön aikainen tyytyväisyys muodostuu osittain koetun visuaalisen estetiikan 
seurauksena (Tractinsky, Katz & Ikar, 2000). Moni puettavan teknologian laite 
toimii yhdessä puhelinsovelluksen kanssa. Yksinkertaistettu käyttöliittymä-
suunnittelu selkeällä informaatio- ja hierarkiarakenteella vaikuttaa positiivisesti 
koettuun tyytyväisyyteen älypuhelinten käytön kontekstissa (Choi, J. H. & Lee, 
2012). Shinin ja Bioccan (2017) mukaan automaattisesti käyttäjästään informaa-
tiota mittaavia hyvinvointisovelluksia suunnitellessa tulee pyrkiä nostamaan 
esille terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää informaatiota. Paljon erilaista infor-
maatiota sisältävän käyttöliittymän tulisi kuitenkin olla kognitiivisesti mahdol-
lisimman vähän kuormittava (Shin & Biocca, 2017), jotta käyttäjien on helppo 
prosessoida dataa, jota heistä on kerätty. Lisäksi datan esittämisen selkeys pa-
rantaa sen ymmärrettävyyttä ja näin ollen mahdollistaa käyttäjille paremman 
ymmärryksen heidän hyvinvoinnistaan. Datan ymmärtäminen taas vaikuttaa 
vahvasti käyttäjien kykyyn tehdä hyvinvointiin vaikuttavia muutoksia ja saada 
paras mahdollinen hyöty puettavista hyvinvointiteknologioista. 

Käyttäjät haluavat käyttää kaikkein kehittyneintä puettavaa teknologiaa, 
mutta samanaikaisesti myös tuotteen ulkoasuun liittyvät seikat kuten muotoilu 
ja käyttöliittymän ulkoasu ovat tärkeitä. Puettavan teknologian osalta kuluttajia 
kiinnostaa samanlaiset esteettiset ominaisuudet kuin vaatteitakin valittaessa, 
etenkin kun kyseessä on jatkuvasti ympäri vuorokauden mittaavat puettavan 
teknologian laitteet (Jeong, Kim, Park & Choi, 2017). Palinin ym. (2018) mukaan 
puettavan teknologian muotia ja teknologiaa yhdistävistä elementeistä on käy-
tetty termiä Fashnology. Kyseistä termiä on käytetty useiden eri puettavien tek-
nologioiden kuten älylasien sekä älykellojen kohdalla ja koetuilla esteettisilla 
ominaisuuksilla on todettu olevan vaikutusta näiden teknologioiden käytön 
jatkamiseen (Pal, Funilkul & Vanijja, 2018).  

Kuitenkin myös ei-visuaaliset esteettiset ominaisuudet, kuten kosketus-
näytöt, laitteiden muodot sekä äänet vaikuttavat käyttäjän muodostamaan ko-
kemukseen (Bölen, 2020). Puettavat teknologiat ovat jatkuvasti kosketuksissa 
käyttäjäänsä, joten myös ei-visuaaliset esteettiset ominaisuudet kuten haptinen 
estetiikka vaikuttaa käyttäjäkokemukseen. Haptisen estetiikan kokemuksia ovat 
esimerkiksi paineen tunne, jatkuva kontakti, erisuuntaiset liikkeet sekä tarttu-
miset (Bölen, 2020). Yksi haptiseen kokemukseen liittyvistä ominaisuuksista on 
passiivinen kosketus, joka muodostuu, kun ulkoinen asia koskettaa käyttäjää, 
jolloin käyttäjä kiinnittää huomiota tähän kosketukseen (Gibson, 1966, 117). Pu-
ettavat hyvinvointiteknologiat voivat hyödyntää iholle asetettavia sensoreita, 
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jotka voivat aiheuttaa haptiseen estetiikkaan liittyviä tuntemuksia, jotka voivat 
puolestaan vaikuttaa puettavan hyvinvointiteknologian käytön kokemukseen. 
Puettavan teknologian laitteet tai sensorit koskettavat käyttäjän ihoa jatkuvasti, 
mikä voi aiheuttaa esimerkiksi ihoärsytystä. Haptisella estetiikalla on todettu 
olevan yhteys muun muassa kuluttajien ostopäätöksiin ja käyttäjäkokemukseen, 
minkä lisäksi sen on todettu vaikuttavan positiivisesti käyttäjien antamiin ar-
vosteluihin sekä käytettävyyteen ja käyttäjien kokemiin tunteisiin (Carbon & 
Jakesch, 2012; Sonderegger & Sauer, 2015). Tässä tutkimuksessa koetulla estetii-
kalla tarkoitetaan käyttäjien mielipidettä liittyen puettavan hyvinvointiteknolo-
gian estetiikkaan, sisältäen niin käyttöliittymän suunnittelun, laitteiden muodot 
sekä jatkuvassa kosketuksessa laitteen kanssa olemisesta aiheutuvan passiivi-
sen kosketuksen. Tutkimuksen koettuun estetiikkaan liittyvät hypoteesit ovat: 

	
H7: Koettu estetiikka vaikutaa positiivisesti tyytyväisyyteen puettavaa 

hyvinvointiteknologiaa kohtaan. 

H8: Koettu estetiikka vaikuttaa puettavan hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen. 

3.3.8 Koettu nautinto 

Koetulla nautinnolla tarkoitetaan hedonististen, eli nautintoon liittyvien tekijöi-
den vaikutusta käytön jatkamiseen. Useat tutkimukset osoittavat, että hedonis-
tisilla tekijöillä, kuten hauskuudella, nautinnolla ja käyttäjän käytöstä saamalla 
tyydytyksellä, on positiivisia vaikutuksia koettuun tyytyväisyyteen. Hedonisti-
silla tekijöillä on lisäksi todettu olevan vahva vaikutus käyttäjien asenteisiin 
(Shin & Biocca, 2017). Hedonistinen motivaatio vaikuttaa tietoiseen käyttäyty-
miseen ja työn ulkopuolisessa kontekstissa tapahtuvan teknologian käytön suh-
teen se on merkittävämpi tekijä kuin teknologian käytöstä saatu utilitaristinen, 
jonkun tehtävän tehostamiseen liittyvä, hyöty (Venkatesh ym., 2012). Puetta-
vien hyvinvointiteknologioiden käyttö pohjautuu usein hyvinvoinnin ja liik-
kumisen parantamiseen, joita voidaan pitää työn ulkopuolisina asioina. Vaikka 
puettavia hyvinvointiteknologioita käytettäisiin työpaikoilla tai työhön liitty-
vässä kontekstissa, on päähyöty käyttäjälle hyvinvoinnin ja terveyden tietoi-
suuden lisääminen ja parantaminen. Sivutuotteena tästä syntyy parantunutta 
työtehokkuutta. 

Useat puettavat teknologiat nojaavat vahvasti puhelinsovellusten käyttä-
miseen datan esittämisen työkaluna. Koetulla nautinnolla ei ole todettu olevan 
merkittävää vaikutusta puhelinsovellusten käyttämiseen, mikä viittaa siihen, 
että kyseisten sovellusten käyttäjät eivät välitä hedonistisista elementeistä (Tam 
ym., 2018). Kuntoiluun ja terveyteen liittyvien puhelinsovellusten kohdalla koe-
tulla nautinnolla on kuitenkin koettu olevan vaikutusta sovelluksen käytön jat-
kamiseen (Huang & Ren, 2020; Yuan ym., 2015). Monet terveyteen ja hyvinvoin-
tiin keskittyvät teknologiat pitävät sisällään käyttäjän viihdyttämiseen tähtääviä 
ominaisuuksia (Yuan, Shupei, Ma, Kanthawala & Peng, 2015). Monet hyvin-
vointiteknologiat hyödyntävätkin pelillistämisen ominaisuuksia, kuten pistey-
tyksiä, listoja ja tasojen saavuttamista tukemaan käyttäjiensä hyvinvoinnin ke-
hittämistä. Koetulla nautinnolla on todettu olevan positiivinen vaikutus käytön 
jatkamiseen myös pelillistämistä hyödyntävissä liikuntasovelluksissa (Hamari 



37 

& Koivisto, 2015). Terveyssovellusten yhteydessä koetulla nautinnolla on todet-
tu olevan vaikutusta käytön jatkamisen lisäksi myös tyytyväisyyteen (Shin & 
Biocca, 2017).  Lisäksi hedonistisilla ominaisuuksilla on todettu olevan positii-
vinen vaikutus älykellojen käytön jatkamiseen (Pal ym., 2018) Tässä tutkimuk-
sessa koetulla nautinnolla tarkoitetaan käyttäjän kokemaa nautintoa mikä syn-
tyy puettavaa hyvinvointiteknologiaa käytettäessä. Tutkimuksen koettuun nau-
tintoon liittyvät hypoteesit ovat: 

 
H9: Koettu nautinto vaikuttaa positiivisesti tyytyväisyyteen puettavaa 

hyvinvointiteknologiaa kohtaan. 

H10: Koettu nautinto vaikuttaa positiivisesti puettavan hyvinvointiteknologian käytön 
jatkamiseen. 

3.3.9 Minäpystyvyys 

Minäpystyvyydellä (self-efficacy) tarkoitetaan yksilön uskoa omiin kykyihinsä 
suorittaa erilaisia aktiviteettejä (Bandura, 1977). Minäpystyvyyttä pidetään yh-
tenä vahvimmista ennustavista tekijöistä teknologian käytölle (Compeau ym., 
1999; Venkatesh & Davis, 1996; Windasari ym., 2021). Minäpystyvyydellä on 
myös todettu olevan vaikutusta aikomuksiin jotain tiettyä käytöstä kohtaan 
(Bandura, 1977). Mikäli yksilöillä on esimerkiksi tuntemus, että he eivät pysty 
vaikuttamaan jonkin asian tekemiseen, on heidän motivaationsa tämän asian 
suorittamista kohtaan luultavasti heikko (Terry & O'Leary, 1995). Korkeamman 
minäpystyvyyden omaavat henkilöt haluavat enemmän informaatiota verrat-
tuna matalan minäpystyvyyden omaaviin henkilöihin, minkä lisäksi he oletta-
vat saavansa enemmän erilaisia käyttömahdollisuuksia teknologialle (Windasa-
ri ym., 2021). Puettavan hyvinvointiteknologian näkökulmasta asiaa voidaan 
lähestyä olettamalla, että mikäli käyttäjällä on uskomus, että hän ei pysty vai-
kuttamaan omaan hyvinvointiinsa, on hänen motivaationsa jatkaa kyseisen 
teknologian käyttöä matala. Minäpystyvyys korostaa kykyä käyttää teknologiaa 
itsenäisesti ja haluamallaan tavalla (Windasari ym., 2021). Voidaankin päätellä, 
että mikäli käyttäjä kykenee seuraamaan omaa hyvinvointiansa puettavan hy-
vinvointiteknologian avulla, on hänellä parempi minäpystyvyys puettavaa hy-
vinvointiteknologiaa kohtaan, mikä vaikuttaa positiivisesti käytön jatkamiseen. 

Terryn ja O’Learyn (1995) tutkimuksessa minäpystyvyydellä oli vahva 
vaikutus aikomukseen liikkua säännöllisesti, mutta silti sillä ei todettu olevan 
vaikutusta varsinaiseen liikkumiseen. Armitagen ja Connerin (1999) tutkimuk-
sessa minäpystyvyydellä todettiin olevan vahva vaikutus niin aikomukseen 
kuin varsinaiseen käyttäytymiseenkin, kun kyseessä oli matalarasvaisen ruoka-
valion noudattaminen. Käyttäjän omat mielikuvat hänen taidoistaan ja kyvyis-
tään tietyn teknologian käyttöä kohtaan vaikuttavat minäpystyvyyden tuntee-
seen. Käyttöä koskevat mielikuvat muodostuvat käytön aloittamisen jälkeen, 
joten minäpystyvyyden kyky ennustaa aikomusta jatkaa tietyn teknologian 
käyttöä tekee siitä sopivan muuttujan ECM-malliin (Bhattacherjee, Perols & 
Sanford, 2008). Minäpystyvyydellä on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu 
olevan positiivinen vaikutus myös puettavien liikuntateknologioiden käytön 
aikomukseen (Windasari ym., 2021; Rupp ym., 2018). Tässä tutkimuksessa mi-
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näpystyvyydellä tarkoitetaan käyttäjien kykyä käyttää puettavaa hyvinvointi-
teknologiaa, sekä suorittaa hyvinvointimittauksia sen avulla itsenäisesti. Tut-
kimuksen minäpystyvyyteen liittyvä hypoteesi on: 

 
H11: Minäpystyvyys vaikuttaa positiviisesti puettavan hyvinvointiteknologian käytön 

jatkamiseen. 
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Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tutkimusmenetelmä ja tutkimuspro-
sessi sekä käsitellään tutkimuksen kohteena olevaa puettavaa hyvinvointitek-
nologiaa. 

4.1 Tutkimuksen tavoite 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitkä tekijät vaikuttavat tutkimuk-
sen kohteena olevan puettavan hyvinvointiteknologian, Firstbeat Lifen, käytön 
jatkamiseen. Puettavat hyvinvointiteknologiat ovat yleistymässä jatkuvasti, jo-
ten on tärkeää löytää niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat näiden teknologioiden 
täyden potentiaalin hyödyntämisen. Tutkimus toteutettiin määrällisenä eli 
kvantitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselytut-
kimusta. Kvantitatiivisen tutkimuksen keskeisiä piirteistä ovat syyn ja seurauk-
sen lakien noudattaminen sekä aiempien teorioiden ja näistä johdettujen johto-
päätöksien sekä hypoteesien esittäminen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009). 

Edellisessä teorialuvussa on esitelty aikaisemman kirjallisuuden pohjalta 
johdetut johtopäätökset sekä hypoteesit puettavan hyvinvointiteknologian käy-
tön jatkamisesta. Tutkimuksessa on tavoitteena selvittää näiden puettavan hy-
vinvointiteknologian käytön jatkamiseen liittyvien hypoteesien paikkaansa pi-
tävyyttä kyselytutkimuksen avulla, jossa vastaajana toimivat Firstbeat Lifen 
käyttäjät. Tutkimustulokset analysoidaan rakenneyhtälömallin avulla, jonka 
tehtävänä on selvittää, löytyykö puettavan hyvinvointiteknologian tarpeisiin 
mukautetusta ECM-mallista tilastollisesti merkitseviä kausaalisuhteita. 

4 TUTKIMUSMENETELMÄ 
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4.2 Tutkimuksen kohteena oleva hyvinvointiteknologia – 
Firstbeat Life 

Tutkimuksen kohteena on Suomalainen puettava hyvinvointiteknologia 
Firstbeat Life. Firstbeat Life on vuonna 2020 julkaistu puettava hyvinvointitek-
nologia, jonka tavoitteena on tukea työntekijöiden hyvinvointia. Firstbeat Life 
palveluun kuuluu henkilökohtainen mittalaite, joka mittaa käyttäjän kehossa 
päivän aikana tapahtuvia reaktioita, sekä puhelinsovellus, josta käyttäjä voi 
tarkastella mittalaitteen keräämää dataa. Firstbeat Life pyrkii keskittymään 
kolmeen hyvinvointiin liittyvään osa-alueeseen, jotka ovat uni, stressi sekä fyy-
sinen aktiivisuus. Firstbeat Lifen tavoitteena on antaa käyttäjälle selkeä kuva 
siitä, minkälaisia reaktioita kehossa tapahtuu vuorokauden aikana sekä opettaa 
käyttäjälle, minkälaiset asiat vaikuttavat hyvinvointiin, jotta pieniä muutoksia 
tekemällä voidaan saada positiivisia vaikutuksia aikaiseksi. Näin ollen käyttäjät 
voivat löytää juuri heille sopivia tapoja parantaa kehon ja mielen hyvinvointia 
ja löytää tasapaino kuormituksen ja palautumisen välillä. (Firstbeat Life, 2021.) 

Firstbeat Life puhelinsovelluksesta käyttäjä näkee yhteenvedot hänen hy-
vinvointimittauksistansa. Käyttäjä pystyy tarkastelemaan mitattujen päivien 
kokonaispisteitä sekä stressin, palautumisen, unen ja liikunnan saamia pisteitä. 
Lisäksi kaikkia näitä osa-alueita pystyy halutessaan tarkastelemaan tarkemmal-
la tasolla. Mikäli käyttäjälle on kertynyt useita mittauksia, pystyy hän myös 
tarkastelemaan mittaustulosten trendejä, jotka auttavat havainnoimaan mihin 
suuntaan hyvinvointi on kehittynyt. Hyvinvointiin keskittyvien mittarien lisäk-
si Firstbeat Lifen avulla pystyy mittaamaan kuntotason tekemällä 30 minuutin 
mittaisen kävelytestin, joka antaa arvion käyttäjän fyysisen kunnon tasosta mit-
taamalla maksimaalisen hapenottokyvyn (VO2max). (Firstbeat, 2020a.) 

KUVIO 3 Esimerkkikuvia Firstbeat Life -puhelinsovelluksen tarjoamasta informaatiosta 



41 

 
Firstbeat Lifen mittalaite Bodyguard 3 mittaa ja tallentaa sydämen sykettä 

ja sykevälivaihtelua EKG:n (sydänfilmin) tarkkuudella sekä mittaa ja tallentaa 
käyttäjän 3D-liikettä (Firstbeat, 2020b). Firstbeat Lifen tuottama data on huo-
mattavasti tarkempaa ja luotettavampaa kuin monen muun kuluttajakäytössä 
olevan puettavan teknologian optisen rannesykkeen avulla tuotettu data. Mitta-
laitteeseen kiinnitetään elektrodit, joista toinen asetetaan kehon oikealle puolel-
le solisluun alapuolelle ja toinen vastakkaiselle puolelle rintakehän alueelle. 
Yksi osa Firstbeat Lifen kokonaispalvelua on yksityispalaute Firsbeat-
valmentajilta, jotka ovat koulutettuja hyvinvoinnin ammattilaisia (Firstbeat Life, 
2021). Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin tutkimaan palvelun käyttöä 
sellaisten käyttäjien näkökulmasta, jotka käyttävät kyseistä palvelua ilman hy-
vinvointivalmentajilta saatua palautetta. 

4.3 Kyselytutkimus 

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselytutkimuksen avulla voidaan 
kerätä tietoa erilaisista ihmisten käytökseen, mielipiteisiin ja asenteisiin liitty-
vistä ilmiöistä (Vehkalahti, 2014). Kyselytutkimuksessa kerätään tietoa standar-
doidussa muodossa joukolta ihmisiä (Hirsjärvi ym., 2009, 134).  Tämän kysely-
tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vaikuttavatko tutkimuksen teoriaosuu-
dessa käsitellyt faktorit puettavan hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen. 
Tutkimuksen vastaajat kerättiin Firstbeat Lifen käyttäjistä, joille lähetettiin 
strukturoidussa muodossa oleva kyselylomake. Kysely lähetettiin Firstbeat Li-
fen käyttäjille sähköpostitse ja kyselyyn vastaaminen oli täysin vapaaehtoista ja 
anonyymiä. Kysely lähetettiin käyttäjille kuukausi palvelun aktivoinnin jälkeen, 
jotta varmistettiin, että vastaajille on muodostunut selkeä kuva palvelun käyt-
tämisestä ja erilaisista tunteista ja ajatuksista palvelua ja sen käyttöä kohtaan 
ennen kyselyyn vastaamista. 

Itse kysely toteutettiin CheckMarket sivustolla, joka mahdollisti kyselyyn 
vastaamisen älylaitteilla, kuten älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla. Kyse-
lyä lähetettiin heinäkuun 2020 – marraskuun 2020 välisenä aikana ja kaiken 
kaikkiaan kyselyyn vastasi 124 Firstbeat Lifen käyttäjää, joista kuitenkin seitse-
män rajattiin ulos, sillä he olivat joko vastanneet saman vastauksen jokaiseen 
kysymykseen tai läpäisseet kyselyn alle minuutissa. Kyselytutkimuksen vah-
vuutena on datan helppo kerääminen, mikäli otos on helposti saatavilla. Lisäksi 
se mahdollistaa kerätyn datan analysoinnin tilastollisin menetelmin, jotta kerä-
tystä datasta voidaan löytää merkittäviä yhteyksiä. Alustava aineisto kerättiin 
ensimmäistä testimallia varten heinäkuussa 2020 (n = 8). Alustavaa aineistoa 
käytettiin selvittämään tutkimusmallin reliabiliteettia faktorien osalta mittaa-
malla Cronbachin alfa, jotta pystyttiin varmistamaan, että malli on sopiva ja 
mittaa haluttuja asioita. Cronbachin alfan tulee olla yli 0,6 jotta se on hyväksyt-
tävä (Metsämuuronen, 2007). Kaikkien muiden paitsi tyytyväisyyttä mittaavan 
faktorin alfa oli 0.7, joten käytetyllä mallilla päätettiin jatkaa eteenpäin lisäämäl-
lä tyytyväisyyttä mittaavaan faktoriin kysymyksiä kyseisen faktorin riittävän 
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reliabiliteetin varmistamiseksi. Lopullisen aineiston kerääminen saatiin val-
miiksi marraskuussa 2020, jonka jälkeen aloitettiin aineiston tilastollinen ana-
lyysi. Analyysia ja tuloksia esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.  

Kyselytutkimuksessa pyydettiin Firstbeat Life palvelun käyttäjiä vastaa-
maan 26:een eri väittämään (Liite 1), jotka liittyivät yhteensä yhdeksään erilai-
seen faktoriin. Tutkimuksessa mukana olevat faktorit ovat: odotusten vahvis-
tuminen, tyytyväisyys, minäpystyvyys, koettu hyödyllisyys, tapa, koettu este-
tiikka, käyttöjärjestelmä, koettu nautinto sekä käytön jatkaminen. Likert-
tyyppisellä mittarilla pystytään mittaamaan subjektiivisia kokemuksia, joista 
vastaajat voivat olla enemmän tai vähemmän samaa mieltä, vastaajan kannalta 
helpointa on asteikko, jossa on pariton määrä vastausvaihtoehtoja ja yleensä 
Likert-asteikko ankkuroidaan ”täysin samaa mieltä” – ”täysin eri mieltä” as-
teikolle (Hirsjärvi ym., 2009; Metsämuuronen, 2007). Vastaajia pyydettiin arvi-
oimaan kyselyn väittämiä LIKERT-asteikolla 1–5, jossa vastaamalla 1 tarkoite-
taan että vastaaja on täysin eri mieltä väittämän kanssa ja vastaamalla 5 vastaaja 
on täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Kyselytutkimuksen lomakkeen suun-
nittelu on keskeinen osa tutkimuksen onnistumista, sillä kyselyssä pitää pystyä 
kysymään sisällöllisesti oikeita kysymyksiä tavalla, joka mahdollistaa tilastollis-
ten tavoitteiden saavuttamisen (Vehkalahti, 2014). Tutkimuksen kyselylomak-
keen kysymykset pyrittiin muodostamaan aiemman tutkimuksen pohjalta, jotta 
pystytään varmistamaan kyselytutkimuksen luotettavuus. Koska tutkimus to-
teutettiin Suomessa, käännettiin alkuperäiset, aiempien tutkimusten pohjalta 
muodostetut kysymykset suomen kielelle pyrkien säilyttämään kysymyksen 
oleellisin sisältö mukana. Odotusten vahvistumisen faktorin kysymykset poh-
jautuvat Bhattacherjeen (2001) tutkimukseen. Tyytyväisyyttä mittaavat kysy-
mykset pohjautuvat Bhattacherjeen ja Premkumarin (2004) ja Hsiaon, Changin 
ja Tangin (2016) tutkimuksiin. Koettua hyödyllisyyttä mittaavat kysymykset 
taas pohjautuvat Shinin ja Bioccan (2017) tutkimukseen. Tapoja mittaavat ky-
symykset taas pohjautuvat Limayemin ja Hirtin (2003) ja Bölenin (2020) tutki-
muksiin. Koettua estetiikkaa mittaavat kysymykset pohjautuvat Jeongin (2007) 
ja Bölenin (2020) tutkimuksiin. Koettua nautintoa mittaavat kysymykset poh-
jautuvat Shinin ja Bioccan (2017) ja Linin ja Bhattacherjeen (2008) tutkimuksiin. 
Minäpystyvyyttä mittaavat kysymykset pohjautuvat Bhattacherjeen, Perolsin ja 
Sanfordin (2008) tutkimuksiin. Käytön jatkamista mittaavat kysymykset poh-
jautuvat Bhattacherjeen (2001) tutkimukseen. 

4.4 Rakenneyhtälömalli 

Kyselytutkimuksesta kerätyn datan avulla rakennettiin rakenneyhtälömalli, 
jonka avulla selvitetään, onko teorian pohjalta rakennetussa mallissa olevien 
faktorien välillä tilastollisesti merkitseviä kausaalisuhteita. Tähän tarkoitukseen 
sopii konfirmatorinen faktorianalyysi, joka on tarkoitettu tilanteisiin, joissa tut-
kijalla on olemassa jonkinlainen teoria siitä, kuinka muuttujien pitäisi suhteutua 
toisiinsa, ja analyysin tarkoituksena on selvittää aineiston perusteella, saako 
teoria tukea (Metsämuuronen 2007, 617). Näin ollen rakenneyhtälömalli sopii 
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tämän tutkimuksen tarpeisiin hyvin, koska aiemman teorian pohjalta pystytään 
määrittelemään hypoteeseja, jotka ennustavat kuinka eri muuttujat ovat vaiku-
tuksissa toisiinsa. 

Metsämuurosen (2007, 615) mukaan rakenneyhtälömallin tekeminen koos-
tuu viidestä eri vaiheesta. Ensimmäisenä malli spesifioidaan, eli määritellään ja 
täsmennetään teoreettinen malli, jota testataan. Toisessa vaiheessa testataan 
teoreettisella tasolla mallin identifioituvuutta eli yksilöityvyyttä, eli varmiste-
taan että kaikki mallin parametrit ovat identifioituvia. Kolmannessa vaiheessa 
estimoidaan mallin parametrien arvot, jonka jälkeen testataan mallia koskevat 
hypoteesit. Viimeisessä vaiheessa pyritään vastaamaan mallin riittävyyteen tar-
kastelemalla koko mallin, yksittäisten muuttujien sekä parametrien riittävyy-
teen kehitettyjä tunnuslukuja ja pyritään näiden avulla vastaamaan kysymyk-
seen, onko malli riittävän hyvä (Metsämuuronen 2007, 615). Seuraavassa luvus-
sa käydään läpi mallin rakentamisen vaiheet, sekä rakenneyhtälömallin lopulli-
set tulokset.  
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Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset. Ensiksi käydään läpi tutki-
mukseen osallistuneiden demografiset tekijät, jonka jälkeen käydään läpi mallin 
luotettavuuden tunnuslukuja. Tämän jälkeen tutkitaan rakenneyhtälömallia ja 
käydään läpi suorat, epäsuorat ja kokonaisvaikutukset rakenneyhtälömallista. 

5.1 Demografiset tekijät 

Kaikkiaan kyselyyn vastasi 124 Firstbeat Lifen käyttäjää, joista kuitenkin seit-
semän rajattiin ulos, sillä he olivat joko vastanneet saman vastauksen jokaiseen 
kysymykseen, tai läpäisseet kyselyn alle minuutissa. Näin ollen lopulliseen tut-
kimukseen valikoitui jäljelle jääneet 117 käyttäjää. Suurin osa vastaajista oli nai-
sia (77 kpl) ja vastaajat olivat iältään 18–64-vuotiaita. Eniten vastaajia oli ikä-
ryhmässä 35–44-vuotiaat (39 kpl), mutta myös 25–35-vuotiaita (30 kpl), sekä 45–
54-vuotiaita (31 kpl) oli suhteessa paljon kaikista vastaajista. 55–64-vuotiaita 
vastaajia oli 16 kappaletta, ja vähiten vastaajia oli 18–24-vuotiaissa, joita vastasi 
kyselyyn vain yksi kappale. Tutkimukseen ei osallistunut yli 64-vuotiaita tai 
alle 18-vuotitaita vastaajia. Firstbeat Lifen kohderyhmää ovat työssäkäyvät 
henkilöt, mikä näkyy myös ikäjakaumasta. Taulukosta 2 nähdään tutkimuksen 
demografiset tekijät. 
 

TAULUKKO 2 Tutkimuksen demografiset tekijät 

5 TULOKSET 

  n = Prosenttia 
Sukupuoli: Mies 40 34.2 % 
 Nainen 77 65.8 % 
 Yhteensä 117 100 % 
Ikä: 18–24-vuotias 1 0.9 % 
 25–34-vuotias 30 25.6 % 
 35–44-vuotias 39 33.3 % 
 45–54-vuotias 31 26.5 % 
 55–64-vuotias 16 13.7 % 
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5.2 Mallin tunnusluvut 

Tutkimusmallin reliabiliteetin laskemiseksi mitattiin faktoreiden Cronbachin 
alfa. Cronbachin alfan tulee olla yli 0,6 jotta se on hyväksyttävä (Metsä-
muuronen, 2007). Kaikki mallin faktorit ylittivät tämän tunnusluvun. 
Cronbachin alfa mittaa kuitenkin vain osan mallin reliabiliteetista eikä se yksi-
nään ole tarpeeksi luotettava reliabiliteetin mittari, minkä vuoksi mallin relia-
biliteettia tulee mitata laajempana kokonaisuutena (Cronbach & Shavelson, 
2004). Reliabiliteetin vahvistamiseksi mallista mitattiin myös composite relia-
bility (CR), jonka arvon tulee olla yli 0.7 (Hair, Ringle & Sarstedt, 2011). Com-
posite reliability täyttyi kaikkien muiden faktorien paitsi koetun estetiikan osal-
ta. Faktorilataukset kertovat kuinka vahvasti mikäkin muuttuja vaikuttaa kysei-
seen faktoriin. Faktorilatauksen tulee olla yli 0.6 (Karjaluoto & Munnukka, 
2016). Mallista poistettiin kysymykset, joiden lataus alitti tämän raja-arvon. 
Näin ollen kaikki malliin jätetyt faktorilataukset ylittävät tämän raja-arvon, jo-
ten voidaan todeta, että faktorilatausten osalta malli täyttää vaatimukset ja 
kaikki muuttujien lataukset ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0.01). Koetun 
nautinnon toinen kysymys ja koetun nautinnon faktorin välillä faktorilataus 
ylittää yli 1, mikä johtuu todennäköisesti multikollineaarisuudesta, eli siitä että 
faktorit korreloivat keskenään (Jöreskog, 1999). Taulukosta 3 nähdään mittaa-
mismallin faktorilataukset, cronbachin alfat, sekä composite reliability. 

 

TAULUKKO 3 Faktorilataukset, p-arvot, Cronbachin Alfat, sekä CR-luvut 

 
(jatkuu) 

 

Faktori Kysymys Faktorilataus p-arvo Alfa CR 
Odotusten 
 vahvistumi-
nen 

Vahvistus1 0.872 0.00 0.894 0.896 

 Vahvistus2 0.837 0.00   
 Vahvistus3 0.873 0.00   
Tyytyväisyys Tyytyväisyys1 0.800 0.00 0.866 0.842 
 Tyytyväisyys22 0.821 0.00   
 Tyytyväisyys3 0.784 0.00   
 Tyytyväisyys4 0.760 0.00   
Koettu 
hyödyllisyys 

Hyödyllisyys1 0.832 0.00 0.784 0.786 

 Hyödyllisyys2  0.777 0.00   
Minäpystyvyys Pystyvyys1 0.834 0.00 0.846 0.853 
 Pystyvyys2 0.890 0.00   
Tapa Tapa1 0.918 0.00 0.821 0.842 
 Tapa2 0.904 0.01   
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Taulukko 3 (jatkuu) 

 
 
AVE-luku (Average Variance Extracted) kertoo mallin validiteetista ja sen tulee 
ylittää 0.5 (Hair ym., 2011). Näiltä osin malli täyttää AVE-luvun vaatimukset. 
Lisäksi erotteluvaliditeetin tarkastamiseksi tehdään Fornell & Larcker testi, jon-
ka tarkoituksena on selvittää, onko AVE-luvun neliöjuuri suurempi kuin fakto-
reiden keskinäinen korrelaatio (Karjaluoto & Munnukka, 2016). Fornell & 
Larcker testin perusteella voidaan todeta, että malli täyttää muilta osin erotte-
luvaliditeetin, mutta tyytyväisyyden ja odotusten vahvistumisen sekä tyytyväi-
syyden ja koetun hyödyllisyyden välillä keskinäinen korrelaatio on vahvempi 
kuin AVE:n neliöjuuri. Näin ollen malli ei täytyä erotteluvaliditeetin vaatimuk-
sia näiltä osin. Taulukosta 4 nähdään mittaamismallin AVE-arvot, AVE:n ne-
liöjuuret, sekä korrelaatiomatriisi. 

TAULUKKO 4 Korrelaatiomatriisi, mittaamismallin AVE-arvot, sekä AVE:n neliöjuuret 
diagonaalissa 

 
 
Mallin hyvyysluvut nähdään taulukosta 5. Mallin hyvyyttä mittaavan RMSEA-
arvon tulisi olla alle 0.08 (Karjaluoto & Munnukka, 2016; Reisinger & Mavondo, 

Koettu 
estetiikka 

Estetiikka1 0.807 0.00 0.690 0.698 

 Estetiikka2 0.653 0.00   
Koettu  
nautinto 

Nautinto1 0.886 0.00 0.943 0.947 

 Nautinto2 1.007 0.00   
Käytön  
jatkaminen 

Jatko1 0.979 0.00 0.929 0.932 

 Jatko2 0.888 0.00   

  AVE Käyton 
jatka- 
minen 

Tyyty- 
väisyys 

Odotusten 
vahvistu- 
minen 

Minä- 
pysty- 
vyys 

Koettu 
hyödyl- 
lisyys 

Tapa Koettu 
estetiik- 
ka 

Koettu 
nautin- 
to 

Käytön 
jatkaminen 

.873 0,935           
 

  

Tyytyväisyys .627 0,560 0,792             
Odotusten 
vahvistuminen 

.741 0,452 0,849 0,861           

Minä- 
pystyvyys 

.744 
 

0,309 0,429 0,305 0,862         

Koettu 
hyödyllisyys 

.648 0,664 0,925 0,753 0,511 0,805       

Tapa .651 
 

0,549 0,437 0,422 0,154 0,528 0,807     

Koettu 
estetiikka 

.539 
 

0,139 0,248 0,236 0,096 0,190 0,344 0,734   

Koettu  
nautinto 

.900 0,546 0,581 0,472 0,160 0,679 0,670 0,377 0,948 
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2007). Tutkimuksen mittausmallin RMSEA-arvo on 0.079, joten malli tulkitaan 
hyväksyttäväksi näiltä osin. NFI, IFI ja CFI arvot mittaavat myös mallin hyvyyt-
tä ja näiden hyväksyntään tarvitaan yli 0.9 arvo. Mallin IFI arvoksi muodostui 
0.939 ja CFI arvoksi 0.937 ja malli täyttää näiden raja-arvojen osalta kriteerit. 
NFI arvokseen malli sai kuitenkin 0.866, mikä ei täytä raja-arvon vaatimusta. 
Khiin neliöjuuren (X2) suhteen vapausasteisiin (DF) tulisi alittaa raja-arvo < 3 
(Reisinger & Mavondo, 2007), tutkimusmallissa khiin neliöjuuren suhde va-
pausasteisiin on 1.72, joten se täyttää vaaditun raja-arvon. Mallin sopivuutta 
voidaan pitää hyväksyttävänä, sillä se täyttää useat tärkeistä mallin hyvyyttä 
mittaavista raja-arvoista.  

 

TAULUKKO 5 Mallin hyvyysluvut 

 

5.3 Rakenneyhtälömalli 

Mittaamismallin hyvyyden tarkistamisen jälkeen mallista rakennettiin raken-
neyhtälömalli, jonka tarkoituksena oli selvittää, pitivätkö teoriasta johdetut hy-
poteesit paikkaansa. Rakenneyhtälömallista selvitettiin faktorien väliset polku-
kertoimet (β) sekä tilastolliset merkitsevyydet (p-arvo), joita tulkitsemalla pys-
tytään päättelemään, pitävätkö hypoteesit paikkaansa. Polkukertoimet vaihte-
luväli on -1:stä +1:een, -1:n indikoidessa vahvasta negatiivisesta vaikutuksesta 
ja +1:n indikoidessa vahvasta positiivisesta vaikutuksesta (Sarstedt, Ringle & 
Hair, 2017). Metsämuurosen (2007, 424–425) mukaan p-arvot kertovat riskitason 
mikä liittyy nollahypoteesin hylkäämiseen virheellisesti. Esimerkiksi riskitaso 
0.1 % (p = 0.001) merkitsee, että kun hylkäämme nollahypoteesin, niin riski että 
nollahypoteesi pitää paikkaansa on 0.1 %, eli erittäin pieni. Yleensä on tapana 
käyttää kolmea eri merkitsevyystasoa tulosten yhteydessä: riskitaso 0.1 % (p < 
0.001) jolloin tulos on erittäin merkitsevä, riskitaso 1.0 % (p < 0.01) jolloin tulos 
on merkitsevä, sekä riskitaso 5.0 % (p < 0.05) jolloin tulos on melkein merkitse-
vä. Kuitenkin puhuminen ”melkein merkitsevästä” voidaan tulkita harhaanjoh-
tavaksi, koska se viittaa tuloksessa siihen, että todellista tilastollista merkit-
sevyyttä ei ilmenisi lainkaan, vaikka tosiasiassa riski virheelliselle tulokselle on 
vain 5 % (Metsämuuronen, 2007, 424–425). Näin ollen tässä tutkimuksessa ra-
portoidaan kaikkien muuttujien välisten suhteiden p-arvot, jotta lukija voi itse 
tehdä omat johtopäätöksensä siitä, pitääkö suhdetta tilastollisesti merkitsevänä 
vai ei.  

Riippuvat muuttujat saavat R2-arvoja välillä 0–1, jotka selittävät riippuvan 
muuttujan selitysvoimaa. R2-arvojen tulkintaan vaikuttaa tutkimuksen tieteen-
haara, mutta yli 0.2 R2-arvot voidaan tulkita korkeiksi kuluttajakäyttäytymistä 
tutkittaessa (Hair ym., 2011). Markkinointitutkimuksissa R2-arvon voidaan tul-

RMSEA NFI IFI CFI X2 DF X2 / DF 
0.079 .866 0.939 0.937 244.478 142 1.72 
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kita seuraavanlaisesti: R2 > 0.75 vahva selitysvoima, R2 > 0.50 kohtalainen seli-
tysvoima ja R2 > 0.25 heikko selitysvoima (Hair ym., 2011). R2 -arvon ollessa 
alle 0.3, malli ei pysty selittämään riippuvaa muuttujaa kovinkaan tarkasti 
(Metsämuuronen, 2007, 429). Koettu hyödyllisyys sai R2-arvokseen 0.59 ja näin 
ollen malli kykenee selittämään 59 prosenttia koetun hyödyllisyyden vaihtelus-
ta. Tyytyväisyys sai R2-arvokseen 0.88, eli malli pystyy selittämään 88 prosent-
tia tyytyväisyyden vaihtelusta. Käytön jatkaminen sai R2-arvokseen 0.36 ja malli 
pystyy näin ollen selittämään 36 prosenttia käytön jatkamisen vaihtelusta. Malli 
mittasi kuluttajakäyttäytymistä, ja tyytyväisyyden, koetun hyödyllisyyden sekä 
käytön jatkamisen faktorin selitysvoima olivat mallissa yli 0.3, joten voidaan 
päätellä, että malli pystyi selittämään vaikutusta näihin kolmeen muuttujaan 
riittävällä tasolla. Kuviosta 5 nähdään suorien vaikutusten polkukertoimet sekä 
tilastolliset merkitsevyydet. 

 
 

 
Suoria vaikutuksia tarkasteltaessa nähdään, että odotusten vahvistuminen vai-
kuttaa vahvasti koettuun hyödyllisyyteen (β = 0.768) ja tämä vaikutus on tilas-
tollisesti merkitsevä (p < 0.001). Odotusten vahvistumisen suora vaikutus tyy-
tyväisyyteen (β = 0.361) ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (p > 0.05). 
Koettu hyödyllisyys vaikuttaa vahvasti tyytyväisyyteen (β = 0.628) ja tämä vai-
kutus on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.01). Kuitenkin koetun hyödyllisyyden 
suora vaikutus käytön jatkamiseen (β = 0.575) ei ole tilastollisesti merkitsevä 
(p > 0.05). Hieman yllättävästi tyytyväisyys ei vaikuta tämän tutkimuksen mu-
kaan positiivisesti käytön jatkamiseen (β = -0.14), eikä tämä vaikutus ole tilas-
tollisesti merkitsevä (p > 0.05). Tavat vaikuttavat positiivisesti käytön jatkami-
seen (β = 0.351) ja vaikutus on tilastollisesti melkein merkitsevä (p > 0.05). Koe-

KUVIO 4 Rakenneyhtälömalli KUVIO 5 Suorien vaikutusten polkukertoimet, sekä tilastolliset merkitsevyydet 
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tulla estetiikalla ei ole suoraa vaikutusta tyytyväisyyteen (β = -0.016) eikä käy-
tön jatkamiseen (β = 0.095), eivätkä nämä vaikutukset ole tilastollisesti merkit-
seviä (p > 0.05). Koetulla nautinnolla oleva suora vaikutus tyytyväisyyteen (β = 
0.113) ei ole tilastollisesti merkitsevä (p > 0.05). Koetun nautinnon suora vaiku-
tus käytön jatkamiseen (β 0.128) ei ole myöskään tilastollisesti merkitsevä (p > 
0.05). Myös minäpystyvyyden suoran vaikutuksen käytön jatkamiseen (β = 
0.099) ei todeta olevan tilastollisesti merkitsevää (p > 0.05). Taulukosta 6 näh-
dään eri faktorien välillä olevat suorat vaikutukset sekä niiden tilastollinen 
merkitsevyys. 

 

TAULUKKO 6 Suorat vaikutukset 

 
*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 
Epäsuoria vaikutuksia tarkastellessa huomataan, että odotusten vahvistumisen 
ja tyytyväisyyden välillä vallitsee tilastollisesti merkitsevä vaikutus, jossa koet-
tu hyödyllisyys toimii mediaattorimuuttujana. Tälle epäsuoralle vaikutukselle 
voidaan laskea VAF-arvo (Variance Accounted For), jonka avulla voidaan pää-
tellä kuinka suuri osa odotusten vahvistumisesta, kulkee tyytyväisyyteen koe-
tun hyödyllisyyden kautta (Karjaluoto & Munnukka, 2016). Yli 0.2 VAF-arvo 
tarkoittaa, että mediaatio on kohtalaista, kun taas yli 0.8 VAF-arvot kertovat 
mediaation olevan erittäin suurta (Karjaluoto & Munnukka, 2016). Odotusten 
vahvistumisen ja tyytyväisyyden välinen VAF-arvo on 0.382, mikä kertoo, että 
noin 38 % odotusten vahvistumisen vaikutuksesta tyytyväisyyteen kulkee me-
diaattorin kautta. Epäsuora vaikutus odotusten vahvistumisen ja tyytyväisyy-

  Suora vaikutus p-arvo 
Odotusten vahvistuminenà   Koettu hyödyllisyys 0.768 

 
0.000*** 

Odotusten vahvistuminen à  Tyytyväisyys 0.361 
 

0.103 

Tyytyväisyys à  Käytön jatkaminen -0.142 
 

0.569 

Koettu hyödyllisyys à   Tyytyväisyys 0.628 
 

0.001** 

Koettu hyödyllisyys à   Käytön jatkaminen 0.575 
 

0.123 

Tapa à  Käytön jatkaminen 0.351 
 

0.021* 

Koettu estetiikka à  Tyytyväisyys -0.016 
 

0.722 

Koettu estetiikka à  Käytön jatkaminen -0.095 
 

0.799 

Koettu nautinto à  Tyytyväisyys 0.128 
 

0.209 

Koettu nautinto à  Käytön jatkaminen 0.128 
 

0.597 

Minäpystyvyys à  Käytön jatkaminen 0.099 0.775 
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den välillä on siis merkitsevä ja koetun hyödyllisyyden mediaatio on voimak-
kuudeltaan kohtalaista. Lisäksi odotusten vahvistuminen vaikuttaa tilastollises-
ti merkitsevästi käytön jatkamiseen. VAF-arvo tälle suhteelle on 1.0, joka tar-
koittaa, että kaikki vaikutus, joka odotusten vahvistumisella on käytön jatkami-
seen, kulkee tyytyväisyyden kautta. Voidaan siis todeta, että odotusten vahvis-
tumisen ja käytön jatkamisen välinen suhde on merkitsevä ja tyytyväisyyden 
mediaatio on voimakkuudeltaan suurta. Muita epäsuoria vaikutuksia ei tutki-
muksessa löydetty. Epäsuorat vaikutukset esitellään taulukossa 7. 

 

TAULUKKO 7 Epäsuorat vaikutukset 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 
Taulukosta 8 nähdään kokonaisvaikutukset. Kokonaisvaikutuksia tarkasteltaes-
sa löydettiin muutama uusi tilastollisesti merkitsevä vaikutus. Aiempi tarkaste-
lu osoittaa, että odotusten vahvistuminen vaikuttaa suorasti koettuun hyödylli-
syyteen ja epäsuorasti tyytyväisyyteen. Kokonaisvaikutuksesta nähdään, että 
odotusten vahvistuminen vaikuttaa myös käytön jatkamiseen (β = 0.322) sekä 
tämä vaikutus on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.001). Lisäksi koettu hyödylli-
syys vaikuttaa käytön jatkamiseen (β = 0.486) ja tämä kokonaisvaikutus on tilas-
tollisesti melkein merkitsevä (p < 0.05). 

TAULUKKO 8 Kokonaisvaikutukset 

(jatkuu) 
 

Epäsuora vaikutus Koetun hyödyllisyyden kaut-
ta 

Tyytyväisyyden kautta VAF 

Odotusten 
vahvistuminen à 
Tyytyväisyys 

0.482***  0.382 

Odotusten 
vahvistuminen à 
Käytön jatkaminen 

 0.322*** 1.000 

Koettu nautinto à 
Käytön jatkaminen 

 -0.016 0.142 

Koettu estetiikka à 
Käytön jatkaminen 

 0.002 0.021 

Koettu hyödyllisyys à 
Käytön jatkaminen 

 -0.089 0.183 

  Kokonaisvaikutus p-arvo 
Odotusten vahvistuminen à  Koettu hyödyllisyys 

 
0.768 0.000*** 

Odotusten vahvistuminen à 
 

Tyytyväisyys 
 

0.843 0.000*** 

Odotusten vahvistuminen à 
 

Käytön jatkaminen 
 

0.322 0.000*** 

Tyytyväisyys à Käytön jatkaminen -0.142 0.569 
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Taulukko 8 (jatkuu) 
 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 

 
Tutkimuksen teoriaosuuden pohjalta määritettiin yhteensä yksitoista tutkimus-
hypoteesia, joiden tarkoituksena on selvittää eri muuttujien välisiä suhteita 
keskenään. Taulukosta 8 nähdään hypoteesien tulokset. Odotusten vahvistumi-
sen muuttujaan liittyi kaksi hypoteesia. Hypoteesi 1: Odotusten vahvistumisella 
on positiivinen vaikutus puettavan hyvinvointiteknologian koettuun hyödyllisyyteen, 
sekä hypoteesi 2: Odotusten vahvistumisella on positiivinen vaikutus tyytyväisyyteen 
puettavaa hyvinvointiteknologiaa kohtaan. Rakenneyhtälömallista nähdään, että 
Odotusten vahvistuminen vaikuttaa suorasti positiivisesti koettuun hyödylli-
syyteen (β = 0.768) ja tämä vaikutus on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.001). 
Näin ollen hypoteesi 1 hyväksytään. Odotusten vahvistumisella on mallin mu-
kaan myös positiivinen suora vaikutus tyytyväisyyteen (β = 0.361), mutta tämä 
suhde ei ole tilastollisesti merkitsevä (p > 0.05). Odotusten vahvistumisen ko-
konaisvaikutus tyytyväisyyteen on kuitenkin suurta (β = 0.843) ja tilastollisesti 
merkitsevää (p < 0.001) joten myös hypoteesi 2 hyväksytään. 

Kolmas hypoteesi koskee tyytyväisyyden ja käytön jatkamisen välistä 
suhdetta: Tyytyväisyys vaikuttaa positiivisesti puettavan hyvinvointiteknologian käy-
tön jatkamiseen. Mallin mukaan käytön tyytyväisyys vaikuttaa negatiivisesti 
käytön jatkamiseen (β = -0.142), eikä tämä vaikutus ole tilastollisesti merkitsevä 
(p > 0.05) joten hypoteesi 3 hylätään. Hypoteesi 4 ja hypoteesi 5 liittyvät koetun 
hyödyllisyyden vaikutuksiin. Hypoteesi 4: Koettu hyödyllisyys vaikuttaa positiivi-
sesti käyttäjän tyytyväisyyteen puettavaa hyvinvointiteknologiaa kohtaan sekä hypo-
teesi 5: Koettu hyödyllisyys vaikuttaa positiivisesti puettavan hyvinvointiteknologian 
käytön jatkamiseen liittyvät koetun hyödyllisyyden vaikutuksiin. Mallista näh-
dään, että koettu hyödyllisyys vaikuttaa positiivisesti tyytyväisyyteen (β = 0.628) 
ja tämä vaikutus on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.01). Näin ollen hypoteesi 4 
hyväksytään. Koetun hyödyllisyyden suora vaikutus käytön jatkamiseen on 
mallin mukaan positiivinen (β = 0.575), mutta tämä vaikutus ei ole tilastollisesti 
merkitsevä (p > 0.05). Koetun hyödyllisyyden kokonaisvaikutus käytön jatka-

Koettu hyödyllisyys à  
 

Tyytyväisyys 
 

0.628 0.001** 

Koettu hyödyllisyys à  
 

Käytön jatkaminen 
 

0.486 0.018* 

Tapa à 
 

Käytön jatkaminen 
 

0.351 0.021* 

Koettu estetiikka à 
 

Tyytyväisyys 
 

-0.016 0.722 

Koettu estetiikka à 
 

Käytön jatkaminen 
 

-0.092 0.813 

Koettu nautinto à 
 

Tyytyväisyys 
 

0.113 0.209 

Koettu nautinto à 
 

Käytön jatkaminen 
 

0.112 0.513 

Minäpystyvyys à  
 

Käytön jatkaminen 
 

0.099 0.775 
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miseen on kuitenkin kohtalaisen voimakasta (β = 0.586) ja tilastollisesti melkein 
merkitsevää (p < 0.05), joten hypoteesi 5 hyväksytään. 

Tavat vaikuttivat käytön jatkamiseen positiivisesti (β =351) ja tämä suhde 
oli tilastollisesti melkein merkitsevä (p < 0.05). Näin ollen hypoteesi 6: Tavoilla 
on positiivinen vaikutus puettavan hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen, hyväk-
sytään. Koetulla estetiikalla ei havaittu olevan positiivista vaikutusta tyytyväi-
syyteen (β = -0.016) eikä käytön jatkamiseen (β = -0.095), eivätkä nämä vaiku-
tukset ole tilastollisesti merkitseviä. Näin ollen hypoteesi 7: Koettu estetiikka vai-
kuttaa positiivisesti tyytyväisyyteen puettavaa hyvinvointiteknologiaa kohtaan sekä 
hypoteesi 8: Koettu estetiikka vaikuttaa puettavan hyvinvointiteknologian käytön jat-
kamiseen, hylätään. 

 Koetulla nautinnolla todettiin olevan positiivinen vaikutus tyytyväisyy-
teen (β = 0.113) sekä käytön jatkamiseen (β = 0.112), mutta nämä vaikutukset 
eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (p > 0.05). Näin ollen hypoteesi 9: Koettu 
nautinto vaikuttaa positiivisesti tyytyväisyyteen puettavaa hyvinvointiteknologiaa koh-
taan sekä hypoteesi 10: Koettu nautinto vaikuttaa positiivisesti puettavan hyvinvoin-
titeknologian käytön jatkamiseen, hylätään. Minäpystyvyys vaikutti positiivisesti 
käytön jatkamiseen (β = 0.099), mutta tämä suhde ei ollut tilastollisesti merkit-
sevä (p > 0.05). Joten hypoteesi 11: Minäpystyvyys vaikuttaa positiivisesti käytön 
jatkamiseen, hylätään. Edellä mainittujen hypoteesien lisäksi mallista löydettiin 
myös, että kokonaisvaikutukseltaan odotusten vahvistuminen vaikuttaa käytön 
jatkamiseen (β = 0.322) ja tämä suhde on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.001). 
Taulukosta X nähdään tutkimuksen hypoteesien tulokset. Taulukosta 9 näh-
dään tutkimuksen hypoteesien tulokset. 

 

TAULUKKO 9 Hypoteesien tulokset 

 Hypoteesi Hypoteesin tulos 
H1 Odotusten vahvistumisella on positiivinen vaikutus 

puettavan hyvinvointiteknologian koettuun hyödylli-
syyteen. 
 

Hyväksytään 

H2 Odotusten vahvistumisella on positiivinen vaikutus 
tyytyväisyyteen puettavaa hyvinvointiteknologiaa koh-
taan. 
 

Hyväksytään 

H3 Tyytyväisyys vaikuttaa positiivisesti puettavan hyvin-
vointiteknologian käytön jatkamiseen. 
 

Hylätään 

H4 Koettu hyödyllisyys vaikuttaa positiivisesti käyttäjän 
tyytyväisyyteen puettavaa hyvinvointiteknologiaa koh-
taan. 
 

Hyväksytään 

H5 Koettu hyödyllisyys vaikuttaa positiivisesti puettavan 
hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen. 
 

Hyväksytään 

 
(Jatkuu) 
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Taulukko 9 (Jatkuu) 
 
H6 Tavoilla on positiivinen vaikutus puettavan hyvinvoin-

titeknologian käytön jatkamiseen. 
 

Hyväksytään 

H7 Koettu estetiikka vaikuttaa positiivisesti tyytyväisyy-
teen puettavaa hyvinvointiteknologiaa kohtaan. 
 

Hylätään 

H8 Koettu estetiikka vaikuttaa positiivisesti puettavan hy-
vinvointiteknologian käytön jatkamiseen. 
 

Hylätään 

H9 Koettu nautinto vaikuttaa positiivisesti tyytyväisyyteen 
puettavaa hyvinvointiteknologiaa kohtaan. 
 

Hylätään 

H10 Koettu nautinto vaikuttaa positiiviesti puettavan hy-
vinvointiteknologian käytön jatkamiseen. 
 

Hylätään 

H11 Minäpystyvyys vaikuttaa positiivisesti puettavan hy-
vinvointiteknologian käytön jatkamiseen. 
 

Hylätään 
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Tässä luvussa pohditaan tutkimuksen tulosten merkitystä, luotettavuutta ja 
käytettävyyttä. Lisäksi esitetään tutkimuksen tulosten teoreettiset johtopäätök-
set, käytännön johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset.  

6.1 Tulosten pohdinta 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vastaus tutkimuskysymykseen: mitkä teki-
jät vaikuttavat käyttäjien aikomukseen jatkaa puettavien hyvinvointiteknologioiden 
käyttöä? Aiemman kirjallisuuden pohjalta laadittiin tutkittavan puettavan hy-
vinvointiteknologian ominaispiirteisiin sopivaksi laajennettu ECM-malli, josta 
rakennettiin rakenneyhtälömalli tutkimusta varten. Tämän tutkimuksen tulos-
ten mukaan opituilla tavoilla on suora vaikutus puettavan hyvinvointiteknolo-
gian käytön jatkamiseen. Lisäksi odotusten vahvistumisella on positiivinen ko-
konaisvaikutus puettavan hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen ja myös 
koetun hyödyllisyyden kokonaisvaikutus puettavan hyvinvointiteknologian 
käytön jatkamiseen on positiivinen. Koetulla nautinnolla, koetulla estetiikalla, 
minäpystyvyydellä tai tyytyväisyydellä ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa to-
dettu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta käytön jatkamiseen. 

Tavoilla todettiin olevan suora vaikutus puettavan hyvinvointiteknologi-
an käytön jatkamiseen, mikä on linjassa aiemman kirjallisuuden kanssa. Esi-
merkiksi Kim ym. (2015), Nascimento ym. (2018) ja Bölen (2020) ovat omissa 
tutkimuksissaan osoittaneet, että käyttäjän oppimat tavat puettavan teknologi-
an käyttöä kohtaan vaikuttavat käytön jatkamiseen. Puettavien hyvinvointitek-
nologioiden käytön ympärillä tapojen voidaan olettaa rakentuvan oman hyvin-
voinnin ja terveyden mittaamisen ja seuraamisen ympärille. Lisäksi tapojen 
muodostuminen mahdollistaa hyvinvoinnin seuraamisen ja datan keräämisen 
pitkältä aikaväliltä, mikä puolestaan mahdollistaa hyvinvointia koskevan laa-
jemman tietoisuuden kasvattamisen. Tätä informaatiota käyttäjä voi hyödyntää 
pohjana oman hyvinvointinsa kehittämisessä. 

6  JOHTOPÄÄTÖKSET & POHDINTA 
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Tapojen lisäksi myös koetulla hyödyllisyydellä todettiin olevan vaikutusta 
puettavan hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen. Koetun hyödyllisyyden 
kokonaisvaikutus käytön jatkamiseen oli suurta ja vähäinen osa siitä kulki tyy-
tyväisyyden kautta. Jotta puettavien hyvinvointiteknologioiden hyödyt voidaan 
mahdollistaa käyttäjille, tulee käyttäjien tarpeita ja haluja tutkia tarkasti. Erilai-
set käyttäjäryhmät myös kokevat erilaiset asiat hyödyllisiksi puettavien hyvin-
vointiteknologioiden käytössä, mikä pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan 
teknologioita tietyille kohderyhmille. Huangin ja Renin (2020) tutkimuksen 
mukaan koetun hyödyllisyyden merkitys korostuu etenkin käyttäjäryhmässä, 
johon kuuluvat henkilöt eivät ole tottuneet liikkumaan ja ovat fyysisesti vä-
hemmän aktiivisia. Näille vähemmän aktiivisille käyttäjille tulisi pyrkiä tarjoa-
maan ohjeistusta siitä, kuinka puettavan hyvinvointiteknologian käyttäminen 
hyödyttää heidän hyvinvointiaan (Rupp ym., 2018) 

Myös odotusten vahvistumisella todettiin olevan vaikutusta puettavan 
hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen. Lisäksi odotusten vahvistuminen 
vaikutti positiivisesti myös tyytyväisyyteen puettavaa hyvinvointiteknologiaa 
kohtaan. Odotusten vahvistuminen määräytyy sen perusteella, kuinka hyvin 
käyttäjän ennen käyttöä teknologiaa kohtaan kohdistamat odotukset täyttyvät 
käytön aikana (Bhattacherjee, 2001). Puettavien hyvinvointiteknologioiden 
käyttöä kohtaan tulisi pyrkiä luomaan realistiset odotukset, jotka pystytään 
täyttämään. Mikäli kyseisiä odotuksia ei pystytä täyttämään, aiheuttaa se epä-
tyytyväisyyttä, mikä voi johtaa käytön vähenemiseen tai keskeytymiseen (Bhat-
tacherjee, 2001). 

Tässä tutkimuksessa tyytyväisyyden ja puettavan hyvinvointiteknologian 
käytön jatkamisen välillä ei löydetty tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Aiem-
missa tutkimuksissa tyytyväisyyden puettavaa teknologiaa kohtaan on todettu 
vaikuttavan käytön jatkamiseen positiivisesti (esim. Park, 2020; Bölen, 2020) ja 
tyytyväisyyden vaikutus käytön jatkamiseen on merkittävässä osassa alkupe-
räistä ECM-mallia (Bhattacherjee, 2001). Tässä tutkimuksessa tyytyväisyys kor-
reloi vahvasti koetun hyödyllisyyden sekä odotusten vahvistumisen kanssa. 
Vahvat keskinäiset korrelaatiot voivat selittää, minkä vuoksi tässä tutkimukses-
sa tyytyväisyydellä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta käytön jatka-
miseen. Yksi syy näiden muuttujien vahvoille keskinäisille korrelaatioille voi 
olla tyytyväisyyteen liittyvien kysymysten asettelussa, jotka johdettiin englan-
ninkielisestä tutkimuskirjallisuudesta. Kysymysten kääntämisessä suomen kie-
lelle ei välttämättä onnistuttu tarpeeksi hyvin erottelemaan tyytyväisyyttä koe-
tusta hyödyllisyydestä ja odotusten vahvistumisesta. Tarkkaa syytä sille, miksi 
tyytyväisyydellä ei tässä tutkimuksessa koettu olevan vaikutusta käytön jatka-
miselle, on kuitenkin mahdoton sanoa. Yksi mahdollisuus tälle voi olla myös se, 
että tutkimuksen kohteena ollut puettava hyvinvointiteknologia keskittyy ter-
veyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen, jolloin terveyden ja hyvinvoinnin paran-
taminen ja niihin liittyvät hyödyt ovat tärkeämmässä arvossa käytön jatkamisen 
kannalta, kuin yleinen tyytyväisyys kyseistä teknologiaa kohtaan. 

Minäpystyvyydellä on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu olevan posi-
tiivinen vaikutus puettavien liikuntateknologioiden käytön aikomukseen (Win-
dasari ym., 2021; Rupp ym., 2018), mutta tässä tutkimuksessa minäpystyvyy-
dellä ei löydetty olevan yhteyttä puettavan hyvinvointiteknologian käytön jat-
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kamiseen. Myöskään koetulla nautinnolla ei todettu olevan vaikutusta puetta-
van hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen eikä tyytyväisyyteen. Esimer-
kiksi Huang & Ren (2020), sekä Yuan ym. (2015) tutkimusten tulosten mukaan 
terveyteen ja liikuntaan liittyvissä sovelluksissa koettu nautinto vaikuttaa posi-
tiivisesti käytön jatkamiseen. Yksi mahdollinen selittävä tekijä eroavaisuudelle 
aiempien tutkimuksien kanssa koetun nautinnon vaikutuksesta voi löytyä tut-
kimusten demografisista taustoista. Huangin & Renin (2020) tutkimuksessa yli 
54 prosenttia vastaajista oli 21–30-vuotiaita ja Yuanin ym. (2015) vastaajien kes-
ki-ikä oli 21-vuotta. Tämän tutkimuksen vastaajista vain yksi vastaaja oli alle 
25-vuotias ja suurin ikäryhmä oli 35–44-vuotiaat yli 33 prosentin edustuksella 
kaikista vastaajista. Voi siis olla, että nuoremmat henkilöt arvostavat hedonisti-
sia, eli nautintoa tuottavia ominaisuuksia enemmän kuin hieman vanhemmat 
käyttäjät. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että pelilliset ominaisuudet, 
jotka ovat usein sidoksissa hedonistisiin ominaisuuksiin, tehoavat heikommin 
vanhempien käyttäjien käyttäytymiseen ja käytön jatkamiseen (Jent & Janneck, 
2017; Koivisto & Hamari, 2014). Eroavaisuudet aiemman tutkimuskirjallisuu-
den ja tämän tutkimuksen kanssa voi selittää myös se, että aiempi tutkimuskir-
jallisuus puettavan teknologian käytön jatkamisesta on keskittynyt vahvasti 
älykellojen ja aktiivisuusrannekkeiden käyttöön, jotka eroavat tässä tutkimuk-
sessa tutkitusta puettavasta hyvinvointiteknologiasta. Tämän tutkimuksen koh-
teena ollut puettava hyvinvointiteknologia mittaa käyttäjää jatkuvasti vaattei-
den alla, kun taas älykellot ja aktiivisuusrannekkeet ovat jatkuvasti näkyvillä 
käyttäjiensä ranteissa.  

6.2 Tutkimuksen teoreettiset johtopäätökset 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostettiin Bhattacherjeen (2001) ECM-
mallin ympärille, jonka tavoitteena on selittää teknologian jatkuvaan käyttöön 
vaikuttavia tekijöitä. Alkuperäisen ECM-mallin muuttujien, odotusten vahvistu-
misen, koetun hyödyllisyyden ja tyytyväisyyden, lisäksi mallia täydennettiin tutki-
muksen kohteena olleen puettavan hyvinvointiteknologian erikoispiirteitä vas-
taavaksi. Tavoilla oli tutkittu olevan vaikutusta erilaisten teknologioiden, kuten 
puhelinsovellusten (Jasperson ym., 2005) sekä älykellojen (Nascimento ym., 
2018) käytön jatkamiseen. Näin ollen tutkimusmalliin lisättiin tapa. Haptisella ja 
visuaalisella estetiikalla on tutkittu olevan vaikutusta käyttökokemukseen ja 
tyytyväisyyteen (Carbon & Jakesch, 2012; Tractinsky ym., 2000), jonka johdosta 
malliin lisättiin koettu estetiikka. Koetulla nautinnolla on todettu olevan vaiku-
tusta kuntoiluun ja terveyteen liittyvien sovellusten käytön jatkamiseen (Huang 
& Ren, 2020; Shin & Biocca, 2017; Yuan ym., 2015) ja näin ollen malliin lisättiin 
koettu nautinto. Minäpystyvyydellä on taas tutkittu olevan positiivinen vaikutus 
puettavan liikuntateknologian käytön jatkamiseen (Windasari ym., 2021) ja sen 
avulla pystytään ennustamaan käytön jatkamista (Bhattacherjee ym., 2008). Li-
säksi minäpystyvyys lisättiin malliin. Lopullisen puettavan hyvinvointiteknolo-
gian tarpeisiin laajennetun ECM-mallin muodostivat odotusten vahvistuminen, 
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koettu hyödyllisyys, tyytyväisyys, tapa, koettu estetiikka, koettu nautinto sekä 
minäpystyvyys. 

Tämän tutkimuksen perusteella alkuperäisen ECM-mallin tueksi puetta-
vaa hyvinvointiteknologiaa tutkittaessa malliin tulisi lisätä ainakin tapojen käy-
tön jatkamista selittävä vaikutus. Alkuperäisen mallin muuttujista etenkin koe-
tulla hyödyllisyydellä ja odotusten vahvistumisella on tutkimuksen mukaan 
vaikutusta käyttäjän aikomuksiin jatkaa puettavan hyvinvointiteknologian 
käyttöä. Vaikka tyytyväisyydellä ei tässä tutkimuksessa todettu olevan vaiku-
tusta puettavan hyvinvointiteknologian käyttöä kohtaa, tulisi tyytyväisyyden 
vaikutusta tutkia enemmän puettavan hyvinvointiteknologian kontekstissa, 
etenkin siitä näkökulmasta, että vaikuttaako työnantajan ja työntekijän tyyty-
väisyys kyseistä puettavaa teknologiaa kohtaan eri tavalla käytön jatkamiseen. 
Joka tapauksessa tutkimuksessa käytetty ECM-malli sopii kuvaamaan erilaisten 
puettavien teknologioiden käytön jatkamiseen vaikuttavia tekijöitä hyvin. Puet-
tavien teknologioiden erikoispiirteet tulisi ottaa huomioon tulevia malleja 
suunniteltaessa, sillä erilaiset puettavat teknologiat tarjoavat käyttäjilleen erilai-
sia hyötyjä. Esimerkiksi älykellot sekä hyvinvointiteknologiat pyrkivät vaikut-
tamaan käyttäjiensä arkeen eri tavoin, joten näiden puettavien teknologioiden 
keskeisimmät tavoitteet tulisi ottaa huomioon tutkimuksen kontekstiin liittyen 
ja muokata mallia tarpeeseen vastaavaksi. Esimerkiksi älykellojen kontekstissa 
esteettisillä ja ulkoisilla tekijöillä voi olla enemmän merkitystä, kun taas hyvin-
vointiteknologian kanssa esteettisillä tekijöillä ei koettu olevan suurta merkitys-
tä, vaan tärkeämmäksi tekijäksi nousivat hyödyllisyys, odotusten vahvistumi-
nen, sekä omaksutut tavat käyttöä kohtaan. 

6.3 Tutkimuksen käytännön johtopäätökset 

Tämä tutkimus tarjoaa tietoa siitä, minkälaisiin teemoihin puettavien hyvin-
vointiteknologioiden kehitystyössä tulisi keskittyä. Tutkimustulosten perusteel-
la käytännön kehitystyössä tulisi keskittyä puettavien hyvinvointiteknologioi-
den odotusten vahvistumiseen, hyödyllisyyteen sekä käyttöön liittyvien tapojen 
luomiseen. Käyttäjien odotusten vahvistamisen täyttäminen ei ole pelkästään 
tuotekehityksen vastuulla, vaan siitä vastaa myös markkinointiosasto ja muu 
yrityksen viestintä. Tuotekehityksen ja markkinoinnin tulisi pystyä yhdessä 
luomaan realistiset odotukset käyttäjille, jotta käyttäjät eivät pettyisi puettavan 
hyvinvointiteknologian käyttöön ja teknologian käyttäminen täyttäisi siltä vaa-
ditut odotukset. Esimerkiksi vuonna 2015 yli neljännes internetin vertaiskau-
passa myynnissä olleista puettavan teknologian tuotteista oli kaupan, koska 
käyttäjät kokivat, että kyseisten teknologioiden käyttö ei vastannut siihen en-
nalta kohdistettuja odotuksia (Clawson ym., 2015). Mikäli käyttäjän puettavaa 
hyvinvointiteknologiaa kohtaan olevat odotukset täyttyvät kyseistä teknologiaa 
käytettäessä, tulee käyttäjä todennäköisemmin jatkamaan kyseisen teknologian 
käyttöä. Tämän lisäksi odotusten täyttyminen johtaa myös parempaan koettuun 
hyödyllisyyteen sekä tyytyväisyyteen puettavaa hyvinvointiteknologiaa koh-
taan. Koetulla hyödyllisyydellä todettiin puolestaan olevan vaikutusta tyyty-
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väisyyteen puettavaa hyvinvointiteknologiaa kohtaan sekä käytön jatkamiseen. 
Käyttäjien kokemaa hyödyllisyyttä voitaisiin mahdollisesti lisätä tekemällä da-
tasta merkityksellisempää käyttäjälle. Esimerkiksi pelkkien numeroiden sijasta 
voitaisiin pyrkiä ohjaamaan erilaisia käyttäjäryhmiä heille sopivin keinoin, esi-
merkiksi tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen, henkilökohtaisen ohjauksen, 
kehityksen seurannan tai muiden keinojen kautta. Erilaisilla käyttäjäryhmillä 
on myös erilaiset tarpeet puettavia hyvinvointiteknologioita kohtaan, jotka tuli-
si selvittää kehitystyötä tehdessä. Esimerkiksi huippua tavoittelevat urheilijat ja 
vasta liikkumista aloittavat ihmiset voivat käyttää samaa puettavaa hyvinvoin-
titeknologiaa erilaisiin tarkoituksiin, jolloin heille tulisi pystyä tarjoamaan heille 
sopivaa ja yksilöityä palautetta. 

Myös opituilla tavoilla todettiin olevan vaikutusta käytön jatkamiseen. 
Puettavat teknologiat mahdollistavat yleensä tapojen muodostamisen, sillä esi-
merkiksi älykelloja on luonnollista pitää päivittäin korvaamassa perinteisen 
rannekellon. Keholle puettavia sensoreita käyttävän puettavan hyvinvointitek-
nologian, kuten Firstbeat Lifen hyvinvointimittauksen aloittaminen voidaan 
kuitenkin kokea työlääksi, sillä sensorit tulee kiinnittää ihoon, eikä käyttöön 
liittyvien tapojen syntymiselle ole välttämättä yhtä luonnollista pohjaa kuin 
esimerkiksi älykellojen käyttämiselle. Mittaamisen aloittamisen jälkeen ei ky-
seinen puettava hyvinvointiteknologia vaadi mitään tietoista toimintaa. Puetta-
van hyvinvointiteknologian tapojen muodostamisen luomisessa tulisi keskittyä 
siihen, miten hyvinvointimittauksen aloittamisen saisi entistä vaivattomam-
maksi ja helpommin normaaliin elämään integroitavaksi, jotta tapojen muodos-
tamisesta voidaan tehdä entistä helpompaa. Tutkimustulokset perustuvat kvan-
titatiiviseen kerättyyn dataan, joten kerättyjä tuloksia voitaisiin käyttää pohjana 
laadullisille käyttäjätutkimuksille, jotta pystytään identifioimaan tarkemmin 
kehityskohteita. 

6.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksen luotettavuutta kuvataan termeillä validiteetti ja reliabiliteetti 
(Metsämuuronen, 2007, 64). Validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutki-
mus mittaa mitattavaa ilmiötä (Heale & Twycross, 2015), ja se jaetaan usein ul-
koiseen ja sisäiseen validiteettiin (Metsämuuronen, 2007, 55). Ulkoisella validi-
teetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin ja mille ryhmille tutkimus on yleistettä-
vissä. Sisäisellä validiteetilla puolestaan tarkoitetaan tutkimuksen omaa luotet-
tavuutta. (Metsämuuronen, 2007, 55.) Kyselyn vastaajat on kerätty Firstbeat Life 
puettavan hyvinvointiteknologian käyttäjistä, joten tutkimustulokset ovat yleis-
tettävissä kyseisen teknologian käyttäjiin. 

Metsämuurosen (2007, 116) mukaan sisäinen validiteetti muodostuu käsit-
teellisen ja teoreettisen pohjan päälle, eikä niinkään laskennallisten ominai-
suuksien ympärille. Sisäisen validiteetin tarkistelu keskittyy siihen ovatko mit-
tarissa ja tutkimuksessa käytetyt käsitteet teorian mukaiset, oikein operationali-
soidut ja ovatko käsitteet riittävän laajasti ilmiötä käsittelevät (Metsämuuronen, 
2007, 116). Tutkimuksessa käytetyt käsitteet ovat johdettu aiemmista tutkimuk-
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sista, jotka ovat keskittyneet tietojärjestelmien, markkinoinnin, ja psykologian 
tieteen aloille ja keskittyneet käsittelemään hyödykkeiden käyttämisen jatkami-
seen vaikuttavia ilmiöitä. Kaikkia tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä pyrittiin 
operationalisoimaan sekä käsittelemään mahdollisimman tarkasti. Tutkimuk-
sessa käytetyn kyselyn pohjana käytettiin aiemmissa tutkimuksissa käytettyjä 
mittareita ja lisäksi kyselyä testattiin pienellä otoksella (n = 8), jonka tulosten 
perusteella kyselyyn tehtiin pieniä muutoksia, jotta mittarit vastaisivat parem-
min tutkimuksen tarpeisiin. Operationalisoinnissa olisi voitu jakaa estetiikkaan 
liittyvät ilmiöt koskemaan erikseen itse fyysistä mittauslaitetta ja puhelimessa 
olevaa käyttöliittymää, sillä tuloksissa ilmeni, että näitä ei pystytty sisällyttä-
mään saman muuttujan alle. Muilta osin tutkimuksen sisäinen validiteetti voi-
daan todeta riittäväksi. Konvergentilla validiteetilla tarkoitetaan sitä, että sa-
maan käsitteeseen liittyvät muuttujat korreloivat keskenään ja yhdistyvät kohti 
latenttia muuttujaa (Metsämuuronen, 2007, 120). Konvergenttia validiteettia 
pystytään mittaamaan laskemalla AVE-arvot, joiden tulee ylittää raja-arvo 0.5, 
jotta mallin validiteettia voidaan näiltä osin pitää hyvänä (Hair ym., 2011). Malli 
ylitti AVE-lukujen vaaditut raja-arvot. Erotteluvaliditeetilla taas tarkoitetaan, 
että faktoreiden taustamuuttujilla on suurin vaikutus kyseiseen faktoriin eikä 
muihin faktoreihin (Hair Jr, Hult, Ringle & Sarstedt, 2016). Erotteluvaliditeetin 
mittaamiseksi tehtiin Fornell & Lacker testi, jonka tarkoituksena on selvittää, 
onko AVE-luvun neliöjuuri suurempi kuin faktoreiden keskinäinen korrelaatio 
(Karjaluoto & Munnukka, 2016). Fornell & Larcker testin perusteella voidaan 
todeta, että malli täyttää muilta osin erotteluvaliditeetin, mutta tyytyväisyyden 
ja odotusten vahvistumisen sekä tyytyväisyyden ja koetun hyödyllisyyden vä-
lillä keskinäinen korrelaatio on vahvempi kuin AVE:n neliöjuuri, eikä malli si-
ten täytä erotteluvaliditeetin vaatimuksia näiltä osin.  

Reliabiliteetilla puolestaan tarkoitetaan sitä, kuinka tarkasti kyseistä ilmiö-
tä pystytään mittaamaan, eli jos tutkimus toistettaisiin, kuinka todennäköisesti 
tulokset olisivat yhteneväisiä keskenään (Heale & Twycross, 2015). Hyvä relia-
biliteetti tarkoittaa siis sitä, että mikäli sama tutkimus toistettaisiin uudelleen, 
tulokset olisivat samat tai hyvin lähellä toisiaan. Reliabiliteetin laskemiseksi 
mitattiin faktoreiden Cronbachin alfa, jonka tulee ylittää raja-arvo 0.6 (Metsä-
muuronen, 2007, 450). Tutkimuksen kaikki faktorit ylittivät raja-arvon 0.6. 
Cronbachin alfa mittaa kuitenkin vain osan mallin reliabiliteetista eikä se yksi-
nään ole tarpeeksi luotettava mittari. Mallin reliabiliteettia tulee mitata myös 
laajempana kokonaisuutena (Cronbach & Shavelson, 2004). Reliabiliteetin vah-
vistamiseksi mallista mitattiin myös composite reliability (CR), jonka tulee ylit-
tää raja-arvo 0.7 (Hair ym., 2011). Composite reliability arvo ylitti vaaditun 0.7 
raja-arvon kaikkien faktorien osalta lukuun ottamatta koetun estetiikan faktoria. 
Kokonaisuutena tarkasteltuna tutkimuksen reliabiliteettia voidaan pitää hyvänä.  

6.5 Tutkimuksen rajoitukset 

Tutkimus toteutettiin määrällisenä kyselytutkimuksena, mikä aiheuttaa omat 
rajoituksensa tutkimukselle. Tutkimustuloksista saadaan selville, mitä mieltä 
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käyttäjät ovat kyseisestä puettavasta hyvinvointiteknologiasta ja miten he ko-
kevat sen käytön, mutta määrällisen tutkimuksen avulla ei pystytä selvittämään 
syvällisemmin sitä, mitkä asiat vaikuttavat kokemuksiin ja kuinka puutteelli-
siksi koettuja asioita voitaisiin vastaajien mielestä parantaa. Tutkimuksessa 
keskitytään vain Firstbeat Life puettavan hyvinvointiteknologian käytön ympä-
rille, eikä tutkimuksen tuloksia voida näin ollen yleistää kaikkiin puettaviin 
teknologioihin tai puettaviin hyvinvointiteknologioihin. 

Tutkimuksessa käytetyt kysymykset olivat johdettu aikaisemmista tutki-
muksista, jotka olivat toteutettu englannin kielellä. Kysymysten suora kääntä-
minen suomen kielelle aiheutti hankaluuksia, sillä englannin kielessä monelle 
termille, kuten tyytyväisyydelle teknologian käyttöä kohtaan, löytyi enemmän 
synonyymejä kuin suomen kielessä, minkä vuoksi kysymykset eivät pystyneet 
täysin säilyttämään alkuperäistä muotoa. Tämä voi olla yksi syy sille, minkä 
takia tässä tutkimuksessa tyytyväisyys korreloi vahvasti koetun hyödyllisyyden 
sekä odotusten vahvistumisen kanssa. Näiden muuttujien keskinäinen vahva 
korrelaatio voi selittää minkä takia tyytyväisyydellä ei tässä tutkimuksessa näh-
ty olevan vaikutusta käytön jatkamiseen. Tulosten analysoinnin aikana malliin 
liittyen tehtiin myös muita havaintoja. Esimerkiksi koettu estetiikka olisi voitu 
jakaa erikseen käyttöliittymään liittyvään estetiikkaan sekä itse laitteeseen liit-
tyvään estetiikkaan. Nyt tutkimuksesta jouduttiin pudottamaan pois kysymys, 
joka liittyi käyttöliittymän koettuun estetiikkaan ja toimivuuteen, sillä se ei mi-
tannut samaa asiaa itse fyysiseen laitteeseen liittyvän estetiikan kanssa. Lisäksi 
tutkimukseen vastanneet henkilöt olivat saaneet tutkittavan puettavan hyvin-
vointiteknologian käyttöönsä työnantajansa kautta, joten tutkimuksessa ei ole 
mukana käyttäjiä, jotka olisivat itse maksaneet kyseisen teknologian käytöstä. 
Tämä voi osaltaan vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin ja eriävyyksiin aikaisemman 
tutkimuskirjallisuuden suhteen. 

6.6 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämän tutkimuksen tuloksia olisi mahdollista syventää laadullisen tutkimuk-
sen keinoin. Tulevaisuudessa voitaisiin selvittää tarkemmin, millä tavoilla tässä 
tutkimuksessa löydettyjä käytön jatkamiseen vaikuttavia tekijöitä ja ominai-
suuksia voitaisiin kehittää erilaisissa puettavissa hyvinvointiteknologioissa. 
Mahdollinen jatkotutkimuskohde voisi olla esimerkiksi sen selvittäminen, mi-
ten hyvinvointiteknologian käyttöön liittyviä tapoja syntyy. Myös erilaisen pa-
lautteen saamisen vaikutuksia käyttäjien aikomukseen jatkaa puettavia hyvin-
vointiteknologioita tulisi tutkia enemmän, esimerkiksi vertaamalla positiivi-
sempaa palautetta saavaa ryhmää heikompia tuloksia saavien ryhmään. Lisäksi 
työnantajan roolia ja vaikutusta puettavien hyvinvointiteknologioiden käytössä 
työhyvinvoinnin tukena olisi tärkeää tutkia lisää. Mahdollisia näkökulmia voi-
sivat olla esimerkiksi käyttäjien reaktiot, mikäli työnantaja velvoittaa käyttä-
mään puettavia työhyvinvointiteknologioita tai miten kokemukset puettavien 
hyvinvointiteknologioiden käytöstä eroavat, jos puettavan hyvinvointiteknolo-
gian maksajana ovat työnantaja tai yksityishenkilö itse. 
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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitkä erilaiset tekijät vaikuttavat käyttä-
jien aikomukseen jatkaa puettavan hyvinvointiteknologian käyttöä ja näin ollen 
saada vastaus tutkimuskysymykseen: Mitkä tekijät vaikuttavat käyttäjien aikomuk-
seen jatkaa puettavan hyvinvointiteknologian käyttöä? Tutkimuksen kohteena oli 
puettava hyvinvointiteknologia Firstbeat Life, jonka käyttäjien käytön jatkami-
seen vaikuttavia syitä tutkittiin. Tutkimustulosten perusteella puettavan hyvin-
vointiteknologian käytön jatkamiseen vaikuttaa positiivisesti käyttäjien kokema 
hyödyllisyys, heidän ennen käyttöä omaksumien odotusten vahvistuminen, 
sekä käyttöön liittyvien tapojen muodostuminen puettavaa hyvinvointitekno-
logiaa käytettäessä. 

Puettavat teknologiat ovat yleistyneet kuluttajien keskuudessa 2010-
luvulla, mutta niiden käytön jatkamiseen liittyviä tekijöitä ei ole tutkittu tar-
peeksi. Puettavia teknologioita hyödynnetään moniin erilaisiin käyttötarkoituk-
siin ja näillä erilaisilla puettavilla teknologioilla on myös omat erikoispiirteensä, 
jotka vaikuttavat käyttöön ja sen jatkamiseen. Tässä tutkimuksessa tutkittiin 
puettavaa hyvinvointiteknologiaa, jonka tavoitteena on parantaa käyttäjien hy-
vinvointia ja terveyttä. Esimerkiksi hyvinvointiin keskittyvän puettavan tekno-
logian ja älykellon käyttötarkoitukset ovat erilaiset, ja tämän johdosta on tärke-
ää tutkia erilaisten puettavien teknologioiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä.  

Tutkimus toteutettiin käyttäen ECM-mallia, jonka tavoitteena on tutkia 
käyttäjien aikomuksia erilaisten teknologioiden käytön jatkamiseen liittyen. 
Alkuperäisen mallin perusteella käytön jatkamiseen vaikuttaa käyttäjän odotus-
ten vahvistuminen, koettu hyödyllisyys sekä tyytyväisyys kyseistä teknologiaa 
kohtaan. ECM-mallia täydennettiin aikaisempien tutkimuksien perusteella täs-
sä tutkimuksessa kohteena olleen puettavan hyvinvointiteknologian tarpeisiin 
sopivaksi. Aikaisemman kirjallisuuden perusteella alkuperäiseen ECM-malliin 
lisättiin koettu nautinto, koettu estetiikka, tavat sekä minäpystyvyys. Näillä 
lisätyillä muuttujilla oli todettu olevan vaikutusta esimerkiksi erilaisten liikun-
tasovellusten, hyvinvointisovellusten ja puettavien teknologioiden käytön jat-
kamiseen. Lisätyistä faktoreista käytön aikana omaksutuilla tavoilla todettiin 
olevan vaikutusta puettavan hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen. 

7 YHTEENVETO  
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Aiemman kirjallisuuden ja tämän tutkimuksen tulosten suurimmat eroa-
vaisuudet syntyivät eri muuttujien vaikutuksesta käytön jatkamiseen. Esimer-
kiksi tyytyväisyyden on todettu olevan merkittävä tekijä käytön jatkamiselle 
(esim. Bhattacherjee 2001; Windasari ym., 2001), mutta tässä tutkimuksessa sillä 
ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta käytön jatkamiseen. Yksi 
syy tälle eroavaisuudelle voi olla se, että tyytyväisyyden muuttuja korreloi 
vahvasti koetun hyödyllisyyden kanssa mikä voi johtaa poikkeamiin raken-
neyhtälömallissa. Lisäksi kaikilla aiemman kirjallisuuden perusteella lisätyillä 
faktoreilla: koetulla estetiikalla, koetulla nautinnolla sekä minäpystyvyydellä ei 
todettu olevan vaikutusta käytön jatkamiseen. Koetulla estetiikalla on todettu 
aiemmissa tutkimuksissa olevan vaikutusta käyttäjien kokemuksiin erilaisista 
teknologioista (Bölen, 2020), minkä lisäksi sillä on todettu olevan yhteys esi-
merkiksi ostopäätösten tekemiseen ja käytön aikana koettuihin tunteisiin (Esim. 
(Carbon & Jakesch, 2012; Sonderegger & Sauer, 2015). Koetulla nautinnolla taas 
on aiemmassa tutkimuksessa osoitettu olevan positiivinen vaikutus käytön jat-
kamiseen liikunta-, kuntoilu- ja terveyssovellusten kohdalla (Esim. (Hamari & 
Koivisto, 2015; Huang & Ren, 2020; Shin & Biocca, 2017; Yuan ym., 2015) Myös 
minäpystyvyydellä on todettu aiemmassa tutkimuksessa olevanvaikutusta lii-
kuntateknologian käytön jatkamiseen (Windasari ym., 2021) ja sitä on yleisesti 
pidetty yhtenä vahvimmista teknologian käyttöä ennustavista tekijöistä  (Ven-
katesh & Davis, 1996). Eroavaisuudet aiemman kirjallisuuden kanssa voivat 
johtua tässä tutkimuksessa tutkitun puettavan hyvinvointiteknologian erikois-
piirteistä, sillä monet aiemmat puettavan teknologian käytön jatkamista tutki-
neet tutkimukset ovat keskittyneet älykelloja ja aktiivisuusrannekkeita. Määräl-
lisen tutkimuksen perusteella syitä eroavaisuuksille ei voida todeta tarkasti, 
mutta jatkotutkimuksen avulla voidaan selvittää tarkemmin käyttäjien mielipi-
teitä ja kokemuksia puettavien hyvinvointiteknologioiden käytöstä. 
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LIITE 1 LOPPUKÄYTTÄJÄTUTKIMUS 

Käsite   
Odotusten  

Vahvistuminen 
OV1: Kokemukseni Firstbeat Lifen kanssa on ollut parempi kuin mitä 

odotin. (Bhattacherjee, 2001) 
 OV2: Firstbeat Lifen laatu on ollut parempi kuin mitä odotin. (Bhat-

tacherjee, 2001)  
 OV3: Firstbeat Life on ylittänyt sille asettamani odotukset. 

Tyytyväisyys TY1: Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen Firstbeat Lifen käyttöön. (Bhat-
tacherjee & Premkumar, 2004) 

 TY2: Olen tyytyväinen Firstbeat Lifen tarjoamaan kokemukseen.  
(Hsiao ym., 2016) 

 TY3: Olen tyytyväinen, että olen käyttänyt Firstbeat Lifea hyvinvointini 
mittaamiseen. (Hsiao ym., 2016) 

 TY4: Olen tyytyväinen Firstbeat Lifen antamaan palautteeseen hyvin-
voinnistani.  

Minäpystyvyys MP1: Pystyn suorittamaan hyvinvointimittauksen Firstbeat Lifella  
(Bhattacherjee ym., 2008) 

 MP2: Pystyn käyttämään Firstbeat Lifea ilman että kukaan ohjeistaa 
minua siinä. (Bhattacherjee ym., 2008) 

 MP3: Olen luottavainen kykyihini suorittaa onnistunut hyvinvointimit-
taus Firstbeat Lifen avulla. (Bhattacherjee ym., 2008) 

Koettu 
hyödyllisyys 

KH1: Firstbeat Lifen käyttö on ollut hyödyllistä. (Shin & Biocca, 2017) 

 KH2: Firstbeat Lifen käyttö on käytännöllistä. (Shin & Biocca, 2017) 
 KH3: Firstbeat Life on mielestäni toimiva. (Shin & Biocca, 2017) 

Tapa TA1: Firstbeat Lifen käytöstä on tullut minulle tapa.  (Limayem & Hirt, 
2003) 

 TA2: Firstbeat Lifen käyttö kuuluu rutiineihini. (Bölen, 2020) 
 TA3: Minusta on tullut riippuvainen Firstbeat Lifen käytölle. (Bölen, 

2020) 
Koettu 

estetiikka 
ES1: Firstbeat Life on ulkonäöltään miellyttävä (itse vartalolle asetetta-

va laite). (Jeong ym., 2017) 
 ES2: Firstbeat Life on miellyttävän tuntuinen. 
 ES3: Firstbeat Lifen puhelinsovelluksen käyttöliittymä (esim. värit, 

valikot, esitettävä informaatio) on mielestäni hyvän näköinen. 
(Bölen, 2020) 

Koettu nautinto KN1: Mielestäni Firstbeat Life on mielenkiintoinen. (Shin & Biocca, 
2017) 

 KN2: Firstbeat Lifen käyttö tuo minulle nautintoa. (Lin, C. & Bhattacher-
jee, 2008) 

 KN3: Nautin Firstbeat Lifen käytöstä. (Lin & Bhattacherjee, 2008) 
Käytön 

jatkaminen 
KJ1: Aikomuksenani on jatkaa Firstbeat Lifen käyttöä ennemmin kuin 

keskeyttää sen käyttäminen. (Bhattacherjee, 2001) 
 KJ2: Aion käyttää Firstbeat Lifea jatkossakin. 
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LIITE 2 YKSITTÄISTEN KYSYMYSTEN KESKIARVOT JA 
KESKIHAJONTA 

 N = 117 KESKIARVO KESKIHAJONTA 
OV1: Kokemukseni Firstbeat Lifen kanssa on ollut 

parempi kuin mitä odotin. 
3.74 0.82 

OV2: Firsbeat Lifen laatu on ollut parempi kuin 
mitä odotin. 

3.66 0.83 

OV3: Firstbeat Life on ylittänyt sille asettamani 
odotukset. 

3.38 0.96 

TY1: Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen Firstbeat 
Lifen käyttöön. 

4.09 0.82 

TY2: Olen tyytyväinen Firstbeat Lifen tarjoamaan 
kokemukseen. 

4.07 0.80 

TY3: Olen tyytyväinen, että olen käyttänyt 
Firstbeat Lifea hyvinvointini mittaamiseen. 

4.27 0.77 

TY4: Olen tyytyväinen Firstbeat Lifen antamaan 
palautteeseen hyvinvoinnistani.  

3.96 0.87 

MP1: Pystyn suorittamaan hyvinvointimittauksen 
Firstbeat Lifella. 

4.50 0.72 

MP2: Pystyn käyttämään Firstbeat Lifea ilman että 
kukaan ohjeistaa minua siinä. 

4.53 0.76 

MP3: Olen luottavainen kykyihini suorittaa 
onnistunut hyvinvointimittaus Firstbeat 
Lifen avulla. 

4.62 0.65 

KH1: Firstbeat Lifen käyttö on ollut hyödyllistä. 4.20 0.86 
KH2: Firstbeat Lifen käyttö on käytännöllistä. 3.84 0.95 
KH3: Firstbeat Life on mielestäni toimiva.  4.10 0.81 
TA1: Firstbeat Lifen käytöstä on tullut minulle 

tapa.  
2.86 0.98 

TA2: Firstbeat Lifen käyttö kuuluu rutiineihini.  2.62 1.00 
TA3: Minusta on tullut riippuvainen Firstbeat 

Lifen käytölle.  
1.66 0.82 

ES1: Firstbeat Life on ulkonäöltään miellyttävä 
(itse vartalolle asetettava laite).  

3.33 0.80 

ES2: Firstbeat Life on miellyttävän tuntuinen. 2.83 0.83 
ES3: Firstbeat Lifen puhelinsovelluksen 

käyttöliittymä (esim. värit, valikot, esitettävä 
informaatio) on mielestäni hyvän näköinen. 

3.91 0.86 

KN1: Mielestäni Firstbeat Life on 
mielenkiintoinen.  

4.24 0.70 

KN2: Firstbeat Lifen käyttö tuo minulle nautintoa. 2.84 1.02 
KN3: Nautin Firstbeat Lifen käytöstä.  2.93 1.02 
KJ1: Aikomuksenani on jatkaa Firstbeat Lifen 

käyttöä ennemmin kuin keskeyttää sen 
käyttäminen.  

4.12 0.93 

KJ2: Aion käyttää Firstbeat Lifea jatkossakin. 4.03 0.98 
 
 

 
 


