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TIIVISTELMÄ 
 
Teknologian tuomat mahdollisuudet ovat avanneet runsaasti uusia mahdollisuuksia 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Työnkuvan muuttuminen, kohonnut 
infrastruktuurin taso sekä liikunnan ja hyvinvoinnin arvostuksen lisääntyminen ovat 
luoneet erinomaiset puitteet fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää, kuinka uudella sykevaihteluun perustuvalla 
hyvinvointianalyysiohjelmistolla voidaan vaikuttaa terveys- ja liikuntakäyttäytymiseen 
liittyviin tottumuksiin ja mielikuviin. Työssä pyritään hahmottamaan niitä 
palautteenantoon liittyviä tekijöitä, viestinnän muotoja sekä yleisiä käsityksiä 
hyvinvointiteknologian tarjoamista mahdollisuuksista, joista koehenkilöt kokevat 
saavansa erityistä hyötyä oman terveys- ja liikuntakäyttäytymisensä edistämiseen.  
Tutkimukseen osallistui yhteensä 10 työikäistä koehenkilöä (5 miestä, 5 naista). 

Tutkittavat edustivat liikuntatottumuksiltaan keskimääräistä suomalaista 
aikuisväestöä. Tutkittavat suorittivat valitsemissaan luonnollisissa olosuhteissa kaksi 
5-8 tunnin mittaista syketallennusta. Molempien mittauksien jälkeen tutkija antoi 
henkilökohtaisen palautteen Firstbeat Technologiesin kehittämän 
hyvinvointianalyysiohjelmiston kautta. Koehenkilöt arvioivat hyvinvointiteknologiaa 
sekä tutkimuksessa käytettyä menetelmää tutkimuksen eri vaiheissa kolmen 
lomakekyselyn kautta, minkä lisäksi jokainen tutkittava osallistui toisen 
palautteenantokerran jälkeen suoritettuun puolistrukturoituun teemahaastatteluun. 
Lomakekyselyistä laskettiin keskiarvo ja –hajonta ja frekvenssi, minkä lisäksi ne 
toimivat laadullisen aineiston analyysin tukena. Haastatteluaineiston vastauksia 
pelkistettiin ja jaoteltiin aineistosta saatujen asia- tai ajatussisältöjä sisällön analyysin 
tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. 
Tutkittavien käsitys hyvinvointiteknologiasta ja sen tarjoamista tuotteista oli 

kokonaisuudessaan varsin myönteinen. Tulosten perusteella terveys- ja 
liikuntakäyttäytymistä edistäviä muutoksia voidaan tukea hyvin tutkielmassa 
käytetyin hyvinvointiteknologian tarjoamin keinoin. Lisääntynyt hyvinvoinnin 
edistämistä käsittelevä tieto, omien fysiologisten reaktioiden arviointi ja 
tunnistaminen sekä asiantuntijan kanssa suoritettu terveyskäyttäytymisen arviointi ja 
yksilöllinen neuvonta mahdollistivat osaltaan sen, että koehenkilöt kokivat 
omaavansa valmiudet ja motivaation välittömästi mittausten jälkeen suunnitelluille 
muutoksille. 
Tutkimuksen perusteella kävi ilmi, että tämänkaltaisilla hyvinvointiteknologia-

tuotteilla on kuluttajien keskuudessa kysyntää ja tarvetta. Nämä alustavat 
kokemukset tuotteen käyttökelpoisuudesta ja hyödyllisyydestä ovat erittäin lupaavia. 
Silti vaaditaan vielä runsaasti työtä, ennen kuin kyseinen menetelmä voidaan 
soveltaa laajemmassa määrin terveyden edistämisen apuvälineeksi. 
 
Avainsanat: hyvinvointiteknologia, biopalaute, syke, terveys- ja liikuntaneuvonta,  
terveyskäyttäytyminen, aikuiset 
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ABSTRACT 

  
Constant changes in working environment, increased level of infrastructure and 

increased awareness about well-being highlight the need for easy and effective 
methods to monitor and to control personal well-being. Development of technology-
based innovations has provided more means to promote health and well-being. 
The purpose of this study was to examine that can the experienced lifestyle of an 

individual regarding habitual health and exercise behaviour be influenced by the 
feedback given by specialized heartbeat analysis software. In addition, this study was 
designed to examine what features were experienced to be the most important 
factors to promote habitual health and well-being behaviour in the feedback session 
and in the feedback itself. 
Subjects were 10 middle-aged workers (5 men, 5 women). Subjects recorded their 

heart rate by beat-by-beat accuracy for 5 to 8 hours at two different occasions 
without changing their normal daily routine. Beat-by-beat heart rate recordings were 
then downloaded to computer and analyzed by Firstbeat heartbeat analysis software, 
which provided complete report about daily events in the context of health and 
fitness related physical activity and stress- and weight management. Report was 
interpreted with the help of health and fitness professional. Half structured theme 
interview was conducted and in addition, subjects reported their subjective 
experiences about well-being technology and the feedback provided by the software 
in three different questionnaires.  Interview was analyzed by constructing different 
categories based on the answers. Answers were then divided into their respective 
categories. Mean, standard deviation and frequencies were calculated from the 
questionnaires. 
 Results reveal that subjects had very positive attitude towards well-being 

technology. Results clearly indicate that after the feedback session, subjects felt 
having better means, motivation, control and skill to execute health-promoting 
activities in their daily routine. Enhanced experienced awareness about individual 
well-being may have been the outcome of the ability of the feedback to address 
subject personally. Accompanied by increased knowledge about health promotion 
and discussion with professional concerning individual health behaviour, assessment 
of own physiologic reactions seems to be very effective means to have impact for 
reported changes in attitudes towards healthier living. 
These preliminary experiences from the heartbeat-based feedback revealing daily 

events are very promising. Lots of work remains to be done in developing services 
and other infrastructure around the software. It is concluded that, methodology 
presented here provides and good way to support health promotion and there is 
obvious need for this kind of products or services.  

 
Key words: well-being technology, biofeedback, heart rate, health- and exercise 

counselling, adults 
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1 JOHDANTO 

 

Maailmanlaajuisesti on julkaistu useita tieteellisiä tutkimuksia, jotka kertovat 

liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden positiivisista vaikutuksista terveyteen ja 

hyvinvointiin (Pate ym. 1995, US Department of Health and Human Services 1996, 

ACSM 1998). Vaikka nämä liikunnan vaikutukset tunnetaan myös kansan 

keskuudessa hyvin, vain reilu kolmannes työikäisestä väestöstä liikkuu terveytensä 

kannalta riittävästi (Helakorpi ym. 2003, 149).  

 

Elämme hyvinvointiyhteiskunnassa. Mahdollisuudet liikunnan monipuoliseen 

harrastamiseen ja terveelliseen elämään ovat miltei jokaisen ulottuvissa. Puhdas 

luonto, korkea infrastruktuurin taso sekä kehittyneen teknologian luomat edellytykset 

tarjoavat erinomaiset puitteet hyvinvoinnin edistämiseen. Työn kuva sekä 

elinkeinorakenne ovat viimeisten vuosikymmenien aikana muuttuneet huomattavasti, 

minkä seurauksena fyysisten työtehtävien osuus on jatkuvasti vähentynyt. Työn 

vähentynyt rasittavuus on saanut aikaan sen, että nykyään kulutamme päivän aikana 

energiaa vain vajaat kaksi kolmasosaa siitä määrästä, jonka isoisämme kuluttivat 

ahertaessaan raskaissa maataloustöissä viimevuosisadan alkupuolella (Mustajoki 

1999, 25). Lisääntyneen vapaa-ajan ja työn vähentyneen fyysisen kuormittavuuden 

seurauksena useille ihmisille on syntynyt entistä suurempi tarve liikkuen edistää 

omaa terveyttä ja hyvinvointia. Samaan aikaan kun panostuksista huolimatta 

terveydenhuollon tuottavuus polkee paikallaan, jatkavat työvoima- ja 

lääkekustannukset kasvuaan. Ennusteiden mukaan tällöin terveydenhuollon osuus 

bruttokansantuotteesta kasvaa vuoteen 2010 mennessä 9,5%:iin jopa kohtalaisen 

vuosikasvun vauhdilla (Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden 

turvaamiseksi 2002, 5). 

 

Tätä syntynyttä kysyntää varten useat tahot terveyden ja liikunnan edistämisen 

saralla ovat alkaneet kehittämään uusia palveluita. Markkinoille on tullut useita 

korkean teknologian tuotteita ja palvelukokonaisuuksia, joiden kautta pyritään 

vaikuttamaan myönteisesti ihmisten terveyskäyttäytymiseen (Kettunen ym. 2002, 

79). Esimerkkeinä voidaan mainita mm. alkujaan Hollywoodista lähtöisin olevan 
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Personal trainer –toiminnan suosion kasvu sekä terveyden ja kunnon edistämiseen 

tarkoitetut laitteet kuten sykemittarit ja  monipuoliset kuntosalilaitteet. Tapojen ja 

tottumusten muuttaminen sekä pysyvien vaikutusten aikaansaaminen ei kuitenkaan 

ole niin yksinkertaista, sillä liikunnan harrastamisen jatkuvuutta aloittelijoilla 

tutkineen Ikosen (1993, 20-22) mukaan jopa puolet kaikista liikuntaohjelmiin 

osallistuneista päättää harjoittelun muutaman kuukauden kuluttua aloittamisesta.  

 

Tämä pro gradu -tutkielma on osa laajempaa Kilpa- ja huippu-urheilun 

tutkimuskeskuksessa toteutettavaa tutkimusprojektia: ”Virtuaalinen terveysagentti: 

Perusmekanismien fysiologisen mallintamisen tausta”. Tutkielmani tarkoituksena on 

selvittää, kuinka uudella sykevaihteluun pohjautuvalla hyvinvointianalyysiohjelmistolla 

voidaan vaikuttaa tavallisten työssäkäyvien aikuisten terveyskäyttäytymiseen liittyviin 

tottumuksiin ja mielikuviin liikunnan, painonhallinnan sekä stressin ja rentoutumisen 

alueita käsittelevän kirjallisen ja suullisen palautteen kautta. Työssä pyritään 

hahmottamaan niitä palautteenantoon liittyviä tekijöitä, viestinnän muotoja sekä 

yleisiä käsityksiä hyvinvointiteknologian tarjoamista mahdollisuuksista, joista 

koehenkilöt kokevat saavansa erityistä hyötyä oman terveys- ja 

liikuntakäyttäytymisensä edistämiseen. Lisäksi tutkimuksen avulla pyritään 

selvittämään työssä käyvien aikuisten käsityksiä hyvinvointiteknologiatuotteiden 

tarpeesta sekä merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 
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2 TEKNOLOGIA APUNA HYVINVOINNIN EDISTÄMISESSÄ 

 

Tässä kappaleessa määritellään hyvinvointiteknologiaan liittyviä käsitteitä ja eri 

ilmenemismuotoja. Kappaleessa tarkastellaan myös niitä tekijöitä ja syitä, jotka ovat 

tehneet Suomesta yhden maailman kehittyneimmistä teknologiavaltioista. Lopussa 

pohditaan vielä hyvinvoinnin ja teknologian yhdessä tarjoamia mahdollisuuksia sekä 

myös toisaalta alaan liittyviä tulevaisuuden uhkakuvia. 

 

Viimeisten vuosikymmenien aikana olemme onnistuneet teknologian avulla 

kartuttamaan sekä materiaalista hyvää, että luomaan edellytyksiä henkiselle kasvulle. 

Suurimpana menestymistä selittävänä tekijänä voidaan pitää pitkäjänteistä 

panostusta tutkimus- ja kehittämistoimintaan (Terveydenhuolto versoo teollisuutta – 

Hyvinvointiteknologian kilpailukyky 1995, 19,23, Teknologia ja tulevaisuus 1998, 13-

14, Saranummi 2001, 58-59). Tulokset ovat monilta osin saatu onnistuneesti 

siirrettyä käytäntöön, ja maamme nousu viime vuosikymmenen alun syvästä lamasta 

perustuukin suurelta osin teknologialähtöisiin toimintoihin (Teknologia, Suomi ja 

hyvinvointi 2000, 6-7). 

 

Kaikkien yksittäisten innovaatioiden lisäksi teknologiapohjaisten toimintojen nousu on 

tuonut koko yhteiskunnalle huomattavan määrän osaamista ja kasvupohjaa, minkä 

seurauksena tietoa on voitu onnistuneesti  siirtää ja hyödyntää entistä laajemmalle 

alueelle. Tietoliikenne- ja informaatioteknologia ovat olleet voimakkaimmin yleisen 

kiinnostuksen kohteena teknologian esiinnousun myötä, mutta entistä vahvemmin 

myös hyvinvointiteknologia on tullut esille viimeaikaisen kehityksen myötä. 

(Teknologia, Suomi ja hyvinvointi 2000, 7-8.) 

 

 

2.1 Käsitteiden määrittelyä 

 

Viimeisten vuosikymmenien aikana teknologian käsite on lisääntyneen käytön 

seurauksena tullut siinä määrin luonnolliseksi, että pääsääntöisesti oletamme termin 

yleisesti tunnetuksi. Varsinkin Suomen kaltaisessa teknologian edelläkävijämaassa 
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aiheesta puhutaan paljon ja kaikilla on varmasti oma mielikuvansa siitä, mitä sanan 

piiriin kuuluu. Sanakirjamääritelmän mukaan teknologia on  ”raaka-aineiden 

jalostukseen tarvittava tekninen ja luonnontieteellinen asiantuntemus; siihen 

perustuvat menetelmät” (Nurmi ym. 2001). Teknologiaa käsitteenä tutkineen 

Sotamaan (2004) mukaan sana teknologia merkitsee ensisijaisesti tietoa tai tiedon 

lajia ja tekniikka tämän konkretisoitumaa. Suomen kielen ’teknologia’ voidaan johtaa 

Kreikan ’tekhnologiaan’ ja latinan ’technologiaan’ sanoista, jotka merkitsevät jonkin 

systemaattista käsittelyä. 

 

Pipisen (2001, 7) mukaan teknologiaa luodaan ensisijaisesti helpottamaan ihmisten 

elämää. Hyvinvointiteknologiatuotteeksi hän määrittelee ihmisille suunnatun palvelun 

tai laitteen, missä heitä teknologian keinoin avustetaan huolehtimaan omasta 

hyvinvoinnista ja terveydestä. Tässä tutkimuksessa pyrin tuomaan 

hyvinvointiteknologian esiin nimenomaan terveyttä edistävien tekijöiden sekä 

sairauksien ennaltaehkäisyn näkökulmasta.  

 

Hyvinvointiteknologiatuotteita valmistaville yrityksille on tyypillistä tiivis yhteistyö 

tieto- ja viestintäalan tuotteita ja palveluja tarjoavien yritysten kanssa. 

Hyvinvointiteknologian yritykset ovat yhteistyön seurauksena muodostaneet sidoksia 

ja yritysryppäitä, jonka seurauksena on muodostunut hyvinvointiklusteri. 

Hyvinvointiklusteri koostuukin hyvinvoinnin edistämiseen, tutkimiseen ja 

kehittämiseen osallistuvista yrityksistä, koulutus- ja tutkimuslaitoksista, rahoittajista 

sekä julkisesta sektorista (Terveydenhuolto versoo teollisuutta –

Hyvinvointiteknologian kilpailukyky 1995, 23, Koivukangas 1998). Klusterissa 

toimiessaan yrityksellä on moninaisia vuorovaikutussuhteita kanssakilpailijoidensa 

kanssa. 

 

Hyvinvointiteollisuudella tarkoitetaan Saranummen (2001, 17)  mukaan sekä 

lääkkeitä että terveydenhuollon piiriin kuuluvia laitteita ja järjestelmiä valmistavaa 

yritystoimintaa. Hyvinvointiteollisuus liittyy terminä läheisesti terveysteknologiaan. 

Terveysteknologian erotan tässä työssä hyvinvointiteknologiasta kuitenkin sen 

perusteella, että edellisessä pääpaino on kliinisissä sairaalapalveluissa ja tuotteiden 
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käyttö täten tulee kysymykseen sairauslähtökohdista käsin. Hyvinvointiteknologian 

tuotteet liittyvät tässä tapauksessa sairauksien ennalta ehkäisyyn ja yleisen 

hyvinvoinnin nostamiseen, kun terveysteknologia esimerkiksi röntgenlaitteiden 

tapaan on lähempänä todettujen sairauksien hoitoa ja kuntoutusta. 

Hyvinvointiteknologiaan liittyvät kuntoiluvälineet ovat Rouvisen (Terveydenhuolto 

versoo teollisuutta – Hyvinvointiteknologian kilpailukyky 1995, 73) mukaan 

nimenomaan fyysisen kunnon ylläpitoon ja toimintakyvyn edistämiseen tarkoitettuja 

tuotteita. 

 

 

2.2 Hyvinvointiteknologian eri muodot 

 

Hyvinvointiteknologiatuotteiden sekä palveluiden tarjonta on lisääntynyt valtavasti 

viimeisten vuosien aikana. Suomessa on Ternics Oy:n yritystietokannan mukaan jo 

noin 350 hyvinvointiteknologiayritystä (Saranummi 2001, 27). Palveluita tarjoavat 

kotimaiset yritykset ovat usein nuoria ja pieniä verrattuna kansainvälisiin 

kilpailijoihinsa. Hyvinvointiklusteriin kuuluville yrityksille on erityispiirteenä muihin 

teollisuuden klustereihin nähden se, että PK -yritykset vastaavat valtaosasta koko 

tuotannosta (Terveydenhuolto versoo teollisuutta –Hyvinvointiteknologian 

kilpailukyky 1995, 80-82,113). Useimmiten yritykset ovat valinneet strategiakseen 

erikoistua tietyille sektoreille ja tätä kautta pyrkineet hankkimaan merkittävän 

aseman maailmanmarkkinoilla (Hernesniemi ym. 1995, 252-257).  

 

Yksinkertaisimmillaan voimme pitää miltei jokaisen kotoa löytyvää perinteistä 

henkilövaakaa tai verenpainemittaria hyvinvointiteknologian tuotteena. Viimeisten 

vuosien aikana terveysteknologian tuotteiden sekä palveluiden kirjo on laajentunut 

huomattavasti ja sen mukana hyvinvointiteknologian tarjoamat mahdollisuudet ovat 

myös monipuolistuneet. Pelkästään terveyssisältöisiä web-palvelimia ja erilaisia 

fyysisen kunnon kehittymisen seurantaan tarkoitettuja päiväkirjan tyyppisiä 

ohjelmistoja on arvioitu olevan jo yli 15 000 kappaletta (Saranummi 2001, 22). 

Tarjonta on nykyään siis varsin monipuolista ja uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti. 

Liikunnan ystäville varmasti tunnetuimpia hyvinvointiteknologiaa edustavia yrityksiä 



 

 

6

 

ovat maailman markkinoillakin alallaan merkittävissä asemissa olevat suomalaiset 

sykemittarivalmistajat Suunto ja Polar Electro. Myös Tunturin valmistamia 

kuntopyöriä löytyy monesta kotitaloudesta.  

 

Erilaiset kuntoilu- ja kuntoutusyritykset ovat niin ikään oleellisia elementtejä 

terveyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Tilastot kertovat kuntoiluun liittyviä 

palveluita tarjoavien yritysten valtavasta kasvusta viimeisten vuosien aikana. 

Amerikassa erilaisten terveyden ja kunnon edistämiseen tarkoitettujen kuntosalien 

määrä on miltei kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana, samaan 

aikaan kun Eurooppaa koskevat tunnusluvut kertovat vieläkin suuremmasta suosion 

kasvusta tällä alalla (IHRSA Global Report 2002, 11-16). Jyväskylän yliopistossa on 

professori Heikkisen johdolla kehitetty uusia toimintamalleja ja kuntosaliratkaisuja 

vanhenevan väestön fyysisen kunnon ylläpitämiseksi (Saranummi 2001, 30). 

Alueellisesti merkittävää vaikutusta alan kehitykseen on puolestaan tuonut 

Jyväskylään vuonna 2003 valmistunut hyvinvointiteknologian toimitalo Viveca, jonka 

tavoitteena on yhdistää tutkimusta, koulutusta ja yritystoimintaa tarjoten näin alan 

yrityksille kasvuun ja yritysyhteistyöhön suotuisa toimintaympäristö. Monet kuntosalit 

ovat puolestaan ottaneet käyttöönsä uusia hyvinvointiteknologiatuotteita pystyäkseen 

palvelemaan paremmin asiakkaidensa tarpeita. Tästä esimerkkinä ovat Suomessa 

kehitetyt kuntosalilaitteet, joissa vastus säätyy automaattisesti laitteeseen 

asetettavan henkilökohtaisen älykortin mukaan.  

 

Ulkomaalaisiakin tuotteita saapuu jatkuvasti kotimaisille markkinoille. Eräs esimerkki 

tällaisesta tutkimuksessa tehokkaaksi osoittautuneesta innovaatiosta on 

amerikkalainen tuote, jossa asiakas liikkuu kuntopyörällään virtuaalimaailman 

mukana erilaisissa tehtävissä suorittaen ikään kuin huomaamattaan kuntoa kehittäviä 

harjoituksia (Annesi & Mazas 1997, 842-843). Tuotteiden hyödynnettävyyden 

suhteen on silti aina oltava kriittinen. Uusien laitteiden tuoma piristys jo itsessään saa 

varsinkin alussa helposti muuttamaan liikuntatottumuksia, mutta tämänkään 

tutkimuksen koeasetelma ei paljasta pystyttiinkö pysyväksi luokiteltavia muutoksia 

havaitsemaan myös kuuden kuukauden intervention aloittamisen jälkeen. 
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Useat terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen liittyvät tahot ovat ottaneet käyttöön 

erilaisia hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettuja palveluja ja ohjelmistoja toimintansa 

tehostamiseksi. Vähentääkseen osaltaan julkisen terveydenhuollon taakkaa, on 

esimerkiksi yksin eläviä vanhuksia varten kehitetty erilaisia itsenäiseen 

suoriutumiseen tähtääviä palveluita, joiden avulla he kykenevät selviytymään 

omatoimisesti ilman yhteiskunnalle kallista kokopäiväistä laitoshoitoa. Tästä 

esimerkkinä on muun muassa Suomessa kehitetty turvapuhelin –palvelu, missä 

yksinasuva vanhus saa apua kotiinsa aina, kun hän siihen kokee olevan tarvetta. 

Hernesniemi (ym. 1995, 262) toteaakin tällaisten palvelupakettien muodostamisen 

olevan hyvä ja tehokas keino lisätä yritysten tuottavuutta ja vastata kasvavaan 

kysyntään, sillä teknisinä laitteina tämänkaltaiset keksinnöt eivät usein ole kovin 

vaativia. 

 

Kokonaisuutena voidaan siis todeta palvelun tarjoajien, tutkimus- ja kehitystyötä 

tekevien tahojen kuin myös palveluita tarvitseviakin määrän olevan jatkuvasti 

kasvamassa. Yhteistä tälle yritystoiminnalle on se, että tuotteiden avulla pyritään 

edesauttamaan ihmisten omaa aktiivisuutta, liikunnan harrastaneisuutta sekä 

positiivista terveyskäyttäytymistä taloudellisesti kannattavalla tavalla. 

 

 

2.3 Teknologian antamat mahdollisuudet ja uhkakuvat 

 

Suomessa toteutettu teknologiapolitiikka on tuottanut hyviä tuloksia. Parissa 

vuosikymmenessä olemme nousseet teollisuusmaiden joukossa keskitasosta monilla 

aloilla aivan maailman huippumaiden joukkoon (Teknologia, Suomi ja hyvinvointi 

2000, 12-13, 19). Nousun syynä on pidetty kykyä joustavasti hyödyntää sekä 

soveltaa uutta tietoa muuttuvilla markkinoilla. Myös korkealla koulutustasolla, 

toimivalla ja vakaalla infrastruktuurilla sekä hyvällä työmoraalilla on ollut oleellinen 

merkitys kilpailukyvyn säilyttämisessä.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on jatkuvasti uusien haasteiden edessä 

kustannuspaineiden sekä väestön ikärakenteen muuttumisen seurauksena 
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(Terveydenhuolto versoo teollisuutta – Hyvinvointiteknologian kilpailukyky 1995, 13-

18, Marniemi ym. 1996, 3840, Teknologia ja tulevaisuus 1998, 26). Väestön 

ikääntymisen seurauksena Euroopassa on tällä hetkellä jo yhtä paljon yli kuin alle 50- 

vuotiaita. Hyvinvoinnin ylläpitämiseksi on kehitettävä ratkaisuja ja menettelytapoja, 

joilla voidaan tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita nykyistä tehokkaammin. Entistä 

tärkeämpää on myös pyrkiä tuottamaan palveluita, jotka parantavat väestön 

terveydentilaa ja itsenäisen suoriutumisen edellytyksiä. Tämä vaatii siten myös 

ihmisiltä halua ja vastuunottamista oman hyvinvointinsa ylläpitämisestä uusien 

palveluiden myötä (Saranummi  2001, 57-58). Jatkuvan muutoksen ja 

teknologistumisen aikakautena Hietanen (2001, 91) varoittaakin tekemästä liian 

suuria leikkauksia terveydenhuollon peruspalveluihin.  

 

Terveydenhuollon kustannusten hallinta on palvelujärjestelmän tulevaisuuden 

kannalta erittäin tärkeä kysymys. Samaan aikaan kun panostuksista huolimatta 

terveydenhuollon tuottavuus polkee paikallaan, kasvavat työvoima- ja 

lääkekustannukset reaalista noin 5,4%:n vuosivauhtia. Ennusteiden mukaan tällöin 

terveydenhuollon osuus bruttokansantuotteesta kasvaa vuoteen 2010 mennessä 

9,5%:iin jopa kohtalaisella 2,5%:n bruttokansantuotteen kasvulla (Kansallinen 

projekti terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi 2002, 5). Tämänkaltaiseen 

kehitykseen kansantaloudella ei ole varaa. Laadukkaan ja vaikuttavan 

palvelujärjestelmän ylläpito edellyttääkin edellä mainitun projektiraportin mukaan 

palvelurakenteiden määrätietoista uudistamista, palvelutuotannon jatkuvaa 

tehostamista ja yksikkökustannusten tiukkaa hallintaa.  

 

Hyvinvointiteknologian edistämiseksi asiantuntijat (Savela & Hakulinen 2001, 35-39)  

ovat ennakoineet, että Suomeen perustetaan Vivecan kaltaisia innovaatio- ja 

kehityskeskuksia, jotka ovat merkittävällä tavalla mukana alan kotimaisessa ja 

kansainvälisessä hyvinvointiteknologian kehitystyössä. Savelan ja Hakulisen (2001, 

35-39) tekemässä selvityksessä asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan eri  apuväline- 

ja hyvinvointiteknologian tuoteryhmiä  kehityksen ja kansainvälistymisen 

näkökulmasta.  Tulosten perusteella merkittävimmiksi terveys- ja 

hyvinvointiteknologian tutkimus- ja kehityshankkeiksi ovat tulevaisuudessa 
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nousemassa ensinnäkin henkilökohtaiset terveyspalvelut sekä niin kutsutut älykkäät 

kotiympäristöt langattomine palvelujärjestelmineen. Toiseksi merkittäväksi 

kehityskohteeksi tutkijat listasivat tutkimus- ja  kehittämishankkeet, joiden avulla 

voidaan entisestään kehittää itsenäistä suoriutumista edesauttavaa teknologiaa sekä 

yleisen hyvinvoinnin ja elintason kohottamiseen tarkoitettuja laitteita ja palveluita 

(Saranummi 2001, 58-59, Teknologia ja tulevaisuus 1998, 13-14, Terveydenhuolto 

versoo teollisuutta –Hyvinvointiteknologian kilpailukyky 1995, 116). Näiden lisäksi 

kommunikointia ja vuorovaikutusta edistävät järjestelmät, samoin kuin oman kunnon 

ja hyvinvoinnin kohottamiseen tarkoitetut tuotteet ja palvelut, nähtiin merkittävinä 

kehityshankkeina tulevaisuuden tutkimus- ja kehitystyössä.  

 

Tutkijat ovat tehneet arvioita Suomen eri teollisten klustereiden markkinoiden 

kasvusta ja niistä on selkeästi hahmoteltavissa esiin nousevat päälinjaukset. Heidän 

mukaan kasvu jatkuu suurimpana erityisesti telekommunikaatio-, hyvinvointi- ja 

ympäristöklustereiden kohdalla (Hernesniemi ym.1995, 398-399, Koivukangas 1998, 

Savela & Hakulinen 2001, 40). Korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä 

terveydenhuollossa pyritään jatkuvasti panostamaan  osaamisen  ja yrittäjyyden 

kehittämiseen, jotta alan menestyminen maassamme voitaisiin myös jatkossa turvata 

(Hernesniemi ym. 1995, 266).  

 

Pipinen (2001, 8) ennustaa, että kestää sukupolven ennen kuin nykyiseen 

interaktiivisuuteen ja mobiiliin tekniikkaan tottuneista nuorista kasvaa se 

kuluttajayhteiskunta, joka itsenäisesti käyttää ja on myös valmis maksamaan 

hyvinvointiteknologian palveluista. Hyvinvointiteknologian kasvun puolesta puhuu 

ainakin neljä seuraavaa tutkijoiden (Terveydenhuolto versoo teollisuutta –

Hyvinvointiteknologian kilpailukyky 1995, 94-95) nimeämää merkittävää tekijää: 

 

1) teknologia tarjoaa koko ajan paremmat mahdollisuudet tarjota terveyspalveluja 

2) teollistuneissa yhteiskunnissa on hyväksytty yleisesti periaate jokaisen oikeudesta 

hoitoon 

3) elintason kohotessa yksityinen kulutus sekä hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa,  
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4) väestö ikääntymisen seurauksena syntyy jatkuva tarve luoda uusia 

palvelumuotoja  

 

Hietasen (2001, 89) toimittamassa artikkelissa Pekka Ruotsalainen Stakesista näkee 

sähköisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehityksessä myös haittapuolia. 

Ruotsalainen esittää suurimpana uhkakuvana eriarvoisuuden mahdollisen 

lisääntymisen, sillä kehitetyt palvelut tuovat hänen mukaan vielä pitkään lisäarvoa 

lähinnä vain vaurastuneelle ja koulutetulle keskiluokalle. Tällöin osa ihmisistä voi 

kokonaan syrjäytyä näistä palveluista. Toinen mahdollinen uhkakuva liittyy julkisen 

sektorin kilpailukyvyn heikkenemiseen, kun varakkaampi osa väestöstä siirtyy 

suurelta osin yksityisten terveyspalvelujen käyttöön. Tässä tapauksessa julkiselle 

sektorille jää vain ne toiminnot, joista kukaan ei yksityisellä puolella ole valmis 

maksamaan. Pahimmassa tapauksessa hänen mukaan palveluja toteuttavatkin ne, 

jotka eivät ole yksityiselle puolelle jostain syystä kelvanneet. Kolmas merkittävä uhka 

liittyy yksityisyyteen ja tietoturvaan. Esimerkiksi verkossa toimiessa on  yhä 

vaikeampaa pysyä selvillä siitä, kuka terveystietoja kerää ja mihin tarkoitukseen 

tietoja käytetään. Ruotsalaisen mukaan lainsäädäntö onkin näiden kysymysten 

kanssa suurten haasteiden edessä. (Hietanen 2001, 89,91.) 
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3 BIOPALAUTE TERVEYDEN EDISTÄMISEN APUVÄLINEENÄ 

 

Biopalautteen käyttö preventiivisenä terveyden edistämisen apuvälineenä on tähän 

mennessä ollut kirjallisuuden perusteella suhteellisen vähäistä. Tässä kappaleessa 

tehdään aluksi lyhyt katsaus biopalautteen käytön syntyhistoriaan, jonka jälkeen 

tarkastellaan biopalautteen käyttöä ja kehittymistä osana terveydenedistämistyötä.  

 

 

3.1 Taustaa ja historiaa 

 

Biopalaute –termin (eng. biofeedback)  juuret juontuvat kreikan kieleen, jossa 

alkuliitteellä bio on tarkoitettu alun perin elämää. Palaute eli feedback tarkoittaa 

tiedon palauttamista alkuperäiseen lähteeseen. Biopalaute on näin ollen biologisista 

lähteistä eli ihmiskehosta peräisin olevaa informaatiota, joka palautetaan sen 

alkuperäiselle tuottajalle eli ihmiselle yleensä joko visuaalisessa tai auditiivisessa 

muodossa. (O’Hair 2003, The Association for Applied Psychophysiology and 

Biofeedback 2003a). 

 

Ensimmäiset biopalautteen kaltaiset lääketieteelliset tutkimukset tehtiin jo vuonna 

1944, kun Margolin ja Kubic käyttivät koehenkilöiden omaa hengitys- ja sydänääntä 

hypnoosin kaltaisen tilan luomiseen. Varsinaisesti biopalautetta aloitettiin 

hyödyntämään vasta 1960-luvun loppupuolella, kun aivosähkökäyrän (EEG) kautta 

saadun palautteen avulla koehenkilöille opetettiin stressinhallinnan kannalta edullisia 

rentoutumista vastaavia tiloja  (O’Hair 2003, Runck 2003). 

 

 

3.2 Biopalaute menetelmänä 

 

Biopalautteessa toiminnan tarkoituksena on, että palautteen saava henkilö kykenee 

ymmärtämään omasta fysiologiastaan saamansa palautteen merkityksen ja pystyy 

tämän seurauksena ohjaamaan toimintaansa palautteen mukaiseen suuntaan (O’Hair 

2003; Runck 2003). Yksinkertaisimmillaan voimme siis määrittää biopalautteen 
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koskemaan mitä tahansa informaation lähdettä, joka antaa tietoa omasta 

elimistöstämme tulkittavassa muodossa. Näin ollen esimerkiksi tavallisen 

kuumemittarin tai henkilövaa’an kautta biopalaute on tullut meille kaikille tutuksi 

arkielämän kautta. Saadessaan vaa’alta painostaan kertovan tuloksen tai 

verenpainemittarin näyttäessä esimerkiksi kohonnutta tasoa kuvaavia lukemia, 

henkilö tekee ratkaisunsa esimerkiksi liikunnan harrastamiseen liittyen omien 

kokemuksien sekä sen hetkisen olotilan ja saadun informaation perusteella. 

Biopalaute toimii näin ollen ensisijaisesti lisäinformaation tuojana, koska ihmisen 

omat aistielimet ja tuntemukset eivät kykene läheskään samaan tarkkuuteen 

kehittyneeseen teknologiaan verrattuna. (Runck 2003, The Association for Applied 

Psychophysiology and Biofeedback 2003a). 

 

Yksilöllisen terveys- ja liikuntaohjelman suunnittelussa on tärkeää muistaa, että 

biopalautteen avulla saatava informaatio on vain perusta, minkä pohjalle palautteen 

antaja ja asiakas toimintaa suunnittelee. Lopullisen päätöksen käyttäytymisestään 

tekee aina asiakas itse. Runck (2003) korostaakin biopalautteen olevan ikään kuin 

kuudes aisti, jonka avulla asiakas voi kuulla tai nähdä omien aistiensa 

ulottumattomissa olevia fysiologisia reaktioita. Samoilla linjoilla on psykofysiologian ja 

biopalautteen kattojärjestö AAPB (The Association for Applied Psychophysiology and 

Biofeedback), jonka mukaan biopalautteen käyttö yhdistettynä perinteisiin 

hoitokeinoihin lisää asiakkaan tietoa omista fysiologisista reaktioistaan sekä sitä 

kautta vaikutusmahdollisuuksia oman terveytensä edistämiseen (The Association for 

Applied Psychophysiology and Biofeedback 2003b) 

 

 

3.3 Biopalautteen käyttö terveyden edistämisen apuvälineenä 

 

Terveyden edistämiseen biopalautetta voidaan käyttää usealla eri tavalla. Tyypillisesti 

biopalautteen avulla pyritään kontrolloimaan jotakin sellaista tekijää, joka aiheuttaa 

jatkuessaan terveyden kannalta ongelmia (Shmavonian 2003). Alkuaikojen 

laboratoriotestien kautta biopalautteen käyttö on levinnyt koskemaan myös 

huomattavasti laajempia kohdejoukkoja. Erilaisten sairausryhmien, kuten 
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diabeteksen, migreenin, korkean verenpaineen, sydänvikojen tai epilepsian ohella 

biopalautetta käytetään nykyään laajasti niin stressinhallinnan kuin myös kuntoilun 

apuvälineenä kertomassa elimistössä tapahtuvista fysiologisista reaktioista ja niiden 

merkityksestä terveyteen (AAPB 2003b). Terveyden edistämisen kannalta 

biopalautteen tehtävä ei ole pelkästään tuottaa informaatiota elimistössä tapahtuvista 

reaktioista, vaan viimeinen askel hoitoketjussa on saavutettu vasta sitten, kun 

henkilö kykenee itse ilman teknisen laitteen tukea esimerkiksi tiedostamaan 

verenpaineen kohoamiseen liittyviä tuntemuksia ja kontrolloimaan näitä reaktioita 

terveytensä kannalta myönteisellä tavalla (Shmavonian 2003).  
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4 FYYSISEN KUNNON TESTIT JA MITTAAMINEN OSANA TERVEYS- JA 

LIIKUNTANEUVONTAA 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kuntotestien ja  kunnon mittaamisesta saatavan 

informaation käyttöä osana terveydenedistämistyötä ja liikuntaneuvontaa. 

Kappaleessa arvioidaan kuntotestien soveltuvuutta terveydenedistämistyöhön sekä 

testin tuloksista saadun informaation tarjoamaa lisäarvoa fyysisesti aktiiviseen 

elämäntapaan kannustavana tekijänä. 

 

 

4.1 Termien määrittely 

 

Kunto on käsitteenä hyvin laaja. Joku voi sanoa olevansa hyvässä kunnossa, kun hän  

selviytyy omatoimisesti päivän askareista. Toinen henkilö puolestaan saattaa 

mielestään olla hyvässä kunnossa vasta silloin,  kun on juossut maratonin alle kolmen 

tunnin (Skinner & Oja 1994, 160). Vuoren (1999, 16-17) mukaan kunto tarkoittaa 

tilaa ja siihen liittyviä lisämääreitä (esimerkiksi hyvä tai huono) suhteessa lähtö tai 

tavoitetilaan. Kunto tuleekin suhteuttaa aina henkilön omaan terveydentilaan, 

elämäntilanteeseen, tavoitteisiin sekä perimän asettamiin rajoihin. Liikunnan 

viitekehyksessä kunto tarkoittaa Vuoren mukaan niiden rakenteiden ja toimintojen 

tilaa, jotka ovat liikuntasuorituksen kannalta oleellisia. Muutkin tutkijat (Nupponen & 

Mälkiä 1986, 179-181, Oja 1999, 57) ovat Vuoren kanssa samoilla linjoilla 

määritellessään kunnon tarkoittavan henkilön fyysistä ja psyykkistä kelpoisuutta tai 

toimintakykyä selviytyä jokapäiväisistä tehtävistä. Liikunnan yhteydessä kunnolla 

tarkoitetaan yleensä suorituskykyä, mikä ei suoraan kerro henkilön kunnosta, vaan 

ainoastaan yksittäisten testin tai mittarin analysoiman kunnon osa-alueen 

toiminnasta.  

 

Liikunnan terveysvaikutuksia koskevan tiedon karttumisen myötä on syntynyt uusi 

käsite, terveyskunto. Nimensä mukaisesti terveyskunnolla tarkoitetaan ihmisen tilaa 

ja toimintakykyä terveyteen liittyvässä merkityksessä (Oja 1999, 57). Terveyskuntoon 

kuuluvat sellaiset kunnon osatekijät, jotka ovat yhteydessä terveydentilaan joko 
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myönteisesti tai kielteisesti. Sunin (1998, 29-30) mukaan terveyskunto on terveyttä 

ja toimintakykyisyyttä selviytyä tavallisen elämän vaatimuksista vaivattomasti ja liikaa 

väsymättä. Suni toteaa terveyskunnon kuvaavan sellaisten terveydelle ja 

toimintakyvylle merkittävien rakenteiden ja toimintojen tilaa, joihin liikunnalla 

voidaan myönteisesti vaikuttaa. 

 

Terveyskunnon ohella nykyisin puhutaan myös paljon terveysliikunnasta. 

Terveysliikunnaksi voidaan laskea kaikki fyysinen aktiivisuus, joka edistää fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja jolla on vaikutuksia sairauksien ehkäisyssä, 

hoidossa sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä (Rinne 1997, 39, Vuori 2001, 15). 

Vuoren (2004, 5) mukaan terveysliikunnaksi voidaankin määritellä terveyden ja 

liikunnan välinen vuorovaikutus, jossa kuvan 1. esittämällä tavalla liikunta tuottaa 

terveyttä hyvällä hyötysuhteella vähäisin vaaroin.  Kuvan mukaan liikunnan määrä on 

verrannollinen siitä saatuihin terveydellisiin hyötyihin sekä toiminta- ja 

suorituskykyyn. Käyrien alkupäässä aktiivisen elämäntavan kohdalla kaikki suoritettu 

aktiivinen toiminta sekä varsinainen liikunta voidaan laskea hyödylliseksi elimistön 

toiminnan ja terveyden kannalta. Liikunnan aikaansaamien positiivisten 

terveysvaikutusten määrä on täten kaikista suurin, kun kuvan käyrien väliin jäämä 

alue on mahdollisimman suuri. Kuvasta voidaan nähdä, että kovalla 

urheiluharjoittelulla voidaan myös turmella omaa terveyttä. Siinä vaiheessa kun 

liikunnan tuottamat hyödyt saavuttavat tasannevaiheen, lisääntyvät vaarat ja haitat 

jyrkästi (Alén  ym. 1997, 66). 

Kuva 1. Liikunnan määrän ja kuormittavuuden yhteydet liikunnan tuottamiin 

terveyshyötyihin sekä –riskitekijöihin (Vuori 2001). 
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4.2 Fyysinen kunto ja sen mittaaminen 

 
Fyysistä kuntoa ja sen osa-alueita mitataan suorituskykynä ja sen osatekijöinä. 

Henkilön fyysistä kuntoa voidaan arvioida ensinnäkin elinjärjestelmittäin (esimerkiksi 

hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto) tai liikuntasuorituksessa tarvittavien 

ominaisuuksien mukaan (esimerkiksi kestävyyskunto). Tärkeää on havaita, että kunto 

ei merkitse samaa kuin suorituskyky, joka koostuu pelkästään elimistön fysiologisista 

ja biomekaanisista kyvyistä sekä toimintakelpoisuudesta suorittaa joku tietty fyysinen 

tehtävä. Henkilön lihakset voivat olla hyvässäkin kunnossa, vaikka hänen voimansa ja 

lihasmassansa esimerkiksi perintötekijöiden seurauksena olisivat vähäiset. (Vuori 

1999, 16-17.)  

 

Kun fyysisten kuntotestien perusteella pyritään arvioimaan jonkun ihmisen kuntoa eli 

hänen suorituskykynsä sen hetkistä tilaa, verrataan saatuja tuloksia joko hänen omiin 

aikaisempiin tuloksiin tai yleisiin vertailuarvoihin. Työkyvyn arviointiin liittyvässä 

kuntotestauksessa tulee käyttää helposti toteutettavia ja mahdollisimman luotettavia 

menetelmiä. Parhaimmillaan näillä testeillä pystytään määrittämään fyysiseen 

toimintakykyyn  vaikuttavia sekä positiivisia että negatiivisia tekijöitä (Lusa-Moser 

1998, 89-90). Tutkijat (Nupponen & Mälkiä 1986, 181) korostavat motivaatiolla 

olevan erittäin suuri merkitys. Puutteellinen suoritusmotivaatio ehkäisee parhaan 

terävyyden heikentäen näin suoritusta, mutta toisaalta näin saadut tulokset taas 

kertovat mitattavien psykofyysisestä kunnosta kyseisessä testissä. 

 

 

4.3 Testien tulokset terveys- ja liikuntaneuvonnan perustana 

 
Vaikka kuntotestit ovat joillekin jääneet painajaismaisina mieleen koulun ja armeijan 

ajoilta, voidaan niiden suorittamista pitää useimmissa tilanteissa perusteltuina. 

Edessä oleva kuntotesti saattaa Laukkasen ja Palosen (1996, 12-13) mukaan toimia 

jo itsessään liikuntaan ohjaavana ja motivoivana voimana. Testitulokset muodostavat 

pohjan yksilölliselle terveysliikunnan annostelulle ja suosituksille (Coplan ym. 1986, 

145, Southard & Lombard 1997, 273). Testissä saatavien tulosten perusteella 

kyetään myös ennustamaan terveyden ja toimintakyvyn kehittymistä, sekä 
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kartoittamaan ne riskiryhmät, joilla toimintakyky on suurimmassa vaarassa heikentyä. 

Sunin (1998, 29) mukaan terveyskunnon arviointi tukee terveyskasvatusta ja 

edesauttaa positiivista vaikutusta terveyskäyttäytymiseen. Näin on käynyt esimerkiksi 

niissä tapauksissa, kun testin avulla on voitu tarjota testattavalle onnistumisen 

elämyksiä liikunnan parissa samalla lisäten kiinnostusta omaan fyysiseen 

aktiivisuuteen arvioimalla kuntoa laaja-alaisesti ja seuraamalla sen kehitystä 

testipalautteiden kautta.  

 

Tutkijoiden (Suni & Taulaniemi 2001, 44) mukaan testitilanne tulisi olla testattavan 

kannalta turvallinen ja luottamuksellinen, jolloin testattavan oppiminenkin olisi 

mahdollista. Myös testin tulkinnassa on hyötyä siitä, jos saatuja tuloksia tarkastellaan 

oppimisen näkökulmasta. Testitilanne synnyttää testattavassa usein erilaisia ajatuksia 

sekä tuntemuksia omasta fyysisestä kunnosta. Mikäli päähuomio testauksessa on 

kiinnittynyt pelkästään testin suorittamiseen ja organisointiin, ei kuntotestistä saatuja 

tuloksia kyetä hyödyntämään käytännön puolelle (Laukkanen & Palonen 1996, 10). 

Kuinka sitten antaa palautetta ja neuvontaa kuntotesteihin ja terveyskäyttäytymiseen 

liittyen on kysymys, jota tarkastellaan lähemmin seuraavassa kappaleessa. 
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5 PALAUTTEEN VAIKUTUS TERVEYSKÄYTTÄYTYMISEEN 

 

Palautteen antaminen liittyen yksilön terveyskäyttäytymiseen mahdollisimman 

myönteisiä muutoksia aikaansaavalla tavalla on tämän luvun pääteemana. Yleisellä 

tasolla asiakkaille annettavan palautteen tarkoituksena onkin kannustaa sekä antaa 

virikkeitä liikunnalliseen ja terveyttä edistävään elämäntapaan, jolloin riskit sairastua 

kroonisiin elämäntapasairauksiin, kuten aikuisiän diabetekseen ja sydän- verenkierron 

sairauksiin vähenevät (ACSM 2000, 139).  Kappaleessa tarkastellaan erityisesti 

palautteen vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä niin asiakkaan ja alan ammattilaisen 

välisen vuorovaikutustilanteen, palautteen muodon sekä ulkoapäin tilanteeseen 

vaikuttavien tekijöiden kautta. Lisäksi henkilökohtaisten liikkumisreseptien käyttöä ja 

vaikuttavuutta osana liikuntaneuvontaa tarkastellaan kappaleen loppupuolella. 

 

 

5.1 Palautteen antoon liittyvät tekijät 

 

Liikunnallisen elämäntavan edistämistä on tutkittu suhteellisen paljon (Calfas ym. 

1997, 297, Bull & Jamrozik 1998, 85, Swinburn ym., 1998, 288, Eakin ym. 2000, 

158). Sekä Bullin ja Jamrozikin tutkimuksessa (1998) kuin Eakinin (ym. 2000) 

tekemässä katsauksessa hyvinkin lyhyt, 2-3 minuutin suullinen ohje säännöllisen, 

rasitustasoltaan kohtuullisen liikunnan harrastamisesta, johon oli liitetty kirjalliset 

ohjeet todettiin tehokkaaksi liikuntaharrastuksen lisäämisessä lyhyellä aikavälillä. Niin 

Bullin ja Jamrozikin kuin myös muiden terveyskäyttäytymisen muuttamiseen 

neuvonnan avulla keskittyneiden pitkittäisinterventioiden kohdalla (Simons-Morton 

ym. 1998, 413, Orleans ym. 1999, 83, Orleans 2000, 76) vaikutukset koettiin kuuden 

kuukauden seurantajakson jälkeen vähäisiksi. Yhteiskunnallisesti asiaa tarkastellen 

tulosta heikentää vielä se, että liikunnallisen elämäntavan säilyminen on 

epätodennäköisintä juuri niillä henkilöillä, joille hyöty liikunnan positiivista 

terveysvaikutuksista olisi kaikkein suurin. Edes uskottavina auktoriteetteina pidettyjen 

lääkärienkään antaman liikuntaneuvonnan kohdalla tilanne ei ole sen parempi, sillä 

noin puolet lääkärikunnalta neuvontaa saaneista henkilöistä ei tutkimusten mukaan 

noudata saamiaan ohjeita (Wee 2001). Osittain syyt liikuntaneuvonnan 
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tehottomuudesta terveydenhoidon piirissä saattavat Vuoren (2003, 144) mukaan 

johtua liikunnan ja neuvontatyön vähäisehköstä arvostuksesta lääkärikunnan piirissä. 

Lisäksi lääkärien kokema ajan puute sekä neuvonnan heikohkoksi arvioitu 

tuloksellisuus ovat osaltaan Vuoren mukaan syynä liikuntaneuvonnan suhteellisen 

alhaiseen suosioon terveydenhuollon piirissä. 

 

 

5.1.1 Lähtökohtana vuorovaikutus asiakkaan kanssa 

 

Asiakaspalvelutilanne on monimutkainen vuorovaikutustapahtuma, joka tuskin 

koskaan toistuu samanlaisena. Tällä hetkellä kaikilla palvelualoilla avainsanoja ovat 

asiakaskeskeisyys ja asiakaslähtöisyys. Asiakkaan avun tarpeet vaihtelevat hänen 

elämäntilanteestaan riippuen. Laitakari (ym. 1989, 175) korostaakin 

neuvontatilanteen perustuvan henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen asiakkaan ja 

palautetta antavan ammattilaisen välillä, jossa niin vuorovaikutustilanteisiin liittyvien 

ominaisuuksien tunteminen kuin niiden vaikutusten tiedostaminen on erityisen 

tärkeää. Asiakastyössä on keskeistä muistaa, että kysymyksessä ei ole pelkkä 

ammattilaisen yksinpuhelu, vaan asiakkaan oppimiseen tähtäävä 

vuorovaikutusprosessi. Asiantuntijan on asiakasta auttaessaan tehtävä itselleen 

selväksi, miksi asiakas tarvitsee häneltä apua, ja toisaalta selvitettävä asiakkaalle 

mihin hän toiminnallaan pyrkii. (Ahonen 1992, 15.) 

 

Asiakkaan ja asiantuntijan kohtaamisissa on molemmilla osapuolilla erilaiset roolit, 

joiden voidaan olettaa muuttuvan asiakassuhteen edetessä. Poskiparta (1997, 11) 

kuvaa neuvontatilannetta spiraalimaisesti kehittyvänä vuorovaikutusprosessina, joka 

kehittyessään antaa molemmille osapuolille kasvun, oppimaan oppimisen sekä 

kehittymisen mahdollisuuksia. Terveysneuvontaan liittyvissä palautteenanto- ja 

ohjaustilaisuuksissa liikutaan yksilölle tärkeiden henkilökohtaisten asioiden tasolla, 

joten onnistuneen vuorovaikutustilanteen syntyminen edellyttää asiantuntijalta 

viestintätaitojen hallitsemista. Gerlanderin ja Takalan mukaan (2000, 166) 

esimerkkejä hyvästä vuorovaikutustaidoista ovat kohteliaisuus, kysyminen 
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käskemisen sijaan, etunimen käyttö, me-kieli sekä yhteistä tekemistä tukeva 

puhetaito.  

 

Toisinaan terveysneuvontaa on kritisoitu liiallisen asiantuntijajohtoisuuden lisäksi 

myös siitä, että asiakasta ikään kuin manipuloiden ohjataan muuttamaan 

terveyskäyttäytymistään. Yksilön toimintaan on pyritty vaikuttamaan kieltojen, 

käskyjen ja ohjeiden avulla, terveysneuvonnan ollessa tiedon siirtoa asiantuntijalta 

asiakkaalle käyttäytymismuutoksia korostaen (Vänskä 2000, 1). Toisaalta Poskiparta 

(1997, 22-23) näkee terveysneuvonnassa tapahtuvan asiakkaan ja asiantuntijan 

kohtaamisen ikään kuin asiakkaan minuutta ja elämänhallintaa korostavana 

toimintana, jolloin keskeistä on yksilön itsetunnon vahvistaminen ja omien terveyttä 

koskevien päätöksentekoprosessien tukeminen. 

 

Terveysneuvonta on nähty sosiaalisena vuorovaikutusprosessina, jossa luodaan 

terveyttä edistävää ilmapiiriä vaikuttamalla asiakkaan mielikuviin ja toiminnan 

edellytyksiin (Vänskä 2000,  5). Vuorovaikutusprosessi on ikään kuin tutkimusmatka 

asiakkaan ja asiantuntijan välillä, jonka tavoitteena on, että molemmat oppivat 

kokemuksistaan. Terveysneuvonta on yhdessä oppimista, dynaamista, vastavuoroista 

ja kehittyvää  vuorovaikutusta, joka mahdollisesti jatkuu vielä varsinaisen 

vuorovaikutustilanteen jälkeenkin osapuolten ajatuksissa ja toiminnoissa. (Poskiparta 

1997, 20, 24.) 

 

Neuvonnan lähtökohtana ovat siis asiakkaan tarpeet, joihin neuvonnan antaja pyrkii 

löytämään asiakkaan tarpeita ja mahdollisuuksia vastaavia ratkaisuja. Neuvonnan 

antaja tarvitsee neuvonnan perustaksi taustatietoja asiakkaan terveyteen ja kuntoon 

liittyvistä odotuksista, sekä ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista toteuttaa nämä 

muutokset. Neuvonnan tarkoituksena on tukea asiakasta ja parantaa hänen kykyjään 

ratkaista omaan terveys- liikuntakäyttäytymiseen liittyvä ongelma siten, että hän 

kykenee selviytymään siitä ja vastaavanlaisista ongelmista myöhemminkin oman 

toimintansa avulla. (Vuori 2003, 142-143.) 
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5.1.2 Palautteen antajan vaikutus 

 

Ihmissuhdeammateiksi kutsutaan sellaisia ammatteja, joissa suurin osa työstä 

tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaiden tai joidenkin muiden osapuolten kanssa, ja 

joissa vuorovaikutuksen onnistuminen määrittää koko työn onnistumista (Gerlander 

& Takala 2000, 157). Perusteellisen, henkilökohtaisen palautteen antaminen vaatii 

terveydenhuoltohenkilöstöltä aikaa ja resursseja. Miilunpalo (1989, 132-150) tutki 

väitöskirjassaan terveyskeskuksissa annetun liikuntaneuvonnan tarvetta, kysyntää, 

toteutumista sekä vaikuttavuutta. Julkisen terveydenhuollon piirissä annettu 

terveysneuvonta oli yleensä korjaavaa eli toimeen alettiin vasta, kun terveydessä 

havaittiin selviä puutteita. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös Jyväskylässä 

tehdyssä iäkkäille henkilöille suunnatussa tutkimuksessa (Heikkinen ym. 2002). 

Terveyskeskusten asiakaskontakteissa varsinkin lääkäreiden kohdalla neuvontaa oli 

melko harvoin. Lääketieteellisesti todetun ja väestön itse kokeman neuvontatarpeen 

välillä todettiin myös ristiriitaa. Kun tutkimuksessa liikuntaneuvontaan lisättiin 

kuntokoe ja terveystarkastus, niin seurauksena oli liikunta-aktiivisuuden 

lisääntyminen puolen vuoden seurantajaksolla. Miilunpalon tutkimuksessa voitiin 

kuitenkin havaita yhtenevät linjat muiden tutkimusten kanssa. Kun kuntokokeet 

toistettiin 1-2 vuoden kuluttua, ei merkittävää liikunnan määrän lisäystä enää kyetty 

havaitsemaan. 

 

Tutkimustuloksissa on korostunut, että terveys- ja liikuntaneuvonnan antajalla on 

merkittävä rooli viestin perille menoon ja vaikuttavuuteen (Abramson ym. 2000, 41-

43). Terveydenhuollon piirissä tehdyn tutkimuksen mukaan liikuntaneuvontaa 

antoivat eniten ne lääkärit, jotka myös itse olivat aktiivisia liikkumaan. Tutkijoiden 

mukaan lääkärien oma harrastaneisuus oli myös riippuvainen sen suhteen, 

minkälaista liikuntaneuvontaa he potilailleen antoivat. Kestävyyslajeja harrastaneet 

lääkärit suosivat aerobisia lajeja ja voimalajin harrastajat ohjasivat potilaansa taas 

herkemmin punttisalille (emt., 41) 

 

Kansainvälisen tutkijaryhmän mukaan (Harsha ym., 1996, 112-117) terveyskäyttäy-

tymiseen ohjaavan neuvonnan tehokkuus on riippuvainen osaltaan myös neuvonnan 
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antajan ominaisuuksista. Jos aktiivisuuteen ohjaavaa neuvontaa antava lääkäri on 

itse fyysisesti hyvässä kunnossa, siististi pukeutunut ja asiakastaan arvostava, 

ohjeiden noudattaminen on huomattavasti todennäköisempää kuin vastakohtaisia 

arvoja edustavan lääkärin. Vastaavasti taas palautteen antajan iällä tai sukupuolella 

ei ole todettu olevan merkitystä ohjeiden noudattamisen suhteen. Tutkimusryhmän 

mukaan ohjeiden noudattaminen on entistä todennäköisempää, mikäli 

liikuntaohjelman luomisessa on konsultoitu alan ammattilaista yksilöllisen 

ohjelmarungon ja palautteen suunnittelussa. 

 

Tämän luvun kappaleessa  5.2  Palautteen vaikuttavuuteen liittyvät tekijät tullaan 

käsittelemään motivaatiota oman terveys- ja liikuntakäyttäytymisen muutoksen 

suhteen. Sitä ennen on syytä lyhyesti käsitellä myös motivaation merkitystä 

neuvonnan antajan kohdalla. Mikäli neuvontaa suorittava alan henkilö on kannustava 

ja asialle omistautunut, on todennäköisyys liikuntaa kohti syntyvän kipinän 

syntymiseen otollinen. Toisaalta taas tilanteissa, jossa lääkäri ei edes itse usko 

neuvonnallaan olevan merkitystä, tuloskin on usein sen mukainen. Vanhassa 

amerikkalaisessa survey-tutkimuksessa (Wechler ym. 1983, 99) ainoastaan joka 

kymmenes lääkäreistä koki annettavan liikuntaneuvonnan  erittäin merkittäväksi 

potilaiden hyvinvoinnin kannalta ja niinpä vain kahden prosentin kohdalla potilaista 

lääkärit tunsivat onnistuneensa aktivoimaan heitä liikunnallisempaan suuntaan.  

 

Annesi (1998, 723-730) tutki, kuinka tietokoneruudun välittömästi harjoituksen 

aikana tarjoamalla numeerisella ja graafisella palautteella voidaan vaikuttaa ihmisten 

liikunta-aktiivisuuteen. Koehenkilöt pystyivät seuraamaan omaa 

liikuntakäyttäytymistään koko harjoituksen ajan mm. tehon, kalorinkulutuksen sekä 

ennakolta asetettujen tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Koehenkilöt kykenivät 

kuntosalilla itsenäisesti seuraamaan näitä harjoituksen tuomia muutoksia 

helppokäyttöisen tietokoneohjelman kautta sekä numeerisena että graafisena 

palautteena. Tutkimustulosten mukaan tämän kaltaisella tietokonepohjaisella 

palautejärjestelmällä kyettiin lisäämään koehenkilöiden aktiivisuutta ja liikunnallista 

elämäntapaa kontrolliryhmään verrattuna vähentäen samalla liikunnan harrastuksen 

keskeyttäneiden määrää. Annesi kuitenkin korostaa, että pelkästään 



 

 

23

 

tietokoneohjelman varaan palautteenantoa tai liikuntaneuvontaa ei voi jättää, vaan 

on löydettävä oikea suhde henkilökohtaisen ja automatisoidun palautteenannon 

välillä. 

 

  

5.1.3 Palautteen muoto 

 

Onnistuneen terveys- ja liikuntaneuvonnan kannalta on oleellista tiedostaa 

palautteen muotoon liittyvät perusperiaatteet. Ensinnäkin tulee aina huomioida 

kenelle ohjeita annetaan eli henkilön sen hetkinen elämäntilanne, terveys ja 

kiinnostus eri aktiivisuuden muotoja kohtaan (Laitakari ym. 1996, 463, ACSM 2000, 

139). Fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan suuntaavien ohjeiden tulisi olla 

liitettävissä yksilön omien tarpeiden perustalle (Coplan ym. 1986; 145). Aktiivisen 

elämäntavan sekä liikuntaharrastuksen säännöllissyden ja jatkuvuuden kannalta on 

erittäin keskeistä, että asianomainen itse kiinnostuu liikunnasta ja omasta 

hyvinvoinnistaan (US Preventive Service Task Force: Guide to Clinical Preventive 

Services 1996, Alén ym. 1997, 65). Tämä kartoittava selvitys voidaan tehdä 

keskustelemalla asiakkaan kanssa liikunnan ja terveyden merkityksestä hänen omalle 

hyvinvoinnilleen (Taylor ym. 1991, 100, Hiilloskorpi 2002, 26-27).  

 

Avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin on todettu olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä 

ennustettaessa palautteen ja neuvonnan vaikuttavuutta (Harsha ym. 1996, 116). 

Suni ja Taulaniemi (2001, 40) ovat ulkomaisten tutkijoiden kanssa samoilla linjoilla. 

He määrittelevät onnistuneen palautetilaisuuden ja terveystavoitteisen 

liikuntaohjelman rakentuvat asiakkaan ja ohjaajan välisestä hyvästä yhteistyöstä sekä 

vuorovaikutuksesta. Tutkimusten mukaan asiakkaan aktiivinen rooli liikuntaohjelmien 

suunnittelussa on toteutumisen kannalta erittäin olennainen. Osallistuessaan 

asiantuntijan kanssa oman liikuntaohjelman suunnitteluun, kuten lajien valintaan ja 

tavoitteiden asetteluun, sitoutuvat asiakkaat huomattavasti paremmin suunnitellun 

liikuntaohjelman suorittamiseen. Motivaatio on niin ikään ulkoapäin tulleeseen 

ohjelmaan verrattuna korkeampi, koska vastaava ohjelma itse suunniteltuna tuntuu 

huomattavasti läheisemmältä sen perustuessa omiin valintoihin ja mieltymyksiin 
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(Thompson & Wankel 1980, 436-443, Laitakarin ym. 1996, 468, Kligman ym. 1999, 

55). 

 

Palautteeseen ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä ohjeita arvioitaessa tulee huomioida 

tiettyjä asioita, joita hyvältä palautteelta edellytetään. Ensinnäkin palautteen ja 

ohjeiden tulee olla lyhyitä ja ymmärrettäviä. Mikäli esimerkiksi lääkärien antama 

liikuntaneuvonta venyy yli kymmenen minuutin mittaiseksi, saattaa potilas tulkita sen 

kielteisesti ja sillä saattaa näin olla negatiivinen vaikutus terveyskäyttäytymiseen 

(Duffy & Schnirring 2000, 56). Palautetta ja liikuntaohjelmaa suunniteltaessa on 

erittäin oleellista tiedostaa ja selkeyttää ne lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet, joihin 

kulloinkin asiakkaan kohdalla tähdätään. Lisäksi on hyvä tiedostaa, mitkä ovat 

tapauskohtaiset mahdollisuudet kyseisen asiakkaan kohdalla vaikuttaa ja saavuttaa 

toiminnalle asetetut tavoitteet. (Miilunpalo 1988, 63-65, US Preventive Service Task 

Force: Guide to Clinical Preventive Services 1996, Duffy & Schnirring 2000, 54). 

 

Tutkijoiden mukaan (Kamal & Blais 1992, 203) koehenkilön suoritukseen voidaan 

vaikuttaa palautteen muodolla tietyssä määrin. Pelkkä positiivinen ja kannustava 

suorituksen tukeminen ei välttämättä ole paras vaihtoehto, sillä Kirschenbaumin ja 

Smithin (1983, 332-342) mukaan paras lopputulos saadaan, kun asiakkaalle 

annetaan myös rakentavaa negatiivistakin palautetta omasta fyysisestä kunnostaan. 

Mustajoen ja Lappalaisen (2001, 22) mukaan asiantuntijan neuvontatilanteessa 

ohjaamiseen ja palautteen antamiseen käyttämänsä puheen sävy sekä sanat ja 

käytetyt lauseet voivat ratkaisevasti vaikuttaa siihen, kuinka motivoivaksi asiakas 

tilaisuuden kokee. Terveysneuvonnan vaikuttavuutta voidaan tutkijoiden (Harsha ym. 

1996, 116, US Preventive Service Task Force: Guide to Clinical Preventive Services 

1996) mukaan lisätä, mikäli ohjeet annetaan suullisen palautteen lisäksi myös 

selkeästi kirjoitetussa muodossa. Heidän mukaan positiivisen terveyskäyttäytymisen 

kannalta parhaat tulokset saavutetaan, kun liikuntaneuvonnan yhteydessä asiakasta 

ohjataan muutenkin järkevissä puitteissa terveellisempään suuntaan kuten 

esimerkiksi tupakoinnin ja ruokavalion suhteen. 
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Tutkimusten perusteella varsinkin inaktiivisten henkilöiden kohdalla palautteesta ja 

liikuntaohjelmasta on hyvä tiedottaa myös asiakkaan lähipiirille. Tällä on usein 

kannustava vaikutus saaden asiakkaan samalla paremmin sitoutumaan ohjelman 

noudattamiseen. (Laitakari ym. 1996, 463, Dunlap & Barry 1999, 74-75, Duffy & 

Schnirring 2000, 58). Terveyskäyttäytymisen muutokseen tähtäävän palautteen ja 

liikuntaohjelman ei Sunin ja Taulaniemen (2001, 40-41) mukaan tulekaan olla 

ohjaajan ja tietokoneohjelman tuottama annosteluresepti, vaan testattavan ja 

ohjaajan välisen keskustelun tuottama näkemys siitä, mikä on asiakkaan terveyden ja 

kunnon kannalta tarpeellista sekä hänen elämäntilanteen kannalta mahdollista ja 

motivoivaa.  

 

 

5.2 Palautteen vaikuttavuuteen liittyvät tekijät 

 

Liikunnassa motivaatio on keskeinen tekijä jatkuvuuden kannalta. Erityisesti itse-

motivaation –käsitteen on katsottu ennustavan liikuntaohjeiden noudattamista 

(Dishman & Gettman 1980, 295). Liikuntaan sovellettuna itse-motivaatiolla 

tarkoitetaan yleistä taipumusta jatkaa fyysistä harjoittelua ilman ulkoisia palkkioita. 

Kun ihminen kokee harrastamaansa liikuntaan sisäistä, itsestään lähtevää 

kiinnostusta ja motivaatiota, on todennäköisyys liikunnan jatkamiseen huomattavasti 

suurempi kuin tilanteessa, jossa kipinä fyysistä aktiivisuutta kohtaan tulee ulkoapäin. 

Useissa tutkimuksissa on saatu tuloksia, jotka kertovat sisäisen motivaation 

merkityksestä liikuntaharrastuksen jatkamisessa. Harrastustoiminnan jatkuminen on 

todennäköisempää myös silloin, kun yksilö voi itse tehdä fyysiseen aktiivisuuteensa 

liittyviä valintoja. (Dishman ym. 1985, 165, Jaakkola 2002, 103.) 

 

Palautetta ja liikuntaneuvontaa annettaessa on syytä aina arvioida, kuinka vaativiin 

toimenpiteisiin on tarvetta ryhtyä. Ei ole viisasta yrittää tavoitella liian suuria tai 

monia muutoksia yhtäaikaa. Lopulta liian suuret muutokset saattavat toimia vain 

itseään vastaan murentaen henkilön itsetuntoa, yksilön huomatessa 

kykenemättömyytensä pitää kiinni asetetuista tavoitteista. Viisaampi keino on ottaa 

pienempiä askeleita kerrallaan ja asettaa myös lyhyen aikavälin tavoitteita. 



 

 

26

 

Palautteen ja ohjauksen antajan on hyvä selvittää asiakkaalle kuinka nopeasti 

näkyviä tuloksia esimerkiksi kunnon kohentumisessa tai painon laskussa on 

odotettavissa, koska tällöin voidaan ehkäistä turhautumisesta johtuvia ennenaikaisia 

keskeytyksiä ja repsahduksia (US Preventive Service Task Force: Guide to Clinical 

Preventive Services 1996). On myös huomioitava, että kaikki ihmiset eivät ole 

valmiita tai kiinnostuneita muuttamaan terveys- ja liikuntakäyttäytymistään joko 

terveydellisistä tai elämäntilanteeseen liittyvistä syistä johtuen. (Duffy & Schnirring 

2000, 53-58.) 

 

Ohjeiden noudattaminen ja palautteen vaikuttavuus on sitä todennäköisempää, mitä 

koulutetumpi ja paremmin palkatumpi henkilö on kyseessä (Abramson ym. 2000, 41-

43). Neuvonnan vaikuttavuus taas on tutkimuksissa todettu heikoimmaksi 

epäterveelliseen elämäntapaan tottuneilla henkilöillä (Wier & Jackson 1989, 14, 

Harsha ym. 1996, 116). Lisäksi on olemassa viitteellisiä tutkimustuloksia siitä, että 

naiset ovat miehiin verrattuna valmiimpia muuttamaan omaa 

terveyskäyttäytymistään liikuntaneuvonnan seurauksena (Wee 2001).  

 

Vuori (2003, 144) on arvioinut liikuntaneuvontaan liittyviä tekijöitä, jotka 

hankaloittavat tehokkaan vuorovaikutustilanteen syntymistä. Syiksi hän luettelee jo 

edellisissä kappaleissa esiin nousseen alhaisen arvostuksen liikuntaneuvontaa 

kohtaan. Oheisaineistojen, konsulttiavun sekä teoreettisen taustan ja menetelmien 

puuttumisen hän mainitsee niin ikään tekijöiksi, jotka haittaavat tehokkaan 

liikuntaneuvonnan antamista erityisesti terveydenhuollossa. 

 

 

5.3 Henkilökohtaiset liikkumisreseptit osana terveysneuvontaa 

 

Tutkimuksissa on todettu, että yksilöllisesti räätälöity, asiakkaan lähtökohdat, tarpeet 

ja voimavarat huomioonottava terveysneuvonta edistää tehokkaasti 

terveyskäyttäytymisen muutoksia ja ehkäisee esimerkiksi aikuistyypin diabeteksen 

puhkeamista (Torkkola ym. 2002, 24). Yksilöpalautteen etuna ryhmäpalautteeseen 

verrattuna on mahdollisuus yksilölliseen käyttäytymisanalyysiin ja yksilöllisyyden 
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parempaan huomioimiseen. Yksilöllisessä palautetilaisuudessa voidaan myös käsitellä 

henkilökohtaisempia ongelmia ja pulmia, joita ei ehkä uskalleta ottaa esille toisten 

kuullen. Voi olla myös henkilöitä, jotka eivät syystä tai toisesta sopeudu 

ryhmätyöskentelyyn. He saattavat esimerkiksi haitata ryhmän työskentelyä liian 

arvostelevilla huomautuksilla toisia jäseniä kohtaan. (Mustajoki & Lappalainen 1997, 

157.) 

 

Vaikka monille riittää liikuntaneuvontana annetut yleiset neuvot liikunnan määrästä ja 

intensiteetistä, useat hyvinvoinnistaan ja fyysisestä kunnostaan kiinnostuneet 

henkilöt ovat halukkaita saamaan tarkat yksilölliset laji-, aika- ja 

tehokkuusmääritteiset ohjelmat kuntoiluansa varten (Taylor ym. 1991, 95). Lääkärien 

käyttöön on Suomessa kehitetty liikkumisresepti terveydenhuollossa annettavan 

liikuntaneuvonnan apuvälineeksi. Tarkoituksena on helpottaa lääkäreiden työtä 

suunnitelmallisen ja testatun liikuntaneuvontamallin avulla (Vuori 2003, 149). 

Palvelun avulla lääkäri kykenee toteuttamaan yksilökohtaisen neuvonnan 

suunnitelmallisesti  lyhyessäkin ajassa. Potilas puolestaan saa henkilökohtaiset ohjeet 

lääkärin neuvonnan kautta siitä, kuinka hänen tulisi jatkossa liikkua. 

Terveydenhuollon piiriissä käytetty resepti sisältää liikuntaneuvonnan pääkohdat, 

joten asiakkaan neuvonta voi tapahtua suullisesti samalla, kun lääkäri kirjoittaa itse 

reseptiä. Liikkumisreseptin tavoitteena on lisätä erityisesti nykyisiä 

terveysliikuntasuosituksia vähemmän liikkuvien henkilöiden fyysistä aktiivisuutta. 

Tavoitteeseen pyritään ensisijaisesti parantamalla liikuntaneuvonnan laatua, 

lisäämällä sen määrää sekä edistämällä liikuntaa tarjoavien eri tahojen yhteistyötä. 

(Ståhl 2002a.)  

 

Myös ulkomailla on meneillään vastaavanlaisia hankkeita. Esimerkiksi Australiassa ja 

Uudessa-Seelannissa on liikkumisreseptin käytöstä saatu hyviä tuloksia varsinkin 

liikunta-aktiivisuudeltaan passiivisimpien väestöryhmien keskuudessa (Ståhl 2002b). 

Kiminkisen (2002) mukaan Suomessa lääkärien kokemukset liikkumisreseptin 

käytöstä julkisessa terveydenhuollossa ovat olleet vaihtelevia. Potilaat ovat olleet 

pääsääntöisesti innostuneita, kuten myös ne lääkärit, jotka ovat liikkumisreseptiä 

työssään käyttäneet. Päällimmäiseksi ongelmaksi onkin noussut kysymys kuinka 
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saada loputkin lääkärikunnan edustajat käyttämään tätä tarjolla olevaa palvelua. 

(Ståhl 2002b.) 

 

Vuoren (2003, 150) mukaan alustavat tiedot liikkumisreseptin hyödyllisyydestä ovat 

lupaavia. Reseptin asiantunteva ja vastuuntuntoinen laatiminen edellyttää kuitenkin 

lääkäriltä kohtalaisen hyviä tietoja liikunnan aiheista, vasta-aiheista, annostelusta 

sekä liikuntaan vaikuttavista tekijöistä. Ennen liikkumisreseptin ottamista laajempaan 

käyttöön terveydenhuollon jokapäiväiseksi välineeksi vaaditaan kuitenkin paljon 

puolesta puhumista, koulutusta, työtapojen kehittämistä ja yhteistoiminnan 

lisäämistä terveydenhuollon sekä liikuntasektorin sisällä. 

 

Southard ja Lombard (1997, 273-274) arvioivat terveyden edistämiseen 

tarkoitettujen liikkumisreseptien menestyksen olevan pitkälti riippuvaisia 

kontaktiohjauksen määrästä. Mikäli ohjaaja osallistuu itse aktiivisesti liikuntakerroille, 

on asiakkaidenkin aktiivisuus huomattavasti suurempaa. Southardin ja Lombardin 

mukaan ohjaajan läsnäolo ja osallistuminen kääntyvät siinä vaiheessa itseään 

vastaan, kun asiakkaat ovat tulleet riippuvaiseksi ohjauksesta, eivätkä osaa itse 

tehdä johtopäätöksiä fyysisen aktiivisuutensa suhteen.  

 

Omien tottumusten muuttaminen on usein vaikeaa ja sen takia nuorena tehdyt 

valinnat esimerkiksi omasta fyysisestä aktiivisuudesta tai tupakoinnista ovat 

suhteellisen pysyviä. Usein onkin helpompaa pyrkiä liittämään vanhoihin tapoihin 

jotain terveyden kannalta hyödyllistä, kuin lähteä väkisin poistamaan vanha, 

epäterveellinen tottumus. Kiminkinen (2002) muistuttaakin osuvasti, että yhden asian 

liikkeet ovat yleensä tuhoisia. Liikkumisreseptit ovat vain yksi lääkärin työkalu 

motivoitaessa potilasta liikunnallisen elämäntavan pariin. Näin esimerkiksi 

laihduttajalle voitaisiin suositella entistä useammin myös liikuntatottumusten 

muuttamista, sen sijaan että pelkästään ruokavalioon tehtäisiin suuria muutoksia. 

(US Preventive Service Task Force: Guide to Clinical Preventive Services 1996.) 
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5.4 Terveys- liikuntaneuvonnan mini-interventiot 

 

Itse asiassa on melko vähän tutkittua tietoa siitä, että erilaisilla interventioilla olisi 

saatu pitkäaikaista vaikutusta liikunnan pysyvyydessä (Thompson & Wankel 1980, 

436-443, Vuori 1994, 2751, Laitakari ym. 1996, 463-477, Marniemi ym. 1996, 3840, 

Wee 2001). On kuitenkin olemassa näyttöä, että liikunta- ja ravitsemusneuvonnalla 

voidaan saada aikaan merkittäviä pitkäaikaisvaikutuksia elintapoihin ja 

terveyskäyttäytymiseen (Marniemi ym. 1996, 3846). Aika- ja resurssipula ovat 

yleisesti terveyskeskuksissa tehtävän liikuntaneuvonnan suurimpia esteitä, koska 

tehokkuusvaatimukset sekä jatkuva kilpailutilanne pakottavat hoitohenkilökunnan 

priorisoimaan annettuja palveluita (Wee 2001).  

 

Mikäli asiaa tarkastellaan tanskalaistutkijoiden (Andersen ym. 2002, 1814) saamien 

tulosten valossa, voidaan liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta terveyskäyttäytymiseen 

liittyen pitää kuitenkin suhteellisen hyvänä. Tutkimuksessa koehenkilöt jaettiin 

ryhmiin, joille jokaiselle annettiin erityyppisiä ohjeita terveytensä edistämiseksi. 

Tulosten perusteella liikuntaneuvonta koettiin kaikista tehokkaimmaksi yksittäiseksi 

menetelmäksi sydäntautien hoidossa ja ehkäisyssä, samalla kun ruokavaliota ja 

tupakointia koskevalla neuvonnalla ei aikaan saatu yhtä merkittäviä vaikutuksia. 

 

Useille ammattialoille on työkyvyn ylläpitämiseksi tehty myös erilaisia interventioita 

liikunnan vaikutuksista. Perkiö-Mäkelä (2000) tutki väitöskirjassaan 

maatalousyrittäjille toteutetun liikunta- ja ergonomianeuvonnan vaikuttavuutta. 

Tulokset olivat lupaavia, sillä koehenkilöiden liikunta-aktiivisuus lisääntyi tutkimuksen 

aikana selvästi, samalla kun työstä johtuvat poissaolot vähenivät vuoden seurannan 

aikana kontrolliryhmään nähden. Kuuden vuoden seurannan aikana havaittiin 

interventiolla olevan muitakin positiivisia pitkäaikaisvaikutuksia maatalousyrittäjien 

terveyteen.  

 

Amerikkalainen tutkijaryhmä (Gossard ym. 1986, 447-448) puolestaan tarkasteli 

liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta suoritusmotivaatioon ja terveyteen fyysisen 

aktiivisuuden eri intensiteeteillä. Koehenkilöille  annettiin 12-viikon ajalle ohjeeksi 
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kuluttaa itsenäisesti tietty määrä energiaa erilaisten liikuntajaksojen avulla. 

Koehenkilöitä neuvottiin harrastamaan liikuntaa joko kestoltaan pidemmillä 

matalatehoisilla harjoitteilla tai suurempaa intensiteettiä vaativilla lyhyemmillä 

liikuntasuorituksilla. Tulosten mukaan koehenkilöiden aktiivisuus liikuntajaksojen 

suorittamiseen oli erittäin korkea, mitä he pitivät tärkeimpänä syynä heidän 

kunnossaan seurannan aikana tapahtuneisiin positiivisiin muutoksiin. Erityisesti 

suuremmalla intensiteetillä lyhyempiä harjoitteita suorittaneiden henkilöiden 

kunnossa oli tutkijoiden mukaan tapahtunut erittäin merkittävää paranemista 

alkumittauksiin nähden.  

 

Useinkaan pelkät kuntotestin tulokset ja tiedot liikunta-aktiivisuudesta eivät riitä 

liikuntaohjelman rakentamisen pohjaksi (Suni & Taulaniemi 2001, 41). Yleisesti 

sairauksien ehkäisyyn tarkoitettujen interventioiden todellisen tehokkuuden 

selvittämiseksi ei ole olemassa yksiselitteisiä edellytyksiä. Useimmiten 

sairaudenehkäisyyn tarkoitettujen terveys- ja liikuntaneuvonnan interventioita 

kyetään tarkastelemaan vain esimerkiksi asenteiden ja elintapojen muutoksesta 

(Marniemi ym. 1996, 3845). 
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6 TUTKIMUSONGELMAT  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka normaaliin liikuntaneuvontaan 

yhdistetyllä Firstbeat Technologiesin tuottamalla hyvinvointianalyysiohjelmistolla 

voidaan vaikuttaa terveys- ja liikuntakäyttäytymiseen liittyviin tottumuksiin ja 

mielikuviin. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään henkilöiden käsityksiä 

hyvinvointiteknologiatuotteiden tarpeesta sekä merkityksestä terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisessä. Tarkemmin eriteltyinä tutkimusongelmat ovat seuraavat: 

 

• Miten tutkittavat suhtautuvat hyvinvointiteknologian tarjoamiin  

mahdollisuuksiin oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?  

o Minkälaisia aikaisempia kokemuksia tutkittavilla oli 

hyvinvointiteknologian tuotteista? 

• Kokevatko koehenkilöt saadulla palautteella olevan vaikutusta heidän omaan 

terveys- ja liikuntakäyttäytymiseen? 

o Kokivatko tutkittavat palautteen vaikuttaneen heidän vallitseviin 

käsityksiin omasta terveydestä ja liikunnasta? 

o Aikovatko tutkittavat muuttaa terveys- ja liikuntakäyttäytymistään 

tämän perusteella johonkin suuntaan? 

• Miten koehenkilöt arvioivat käyttämänsä tuotteen verrattuna muihin 

hyvinvointiteknologiatuotteisiin? 

o Kuinka helppotajuiseksi ja hyödyntämiskelpoiseksi tutkittavat kokivat 

palautteen? 

o Mitkä tekijät edesauttavat, mitkä taas vaikeuttavat palautteen 

hyödynnettävyyttä? 
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7  TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tämä pro gradu –tutkielma on osa laajempaa Kilpa- ja huippu-urheilun 

tutkimuskeskuksessa tehtyä projektitutkimusta, jonka tavoitteena on kehittää 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen suunniteltua  tietokonepohjaista monitorointi 

ja palautejärjestelmää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Järjestelmä perustuu 

ambulatorisen syketallennuksen perusteella tehtyyn analyysimenetelmään terveyden 

kannalta merkittävistä fysiologisista muuttujista.  Tutkimuksen mittaukset suoritettiin 

vuonna 2003 kesä- ja syyskuun välisenä aikana. 

 

 

7.1 Koehenkilöt  

 

Tutkimukseen valittiin mukaan kymmenen normaalissa päivätyössä käyvää henkilöä, 

viisi naista ja viisi miestä. Naisten ikä vaihteli 24-52 ikävuoden välillä (ka. 39) sekä 

miehillä 26-53 ikävuoden välillä (ka. 42v.). Elämäntavoiltaan ja 

liikuntatottumuksiltaan koehenkilöt edustivat suomalaista keskitasoa, sillä huippu-

urheilijat sekä huomattavasti liikuntaa rajoittavista sairauksista kärsivät henkilöt 

jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Kaikki koehenkilöt työskentelivät työtehtävissä, 

joissa fyysisen aktiivisuuden osuus oli erittäin vähäinen. Henkilöt osallistuivat 

tutkimukseen vapaaehtoisesti, eikä heille maksettu mukana olosta mitään korvausta. 

Tutkija tunsi jokaisen tutkittavan entuudestaan ja rekrytointi mukaan tutkimukseen 

tapahtui epävirallisten kanavien kautta. Koehenkilöistä seitsemän oli kotoisin 

Kokkolasta ja kolme Jyväskylästä.  Koehenkilöiden saama hyöty tutkimuksessa 

mukanaolosta liittyi heidän saamaansa kahteen palautteenantotilaisuuteen, joissa 

käytiin läpi elimistön mittauksen aikaisia fysiologisia muutoksia Firstbeat 

Technologiesin tuottaman hyvinvointianalyysiohjelmiston avulla (Liite 1 

Palauteraportti). 
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Taulukko 1. Koehenkilöiden tiedot sukupuolen mukaan jaoteltuna 

 

 

7.2 Koeasetelma ja aineiston keruu 

 

Kukin koehenkilö osallistui syketallennuksiin siis kahtena erillisenä päivänä. 

Koehenkilöitä ei ohjattu päivän valinnan tai sisällön suhteen, vaan tarkoitus oli 

nimenomaan, että nämä kaksi mittauskertaa olivat heille itselleen täysin normaaleja, 

mittareista riippumattomia päiviä. Syketallennuksen jälkeen koehenkilöt palauttivat 

mittarit tutkijalle purettavaksi Firstbeat Technologiesin tuottaman ohjelmiston 

analyysiä varten. Raportin valmistuttua pidettiin tutkijan ja koehenkilön välinen 

palautetilaisuus mahdollisimman pian, kun mittauspäivän aikaiset tapahtumat olivat 

vielä hyvin muistissa. Koehenkilöiden välillä oli kuitenkin selviä eroja aikatauluissa, 

sillä osa tutkittavista asui maantieteellisesti sen verran kaukana, että 

palautetilaisuudet oli järjestettävä heidän kohdallaan viikonloppuisin. Kokeen 

eteneminen on havaittavissa seuraavaksi esitetystä koeasetelma-kuvasta. 

M iehet Naiset
n 5 5

Ikä 41,6 ±  12,6 38,8 ±  13,0
Pituus 180,8 ±  5,5 167,5 ±  5,5
Paino 78,8 ±  9,7 70,2 ±  13,3

Painoindeksi 24,0 ±  1,7 25,1 ±  5,3
Kuntoluokka 3,8 ±  2,8 3,4 ±  2,5
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Kuva 2. Koeasetelma 

 

 

7.2.1 Syketallennus 

 

Jokaiselle koehenkilölle tehtiin kaksi 5-8 tunnin syketallennusta normaalissa työ- tai 

vapaa-ajan olosuhteissa. Koehenkilöitä kohotettiin ennen ensimmäistä 

syketallennusta unohtamaan mittarit täysin ja viettämään rinnassa olevasta pannasta 

huolimatta normaalia elämää. Toinen mittauspäivä koostui niin ikään normaaleista 

arkirutiineista, mutta tällöin koehenkilöt saattoivat suunnitella päivänsä sisältöä 

hieman etukäteen, koska tässä vaiheessa heillä oli jo tiedossa, mitä asioita 

palautetilaisuudessa tullaan käsittelemään.  

 

Mittauksissa käytettiin Polar S-810 –merkkistä kelloa syketietojen tallentamiseen. 

Mittaaminen tapahtui ambulatorisesti rintaan asetettavan pannan avulla ja oli näin 

käyttäjälleen varsin huomaamaton. Jokaiselle koehenkilölle  5-8 tunnin mittainen 

seuranta tehtiin kaksi kertaa. Koehenkilöt saivat itse vapaasti valita mittauspäivät 

eikä näille jaksoille asetettu vaatimuksia kokeen suorittajan puolesta. 
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7.2.2 Päiväkirja 

 

Kukin koehenkilö täytti molempien syketallennuksien ajan tutkijan heille jakamaa 

päiväkirjaa, johon he kirjoittivat noin puolen tunnin tarkkuudella sanallisessa 

muodossa tallennuksen aikaisen päiväohjelmansa. Päiväkirjan tarkoitus oli toimia 

muistin apuvälineenä palautekeskusteluissa, kun haluttiin vertailla Firstbeat 

Technologiesin tuottaman hyvinvointianalyysiohjelmiston antamaa palautetta omiin 

tuntemuksiin ja liikunnan hyötyihin mittausjakson aikana. Näin ollen koehenkilöt 

merkitsivät päivänaikaiset tapahtumat ja omat reaktionsa esimerkiksi stressin ja 

rentoutumisen suhteen ylös niiltä osin, kuin he tunsivat tarpeelliseksi. Tarkkaa 

vertailua tulosten ja päiväkirjan välillä ei siis tässä tutkimuksessa ollut tarkoitus 

tehdä. 

    

 

 

7.2.3 Alkukysely 

 

Ennen ensimmäistä mittauskertaa kukin koehenkilö täytti alkukyselyn, jonka 

perusteella oli tarkoitus kartoittaa koehenkilöiden ennakkokäsityksiä 

hyvinvointiteknologia tuotteista ja sekä niiden  käytöstä. Tavoitteena oli osaltaan 

myös selvittää koehenkilöiden kiinnostusta oman terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen liikunnan ja hyvinvointiteknologian kautta (Liite 2 Alkukysely).  

 

 

7.2.4 Loppukysely 

 

Viimeisen palautteenantokerran jälkeen koehenkilöt täyttivät loppukyselyn (Liite 3 

Loppukysely), jossa he arvioivat käyttämäänsä hyvinvointiteknologiatuotteen 

ominaisuuksia, käytettävyyttä sekä hyödyllisyyttä omasta terveyskäyttäytymisestään 

käsin. Loppukyselyn tarkoituksena oli myös  selvittää, oliko koehenkilöiden 

käsityksissä hyvinvointiteknologiatuotteisiin liittyen tapahtunut muutoksia 

tutkimuksessa mukanaolon seurauksena. 
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7.2.5 Haastattelu 

 

Toisen palautetilaisuuden päätteeksi jokainen koehenkilö osallistui puolistrukturoituun 

teemahaastatteluun (Liite 4 Haastattelu). Haastattelun avulla pyrittiin syventymään 

vielä tutkimusongelman kannalta oleellisiin kohtiin, kuten koehenkilöiden kokemaan 

palautteen vaikuttavuuteen sekä sen optimaaliseen muotoon. Tämän lisäksi heillä oli 

mahdollisuus arvioida tutkimuksen aikana tehtyjä mittauksia osana terveys- ja 

liikuntakäyttäytymisen sekä työhyvinvoinnin edistämistyötä. Puolistrukturoitu 

haastattelumuoto antoi mahdollisuuden vielä paneutua tutkimusongelman kannalta 

sellaisiin kysymyksiin, joihin strukturoitujen lomakehaastattelujen kautta ei oltu vielä 

päästy käsiksi. Teemahaastattelu tuntui strukturoituja kysely- ja haastattelumalleja 

tehokkaammalta menetelmältä selvittää koehenkilöiden asenteita ja käsityksiä 

tutkimuksen aiheeseen liittyen sen tarjotessa vapaammat puitteet keskusteluun ja 

tarkentavien kysymysten asettamiseen.  

 

Tutkijan tekemät 15-20 minuutin mittaiset haastattelut tapahtuivat välittömästi toisen 

palautteenantokerran jälkeen. Haastattelut suoritettiin kahden kesken rauhallisessa 

paikassa joko tutkittavan kotona tai työpaikalla. Kaikki haastattelut nauhoitettiin 

koehenkilöiden luvalla c-kasetille analyysin helpottamiseksi. Haastattelut sujuivat 

kokonaisuudessaan hyvin ja moni koehenkilö piti näistä asioista keskustelua sekä 

haastateltavana oloa mielenkiintoisena ja jopa opettavaisena kokemuksena. 

 

 

7.2.6 Palautetilaisuus 

 

Tässä tutkimuksessa olen antanut palautteelle hieman normaalia laajemman 

merkityksen, sillä määrittelen palautteen sekä palautteen annon koskemaan tavallista 

liikunta- ja terveyden edistämistyössä esiintyvää neuvontaa ja ohjaamista. Tämän 

pro gradu –tutkielman koeasetelman sisällä palautteella tarkoitetaan tutkijan 

Firstbeat Technologiesin tuottaman hyvinvointianalyysiohjelmiston avulla antamaa 
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suullista sekä kirjallista palautetta kahdesta heille tehdystä sykeseurannasta. 

Palautetilaisuudessa tarkasteltiin yksilön päivää fyysisen aktiivisuuden, 

painonhallinnan sekä stressin ja rentoutumisen suhteen. Jokaisen 

palautteenantokerran jälkeen koehenkilöt arvioivat saamaansa palautetta kirjallisen 

kyselylomakkeen pohjalta (Liite 5 Palautekysely). 

 

Palautetilaisuudet olivat koehenkilön ja tutkijan välisiä kahdenkeskisiä noin 30-45 

minuutin mittaisia vuorovaikutustilanteita, joissa koehenkilön mittauspäivää käytiin 

läpi Firstbeat Technologiesin tuottaman palauteraportin kautta joko tietokoneruudulta 

tai toissijaisesti paperiversiosta. Molemmilla kerroilla ennen palautteeseen 

syventymistä keskusteltiin mittauspäivästä koehenkilön subjektiivisten tuntemusten 

pohjalta. Yhdessä päiväkirjan kanssa näillä oli tarkoitus virittää koehenkilön 

mielikuvat takaisin mittauspäivään, jolloin tutkittavan subjektiivisten tuntemusten 

sekä sykkeen avulla mitattujen fysiologisten suureiden välistä yhteneväisyyttä oli 

mielenkiintoista arvioida. Palauteraportti käytiin läpi tutkijan esittelemänä molemmilla 

kerroilla liikuntaan, painonhallintaan sekä stressiin ja rentoutumiseen liittyviä asioita, 

jotka olivat olleet mittausjaksolle ominaisia ja joista kukin koehenkilö erityisesti oli 

kiinnostunut saamaan tietoa. Palautetilaisuuden lopuksi käytiin vapaamuotoinen 

keskustelu, jossa arvioitiin palauteraportin esiintuomien asioiden tiimalta koehenkilön 

terveyskäyttäytymistä mahdollisine parannustavoitteineen. Ensimmäisen 

palautteenantokerran jälkeen saatettiin asettaa yhdessä muutamia tavoitteita (esim. 

rentoutumisen tai hyötyliikunnan lisääminen työpäivään) toista mittauskertaa varten, 

jolloin tavoitteiden täyttymistä voitiin seuraavalla palautteenantokerralla arvioida. 

 

 

7.2.7 Hyvinvointianalyysiohjelmisto 

 

Palautetilaisuudessa käytetty hyvinvointianalyysiohjelmisto on Firstbeat 

Technologiesin kehittämä uusi apuväline alan ammattilaisten apuvälineeksi. Tuote 

perustuu menetelmään, jossa sykevälin tarkkuudella kerättyä tietoa sydämen 

toiminnasta kyetään käyttämään kehossa tapahtuvien fysiologisten reaktioiden 

mallintamiseen ja analysointiin. Ohjelma tarvitsee analyysin suorittamista varten 
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sykkeen lisäksi henkilön taustatiedot (Liite 6 Taustatietolomake), joten mittauksen 

suorittaminen oli varsin vaivaton ja helppo toimenpide normaalin työpäivänkin 

aikana.  

 

Hyvinvointianalyysiohjelmisto tuottama palaute voidaan jakaa kolmeen luokkaan, 

joista selvästi kattavin osa tässä tutkimuksessa käsitteli liikuntaa. Liikunnan osio 

käsitteli monipuolisesti fyysistä aktiivisuutta aina normaalisti kansalaiselle 

soveltuvasta terveys- ja hyötyliikunnasta tarpeen tullen urheilijoille suunniteltuun  

aktiiviliikunnan osioon asti. Liikunnan osio sisälsi myös useita sanallisia palautteita ja 

suosituksia tutkittavan päivään liittyen.  

 

Toisen, huomattavasti suppeamman, kokonaisuuden muodosti painonhallinnan 

osuus, missä tarkasteltiin fysiologisia muutoksia, kuten rasvan ja hiilihydraattien 

osuuksia energiankulutuksesta kaloreiden kulutuksen kautta. Painonhallinnan 

kohdalla tarkasteltiin energiankulutusta jakson eri aktiivisuuden tasoilla ja 

tarvittaessa hahmoteltiin sopivia liikuntamuotoja painonhallinnan ja laihduttamisen 

tueksi.  

 

Kolmannen osan palauteraportista muodosti stressinhallinnan ja rentoutumisen 

osuus. Menetelmä perustuu autonomisen hermoston toiminnan säätelyyn 

vaikuttavien sympaattisen ja parasympaattisen hermoston aktiivisuuden analysointiin. 

Tietoa autonomisen hermoston toiminnasta saadaan analysoimalla sykevälin 

tarkkuudella kerättyä informaatiota sydämen toiminnasta. Stressaavilla jaksoilla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä normaalin tasapainotilan ylittävää psyykkistä 

kuormitusta, jonka autonominen hermosto ottaa vastaan aiheuttaen fysiologisia 

toiminnan muutoksia eli stressireaktioita. Alkujaan Kilpa- ja huippu-urheilun 

tutkimuskeskuksessa urheilijoiden ylikuntotilan mittaamiseen kehitettyä menetelmää 

kyetään uusien sovellusten myötä hyödyntämään niin työnaikaista stressiä kuin myös 

rentoutumista kuvaavien palauttavien jaksojen analysointiin.  

 

Menetelmänä stressin ja rentoutumisen analysointi sykkeen kautta on 

maailmanlaajuisestikin uusi, joten koehenkilöille selvitettiin ennen ensimmäistä 
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palautetilaisuutta yleisellä tasolla menetelmän perusperiaatteet. Samoin stressin ja 

rentoutumisen käsiteiden määrittely ja niiden taustalla olevat fysiologiset reaktiot 

käytiin läpi ennen palautteen antamista. Analyysi kertoo fysiologian puolella 

tapahtuvista stressin- ja rentoutumisen kaltaisten tilojen vaihtelusta, jolloin  

tunnistettujen tilojen vertailu  mittauksen aikana pidettyyn päiväkirjaan antaa 

mahdollisuuksia tuntemusten ja fysiologian välisten tilojen analysointiin. 

 

 

7.3 Analyysimenetelmät 

 

Tutkielmassa hyödynnettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista 

tutkimusmenetelmää. Seuraavassa on arvioitu molempien analyysimenetelmien 

ohella myös sykedatan analyysin käyttöä osana tätä tutkimusasetelmaa. 

 

 

7.3.1 Kvantitatiivinen aineisto 

 

Tämän tutkielman puitteissa kokosin lomakehaastattelut (alku-, palaute- ja 

loppukyselyn) yhtenäiseksi tiedostoksi Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Koska 

koehenkilöiden lukumäärä oli pieni (10 henkilöä), ei tilastollisten testien tekemiselle 

ollut varsinaista aihetta. Lomakehaastatteluista saaduille vastauksille laskin kuitenkin 

yleisimpiä tunnuslukuja, kuten keskiarvon, keskihajonnan, mediaanin ja moodin. 

Sanallisten kysymysten kohdalla pyrin yhdistelemään eri kohtia ja löytämään 

yhtenäisiä linjoja vastausvaihtoehdoista muiden kyselyiden sekä varsinaisen 

haastattelun kanssa. Tulosten kirjoittamista varten muodostin niin alkukyselyn, 

palautekyselyn kuin loppukyselyn jokaisesta kysymyksestä tiivistetyn yhteenvedon 

koehenkilöiden vastauksista. Tämä kaikista tuloksista koottu yhteenveto toimi 

pohjana tulosten kirjoittamista sekä haastatteluaineiston analyysia varten. 

Haastatteluaineisto myös täydensi monelta osin koehenkilöiden lomakehaastattelujen 

vastauksia kuten alkuperäisessä tutkimussuunnitelmassa oli tavoiteltu. 
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7.3.2 Kvalitatiivinen aineisto 

 

Ennen kuin perehdytään tarkemmin tässä tutkielmassa käyttämä analyysimenetelmä, 

kerrataan muutamia kvalitatiiviselle aineistolle yleisiä analyysimenetelmiä. 

Kvalitatiivinen tutkimus perustuu induktiiviseen aineistosta lähtevään prosessiin, jossa 

edetään yksityisestä yleiseen. Aineisto pelkistetään, luokitellaan ja abstrahoidaan. 

Pelkistämisellä aineistosta kerätään ilmaisuja, jotka liittyvät asetettuun 

tutkimustehtävään. Luokittelu puolestaan luo sen pohjan ja kehyksen, jonka varassa 

haastatteluaineistoa voidaan myöhemmin tulkita sekä tiivistää. Luokittelussa 

tutkittava ilmiö jäsennetään vertailemalla aineiston eri osia toisiinsa. Luokat voidaan 

ymmärtää ikään kuin käsitteelliseksi työkaluiksi, joiden varassa voidaan kehitellä 

esimerkiksi teoriaa tai käsitteellisellä tasolla aineiston keskeiset ja tärkeät piirteet. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 147.) 

 

Lähtökohtana kvalitatiiviselle tutkimukselle on havaintojen monipuolinen kuvaaminen, 

jolloin tutkittavaa kohdetta pyritään kuvaamaan mahdollisimman laajasti ja 

kokonaisvaltaisesti. Yleisesti voidaankin todeta, että laadullisen tutkimuksen 

tarkoituksena on enemmänkin löytää tai paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo 

olemassa olevia väittämiä. Tieteelliseltä työltä vaaditun objektiivisuuden 

saavuttaminen on laadullisessa tutkimuksessa tietyssä määrin mahdotonta, sillä 

tutkijan oma arvomaailma muovaa sitä, mitä ja miten hän pyrkii kuvaamaan 

tutkimaansa ilmiötä. Kvalen (1996; 64-66) mukaan tiedon objektiivisuutta tulee 

kuitenkin tarkastella eri objektiivisuuden näkökulmista. Voidaan ajatella, että 

laadullinen tutkimus on vain silloin objektiivista, kun tutkijalla ei ole lainkaan 

ennakkoluuloja tai käsityksiä tutkittavasta asiasta. Tämänkaltaisen 

tutkimusasetelman tuottaminen on usein kuitenkin mahdotonta, joten Kvalen (1996; 

64-66)  mukaan laadullisen tutkimuksen objektiivisuus tarkoittaa pohjimmiltaan sitä, 

että kuka tahansa voi toistaa tutkimuksen saada samat tulokset ja tehdä samat 

johtopäätökset. 

 

Laadullisen aineiston analyysissa on siis tarkoitus tiivistää kerätty aineisto helpommin 

käsiteltävään muotoon kadottamatta kuitenkaan sisällön kannalta merkittävää 
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sanomaa. Määrälliseen tutkimustapaan verrattuna laadullista aineiston analyysitapaa 

pidetään usein vieläkin ongelmallisena johtuen kvantitatiiviselle tutkimusotteelle 

tyypillisten selkeiden työskentelytekniikoiden puutteesta ja niiden suuresta kirjosta. 

Menetelmätavoista ja mahdollisuuksista aineiston keräämiseen on olemassa paljon 

tietoa, mutta siitä miten tätä kerättyä aineistoa tulisi analysoida, on kirjoitettu 

suhteellisen vähän. Tämä on myös tutkijoiden mukaan yksi syy, miksi laadullisen 

tutkimuksen tieteellisiä lähestymistapoja on usein epäilty. (Eskola & Suoranta 1998, 

138.)  

 

Laadullisesta tutkimusasetelmasta rikkaan tekeekin usein se, että tulkitessaan tutkija 

ei tyydy pelkän näkyvissä olevan tiedon tarkasteluun, vaan pyrkii löytämään piirteitä, 

jotka eivät ole suoranaisesti tekstissä lausuttuina. Tutkijalla on aina etukäteen tietty 

näkökulma tutkittavaan asiaan, josta hän asiaa tulkitsee. Tuloksena ei näin olekaan 

usein tekstin tiivistyminen, vaan pikemminkin laajeneminen. (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 137.) Samasta tekstistä voidaan hakea useita asioita, ja eri asioita haettaessa 

ja löydettäessä myös tulkinnat ovat erilaisia. Kvale (1996, 212) näkeekin että 

tämänhetkinen haastattelututkimuksen suurin ongelma ei ole tulkintojen 

moninaisuus, vaan tekstistä haettavien merkitysten ja tutkimusongelmien 

puutteellinen muotoilu. 

 

Varsinainen haastatteluaineistoon tutustuminen aloitin ensimmäisen kerran jo itse 

haastattelussa muodostamalla jokaisen tutkittavan vastauksista tietynlainen kuva 

käsitellyistä asioista. Kaikki haastattelut litteroin sanatarkasti tekstiksi, jonka tarkoitus 

oli toimia pohjana analyysille. Ennen varsinaisen analyysin tekoa luin litteroidut 

tekstit useaan kertaan lävitse, koska tarkoitukseni oli käyttää aineistosta lähtevää 

analyysiprosessia. Analyysin helpottamiseksi jaottelin kysymysalueet omiksi 

ryhmikseen ja muodostin aihealueiden perusteella erilaisia tyypittelyryhmiä. Lisäksi 

jaottelin jokaisen teeman sisältämät vastaukset omiksi ryhmikseen niin 

haastatteluiden kuin lomakekyselyissä olleiden avoimien kysymysten kohdalla, jolloin 

kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston vertailun kautta kykenin muodostamaan 

perusteellisemman kuvan tutkittavien käsityksistä eri teemojen alueilta. 

Alkuvaiheessa karsin myös turhaa, sisällön ja analyysin kannalta merkityksetöntä 
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osuutta pois litteroidun tekstin joukosta. Tästä huolimatta pidin jatkuvasti 

analyysinteon aikana alkuperäistä suoraa litteroitua tekstiä tarkistuksen vuoksi 

mukana, jotta haastatteluissa esiintyneet asiat vain omien tulkintojeni kautta missään 

nimessä vääristyisi.  

 

Tärkeimpien muuttujien kohdalla tyypittelin koehenkilöitä vastauksien sekä heidän 

taustatietojen mukaan nelikentän tyyppisiin jatkumoihin. Näiden Tulokset –

kappaleessa esitettyjen nelikenttämallien havainnollistama informaatio helpotti 

ensinnäkin omaa, ja toivottavasti myös lukijoiden työtä käsiteltävän asian 

omaksumisessa. Luokitellessa koehenkilöitä eri piirteiden mukaan oli helppo havaita 

yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia tiettyjen ominaisuuksien välillä. Näihin 

kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen aineiston vastauksissa esiintyviin yhteneväisyyksiin, 

kategorisoituihin malleihin sekä tärkeimpiin havaintoihin perehdymme myös usean 

suoran lainauksen kautta seuraavassa kappaleessa. 

 

 

7.3.3 Sykedatan analysointi 

 

Sykedata analysointiin Firstbeat Technologiesin tuottaman 

hyvinvointianalyysiohjelmiston avulla. Polarin S-810 sykemittareilla kerätty sykedata 

siirrettiin ensin infrapunalähettimen avulla tutkittavien henkilökohtaisin tietokantoihin. 

Ennen varsinaista analyysia hyvinvointianalyysiohjelmisto suoritti automaattisen 

virheenkorjauksen, jonka avulla esimerkiksi kontaktihäiriöistä sekä muista 

elektronisista laitteista aiheutuneet virheet saatiin korjattua. Analyysin avulla kyettiin 

laskemaan henkilöille fysiologisia muuttujia mittauksen ajalta, joista merkittävimmät 

sovellukset tuotiin erilaisten kuvaajien, taulukoiden sekä sanallisten palautteiden ja 

ohjeiden kautta esille palautetilaisuudessa. 
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8 TULOKSET 

 

 

8.1 Suhtautuminen hyvinvointiteknologiaan 

 

Tutkittavien asenteita hyvinvointiteknologiaa kohtaan selvitettiin niin ennen 

varsinaisia mittauksia kirjallisesti suoritetuissa alkukyselyssä kuin myös 

tutkimusasetelman päättäneessä puolistrukturoidussa teemahaastattelussa. Tulosten 

mukaan tutkittavien kuva hyvinvointiteknologiasta sekä sen tarjoamista tuotteista oli 

kokonaisuudessaan varsin myönteinen. Jokaisella kymmenestä koehenkilöstä oli 

ennakkokäsitys, jonka mukaan alan tuotteilla voitaisiin ainakin tietyssä määrin 

parantaa yksilön terveyttä ja hyvinvointia. Erityisen hyvin tuotteiden uskottiin 

soveltuvan aktiivisesti liikkuville ja oman kuntonsa seurannasta kiinnostuneille 

henkilöille, jotka haluavat tarkkaa tietoa elimistössään tapahtuvista muutoksista. 

 
”Se (hyvinvointiteknologia) on semmonen apuväline, jos niitä ihmiset oppii 
käyttämään.” (Kh 9) 

 

 

Kuva 3. Koehenkilöiden ennakkokäsitys hyvinvointiteknologian tarjoamista eduista. 
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Analysoitaessa hyvinvointiteknologian tarjoamia hyötyjä voidaan koehenkilöiden 

vastaukset sijoittaa kolmeen yläkategoriaan (Kuva 3.). Oleellisimpana käyttäjähyötyjä 

tuovana asiana tutkittavat mainitsivat palvelun tai tuotteen tuottaman 

lisäinformaation, jonka avulla terveys- ja liikuntakäyttäytymisen suunnittelua ja 

arviointia voidaan ohjata tehokkaammin toivottuun suuntaan. Tämä kuitenkin 

edellyttää tuotteelta selkeää lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia. Tuotteen tai palvelun 

tarjoaman informaation tulisikin tuottaa sellaista hyödynnettävissä olevaa lisäarvoa, 

jota ihminen ei omien aistiensa avulla pysty samalla tarkkuudella arvioimaan ja 

mittaamaan. Ollakseen terveys- ja liikuntakäyttäytymisen kannalta merkittävää, 

tuotetun informaation tulee olla hyödynnettävissä osaksi asiakkaan käyttäytymistä. 

Puolistrukturoidun teemahaastattelun perusteella hyvinvointiteknologian tarjoaman 

tiedon arvioitiin jo sinällään tuovan terveyden kannalta myönteisiä vaikutuksia 

lisääntyneen tietoisuuden sekä omia aisteja laajempien havaitsemismahdollisuuksien 

seurauksena. 

 

 
”Tää on ollut oikein semmonen inspiroiva tai motivoiva sanotaan näin että 
on niinku kiinnostunu näitä asioita kokeilemaan ja harrastamaan sitte” (Kh 
6) 
 
”Tietoa kunnon ja terveyden kannalta olennaisten arvojen kehittymisestä” 
(Kh 7) 
 
”…sai niinku hyödyllistä tietoa näistä asioista” (Kh 8) 

 

Toiseksi merkittäväksi hyvinvointiteknologian tarjoamaksi käyttäjähyödyksi koettiin 

alan laitteiden tai palveluiden tarjoamat edut kuntoilun ja harjoittelun seurannassa. 

Omien harjoitteiden kontrollointiin, liikuntaohjelmien suunnitteluun sekä erityisesti 

tavoitteiden mukaiseen liikkumistasoon ohjaavana apuvälineenä alan tuotteilla 

uskottiin pystyttävän vaikuttamaan myönteisesti.  

 

”Just tota kehitystä pystyy seuraan paremmin. Pystyy arvioimaan miten 
homma etenee.” (Kh 2) 
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Kolmas merkittävä hyvinvointiteknologian tarjoama etu koettiin syntyvän motivaation 

alueella. Uudet positiiviset kokemukset, kasvanut mielenkiinto sekä näiden 

seurauksena syntynyt tarve muokata omaa käyttäytymistään olivat analyysin 

perusteella kolmas yhdistävä tekijä hyvinvointiteknologian tarjoamia hyötytekijöitä 

arvioitaessa. Motivaation kannalta tarkka, yksilöllinen tieto yhdistettynä yksilöllisiin 

ohjeisiin ja uusien tavoitteiden asetteluun koettiin niin ikään tärkeiksi terveys- ja 

liikuntakäyttäytymistä edistäviksi tekijöiksi. Tämän lisäksi koehenkilöt arvioivat jo 

hyvinvointiteknologiatuotteen käyttämisen itsessään altistavan terveys- ja 

liikuntatottumusten kannalta myönteisille muutoksille.  

 
”Autolla kun oli kulkenu, niin huomas että liikunta on aika minimaalista 
sillon, että vois jättää sen autoilun vähemmälle ja mennä kävellen tai 
pyörällä töihin. Aloittaa siittä. Lähtee siittä sitte lisäämään vapaa-ajalla 
lenkkiä ynnä muuta, mitä nyt tekeekin. Kyllä se vähän herätti, että vois 
tehä jotain” (Kh 2) 
 
”... tän avulla keskitetään huomioita ja kiinnitetään huomiota, et  henkilö 
ottaa selville asioita, saa lisäinformaatiota ja kiinnittää itsekkin huomioita 
siihen omaan käyttäytymiseen. Niin sillä on mun mielestä kaikkein 
pisimmälle vievät vaikutukset. Nää asiat jää paremmin mieleen, kun ne on 
yhdistettävissä tähän arkielämään.” (Kh 10) 

 

 

8.1.1 Kokemukset hyvinvointiteknologiatuotteista 

 

Aikaisempaa kokemusta hyvinvointiteknologiatuotteiden tai –palveluiden käytöstä oli 

kahdeksalla tutkittavalla. Alkukyselyn mukaan kymmenestä tutkittavasta kahdeksan 

arvioi hyvinvointiteknologiatuotteilla kyettävän edistämään ”hyvin” yksilön 

hyvinvointia. Erityisen hyviksi tuotteiksi he mainitsivat tutkimuksen aikana käytetyt 

sykemittarit, viiden kymmenestä arvioidessa ne jopa “erittäin hyviksi”. Alan muista 

tuotteista esille nousivat erityisesti älykkäät kuntosalilaitteet, joissa vastus ja ohjelma 

säätyy automaattisesti yksilöllisen kunto-ohjelman mukaan. Sen sijaan erilaiset 

terveyden edistämiseen tarkoitetut mobiilipalvelut eivät tulosten mukaan vielä ole 

saavuttaneet täyttä hyväksyntää tähän tarkoitukseen soveltuvina välineinä. 
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Kuva 4. Käsitykset eri hyvinvointiteknologiatuotteiden ja palveluiden 

hyödyllisyydestä terveyden sekä hyvinvoinnin edistämisessä (Alkukysely). 

 

 

Aikaisemmat käyttökokemukset hyvinvointiteknologiatuotteista olivat osoittaneet 

laitteiden toimivan hyvinä apuvälineinä esimerkiksi sopivan intensiteetin 

määrittämisessä liikuntasuorituksen aikana. Erityisesti aloittelijan liiallisen 

alkuinnostuksen sekä turhan kovan alkuvauhdin ehkäisemisessä ja oman harjoittelun 

tehostamisessa käytetyt tuotteet olivat tutkittavien haastattelussa ilmoittamien 

kokemusten perusteella olleet hyödyllisiä. Viisi kahdeksasta 

hyvinvointiteknologiatuotteita tai -palveluita aikaisemmin käyttäneestä henkilöstä 

arvio käytöllä olleen ”paljon” ja kolme koehenkilöä ”jonkin verran” vaikutuksia  

terveyskäyttäytymisen kannalta merkittävään motivaatiotasoon. 

 
”...on paljon sellasia, jotka alottaa liikunnan eikä ole ennen liikkunu, niin 
tuota siinä se tota tuntus, et missä ne rajat on.” (Kh 3) 
 
”Harjoittelussa se jollain tavoin tehostaa sitä ja sitten antaa mahdollisuuden 
sille, että se on oikeella tasolla se harjoittelu tarpeisiin nähden.” (Kh 10) 

 

 

Aikaisemmin käyttämiensä hyvinvointiteknologiatuotteiden kohdalla laitteiden helppo 

käytettävyys oltiin koettu tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi myönteisen 

käyttäjäkokemuksen syntymisessä. Helppokäyttöisyyden lisäksi tutkittavat pitivät 

uutta, mielenkiintoista informaatiota sekä tulosten hyödynnettävyyttä 
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merkittävimpinä yksittäisinä tekijöinä tuotteen hyödyllisyyden kannalta. Tuotteen 

monipuolisuus sekä mahdollisuus yksilöllisten profiilien muokkaamiseen nähtiin 

kolmantena merkittävänä tekijänä arvioitaessa myönteiseen mielikuvaan 

vaikuttaneita tekijöitä aikaisemmista alan tuotteiden käyttäjäkokemuksista. 

 

”Helppokäyttöisyys, vaivattomuus, informatiivisuus, hyöty.” (Kh 4) 
 
”Mittauksen helppous ja monipuolisuus. Itsesäätelyn mahdollisuus...” (Kh 
10) 

 

 

8.1.2 Kiinnostavuuden vertailu palauteosioiden välillä 

 

Koehenkilöiden taustatiedoista ennen kaikkea fyysinen aktiivisuus antoi jo itsessään 

selkeää suuntaa, minkä osan palautteesta henkilöt arvioivat mielenkiintoisimmaksi. 

Koehenkilöistä kaikki olivat työssäkäyviä aikuisia, joten stressin mittaus uutena 

menetelmänä oli monelle kiinnostavin yksittäinen palautteenannon kohta. Tästä 

huolimatta seitsemän kymmenestä olisi tutkimuksen päätyttyä halunnut mieluiten 

tehdä seuraavan mittauksen vapaa-ajalla tai harrastuksien yhteydessä ja vain kolme 

kymmenestä työpäivän aikana. Kuvassa 5. on esitetty palauteraportin aihealueet, 

joista koehenkilöt ovat kaikkein kiinnostuneimpia saamaan palautetta 

hyvinvointiteknologiatuotteiden ja –palveluiden avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Kiinnostavin aihealue oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta (Alkukysely). 

 

1

3

3

3

Hyötyliikunta

Energiankulutus
ja painonhallinta

Liikunta ja
urheilu

Stressi ja
rentoutuminen
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”Tässä oli aika paljonkin kiinnostavaa. Melkein kiinnostavin oli tämä no 
tämä stressi oikeastaan. Ja se tuo että miten äkkiä sitä pystyy kuitenkin 
rentoutumaan aika hyvin.” (Kh 2) 
 
”Kyllä tämä oikeastaan tämä stressinhallinta ja rentoutumisprofiilit ja nämä. 
Se oli mulle niinku uutta, et sitä pystytään näin niinku mittaan...” (Kh 5) 

 

 

Kuvassa 6. on esitetty koehenkilöiden mieltymys palvelun käyttöön suhteessa heidän 

liikunnalliseen aktiivisuustasoon. Aktiivisuustaso on määritelty heidän itse 

taustatietolomakkeessa (Liite 6 Taustietolomake) ilmoittamansa aktiivisuusluokan 

suhteen. Kuviosta on havaittavissa henkilön fyysisen aktiivisuuden tason selkeä 

yhteys mittausajankohdan valintaan. 

 

 

 

Kuva 6.  Liikunnallisen aktiivisuuden vaikutus mittausajankohdan valintaan. 

 

 

Erityisesti iältään vanhimpien koehenkilöiden keskuudessa terveysliikunnan merkitys 

koettiin tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi, mikä oli opittu tämän tutkimusjakson 

aikana. Kun oltiin havaittu normaaliin toimistotyöpäivään liittyvän fyysisen 
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aktiivisuuden mitätön määrä, haluttiin selvittää kuinka liikuntaa tulisi lisätä, jotta se 

olisi tehokasta, mutta turvallista terveyttä edistävää vapaa-ajan toimintaa. 

Seuraavassa on esitetty muutama kuvaava esimerkki asioista, joita tutkittavat 

kuvasivat kiinnostavimmiksi tutkimukseen liittyen: 

 

”...oikeastaan kaksi asiaa: ensimmäinen on tämän liikunnan ja 
terveyshyödyn riskit ja nämä kaks käyrää ja oma sijoittuminen siihen 
käyrästöön. Ja tietoisuus siitä, et miten sitä pystyy siirtämään, niin että 
liikunnan hyödyt kasvaa. Ja sitte toinen kohta, joka tuota on aika tärkeä on 
tää stressipuoli...” (Kh 4) 
 
”No tuloksista nyt mielenkiintosin toisaalta se kuinka olematon se niinku 
sen tyyppinen kuin se eka kerran päivä oli joka suhteessa liikunnallisesti. 
Mut tää toinen, mikä tässä on nyt niinku päällimmäisenä mielessä, on juuri 
tämä et tän tyyppinen liikunta, mitä tuona iltana ja tässä muutenkin on 
harjotettu, niin se tuntuis olevan meille aika sopiva. Se ois ehkä se 
päällimmäinen mikä tässä on mielessä.” (Kh 7) 

 

 

Varsinkin tutkimuksessa mukana olleet naiset olivat kiinnostuneita myös kulutettujen 

kaloreiden määrästä sekä painonhallintaan liittyvistä muuttujista oman hyvinvointinsa 

seuraamisessa. Liikuntatottumuksiltaan taas aktiivisimmat olivat kiinnostuneita myös 

varsinaisen liikunnan tuottamista vaikutuksista fysiologisiin muuttujiin sekä kuntoon.  

 

”Kaikkihan tässä on uutta sillä tavalla. Tietysti tässä iässä nuo kalorit, joku 
sanoo että sulla ei ole mitään ongelmaa, mutta kuiteski.” (Kh 3) 
 
”...tämä kohta terveysliikuntaprofiilista... ja kyllä tietysti tuo kalorinkulutus 
oli toinen, sillä tavalla, että se oli kyllä kans kiinnostava kyllä, että tuo kun 
kerroit siitä rasvanpalamisesta.” (Kh 6) 
 
KH 9 ”No naisiahan kiinnostaa aina tuo painonhallinta.... Ja sitte se 
stressikin tavallaan siellä, että vähän niinku omia tuntemuksia, että ne kyllä 
näkyy siellä hyvin” 
 
” ...ne eri suureet siinä harjoittelun tai siinä päivän aikana harjoittelun 
kannalta. Se missä oli syke ja sitte arvioituna ne muut, muut tota 
ventilaatio ja VO2max..” (Kh 10) 
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8.2 Koetut vaikutukset terveys- ja liikuntakäyttäytymiseen 

 

Palautteen vaikuttavuus on oleellisesti riippuvainen siitä, kuinka se halutaan 

määritellä. Tämän tutkielman kohdalla kyseessä on vain lyhyt, korkeintaan kahden 

viikon pituinen aika alku- ja loppumittauksen välillä, jolloin selvien 

terveyskäyttäytymiseen liittyvien muutoksien tarkastelu jakson sisällä ei ole 

mahdollista. Saavutetuksi vaikutukseksi olenkin määritellyt tämän työn kohdalla sen 

vaiheen yksilön terveyskäyttäytymisen muuttumisessa, kun henkilöillä on syntynyt 

palautteen seurauksena kiinnostus ja tarve oman hyvinvoinnin edistämiseen 

erityisesti palautetilaisuuksissa esiinnousseiden terveellisiin elämäntapoihin liittyvien 

valintojen kautta.  

 

Koehenkilöille jäänyt kuva tutkimusprojektista oli varsin myönteinen ja haastattelun 

perusteella suurin osa (8/10) olikin sitä mieltä, että tutkimuksessa mukana olemisella  

oli joko suoria tai epäsuoria vaikutuksia heidän omaan terveys- ja 

liikuntakäyttäytymiseensä. Jo pelkästään hyvinvointiin liittyviin asioihin suuremman 

huomion kiinnittäminen, uuden informaation omaksuminen sekä omien 

ennakkokäsitysten muokkaaminen saivat aikaan useimman (8/10) kohdalla valmiudet 

terveys- ja liikuntakäyttäytymisen muuttamiseen. Kiinnostuksen mukana lisääntynyt 

tietoisuus omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä olikin yksi 

merkittävimmistä terveyden kannalta edulliseen suuntaan ohjaavista tekijöistä. 

Haastatteluissa kävi myös ilmi, että tutkittavat eivät kokeneet saaneensa tuloksia 

pelkästään omasta fysiologisista muuttujien tilasta, vaan usea heistä oli kokenut 

oppineensa tutkimuksen aikana paljon esimerkiksi stressiin vaikuttavista fysiologisista 

mekanismeista, ylikuormitustilaan johtavista syistä sekä vaikutusmahdollisuuksista. 

 

”...että näki miten se vaikuttaa. Ja jos sitä ei olis ollu, mikä on ehkä 
tyypillisempi tilanne tässä lähihistoriassa, niin se olis aika kohtalokasta. Et 
kyllä niinku tietty varotus tai hälytyskellot muuttaa tiettyjä asioita tai 
aktivoitua tietyissä asioissa, niin tämän palautteen perusteella tuli nyt.” (Kh 
4) 

 

Itse palautetilaisuudet toimivat ikään kuin piristysruiskeina usein hieman 

sammuksissa olleen liikunnanharrastamiseen suuntautuneen kiinnostuksen suhteen. 
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Koehenkilöt kokivat tämänkaltaisen laaja-alaisesti hyvinvoinnin eri osa-alueita 

analysoivan palautteen motivoivan liikunnan aloittamiseen sekä hiipumassa olleen 

liikuntaharrastuksen jatkamiseen. Palautekyselyn tuloksista kävi ilmi, että liikuntaa 

aloitteleville henkilöille tämänkaltainen terveys- ja liikuntaneuvonta toimi erityisesti 

suuntaa antavana ohjaajana ja innostajana. Liikuntatottumuksiltaan aktiivisemmille 

henkilöille mittauksista saatu palaute antoi puolestaan palautekyselyn tulosten 

mukaan hyvät mahdollisuudet omien tuntemusten ja suoritusten kontrollointiin sekä 

toisaalta taas mm. sykepohjaisen harjoittelun arviointiin ja suunnitteluun.   

 

Tulosten perusteella voidaan arvioida tutkimuksen seurauksena ilmenneen 

vaikutuksia kolmella eri tasolla. Ensinnäkin osa koehenkilöistä osasi jo tutkimuksen 

päättyessä ilmoittaa, kuinka heidän käyttäytymisensä tulee tästä edespäin 

muuttumaan. Muutamien koehenkilöiden kohdalla mittaus taas viritti heidät 

ajattelemaan omaa terveys- ja liikuntakäyttäytymistään uudella tavalla motivoiden 

samalla mahdollisesti muuttamaan omaa terveys- ja liikuntakäyttäytymistään. 

Kolmannen ryhmän muodostavat henkilöt, joille tutkimuksen aikana kasvanut uuden 

tiedon määrä saa jatkossa mahdollisesti aikaan muutoksia käsityksien ja asenteiden 

lisäksi konkreettisella tasolla (Kuva 7.). 

 

”Kyllä varmaan ihan, ihan siinäkin mielessä, että tosiaan muistaa 
esimerkiksi sen että ei hyötyliikunta ja arkiliikunta muutenkin, sekään ei ole 
ihan turhaa, vaan sieltäkin tulee niitä voimavaroja. Ja sitte erityisesti se, 
että voimavarojen kertyminen ja rentoutuminen, ni et tulis myös ottaa 
huomioon ja tunnistaa niitä piirteitä ittessään, mitä on silloin kun tää 
stressireaktio tulee. Et kyl varman on hyötyä” (Kh 10) 
 
”Tämän palautteen perusteella osaan suunnitella eteenpäin asioita, jotka 
ilman suunnittelua saattais vaikuttaa pitkälle..eikä niin kovin pitkälle 
juoksulle semmosiin tilanteisiin, joista ois aika vaikee palautua” (Kh 4) 
 
”Mä uskosin että vois osaltaan kannustaa liikuntaa ja vahvistaa sitä, josta 
oikeastaan ei ollu käsitystä, että tuon tyyppinen suoritus, mitä meilläkin oli 
tuolla, niin se voi olla meidän ikäisille ja meidän kuntoisille ihmisille ihan 
hyvä. Sitte toinen puoli on tietysti se, ihan valaiseva, jonka nyt muutenkin 
voi tiedostaa, että työpaikalla oleva tuommonen päivittäinen niinku munkin 
päivä, se ei nyt..sillä ei ole mitään liikunnallista merkitystä. Mut se on nyt 
itestään selvä jo muutenkin” (Kh 7) 
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Kuva 7. Tutkittavien arviot palautteeseen liittyvistä tekijöistä, joilla on vaikutusta 

heidän terveys- ja liikuntakäyttäytymiseen. 

 

 

Viiden koehenkilön kohdalla ensimmäisen päivän jälkeen saatu palaute vaikutti 

jossain määrin toisen mittauspäivän suunnitteluun ja organisointiin. Moni koehenkilö 

olisi joka tapauksessa ilman ensimmäisen mittausjakson palautetta valinnut toiseksi 

mittausajankohdaksi hyvin erityyppisen päivän, jolloin palautteen vaikuttavuuden 

vertailu ei ole kovin mielekästä. 

 

”...ei se vaikuttanu siihen toimintaan millään tavalla. Mä ikään kuin 
tiedostin sen, että minkälaisia suureita ja minkälaisia mittoja sieltä tulee. Ja 
sitte yks asia oli tämmönen, mihin ehkä kiinnitti huomioita oli tällänen, että 
stressi ja rentoutuminen osio. Et ehkä siihen kiinnitti kaikista eniten 
huomiota, et se oli semmonen, missä oli apua tästä edellisen päivän 
testistä.” (Kh 10) 
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Vaikka käyttäytymistä ei ensimmäisen mittauspäivän jälkeen juuri muutettukaan, 

huomasivat koehenkilöt toisella mittauskerralla kiinnittävänsä huomattavasti 

enemmän huomioita niihin fysiologisiin reaktioihin sekä suureisiin, joita palautteessa 

he ensimmäisen kerran perusteella tiesivät palautetilaisuudessa käsiteltävän.  

 

”Kyllähän siitä eka päivästä, et sitä tiesi suurin piirtein, mitä siellä tullaan 
seuraamaan...” (Kh 5) 
 
”No ei muuten, kuin ehkä tiesi varautua siihen, että että tuota lukemat ei 
tuossa taulussa välttämättä näytä hyvältä. Kun huomasin eka kerran 
jälkeen et se liikunta on siellä aika olennainen juttu, niin sillä tavalla 
lähinnä.” (Kh 8) 
 

Toisaalta taas koehenkilöt saivat vapaasti valita nämä kaksi mitattavaa ajanjaksoa, 

jolloin jaksojen sisältö oli usean tutkittavan kohdalla varsin poikkeava. Tämän 

seurauksena heidän oli siis osittain mahdotonta sanoa, mitkä päivään sisältyneet 

muutokset olivat kiinni ensimmäisen palautekerran tuloksista, mitkä taas päivään 

sisältyvistä luonnollisista valinnoista. 

 
”En mä tiedä, koska ne oli tavallaan niin niin eri tyyppistä ja eri vaiheissa 
päivää... että ehkä ei ole kovin paljoo keskenään sitä yhteyttä.” (Kh 7) 

 

 

8.2.1 Motivaatiossa tapahtuneet muutokset 

 

Neljä haastateltavaa mainitsi jo pelkän tutkimuksessa mukana olemisen, huomion 

kiinnittämisen henkilökohtaiseen terveys- ja liikuntakäyttäytymiseen, sekä uuden 

mielenkiintoisen tiedon saaneen heidät arvioimaan omassa kehossaan tapahtuvia 

reaktioita aivan uudelta kannalta. Muutamille koehenkilöille palautetilaisuudessa 

käsitellyt asiat olivat jo entuudestaan siinä määrin tuttuja, että mielenkiinto kohdistui 

esimerkiksi sellaisiin perusfysiologisiin muuttujiin, joista ei aikaisemmin ollut saanut 

omakohtaista mitattua tietoa. Tutkittavat kertoivat tämänkaltaisen mittauksen ikään 

kuin pysäyttäneen sekä samalla aktivoineen heidät miettimään omaa hyvinvointiaan 

ja terveyskäyttäytymisessä tekemiään valintoja. Tällä he uskoivat olevan pitkällä 

aikavälillä positiivisia vaikutuksia myös konkreettisesti itse terveys- ja 

liikuntakäyttäytymiseen. 
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”Siitä on kyllä ihan mielenkiintoista sitten seurata saitte, että koko ajan 
käytiin sitä vähän et paljonko sulla on syke ja et mul on nyt tän verran. 
Sitten sitä jäi vähän niinku jännästi koukkuun siihen seuraamiseen. Se on 
niinku mielenkiintoista kattoo, kuinka herkästikin ne reagoi... ...et kylä tää 
semmonen lisä, lisä on. Tämmönen sykäys ilman muuta ja motivoiva.” (Kh 
6) 
 
”Ainakin siihen nyt varmaan kiinnitetään enemmän huomiota, et ainakin se 
liikunnan merkitys jäi mieleen aika voimakkaana, et sitä pitää olla, jos 
meinaa olla hyvinvoiva fysiologisestikin...” (Kh 8) 

 

Koehenkilöt mainitsivat myös uuden tiedon virittäneen heidät suuntaamaan 

toimintaansa enemmän terveyttä ja kuntoa edistävään suuntaan. Monille annettu 

palaute ja tutkimuksessa mukana olo toimivat hyvänä motivaationa omien 

liikuntaharrastusten jatkamiselle.  

 

”Ihan selvästi se eka palaute oli niinku minusta aika mielenkiintoinen siinä 
mielessä, että että kuinka vähän itse asiassa siinä siinä niinku 
tavanomaisessa työpäivässä on siitä fyysistä aktiivisuutta kuitenkin. Et olin 
tavallaan yllättynyt siitä, että sitä on niinkin vähän. Et olin mielessäni 
kuvitellu, että että  sitä on enemmän” (Kh 6) 

 

Fyysiseltä aktiivisuudeltaan passiivisimmille henkilöille oli käynyt tutkimuksen aikana 

selväksi, että pieni liikunnan lisäys ei vaadi merkittäviä päivärutiinien muuttamista 

tuottaen silti terveyden kannalta merkittäviä positiivisia vaikutuksia. Kuvasta 8. käy 

ilmi palautteella olleen motivaation kannalta varsin myönteinen vaikutus terveys- ja 

liikuntakäyttäytymisen eri osa-alueilla. Erityisesti tavalliseen työpäivään 

sisällytettävän hyötyliikunnan lisäämiseen koehenkilöt arvioivat palautteen tuoneen 

uusia näkökulmia. 



 

 

55

 

 

Kuva 8. Palautteen motivoiva vaikutus terveyskäyttäytymisen muuttamiseen 

(Loppukysely). 

 

”Autolla kun oli kulkenu, niin huomas että liikunta on aika minimaalista 
sillon, että vois jättää sen autoilun vähemmälle ja mennä kävellen tai 
pyörällä töihin. Alottaa siittä. Lähtee siittä sitte lisäämään vapaa-ajalla 
lenkkiä ynnä muuta, mitä nyt tekeekin. Kyllä se vähän herätti, että vois 
tehä jotain” (Kh 2) 
 
”...kovin pitkiä semmosia passiivisia kausia ei sais olla. Vaan pitäis sitte 
ryhdistäytyä ja aina huolehtia siitä riittävästä peruskuntoliikunnasta. Ja 
sekin että ihan pelkät kotitaloustyöt ja siivoaminen ei riitä” (Kh 4)  

 

 

8.2.2 Terveyskäyttäytymisessä tapahtuvat muutokset  

 

Haastattelussa kahdeksan kymmenestä tutkittavista ilmoitti tutkimuksen päättyessä 

tekevänsä konkreettisia muutoksia omaan terveys- ja liikuntakäyttäytymiseen. 

Varsinkin tavallista vähemmän liikkuville henkilöille oli palautteen perusteella syntynyt 

tarve lisätä päivittäisen liikunnan määrää. Tulevaisuuden kannalta voidaan pitää 

merkityksellisenä sitä havaintoa, että kaikki koehenkilöt suhtautuivat aktiiviseen 

elämäntapaan myönteisesti, jolloin todennäköisyys liikuntaharrastusten säilymiseen 

ja lisääntymiseen ovat selkeästi olemassa. 
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Osa koehenkilöistä oli jo ennen tutkimukseen mukaan tuloaan aloittanut 

kuntoliikuntajakson ja eivät täten kyenneet tarkasti erittelemään, kuinka suuri osuus 

kannustavana ja motivoivana tekijänä tällä projektilla koko terveyskäyttäytymisestä 

ajatellen oli ollut.  He (2/10) jotka eivät aikoneet varsinaisesti tehdä muutoksia omiin 

tottumuksiinsa olivat liikuntakäyttäytymiseltään ryhmän aktiivisemmasta päästä, eikä 

täten terveyskasvattajan näkökulmasta omanneet varsinaista tarvetta muuttaa omia 

liikuntatottumuksiaan. Kuvasta 9. käy ilmi koehenkilöiden arviot palautteen 

vaikuttavuudesta heidän terveyskäyttäytymiseen eri osa-alueilla.  Konkreettiset 

vaikutukset noudattavat motivaation kaltaisten aikomusten kanssa samaa linjaa 

(Kuva 8.) ollen kuitenkin tässä varsinaisessa vaikuttavuudessa eli käyttäytymisen 

muuttamisessa suunnilleen yhden askelman pienempiä.  

 

Kuva 9. Tutkittavien arvio palautteen vaikuttavuudesta heidän 

terveyskäyttäytymiseen eri osa-alueilla (Loppukysely). 

 

 

”No kyllä mulle sillain on tullu mieleen... ...Kyllä se ei se pyöräily yksistään 
oo tämän tutkimuksen perusteella riittävä, vaikka kävis kerran viikossa 
tossa patamäessä. Kun vaan sais nyt innostuun. Mut ajatus on jo tullut.” 
(Kh 3) 
 
”…painonhallinta miinus 8 kiloa aikataulutettuna kolmelle kuukaudelle. Ja 
liikunnan määrä tossa äsken käytiin läpi, et se pitäis olla se kolme tuntia 
viikossa, niin siihen, et se ei ole yksistään golfin peluuta eikä tämmöstä 
kevyttä liikuntaa, vaan siinä pitäis pikkusen tulla hiki ja syke nousta vähän 
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korkeammalle. Semmonen kunto-ohjelma on nyt sitte lähtemässä käyntiin 
ja lähtenyt käyntiin, molemmat. Ja tuota sitte yks asia vielä. Et töissä 
vaikka on kiire, niin niin tota sen stressin määrää tuun joka tapauksessa 
vähentämään... -Eli oikeastaan kaikilla näillä kolmella tasolla.” (Kh 4) 

 

”Kyllä kovasti on nyt tota semmonen henki päällä..” (Kh 6) 
 
” No tota vaikea sanoa, että minkä verran tän palautteen perusteella, koska 
meillä on oikeastaan tämä oma, oma niinku havahtuminen, toivottavasti se 
on pysyvä, pysyvä muutos. Mutta se on tapahtunu täs tota koko tästä 
riippumatta. Oikeastaan tää ikävaihe on semmonen, joka pistää sen 
huomaamaan, plus meidänkin elämäntapa, joka on aika hektinen... tää nyt 
ei sitä ainakaan kumoa, vaan ennemminkin kannustaa” (Kh 7) 
 
”No kyllä mä ainakin niin, et vähän liikuntaa lisäisin.” (KH 8) 

 

 

8.3 Tuotteen kilpailukyky ja käyttökelpoisuus 

 

Markkinoilla oleviin tuotteisiin ja palveluihin verrattuna koehenkilöt arvioivat Firstbeat 

Technologiesin kehittämän hyvinvointianalyysiohjelmiston olevan keskimääräistä 

parempi kokonaisuus terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Ainoastaan 

henkilökohtaiset omavalmentajat eli personal trainerit miellettiin hiukan tätä 

menetelmää tehokkaammiksi palveluiksi, vaikka tosin kenelläkään tutkituista ei ollut 

omakohtaisia kokemuksia heidän toiminnastaan (Kuva 10.). Hyvinvointiteknologia-

alan tuotteita aikaisemmin käyttäneistä kahdeksasta koehenkilöstä kaikki arvioivat 

tutkimuksessa käytetyn tuotteen ”paremmaksi” ja yli puolet (5/8) jopa ”paljon 

paremmaksi” menetelmäksi tai tuotteeksi kuin aikaisemmat alaan liittyvät 

kokemukset. 
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Kuva 10. Tutkittavien arvio kuinka hyvin tutkimuksessa käytetty menetelmä 

soveltuu  hyvinvoinnin edistämiseen alan muihin tuotteisiin ja palveluihin verrattuna 

(Loppukysely). 

 

 

8.3.1 Palvelun hyödynnettävyys arkielämään 

 

Tuotteiden hyödynnettävyyden kannalta tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi 

tutkittavat mainitsivat palautteen ymmärrettävyyden. Hyvinvointiteknologiatuotteen 

käyttäjähyödyn kannalta tutkittavalle täytyy syntyä fysiologisten muuttujien ja 

tulosten ohella tietoa myös siitä, miten tuotteiden tarjoamaan informaatioon tulisi 

reagoida.  Toisin sanoen pelkkä mittaaminen tämänkaltaisilla laitteilla ei vielä 

paranna terveyttä tai kuntoa mihinkään suuntaan. Ainoa mikä on terveyden kannalta 

merkittävää on tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset siitä, mihin suuntaan 

käyttäytymistä tulisi muuttaa. Näin ollen riittävä tieto laitteesta, mitattavasta 

muuttujasta (esimerkiksi sykelukema tai verenpaine) sekä tulkinnan kannalta riittävä 

ulkopuolinen tuki miellettiin erittäin merkittäviksi tekijöiksi arvioitaessa 

hyvinvointiteknologiatuotteiden hyödyllisyyttä terveyden ja hyvinvoinnin edistämissä.  
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”Mä oon sitä mieltä, että on tosi tärkeää tietää mikä on oma tilanne, onko 
verenpainetta, onko arvot korkeat vai matalat suhteessa siihen 
normaaliarvoihin. Ja sitten kun tietää, niin sitte niille voi jotakin tehdä, mitä 
niille voi tehdä.” (Kh 4) 

 

Palautekyselyn mukaan hyvinvointianalyysiohjelmiston tarjoama informaatio oli 

ymmärrettävää, sillä miltei poikkeuksetta jo ensimmäisellä palautteenantokerralla 

kokonaisuus oli koettu kaikilta osin selkeäksi ja helppotajuiseksi. Kuvasta 11. on 

havaittavissa, että toisella palautekerralla, esiin tulevien asioiden ollessa jo 

koehenkilöille entuudestaan tuttuja, koehenkilöt kokivat palautteen stressiä lukuun 

ottamatta ensimmäistä kertaa helppotajuisemmaksi. Tutkijan arvio stressin 

poikkeavuudesta liittyi siihen oletukseen, että toisella mittauskerralla tutkittavat 

asettivat pääpainon työpäivien sijaan enemmän omien liikuntasuoritustensa 

mittaamiseen. 

 

Kuva 11. Tutkittavien kokemukset palautteen ymmärrettävyydestä eri osa-alueilla 

(Palautekysely). 

 

Arvioidessaan palautteen hyödyllisyyttä oman terveys- liikuntakäyttäytymisen 

muutoksen kannalta, miltei kaikki tutkittavat palautteella olleen merkitystä ainakin 

jossain määrin kuvassa 12. esiintyvillä osa-alueilla. Erityisen merkittäviä positiivisia 

vaikutuksia oli havaittavissa liikuntakäyttäytymisen puolella, mutta myös 
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kokonaisuudessaan tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä. Hyödylliseksi koehenkilöt 

kokivat palautteen nimenomaan tilanteissa, joissa omien tuntemusten ja mitatun 

liikunnan määrän välinen ero oli yllättävän suuri. Kun ero oli suuri omien 

tuntemusten ja sykkeen pohjalta tuotetun analyysin välillä, kokivat koehenkilöt aina 

oppineensa jotain terveyskäyttäytymisen kannalta merkittävistä fysiologisista 

reaktioista eri tilanteissa. 

 

Konkreettiset ohjeet kilometrimäärinä sekä aikatavoitteina liittyen esimerkiksi 

päivänaikaisen liikunnan lisäämisestä koettiin niin ikään hyödyllisiksi sekä 

arkielämään hyödyntämiskelpoisiksi. Lisäksi koehenkilöt tunsivat palautteen olevan 

paremmin hyödynnettävissä toisen palautteenantokerran jälkeen, kun kahden 

mittauksen tuloksia pystyttiin rauhassa arvioimaa sekä vertailemaan näiden kahden 

mittauskerran välisiä tuloksia niin omien tuntemusten kuin palautteen antaman 

informaation suhteen.  

 

Kokonaisuudessaan tutkittavat kokivat palautteen olleen osittain jopa erittäin 

hyödyllinen arvioidessaan palautetta eri osa-alueilta käsin. Ainoa hyvinvointianalyysin 

kohta, missä tutkittavat arvioivat toisella mittauksella olleen hieman vähemmän 

hyötyä oman terveyskäyttäytymiseen oli stressi ja rentoutuminen (Kuva 12.). Tämä 

johtui pääsääntöisesti kuitenkin siitä, että tutkittavista moni valitsi toiseksi 

mittauspäiväksi liikuntajakson, jolloin rentoutumisen ja stressin kaltaisia tiloja ei ollut 

aiheellista tarkastella. 

 

”Ensimmäisen ja toisen päivän vertailu selvensivät tavallisen päivän ja 
liikuntasuorituksen sisältävän päivän eroa...” (Kh 6) 
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Kuva 12. Tutkittavien kokemukset palautteen hyödyllisyydestä eri osa-alueilla 

(Palautekysely). 

 

 

Arvioidessaan tekijöitä, jotka edistäisivät laitteen käyttöönottoa koehenkilöt 

mainitsivat käytön helppouden sekä yksinkertaisuuden tärkeimmiksi yksittäisiksi 

tekijöiksi. Samalla kuitenkin pidettiin tärkeänä, että tuote tarjosi mahdollisuudet 

oman profiilin kaltaisten asetusten luomiseen sekä käytön soveltamiseen tarkoituksen 

mukaan. Lisäksi koehenkilöt pitivät tuotteen käyttöönoton kannalta tärkeänä selkeää 

tieteellistä näyttöä sekä vahvoja perusteluja menetelmän hyödyllisyydestä 

hyvinvoinnin edistämisessä. 

 

Mitään merkittävää yksittäistä ongelmaa palautteen hyödynnettävyyden kannalta 

tutkittavat eivät tuoneet esille. Arvioidessaan palautekyselyssä tuotteen 

hyödynnettävyyttä hankaloittavia tekijöitä kaksi koehenkilöä mainitsi 5-8 tunnin 

mittausjaksojen olevan liian lyhyitä kokonaisvaltaisen kuvan saamiseen. Osa 

koehenkilöistä arvioi vieraiden termien sekä tietyssä määrin vaikeasti arvioitavien 

suureiden vaikuttavan negatiivisesti asioiden omaksumiseen ja hyödyntämiseen. 

Muutamat koehenkilöt epäilivät myös konkreettisten muutosten jäävän työaikana 
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varsin vähäisiksi, koska omat mahdollisuudet vaikuttaa työnkuvaan koettiin tiettyjen 

henkilöiden kohdalla hyvin pieniksi. 

 

 

8.3.2 Tutkittavien ehdotuksia jatkokehityskohteiksi 

 

Koska tämänkaltaisten terveyden kannalta merkittävien fysiologisten muuttujien 

mittaaminen oli jokaiselle tutkittavalle uusi menetelmä, he eivät juurikaan osanneet 

mainita asioita, joita olivat palautetilaisuudesta jääneet kaipaamaan. Merkittävin 

esille noussut yksittäinen tekijä oli tarve saada fysiologisiin muuttujiin sekä 

yksilöllisiin tavoitteisiin perustuva yli päivien ulottuva liikuntaohjelma oman terveyden 

tai kuntotason kohentamiseksi. Laitteen teknisellä puolella esiinnousseet 

kehityskohteet liittyvät pidempään mittausaikaan, sillä 5-8 tuntia koettiin paikoitellen 

melko lyhyeksi ajaksi muodostaa selkeä kuva henkilön fysiologisilta reaktioista. 

Tämän seurauksena monet tutkittavista mainitsivat tutkimuksessa suurimmaksi 

ongelmaksi sen, kuinka valita esimerkiksi stressaava päivä analysoitavaksi, koska 

päivän kulun, mielentilan sekä stressin aiheuttajan kykenee vain harvoin tarkasti 

ennustamaan etukäteen. 
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9 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka uudella 

sykevaihteluun perustuvalla hyvinvointianalyysiohjelmistolla voidaan vaikuttaa 

terveys- ja liikuntakäyttäytymiseen liittyviin mielikuviin ja tottumuksiin. Tutkielmassa 

oli tarkoitus myös selvittää niitä palautteenantoon liittyviä tekijöitä, viestinnän 

muotoja sekä yleisiä käsityksiä hyvinvointiteknologian tarjoamista mahdollisuuksista 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 

 

 

9.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

 

Tarkka ja huolellinen suunnittelu ja aineiston kerääminen ovat onnistuneen 

tutkimuksen kannalta erittäin merkittäviä vaiheita. Perusteellisen suunnittelun ja 

ennakkovalmisteluiden avulla voidaan välttää monta aloittelevalle tutkijalle tyypillistä 

virhettä. Tarkasta suunnittelusta huolimatta tutkimusta ensi kertaa tekevä aloittelija 

kohtaa ongelmia, jotka kokeneempi tutkija osaa ottaa suunnitelmaa tehdessään 

huomioon. Arvioitaessa tutkimuksen onnistumista suunnittelun kannalta näin 

jälkikäteen, voidaan tätä työtä pitää kokonaisuudessaan onnistuneena vaikkakin 

aikaresurssit tuli arvioitua ensimmäistä tutkimussuunnitelmaa tehdessä hieman 

väärin. 

 

Aineiston keräys tapahtui kvantitatiivisten lomakekyselyiden ja kvalitatiivisen 

haastattelun kautta. Haastateltaviksi valitsin yhteensä 10 vapaaehtoista jo ennestään 

itselleni tuttua henkilöä. Aiheen kiinnostavuudesta kertoo osaltaan myös se, että 

jokainen koehenkilöksi kysymäni henkilö suostui välittömästi mukaan tutkimukseen. 

Se, että tutkittavat olivat jo entuudestaan itselleni tuttuja, saattoi osaltaan myös 

jonkin verran vaikuttaa siihen, että he antoivat käytetystä tuotteesta sekä koko 

hyvinvointiteknologiasta niinkin myönteisen kuvan. Toisaalta taas keskusteluissa oli 

mahdollisuus päästä normaalia haastattelutilannetta syvemmälle, kun varsinaiseen 

henkilöiden väliseen tutustumiseen ei tarvinnut enää tässä vaiheessa käyttää paljoa 

aikaa. Tutkittavien asennoituminen tutkimusta kohtaan oli hyvä, ja kaikki tutkittavat 
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noudattivat kiitettävästi koeasetelman mukaisia ohjeita. Tuloksia arvioitaessa on 

kuitenkin huomioitava kyseessä olevan vapaaehtoisuuteen perustava otanta, jolloin 

on aina suuri todennäköisyys, että mukaan valikoituu keskimäärin terveempiä ja 

parempikuntoisia henkilöitä (Marniemi ym. 1996, 3845-3846). 

   

Haastattelut eri henkilöiden välillä poikkesivat selkeästi toisistaan. Useat tutkittavat 

olivat hyvin avoimia omaten samalla runsaasti omakohtaisia kokemuksia 

käsiteltävään aihepiiriin liittyen. Muutamat koehenkilöt olivat haastattelutilanteessa 

hieman varauksellisimpia, minkä seurauksena käsitellyt asiat tuntuivat osin jäävän 

hieman pinnallisiksi. Tästä huolimatta kaikki pääteemat kyettiin käymään jokaisen 

haastateltavan kanssa onnistuneesti läpi. Yhteyksien tarkastelua ja haastattelujen 

tulkintaa helpotti analyysivaiheessa huomattavasti se, että litteroiduista teksteistä 

löytyi selkeitä yhteyksiä ja perusteluja koehenkilön lomakekyselyissä antamiin 

kirjallisiin vastauksiin. Koehenkilöille jäi tutkimuksessa mukana olosta varsin 

positiivinen kuva ja tulosten mukaan he arvioivat saaneensa poikkeuksetta hyödyllisiä 

neuvoja ja tietoa oman terveys- ja liikuntakäyttäytymisen edistämiseen.  

 

Kehittyneen teknologian avulla on liikuntasuorituksia kyetty arvioiman jo muutaman  

vuosikymmenen ajan, mutta stressin ja rentoutumisen mittaamiseen sykemittausta ei 

tiettävästi ole tätä ennen käytetty. Ihmisten on suhteellisen helppo arvioida omaa 

liikuntamääräänsä sekä intensiteettiä, mutta stressin puolella tottumukset eivät ole 

yhtä yhdenmukaisia, sillä stressi voidaan kokea monella eri tavalla eikä sen 

määrittely ole niin yksiselitteistä kuin esimerkiksi liikunnan. Lisäksi hyvän ja huonon 

stressin määrittelyä ja analyysiä varten ei ole olemassa selkeitä sääntöjä, jolloin 

yksilöllisten suositusten antaminen on huomattavasti haasteellisempaa kuin 

perinteisen liikuntaneuvonnan kohdalla. Määrittelyn ohella myös stressi ja 

työuupumus ovat saavuttaneet yhteiskunnassa tietynlaisen aseman. Esimerkiksi 

työstressistä ja -uupumuksesta käydään runsaasti keskustelua mediatasollakin, mutta 

henkilökohtaisina ongelmina niistä puhuminen on usein huomattavasti 

varautuneempaa ja vaikeampaa kuin esimerkiksi puhuminen omasta 

liikuntakäyttäytymisestä. 
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Tämänkaltaisessa tutkimuksessa on tehtävä haastattelujen analysoimiseksi runsaasti 

omia tulkintoja siitäkin huolimatta, että lomakekyselyt antavat osaltaan suuntaa 

tutkittavien käsityksistä ja asenteista tutkittavaan aihealueeseen. Tulkintojen 

tekeminen haastateltavien vastauksista tuntui aluksi hyvin hankalalta, sillä varsinaista 

kokemusta tai vertailupohjaa tulkintamallien ja kategorioiden muodostamiseen ei 

itselläni entuudestaan ollut. Luotettavuuden kannalta olen nähnyt erittäin tärkeäksi 

sisällyttää alkuperäisiä lainauksia haastatteluista osana analyysin tuloksia (vrt. Syrjälä 

ym. 1994). 

 

Koska tutkittavien henkilöiden määrä oli pieni (n=10), on tutkimustulosten 

yleistettävyyden kanssa oltava hyvin varovainen. Siitä huolimatta tuloksien tarjoamaa 

informaatiota voidaan pitää erityisesti aikuisen työväestön kohdalla ainakin hyvin 

suuntaa antavana. Tuloksia arvioitaessa on myös kriittisesti arvioitava koettua 

vaikuttavuutta, sillä alkuinnostus ja uutuuden viehätys ovat myös terveys- ja 

liikuntakäyttäytymiseen liittyen tyypillisiä. Markkinoilla vastaavanlaista tuotetta ei 

vielä ole, joten siinä mielessä myös vertailu ja menetelmän arviointi suhteessa 

muiden valmistajien tuotteeseen on mahdotonta.  

 

 

9.2 Tulosten tulkinta ja johtopäätökset 

 

Tutkielman päällimmäisenä tarkoituksena oli selvittää, kuinka Firstbeat 

Technologiesin kehittämällä hyvinvointianalyysiohjelmistolla voidaan vaikuttaa 

terveys- ja liikuntakäyttäytymiseen liittyviin mielikuviin ja tottumuksiin. Pyrittäessä 

muuttamaan yksilön terveys- ja liikuntakäyttäytymistä vaaditaan aina yksilön 

motivaatiossa tapahtuvia muutoksia, ennen kuin asiakkaan ja asiantuntijan välinen 

kommunikaatio saa aikaan pysyviä konkreettisia muutoksia terveyskäyttäytymisessä. 

Tulosten perusteella näitä muutoksia voidaan tukea hyvin juuri tutkielmassa käytetyin 

hyvinvointiteknologian tarjoamin keinoin. Lisääntynyt hyvinvoinnin edistämistä 

käsittelevä tieto, omien fysiologisten reaktioiden havainnointi sekä asiantuntijan 

kanssa suoritettu terveyskäyttäytymisen arviointi ja yksilöllinen neuvonta 

mahdollistivat osaltaan sen, että koehenkilöt kokivat omaavansa valmiudet ja 
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motivaation välittömästi mittausten jälkeen suunnitelluille muutoksille. Voidaan 

todeta, että iso askel oikeaan suuntaan on saavutettu jo siinä vaiheessa, kun asiakas 

on saatu keskustelemaan ja arvioimaan hänen hyvinvointiinsa liittyvistä asioista. 

Tulokset osoittavat, että näinkin lyhyellä terveys- ja liikuntakäyttäytymisen 

muutokseen tähtäävällä projektilla oli havaittavissa tuloksia, jotka kertovat 

muutokseen liittyvistä myönteisistä vaikutuksista ainakin mielikuvina koetun 

vaikuttavuuden tasolla.  

 

Tutkittavien asenteista oman terveys- ja liikuntakäyttäytymisen muuttumiseen oli 

selkeästi havaittavissa heidän sijoittuminen Prochaskan (ym. 1997) transteoreettisen 

mallin eri muutosvaiheisiin. Vaikka tutkittavien määrä oli varsin pieni (n=10), kyettiin 

silti miltei jokaiseen näistä kuudesta vaiheesta löytämään jokin 

liikuntakäyttäytymiseltään ja asenteiltaan sopiva henkilö.  

 

 

Kuva 13. Tutkijan arvio koehenkilöiden sijoittumisesta transteoreettisen 

terveyskäyttäytymismallin eri vaiheisiin terveysliikunnan kannalta. 

 

 

Tutkittavat kokivat tulosten perusteella palautetilaisuudet itsessään toimiviksi ja 

oman hyvinvoinnin kannalta hyödyllisiksi kokonaisuuksiksi, joissa palautteenantajan 

johdolla käytiin läpi sykemittauksen pohjalta tehdyn analyysin mitatuilta jaksoilta. 

Osaltaan hyvin sujuneisiin vuorovaikutustilanteisiin oli varmasti jo edellä mainittu 

tekijä, että tutkija ja koehenkilö olivat jokaisessa tapauksessa ainakin jossain määrin 

tuttuja jo ennen tutkimusprojektin alkamista. Tämän aikaisemman yhteisen historian 

seurauksena tutkijalla oli käytössään normaalia enemmän taustatietoa tutkittavien 
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elämäntilanteesta ja suhtautumisesta esimerkiksi hyvinvoinnin kannalta merkittävään 

terveysliikuntaan.  

 

Suunniteltaessa pidempiä seurantajaksoja ja yksilöllisiä liikuntaohjelmia on tämän 

transteoreettisen mallin tiedostaminen erittäin tärkeää onnistuneen suunnittelun ja 

vaikuttamisen kannalta. Palautetilaisuuden kehittämisen kannalta oleellinen havainto 

olikin se, että jo pelkästään asiakkaan taustatietojen perusteella voidaan suhteellisen 

hyvin arvioida henkilön kiinnostuksen kohteet palautteen osiin liittyen. Tämän asian 

tiedostaminen auttaa palautteenantajaa huomattavasti tehostamaan 

palautetilaisuuden suunnittelua, koska yksilöllinen ja koettujen tarpeiden mukaan 

profiloitu palautteiden läpikäynti oli tutkimustulosten mukaan asiakkaalle tärkeää. 

 

Tulosten perusteella oli havaittavissa, että terveyskäyttäytymisen kannalta on erittäin 

oleellista tutkittaville alusta saakka syntynyt myönteinen asenne palvelua ja 

hyvinvointiteknologiaa kohtaa. Teknologian ohella myönteinen käsitys omaa terveys- 

ja liikuntakäyttäytymistä kohtaan luovat pohjan, jonka perustalle terveyden kannalta 

edullista elämäntapamuutosta on mahdollista lähteä rakentamaan. Terveyteen ja 

liikuntaan liittyvän uuden informaation lisääntyminen sekä omien 

vaikutusmahdollisuuksien havaitseminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 

koettiin tekijöiksi, jotka saivat aikaan erityisesti  motivaatiotasolla, mutta myös 

konkreettisessa toiminnassa terveyden kannalta myönteisiä muutoksia. Tulosten 

perusteella voidaan olettaa hyvinvointiteknologialla olevan tulevaisuudessa entistä 

merkittävämpi rooli terveyskäyttäytymistä ohjaavana tekijänä.  

 

Käytämme erilaisia teknologiapohjaisia sovelluksia päivittäin, minkä seurauksena 

teknologiasta on tullut nykypäivänä luonnollinen osa ihmisten arkea. Asenteet ja 

käsitykset myös hyvinvointiteknologiaa kohtaan näyttävät tulosten perusteella niin 

ikään erittäin myönteisiltä keski-ikäisen työssäkäyvän luokan kohdalla. Vaikka 

erilaisten teknologiapohjaisten tuotteiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti, niin 

on syytä muistaa Pipisen (2001, 8) ennustus, jonka mukaan kestää vielä sukupolven 

ennen kuin nykyiseen interaktiivisuuteen ja mobiiliin tekniikkaan tottuneista nuorista 
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kasvaa se kuluttajayhteiskunta, joka itsenäisesti käyttää ja on valmis maksamaan 

hyvinvointiteknologian palveluista. 

 

Firstbeat Technologiesin kehittämän hyvinvointianalyysiohjelmiston kaltainen palvelu 

edellyttää alan ammattilaisen tulkintaa ja ohjausta tuotteen ja asiakkaan välissä 

viestinnässä, sillä onnistuneen terveys- ja liikuntaneuvonnan lähtökohtana on 

menestyksekäs vuorovaikutustilanne. Onnistuneen vuorovaikutustilanteen 

seurauksena asiakas on motivoitunut ja valmis toimimaan terveytensä kannalta 

myönteisellä tavalla saadessaan riittävästi tietoa ja ohjausta terveys- ja 

liikuntakäyttäytymisensä tueksi. Myönteiset kokemukset lisäävät asiakkaan 

sitoutumista ja luovat positiivisia odotuksia seuraaviin tapaamisiin. Näin myös sekä 

asiantuntijan että asiakkaan työmotivaatio kasvavat. Hyvinvoivasta ja työkykyisestä 

ihmisestä hyötyvät sekä yksittäiset organisaatiot että koko yhteiskunta (Torkkola ym. 

2002, 23). 

 

Huonosti toteutetussa terveysneuvonnassa vastuu asiakkaan toimintakyvyn 

kehittämisestä saattaa jäädä sellaisten ohjeiden varaan, jotka eivät liity asiakkaan 

elämän todellisuuteen (Talvitie 1991, 40). Siksi onkin tärkeää liittää 

palautetilaisuudessa annettu tieto asiakkaan omaan ympäristöön ja sen hetkiseen 

elämäntilanteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilön voimavaroja kohentavat ja 

itsenäistymistä tukevat sekä hänen ympäristöään muokkaavat toimenpiteet pyritään 

yhdistämään yhdeksi kokonaisuudeksi, jolla tähdätään hänen hyvinvointinsa ja 

elämänlaatunsa lisäämiseen (Talvitie 1991, 43). 

 

Asiaa yleisemmin katsoen terveyteen liittyvän neuvonnan on katsottu muuttuneen 

haasteellisemmaksi nykypäivänä. Useilla asiakkailla ei ole omaan terveyteen liittyen 

varsinaista tietämyksellistä vajetta, vaan heillä on asiasta pelkästään sirpaletietoa, 

jota he eivät osaa liittää omaan elämään ja terveyteen. Tällaista sirpaletietoa 

asiakkaat saavat erilaisten tiedonvälityskanavien (mm. internet, television 

terveysohjelmat) kautta, jotka takaavat nopean ja ajankohtaisen tiedon saannin. 

Tällöin voi kyse olla myös pelkästä asioiden varmistuksesta asiantuntija-taholta. 

(Poskiparta 1997, 123.) 
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Sitä, oliko usealta kannalta hyödylliseksi ja motivoivaksi arvioidulla palautteella 

loppujen lopuksi konkreettisia vaikutuksia tutkittavien terveyskäyttäytymiseen 

pidemmällä aikavälillä, ei kuitenkaan voida tämän tutkimusasetelman puitteissa 

arvioida. Toisekseen tulosten vertailtavuus sekä koettujen vaikutusten jatkuvuuden 

ennustaminen on hyvin vaikeaa, sillä vastaavaa menetelmää ei muualta tällä hetkellä 

löydy.  Tutkimuksen perusteella kävi kuitenkin selkeästi ilmi, että tämänkaltaiselle 

hyvinvointiteknologiatuotteelle on syntyneiden kokemusten mukaan selkeää tilausta 

ja tarvetta. Ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa omaan hyvinvointiin ovat teknologian 

kehittyessä jatkuvasti parantuneet, samaan aikaan työn ja vapaa-ajan välinen raja 

sekä töihin liittyvä koettu kiire on työnkuvan muutoksen seurauksena kasvanut 

(Launis & Niemelä 1999, 20-21).  

 

Nämä alustavat kokemukset tuotteen käyttökelpoisuudesta ja hyödyllisyydestä ovat 

siis erittäin lupaavia. Silti vaaditaan vielä runsaasti työtä, jotta kyseinen menetelmä 

voidaan hyväksyä laajemmassa määrin terveyden edistämisen apuvälineeksi. 

Varsinaiset kehityskohteet asiakkaan kannalta liittyvät tarkentuneisiin 

henkilökohtaisiin suosituksiin, sekä pidempiin mittaus- ja seurantajaksoihin. 

Jatkotutkimuskohteiden kannalta olisikin hedelmällistä tehdä mukana olleille 

henkilöille uusintamittaus ja tarkastella, onko tutkittavien henkilöiden terveys- ja 

liikuntakäyttäytymisessä havaittavissa merkkejä muutoksesta vielä kuusi kuukautta 

mittausten päättymisen jälkeen.   
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Alkukysely I 
 

Nimi: …………………………………………..    Kh: ……..     PVM: …… / …… 2003 

 

Vastausohje: 
• Hyvinvointiteknologiatuote: teknologian keinoin avustetaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja 

terveydestä (esim. sykemittari, verenpainemittari tms.) 

• Hyvinvointiin liittyvä palvelu: painonhallintakerhot, internetissä tarjolla olevat hyvinvointipalvelut, 

tyky –toiminta 

• Vaihtoehtokysymyksissä ympyröikää mielipidettänne vastaava vaihtoehto (vain yksi, jos voi valita 

useampia, mainittu kysymyksen yhteydessä) 

• Avoimissa kysymyksissä vastatkaa varattuun tilaan tekstaamalla selvällä käsialalla. Jos tila ei riitä, 

voitte jatkaa paperin kääntöpuolelle, merkitkää tässä tapauksessa kysymyksen numero selkeästi 

esille 

• Arviointikysymyksissä valitkaa parhaiten sopiva vaihtoehto annetulta asteikolta 

• Pyydettäessä asettamaan vaihtoehdot johonkin järjestykseen, numeroikaa annetut vaihtoehdot 

ohjeiden mukaan paremmuusjärjestykseen 

 

1. Tiedättekö jonkin hyvinvointiteknologiatuotemerkin tai palvelun? 

 

a. en 

b. kyllä 

 Nimeä yksi tai useampia? ...............................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

 

2. Arvioikaa miten hyvin mielestänne seuraavilla laitteilla ja palveluilla pystyy tukemaan ja 

edistämään yksilön hyvinvointia: 

              erittäin huonosti     huonosti     välttävästi     hyvin     erittäin hyvin 

verenpainemittari                  0               1        2           3        4 

sykemittari                      0              1        2            3        4 

askelmittari                     0            1          2         3          4 

internetin palvelut                 0            1         2        3        4 

-terveyssivut, päiväkirjat, interaktiiviset palvelut 

älykkäät kuntosalilaitteet                0          1           2         3        4 

-henkilökohtaiset asetukset vastuksista ja kuormittavuudesta 

Mobiilipalvelut                     0               1           2        3         4 

Personal trainer -toiminta                            0                    1              2               3                 4 

Yleensäkin hyvinvointi-                 0                   1              2               3                  4 

teknologian tuotteilla 

LIITE 2: Alkukysely 
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3. 

 

 

Jo

 

4. 

 

a. 

 

 

b. 

 

 

c. 

 

 

d. 

 

5. 

 
LIITE 2: Alkukysely
 

Oletteko käyttäneet jotakin hyvinvointiteknologiatuotetta tai palvelua? 

a. kyllä 

b. en 

s vastasitte EN, siirtykää kohtaan 5 

Jos olette käyttäneet, niin… 

mitä tuotteita tai palveluita? 

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

kuinka motivoiviksi terveyttä edistävämpään toimintaan koitte tuotteet tai palvelut? 

0 en lainkaan 

1 melko vähän 

2 jonkin verran 

3 paljon 

4 erittäin paljon 

oliko tuotteilla tai palveluilla mielestänne vaikutusta terveyskäyttäytymiseenne? Minkälaisia? 

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

saiko jokin tuotteessa tai palveluissa aikaan mahdollisen positiivisen vaikutuksen? Käyttäminen 

itsessään, mielekäs, tarkoituksenmukainen palaute?  

 

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

Minkä asioiden vuoksi voisitte kuvitella hankkivanne hyvinvointiteknologiatuotteen tai palvelun? 

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  
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6. Mitä kaikkia mahdollisia hyötyjä voisitte kuvitella saavuttavanne oman hyvinvointinne 

edistämiseksi käyttämällä hyvinvointiteknologiatuotetta tai palvelua? 

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

 

7. Paljonko  käytätte rahaa hyvinvointinne edistämiseen kuukaudessa (esim. kuntoiluharrastuksiin)? 

 

a. alle 10 euroa 

b. 11-20 euroa 

c. 21-30 euroa 

d. yli 31 euroa 

 

8. Olisitteko halukas hankkimaan teknologiatuotteen tai palvelunhyvinvointinne ylläpitämiseen? 

 

a. kyllä, voisin ostaa jos kokisin tuotteen hyväksi 

b. tuskin, en ole kovin kiinnostunut asiasta 

c. en ostaisi 

 

9. Missä muodossa olisitte halukas hankkimaan käyttöönne teknologiatuotteen tai palvelun 

hyvinvointinne ylläpitämiseen? 

 

a. ostaisin tuotteen omakseni 

b. mieluiten vuokraisin tuotteen 

c. jakamalla kustannukset kavereiden kanssa 

d. jakamalla kustannukset työnantajan kanssa 

e. jollakin muulla tavalla, millä? ______________________ 

 

10. Milloin käytätte tai käyttäisitte hyvinvointia edistävää tuotetta tai palvelua? 

 

a. työaikana 

b. vapaa-ajalla ollessani 

c. harrastuksieni aikaan 

d. joskus muulloin, milloin? ______________________ 

LIITE 2: Alkukysely 



 

 

91

 

 

11. Käyttääkö joku lähipiiristänne hyvinvointiteknologiatuotteita tai palveluita? 

 

a. kyllä 

b. ei 

 

12. Mitä seuraavista asioista arvostatte hyvinvointiteknologiatuotteessa? Numeroikaa arvostuksenne 

mukaisesti (1=arvostan eniten, 2=toiseksi eniten… jne.) 

 

……  tunnettua tuotemerkkiä 

……  ymmärrettävää ja oikeellista informaatiota 

……  trendikkyyttä 

……  käyttömukavuutta 

……  hyvinvointia edistäviä ominaisuuksia 

……  jotain muuta, mitä? ___________________________________ 

 

13. Miten työnantajanne tällä hetkellä huolehtii hyvinvoinnistanne? (valitse tarpeellinen määrä) 

 

a. antaa mahdollisuuden mennä omiin harrastuksiin työaikana 

b. työpaikkaliikunnalla esim. ohjatuilla venyttelytuokioilla tai yhteisillä urheiluvuoroilla 

c. maksaa osan omien kuntoiluharrastuksien kustannuksista 

d. maksaa osan kuntoutuspalveluista (esim. hieronta) 

e. kustantaa TYKY-kursseja (työkyvyn ylläpito) 

f. jotenkin muuten, miten? _______________________________ 

g. ei mitenkään 

 

14. Käyttäisittekö hyvinvointituotteita tai –palveluita, jotka työantaja kustantaisi ja saisi oikeuden tietää 

tuloksistasi? 

 

a. kyllä 

b. en 

 

 
 

LIITE 2: Alkukysely 



 

 

92

 

Alkukysely II 
 

Nimi: …………………………………………..    Kh: ……..     PVM: …… / …… 2003 

 

1. Minkä vuoksi harrastatte / voisitte kuvitella harrastavanne liikuntaa? 

 

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

 

2. Mainitkaa asioita, jotka mielestänne lisäävät omaa hyvinvointianne 

 

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

 

3. Mistä hyvinvoinnin osa-alueesta olisitte kiinnostunut saamaan palautetta 

hyvinvointiteknologiatuotteen tai palvelun avulla? Numeroikaa kiinnostuksenne mukaisesti 

(1=kiinnostaa eniten, 2=toiseksi eniten jne.) 

 

……  energiankulutus / painonhallinta 

……  hyötyliikunta 

……  liikunta / urheilu 

……  stressi / rentoutuminen 

……  Muu, mikä: ______________  

 

4. Oletteko ryhtyneet toimenpiteisiin / asettaneet tavoitteita hyvinvointinne edistämiseksi seuraavilla 

osa-alueilla? (valitse tarpeellinen määrä) 

 

a. painonhallinta 

b. stressinhallinta / rentoutuminen 

c. fyysinen suorituskyky 

d. työssä jaksaminen 

e. hyötyliikunta 

f. muulla, millä?_______________ 

 
 

 

Kiitos vastauksistanne 

LIITE 2: Alkukysely 
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LIITE 3: Loppukysely
  

 
Loppukysely 

 
Nimi: …………………………………………..    Kh: ……..      PVM: …… / …… 2003 
 
Vastausohje 

• Hyvinvointiteknologiatuote: teknologian keinoin avustetaan huolehtimaan omasta 
hyvinvoinnista ja terveydestä (esim. sykemittari, verenpainemittari tms.) 

• Hyvinvointiin liittyvä palvelu: painonhallintakerhot, internetissä tarjolla olevat 
hyvinvointipalvelut, tyky –toiminta 

• Vaihtoehtokysymyksissä ympyröikää mielipidettänne vastaava vaihtoehto (vain yksi, jos voi 
valita useampia, mainittu kysymyksen yhteydessä) 

• Avoimissa kysymyksissä vastatkaa varattuun tilaan tekstaamalla selvällä käsialalla. Jos tila ei 
riitä, voitte jatkaa paperin kääntöpuolelle, merkitkää tässä tapauksessa kysymyksen numero 
selkeästi esille 

• Arviointikysymyksissä valitkaa parhaiten sopiva vaihtoehto annetulta asteikolta 
• Pyydettäessä asettamaan vaihtoehdot johonkin järjestykseen, numeroikaa annetut 

vaihtoehdot ohjeiden mukaan paremmuusjärjestykseen 
 
1. Mistä tilanteista haluaisitte mieluiten tehdä syketallennuksia palautetta varten? Numeroi seuraavat 

vaihtoehdot järjestykseen (1=käyttäisin mieluiten…, 2=toiseksi mieluiten…, jne) 
 

……  työaikana 
……  vapaa-ajalla 
……  harrastuksieni yhteydessä 
……  joskus muulloin, milloin? ______________________ 

 
2. Mistä kautta haluaisitte mieluiten palvelun käyttöönne? Numeroi seuraavat vaihtoehdot 

järjestykseen (1=käyttäisin mieluiten…, 2=toiseksi mieluiten…, jne) 
 

……  Kuntosaleilla tai klubeilla ohjaajan kautta 
……  Työpaikalla TYKY –palveluna ohjaajan kautta 
……  Kotona itsenäisesti verkon kautta 
……  Kotikoneella itsenäisesti 

 
3. Kuinka usein olisitte kiinnostuneet käyttämään tämänkaltaista palvelua? 
 

a. viikoittain 
b. kuukausittain 
c. useamman kerran vuodessa 
d. kerran vuodessa 
e. en ollenkaan 
 

4. Käyttäisittekö tätä palvelua: 
 

-jos työnantaja maksaisi kustannukset? 
 
a. kyllä 
b. en 

 
-jos työnantajalla olisi oikeus tietää tuloksistasi? 
 
a. kyllä 
b. en 
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LIITE 3: Loppukysely
  

 
5. Mitä etuja työnantaja voisi saavuttaa: 
 

-työntekijöiden käyttäessä tämänkaltaista palvelua? 
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  
 

-työntekijöiden käyttäessä tämänkaltaista palvelua ja työnantajan saadessa tulokset   
käyttöönsä? 

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  
 
6. Kenelle palvelu mielestänne sopisi? Numeroi mieleiseesi järjestykseen (1=sopisi parhaiten…, 

2=toiseksi parhaiten…, jne.) 
 

……  jokaiselle 
……  työssäkäyvälle 
……  kuntourheilijalle 
……  kilpaurheilijalle 
……  jollekin muulle, kenelle? ___________________________ 

 
7. Paljonko olisitte valmis maksamaan tämänkaltaisesta palvelusta? (kaksi mittauskertaa ja niiden 

palautteet sekä muut oheispalvelut) 
 

a. alle 20 euroa 
b. 21-40 euroa 
c. 41-60 euroa 
d. yli 60 euroa 

 
8. Miten haluaisitte maksaa tuotteen käytöstä ja tietojen analysoinnista? 
 

a. kiinteä hinta 
b. kuukausimaksu + käytön mukaan 
c. jotenkin muuten, miten? ________________________ 

 
 
9. Mitkä asiat edistäisivät sitä, että alkaisitte käyttää tämäntyyppistä palvelua toistuvasti (hinta, 

palautteen muoto, ominaisuudet, käytetyt syketallennuslaitteet tms.)? 
 

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  
 
 

10. Entä mitkä asiat estävät sitä, että alkaisitte käyttää tämäntyyppistä palvelua toistuvasti? 
 

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  
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y 
LIITE 4: Palautekysel
  

 
 
Palautekysely  [……] 

 
Nimi: …………………………………………..    Kh: ……..     PVM: …… / …… 2003 
                   
Vastausohje 

• Vaihtoehtokysymyksissä ympyröikää mielipidettänne vastaava vaihtoehto (vain yksi, jos voi 

valita useampia, mainittu kysymyksen yhteydessä) 

• Avoimissa kysymyksissä vastatkaa varattuun tilaan tekstaamalla selvällä käsialalla. Jos tila ei 

riitä, voitte jatkaa paperin kääntöpuolelle, merkitkää tässä tapauksessa kysymyksen numero 

selkeästi esille 

• Arviointikysymyksissä ympyröikää sopivin vaihtoehto annetulta asteikolta 

 

1. Kuinka oikeelliseksi ja tuntemustenne mukaiseksi koitte annetun palauteinformaation?: 

 

      en lainkaan  melko vähän  jonkin verran   paljon    erittäin paljon 

stressin osalta            0              1           2              3           4 

rentoutumisen osalta            0              1           2              3           4 

hyötyliikunnan osalta            0              1           2              3           4 

liikunnan / urheilun osalta            0              1           2              3           4 

energiankulutuksen osalta            0              1           2              3           4 

 

kokonaisuutena            0              1           2              3           4 

 

 

2. Kuinka helppotajuiseksi ja ymmärrettäväksi koitte annetun palauteinformaation? 

 

      en lainkaan  melko vähän  jonkin verran   paljon    erittäin paljon 

stressin osalta            0              1           2              3           4 

rentoutumisen osalta            0              1           2              3           4 

hyötyliikunnan osalta            0              1           2              3           4 

liikunnan / urheilun osalta            0              1           2              3           4 

energiankulutuksen osalta            0              1           2              3           4 

 

kokonaisuutena            0              1           2              3           4 
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y 
LIITE 4: Palautekysel
 

Kuinka hyödyntämiskelpoiseksi omiin päivittäisiin toimiin koitte annetun palauteinformaation? 

     en lainkaan  melko vähän  jonkin verran   paljon    erittäin paljon 

essin osalta            0              1           2              3           4 

toutumisen osalta            0              1           2              3           4 

ötyliikunnan osalta            0              1           2              3           4 

unnan / urheilun osalta            0              1           2              3           4 

ergiankulutuksen osalta            0              1           2              3           4 

konaisuutena            0              1           2              3           4 

Mitkä asiat mielestänne tekivät palautteen helposti ymmärrettäväksi?  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

Mitkä asiat mielestänne vaikeuttivat palautteen ymmärtämistä? 

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

Mitkä asiat mielestänne tekivät palautteen helposti hyödynnettäväksi omassa päivittäisessä 

toiminnassa? 

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

Mitkä asiat mielestänne vaikeuttivat palautteen hyödynnettävyyttä omassa päivittäisessä 

toiminnassa? 

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

Tuleeko mieleenne parannusehdotuksia informaation esitystapaan ja muotoon liittyen? 

a. henkilökohtainen suullinen palaute 

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  
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b. tietokoneen tarjoama palaute 

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

 

c. kirjallinen palauteraportti 

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

 

9. Missä tilanteissa palauteinformaatio oli mielestänne todenmukaisinta eli vastasi parhaiten 

päiväaikaista tuntemustasi?   
......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

 

10. Entä missä tilanteissa palauteinformaatio oli mielestänne vähiten todenmukaista eli vastasi 

huonoiten sen hetkistä tuntemustasi? 

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

 

11. Kuinka todenmukaiseksi koitte palautteessa mahdollisesti esiintyneet eroavaisuudet 

mittauskertojen välillä (vastatkaa vasta viimeisellä mittauskerralla): 

 

      en lainkaan  melko vähän  jonkin verran   paljon    erittäin paljon 

stressin osalta            0              1           2              3           4 

rentoutumisen osalta            0              1           2              3           4 

hyötyliikunnan osalta            0              1           2              3           4 

liikunnan / urheilun osalta            0              1           2              3           4 

energiankulutuksen osalta            0              1           2              3           4 

 

kokonaisuutena            0              1           2              3           4 

 

 

Kiitos vastauksistanne!  

LIITE 4: Palautekysely 
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Haastattelu 
 

Nimi: …………………………………………..    Kh: ……..     PVM: …… / …… 2003 
 
1. Miltä on tuntunut olla mukana koehenkilönä tällaisessa tutkimuksessa? (koko tutkimus, kaikki 

mittaukset).  
 
2. Miltä tuntui pitää laitteita mukana? Miltä sen käyttäminen tuntui?  

• Kuinka paljon haittasi normaalielämää?  
• Korvasiko saatu informaatio mittareiden käyttämisestä aiheutuneen epämukavuuden? 
• Jätitkö jotain tekemättä, kun laitteet oli päällä tai teitkö jotain ylimääräistä / erilailla?  

 
3. Missä määrin uskotte ihmisten pystyvän terveysteknologian tuotteiden ja palveluiden avulla 

arvioimaan ja seuraamaan omaa terveyttään ja sitä kautta mahdollisesti parantamaan 
elämänlaatuaan?  
• Oletteko kokeneet, että aikaisemmista kokemuksista tämän alan tuotteista ja palveluista on 

ollut Teille hyötyä elämänlaadun / terveyden kannalta? 
• Miten tämä sijoittuu verrattuna aikaisempiin mahdollisiin kokemuksiinne ko. sektorin 

tuotteista?  
 
4. Uskotteko, että tämänkaltaisella palautteella (palautteenantotilaisuudet + kaikki mittauskerrat) on 

vaikutusta terveyskäyttäytymiseenne? 
• Koitteko, että edeltävistä mittauskerroista saadusta palautteesta oli hyötyä toisen 

mittauspäivän organisoimiseen tms. 
• Teittekö joitakin asioita toisin edeltävien kertojen palautteesta johtuen? 
• Mitä, miten, miksi? 
• Jäitkö kaipaamaan välitöntä (reaaliaikaista) palautetta sykemittarin esittämän sykkeen lisäksi? 

 
5. Mikä palautteessa tuntui kaikkein kiinnostavimmalta omalla kohdallasi? 

• Minkä vuoksi? 
• Mikä tietokoneen ruudulla tai kirjallisessa palautteessa esiintynyt konkreettinen palautemuoto 

jäi päällimmäisenä mieleen (hyvässä/pahassa)? indeksit, kuvaajat, piirakat, palautetekstit… 
• Mitkä piirteet palautteessa edistävät / edistäisivät mielestänne positiivista muutosta 

terveyskäyttäytymisessänne eniten? 
• Entä mielestänne ihmisillä yleensä? 

 
6. Olisitteko halunneet lisäinformaatiota jostakin kohdasta? Jäikö mielestänne palautteesta 

puuttumaan jotakin? Perusteluja. 
 
7. Virittikö palaute Teitä ajattelemaan / miettimään omaa hyvinvointianne / sen tilaa? Miten? Millä 

alueella? 
 
8. Aiotteko ryhtyä tämän palautteen perusteella joihinkin toimenpiteisiin hyvinvointinne 

edistämiseksi? 
 
 
 
Loppukommentit ja avoimeksi jääneet kohdat sekä haastateltavan kysymykset. 
 
 
 
 
Kiitos! 

LIITE 5: Haastattelu 
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