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Tiivistelmä
Tutkimuksen

tarkoituksena

oli

selvittää

valmisteilla

olleen

laajan

väestötasoisen

liikuntatutkimuksen toteutettavuutta pilottitutkimuksen avulla. Tavoitteena oli määritellä
mittausproseduurin resurssitarvetta erilaisilla mittauskokoonpanoilla sekä arvioida seurantapalautejärjestelmän toimivuutta ja käyttökelpoisuutta kuuden kuukauden liikuntaintervention
aikana.

Lisäksi

aktiivisuusmittari),

tavoitteena

oli

tutkia

eri

seuranta-palautejärjestelmän

monitorointilaitteiden
eri

vastaustapojen

(syke-,

askel-

(sähköposti

ja
tai

matkapuhelimen tekstiviesti) ja eri raportoimisaikojen (1 viikko tai 3 viikkoa) sekä käyttäjän
saaman palautteen vaikutusta liikunta-aktiivisuuteen ja kehon antropometrisiin muuttujiin.
Tutkimukseen osallistui 60 vapaaehtoista testihenkilöä. Heidät jaettiin satunnaisesti ryhmiin
raportoimisajan, monitorointilaitteen, vastaustavan sekä palaute/ei palautetta mukaisesti.
Testihenkilöille suoritettiin tutkimuksen alussa ja lopussa mittaukset (aerobinen kestävyyskunto,
paino, vyötärön ympärys, lantion ympärys, verenpaine, puristusvoima) sekä pyydettiin arvio
omasta kunnosta ja terveydentilasta. Lisäksi tutkittavat saivat kuntoarviotaan vastaavan
liikuntaohjeen, päiväkirjataulukon sekä laiteopastuksen monitorointilaitteeseensa. Testihenkilöt
saivat monitorointilaitteen käyttöönsä tutkimuksen (6kk) ajaksi.
Seuranta-palautejärjestelmän

henkilökohtaisen

sivun

avulla

testihenkilöt

pystyivät

tarkastelemaan liikuntasuorituksiaan ja vertaamaan suorituksiaan toisiin ryhmätasolla.
Järjestelmän seurantajakson pituus oli kolme viikkoa. Seuranta-palautejärjestelmä lähetti
palautteen viikossa kertyneiden liikuntasuoritusten lukumäärä perusteella.
Tutkimuksessa saatiin lupaavia tuloksia vähän liikkuvien osalta. Fyysinen aktiivisuus (METmin/vko) kasvoi LOWACT-ryhmällä 180 % ja MODACT-ryhmällä 30 %. HIGHACT-ryhmällä
fyysinen aktiivisuus laski 29 %. Aerobinen kunto (VO2max) kasvoi 6 % LOWFIT-ryhmässä ja
laski 4 % HIGHFIT-ryhmässä. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa, että monitorointilaitteiden
sekä seuranta- ja palautejärjestelmän muodostama konsepti on toimiva ja sillä voi olla
kansanterveydellistä merkitystä väestötason liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.
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Abstract
The purpose of this pilot study was to investigate the feasibility of a larger population based
physical activity intervention study. The aims were to define the resources needed for
measurement procedure in different measurement settings and to assess functionality and
usability of the questionnaire and feedback system during a 6-month health-promoting exercise
training program. Also aim was to study how the different monitoring devices (heart rate
monitor, pedometer, activity meter), reporting methods (e-mail or text message), reporting
intervals (1 week or 3 weeks) and feedback influenced on the level of physical activity and
antropometric variables.
The study population consisted of 60 voluntary healthy subjects. The subjects were randomized
to subgroups based on reporting interval, monitoring device, reporting method and feedback.
Measurements of aerobic fitness, weight, waist circumference, hip circumference, blood
pressure and hand grip force were performed to study subject in the beginning and in the end of
the study. Also self-reported physical fitness level and health status were gathered. The subject
were given exercise training program corresponding to their reported fitness level, diary in
which to mark their physical activity and were taught how to use their monitoring device. The
monitoring device was given to study subjects for the duration of the study (6 months).
The study subjects were able to observe their own physical activity and compare their activity
with that of others in the study population with the aid of the feedback systems personal web
page. The length of the feedback systems follow up period was three weeks. The feedback
system sent feedback to the study subjects based on the number of physical activity events
accumulated during one week.
The study gave promising results in the low physical activity subgroup. Physical activity (METmin/week) increased by 180 % in the LOWACT group compared to 30 % in the MODACT
group. In the HIGHACT group physical activity decreased by 29 %. The subjects in the
LOWFIT group increased their aerobic fitness (VO2max) by 6 %, whereas aerobic fitness
decreased 4 % in the HIGHFIT group. Based on the study, it appears that the concept consisting
of a combination of monitoring devices and feedback system is feasible and may have
significance to public health in promoting physical activity in the general population.
Keywords: feedback system, monitoring device, physical activity, physical activity intervention
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1. Johdanto
Säännöllisen fyysisen aktiivisuuden terveyttä edistäviä vaikutuksia on tutkittu paljon ja
säännöllisen fyysisen aktiivisuuden on todettu vähentävän kokonaiskuolleisuutta sekä
vähentävän useiden sairauksien esiintyvyyttä. Fyysisesti raskaan työn tekijöiden osuus
Suomessa on laskenut 1970-luvulta vuoteen 1992 asti. Vastaavasti vapaa-ajan liikuntaa
(vähintään 2-3 krt/vko) harrastavien osuus on kasvanut 1970-luvulta vuoteen 1997 asti,
jonka jälkeen kasvu näyttää pysähtyneen ja vuonna 2002 osuus on samaa tasoa kuin
vuonna 1997 (Finriski 2002). Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan vain 36 %
aikuisväestöstä liikkuu terveyttä edistävällä tavalla, kun luokitteluperusteena käytetään
uudempia suosituksia, joiden mukaan liikuntakertoja tulisi harrastaa vähintään neljänä
päivänä viikossa siten, että kokonaiskesto olisi vähintään 30 minuuttia (Kansallinen
liikuntatutkimus 2005–2006).
Useissa suomalaisissa tutkimuksissa on osoitettu, että säännöllinen fyysinen aktiivisuus
ja normaalipaino pienentävät riskiä sairastua diabetekseen (tyyppi 2). Finriski 2002 –
tutkimuksen mukaan 34 % miehistä ja 51 % naisista on normaalipainoisia. Nämä luvut
ja yllä mainitut liikunta-aktiivisuusluvut osoittavat, että väestötasolla ylipainon
välttäminen ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen ovat keskeisiä tämän päivän haasteita.
Tietoa fyysisesti aktiivisen elämäntavan ja normaalipainon hyödyistä on saatavilla ja
nyt täytyy kehittää tapoja, jotka motivoivat ihmisiä liikkumaan aktiivisemmin ja
välttämään ylipainoa.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia interaktiivisen liikuntaintervention vaikutuksia
ihmisten liikunta-aktiivisuuteen ja kehon antropometrisiin muuttujiin. Intervention kesto
oli kuusi kuukautta ja osallistujat saivat monitorointilaitteen (syke-, askel- tai
aktiivisuusmittari)

käyttöönsä

tutkimuksen

ajaksi.

Tutkimuksen

seuranta-

palautejärjestelmä mahdollisti kaksi vastaustapaa (sähköposti tai tekstiviesti), kaksi eri
raportoimisväliä (1viikko tai 3 viikkoa) sekä palautteen lähettämisen osalle
tutkimushenkilöistä. Tutkittavat jaettiin satunnaisesti edellä mainittuihin ryhmiin.
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Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli määritellä mittausproseduurin resurssitarvetta
erilaisilla mittauskokoonpanoilla sekä arvioida seuranta-palautejärjestelmän toimivuutta
ja käyttökelpoisuutta valmisteilla olleen laajan väestötasoisen liikuntatutkimuksen
perustaksi.
Tämän tutkimuksen kesto oli kuusi kuukautta, joka on pitkä tutkimusaika ja
mahdollistaa elämäntavoissa tapahtuvan muutoksen juurtumisen. Kirjallisuudesta löytyy
useita liikuntatutkimuksia, joissa osallistujien fyysinen aktiivisuus on kasvanut lyhyellä
aikavälillä, mutta valitettavasti pitkällä aikavälillä tulokset eivät ole olleet kestäviä, vaan
fyysinen aktiivisuus on usein laskenut entiselle tasolleen.
Kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan aluksi suomalaisten työikäisten terveyteen ja
liikunnan

harrastamiseen,

fyysisen

aktiivisuuden

hyötyihin,

yleisimpiin

liikuntasuosituksiin ja liikunnan motiiveihin. Toisen kokonaisuuden muodostavat
perinteinen liikuntaneuvonta ja uusi teknologia sekä internetin käyttö liikuntaaktiivisuuden seurannassa.
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2. Liikunta ja terveys
2.1. Suomalaisten työikäisten terveys ja liikunnan harrastaminen
Suomessa ylipainoisten osuus kasvaa kokoajan. Vuonna 2005 painoindeksin mukaisen
normaalipainon ylärajan (BMI ≥ 25 kg/m2) ylittää 60 % miehistä ja 40 % naisista, kun
vastaavat luvut vuonna 2003 olivat miehille 54 % ja naisille 38 % (Helakorpi ym.
2005). Vuonna 2002 miesten painoindeksin keskiarvo oli 27,0 kg/m2 ja naisten 25,9
kg/m2 (Laatikainen ym. 2002).
Diabetes (tyyppi 2) on lisääntynyt tasaisesti viimeisten vuosikymmenten aikana
Suomessa ja tämän kehityksen taustalla ovat väestön ikääntyminen ja lihavuuden
lisääntyminen (Peltonen ym. 2006). Suomalainen Dehkon 2D-hanke (D2D) osoitti
diabeteksen lisääntymisen lisäksi, että tietämättään tyypin 2 diabetesta sairastavien
esiintyvyys oli kaikissa ikäryhmissä vähintään yhtä suuri kuin diagnosoitujen
diabeetikkojen (Peltonen ym. 2006). Passiivisen elämäntavan ja lihavuuden seurauksena
diabeteksesta on tullut varteenotettava uhka terveydellemme (Hu ym. 2004a, IlanneParikka ym. 2004).
Lihavuuden lisääntyminen on seurausta vähentyneestä työ- ja arkiliikunnasta sekä
ruokailutottumusten muutoksesta, esimerkiksi jalankulku ja pyöräily ovat vähentyneet
ja vastaavasti henkilöautoilu on lisääntynyt (Henkilöliikennetutkimus 2010–2011),
lisäksi keskimäärin kolmannes päivittäisestä energiasta saadaan välipaloista (Reinivuo
ym. 2003). Kansanterveyslaitoksen FINRISKI 2002 – tutkimuksesta selviää, että
fyysisesti raskaan työn tekijöiden määrä on laskenut vuodesta 1972 vuoteen 1992, jonka
jälkeen osuudet ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla. Vuonna 2002 vapaa-ajan
liikuntaa vähintään 2-3 kertaa viikossa harrasti 51 % miehistä ja 58 % naisista.
Huomattavaa on kuitenkin, että suomalaisten vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden
positiivinen kehitys on nyt pysähtynyt vuoden 1997 tasolle; joillakin alueilla kääntynyt
jopa laskuun (Laatikainen ym. 2002). Nyt täytyisi kehitellä tapoja aktivoida passiivista
kansanosaa liikkumaan, koska heidän määrä kasvaa kokoajan ja heidän fyysisen
aktiivisuuden lisääminen parantaisi heidän oman hyvinvoinnin lisäksi myös koko
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kansan terveyttä ja vähentäisi työstä poissaolojen määrää sekä sairastumisriskiä moniin
pitkäaikaissairauksiin.
Kansallisen liikuntatutkimuksen 2005-2006 raportin mukaan 72 prosenttia kansasta
kertoo harrastavansa jonkinlaista liikuntaa vähintään kolmesti viikossa. Vastaavassa
tutkimuksessa vuosina 2001–2002 luku oli 68 prosenttia, joten aiempaa suurempi osa
kansasta liikkuu vähintään kolme kertaa viikossa. Tutkimuksessa saatu tulos vaikuttaa
suurelta verrattaessa yllä oleviin tutkimustuloksiin ja selittyy osittain kävelylenkkeilyn
suosiolla sekä sillä, että tässä tutkimuksessa ei ole tehty eroa hyöty- ja kuntoliikunnan
välillä. Naiset (42 %) näyttävät liikkuvan miltei päivittäin huomattavasti useammin kuin
miehet (30 %). (Kansallinen liikuntatutkimus 2005-2006)
Liikuntalajien lukumäärä on muuttunut aiemmasta siten, että yhtä ja kahta lajia
harrastaneiden prosentuaalinen osuus on laskenut ja vastaavasti kolmea tai neljää lajia
harrastavien noussut. Naiset paljastuvat jonkin verran monipuolisemmin liikkuviksi
kuin miehet. Tässä osassa kävi ilmi, että maaseudun asukkaiden lajivalikoima on
kapeampi kuin taajamien ja eritoten pääkaupunkiseudun ihmisten, mikä selittynee osin
maaseudun yksipuolisemmasta lajitarjonnasta. (Kansallinen liikuntatutkimus 20052006)
Tutkimuksessa selvitettiin myös millä intensiteetillä liikuntaa harrastetaan. Valtaosa (61
%) kertoo harrastavansa ripeää ja reipasta, jonkin verran hikoilua ja hengityksen
kiihtymistä aiheuttavaa liikuntaa. Miehillä voimaperäistä ja rasittavaa sekä voimakasta
hikoilua aiheuttavaa liikuntaa on selvästi enemmän kuin naisilla. (Kansallinen
liikuntatutkimus 2005–2006)
Jos asetetaan liikunnan intensiteetille tavoitteeksi vähintään ripeää ja reipasta sekä
liikuntakertojen lukumäärän tavoitteeksi vähintään kolme kertaa viikossa, saadaan, että
terveyttä edistävällä tavalla riittävästi liikkuvia on 57 prosenttia väestöstä. Kun
kriteereiksi valitaan uudemmat suositukset eli liikuntakertojen määrän tulisi olla
vähintään 4 kertaa viikossa ja keston 30 minuuttia päivässä siten, että hengästyy tai
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hikoilee, saatiin tulokseksi, että 64 prosenttia väestöstä liikkuu terveyden kannalta
riittämättömästi. (Kansallinen liikuntatutkimus 2005–2006)

2.2. Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan harrastamisen hyödyt
Huonon kunnon ja vähäisen fyysisen aktiivisuuden on useissa tutkimuksissa todettu
lisäävän ennenaikaisen kuoleman riskiä (Blair ym. 1995, Ekelund ym. 1988, Hu ym.
2004b, Lee & Blair 2002, Franco ym. 2005, Church ym. 2005, Lee & Skerrett 2001).
Vuonna 2000 Kanadassa järjestetty laaja kansainvälinen konsensus-symposium pyrki
määrittelemään fyysisen aktiivisuuden ja terveyden välistä suhdetta. Kokouksessa
todettiin, että säännöllinen fyysinen aktiivisuus vähentää kokonaiskuolleisuutta,
sepelvaltimotautia sekä muita sydän- ja verisuonitauteja. Lisäksi fyysisen aktiivisuuden
todettiin vähentävän lihavuuden, diabeteksen (tyyppi 2) ja paksusuolen syövän
esiintyvyyttä. Tämän lisäksi fyysinen aktiivisuus parantaa vanhusten toimintakykyä ja
edistää itsenäistä elämää. Korkean fyysisen aktiivisuuden todettiin myös vähentävän
riskiä sairastua masennukseen. (Kesäniemi ym. 2001)
Symposiumin tulokset osoittivat käänteisen ja yleensä lineaarisen annos-vastesuhteen
fyysiselle aktiivisuudelle ja kokonaiskuolleisuudelle, sepelvaltimotaudin ja sydän- ja
verisuonisairauksien esiintyvyydelle ja kuolleisuudelle sekä diabeteksen (tyyppi 2)
esiintyvyydelle. (Kesäniemi ym. 2001)
Seuraavaksi käsitellään suomalaisia tutkimuksia, jotka osoittavat fyysisen aktiivisuuden
ja liikunnan harrastamisen hyötyjä. Suomalainen diabeteksen ehkäisytutkimus (DPS)
osoitti, että aktivoimalla ihmisiä liikkumaan ja välttämään ylipainoa, voidaan saavuttaa
pitkäaikaisia terveyshyötyjä ja vähentää diabetesriskiä. Tutkimuksessa interventioryhmä
sai yksilöllistä intensiivistä ruokavalio- ja liikuntaohjausta sekä lisäksi heille tarjottiin
kuntopiirityyppistä kestävyysharjoittelua. Vastaavasti kontrolliryhmä sai yleiset
ruokavalio- ja liikuntaohjeet. (Lindström ym. 2003)
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Samasta aineistosta (DPS) on tehty myös toinen tutkimus, jossa tutkittiin vapaa-ajan
liikunta-aktiivisuuden vaikutusta diabeteksen puhkeamiseen korkean sairastumisriskin
omaavilla henkilöillä. Tässä tutkimuksessa osoitettiin, että liikunta-aktiivisuuden
kasvattaminen vähentää merkittävästi diabeteksen esiintyvyyttä. (Laaksonen ym. 2005)
Ammatti-,

työmatka-

ja

vapaa-ajan

liikunnan

suhdetta

sydän-

ja

verisuonitautikuolleisuuteen sekä kokonaiskuolleisuuteen on tutkittu suomalaisilla
diabeetikoilla (tyyppi 2). Tulokseksi saatiin, että fyysisesti aktiivinen työ, vapaa-ajan
liikunta

ja

päivittäinen

työmatkaliikunta

verisuonitautikuolleisuutta.

Usean

lajin

laskivat

kokonais-

harrastaminen

ja

vaikutti

sydän-

ja

suojaavan

kuolleisuudelta hiukan tehokkaammin kuin vain yhteen lajiin keskittyminen. (Hu ym.
2004a)
Keski-ikäisten

suomalaisten

sydän-

ja

verisuonitautiriskitutkimus

osoitti,

että

säännöllinen fyysinen aktiivisuus samoin kuin normaalipaino pienensivät riskiä
sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkimuksessa miehillä, jotka olivat joko
fyysisesti inaktiivisia tai lihavia, riski kasvoi 20–40 % ja molemmat riskitekijät
omaavilla henkilöillä sairastumisriski kaksinkertaistui verrattuna referenssiryhmään.
Naisilla fyysinen inaktiivisuus nosti sairastumisriskiä 70 prosentilla ja lihavuus 56
prosentilla. Molemmat riskitekijät omaavilla henkilöillä riski kaksinkertaistui.
Fyysisellä aktiivisuudella oli voimakas riippumaton ja käänteinen yhteys sydän- ja
verisuonitautiriskiin molemmilla sukupuolilla. (Hu ym. 2004b)
Nämä tulokset osoittavat, kuinka tärkeää olisi saada kansa tiedostamaan passiivisen
elämäntavan haitat ja sitä kautta myös vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa lisäämällä
päivittäistä aktiivisuutta sekä tarkkailemalla painoaan. Suomalaiset eivät ole ainoa
kansa, joka joutuu pohtimaan tätä kansanterveydellistä asiaa. Euroopan Unionin alueella
toteutettu tutkimus osoitti, että vapaa-ajan aktiivisen elämäntavan ja lihavuuden välillä
oli voimakas, riippumaton ja käänteinen yhteys: vapaa-ajallaan aktiivisen elämäntavan
omaavilla esiintyy vähemmän lihavuutta kuin heillä, jotka ovat vapaa-ajallaan vähän
liikkuvia. Tutkimukseen osallistui 15 EU:n jäsenvaltiota. (Martínez-González ym.
1999)
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2.3 Liikuntasuositukset
The American College of Sports Medicine (ACSM) antoi vuonna 1978 suosituksen,
jonka mukaan ihmisten tulisi harrastaa vähintään kolme kertaa viikossa hengästymiseen
ja hikoiluun johtavaa aerobista liikuntaa, jonka kuormittavuus on 60 – 90 %
maksimaalisesta hapenkulutuksesta. Yhden liikuntakerran keston tulisi olla 20 - 60
minuuttia.

Tämän

suosituksen

taustalla

on

ollut

kehittää

hengitys-

ja

verenkiertoelimistön kuntoa, jotka ovat yhteydessä ihmisen terveyteen.
(Fogelholm & Oja 2005)
Vuonna 1995 julkaistiin Paten johtaman työryhmän raportti, jonka perustana oli
kohtalaisesti kuormittavan, reipasta kävelyä vastaavan liikunnan myönteinen merkitys
terveydelle. Työryhmä suositteli kaikille 5-7 kertaa viikossa toistuvaa, 30 minuuttia
päivässä kestävää kohtalaisesti kuormittavaa liikuntaa. Suositeltu aika voidaan kerryttää
10–15 minuutin jaksoista. (Pate ym. 1995)
Uudempi

suositus

kannustaa

fyysisesti

inaktiivista

ihmistä

aloittamaan

liikuntaharrastuksen, koska se sallii suoritusajan pilkkomisen pienempiin osiin (Pate
ym. 1995). Päivittäinen suositus voidaan saada täyteen pienillä elämäntapamuutoksilla
kuten kävelemällä osa työmatkasta aamuin illoin. Pienet elämäntapamuutokset ovat
usein pysyviä ja sitä kautta tehokkaita. Lisäksi suosituksen sisältämä kohtalainen
kuormitus voidaan saada jo reippaasta kävelystä, joka usein on aloittelevalle liikkujalle
helppo ja tehokas liikuntamuoto. Laaja amerikkalaistutkimus osoitti, että kävely ja
kovatehoinen liikunta olivat samanarvoisia sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskin
alentajia vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla (Manson ym. 2002).
ACSM:n liikuntasuositus vuodelta 2007 kertoo, että terveiden aikuisten terveyttä
edistävän

ja

ylläpitävän

liikunnan

tulisi

sisältää

kohtalaisesti

kuormittavaa

kestävyysliikuntaa vähintään 30 minuuttia viitenä päivänä viikossa tai reippaasti
kuormittavaa kestävyysliikuntaa vähintään 20 minuuttia kolmena päivänä viikossa sekä
lisäksi 8-10 harjoitteen kuntosaliharjoittelua kahtena päivänä viikossa (Haskell ym.
2007). Laihduttajille ACSM suosittelee yhdistelmää, jossa energian saantia vähennetään
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ruokavalio muutoksilla ja energian kulutusta lisätään lisäämällä fyysistä aktiivisuutta.
Päivittäiseksi

energiavajeeksi

suositellaan

500-1000

kcal

ruokavalion

avulla.

Merkittäviä terveyshyötyjä saavutetaan liikkumalla vähintään 150 min viikossa
kohtalaisella intensiteetillä. Olisi kuitenkin hyvä liikkua 200-300 min viikossa
kohtalaisella intensiteetillä, koska sen on todettu tukevan laihdutusta ja saavutetun
painon ylläpitoa. (Jakicic ym. 2001)
Suomalainen UKK-instituutti on kehittänyt Liikuntapiirakan, jossa on kiteytettynä
terveysliikuntasuositus 18–64-vuotiaille: paranna kestävyyskuntoa liikkumalla useana
päivänä viikossa yhteensä ainakin 2 t 30 min reippaasti tai 1 t 15 min rasittavasti sekä
kohenna lihaskuntoa ja kehitä liikehallintaa ainakin 2 kertaa viikossa. UKK-instituutti
on muokannut liikuntapiirakkaa myös eri ryhmille: yli 65-vuotiaille on omansa, samoin
apuvälineitä

liikkumiseen

tarvitseville

löytyy

omansa.

(http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka)

2.4 Liikunnan motiivit
Liikunnan omaksuminen jokapäiväiseksi elämäntavaksi perustuu ihmisen ulkoiseen ja
sisäiseen motivaatioon. Sisäinen motivaatio tarkoittaa omaehtoista toimimista, että
ihminen tekee jotain asian itsensä vuoksi, ei ulkopuolisen palkinnon ohjailemana
(Vilkko-Riihelä 1999). Sisäisenä motivaationa liikunnalle voi toimia esimerkiksi
liikunnan ilo, itsensä toteuttaminen ja hyvänolon tuntemukset. Ulkoinen motivaatio
tarkoittaa, että toiminta tapahtuu palkkion toivossa tai rangaistuksen pelossa (VilkkoRiihelä 1999). Tällaisia motivoivia tekijöitä voivat olla vedonlyönti tai mitalin /
pokaalin voittaminen.
Motivaatiossa voidaan erotella yleismotivaatio ja tilannemotivaatio (Telama & Polvi
2005). Yleismotivaation muodostavat toiminnan pysyvyys, keskimääräinen vireystaso
ja suuntautuneisuus. Tilannemotivaatioon vaikuttavat kyseisen hetken tilannetekijät,
joita voivat olla esimerkiksi sää, väsymys, liikuntapaikan sijainti tai ystävän kutsu
lenkkeilyseuraksi. Hyvä yleismotivaatio kestää negatiivisia tilannetekijöitä, toisaalta
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yleismotivaation ollessa huono suotuisat tilannetekijät voivat korvata sitä (Telama &
Polvi 2005).
Prochaskan transteoreettinen muutosvaihemalli (Prochaska ym. 1992) sisältää kuusi
vaihetta: esiharkinta-, harkinta-, valmistautumis-, toiminta-, ylläpito- ja päätösvaihe.
Motivoitaessa

ihmistä

liikkumaan

tulisi

Liikuntaohjauksessa

voidaan

käyttää

elintapamuutokseen

tapahtuu

kysymisen,

huomioida

kuuden

K:n

hänen
mallia,

keskustelun,

muutosvaiheensa.
jossa

kirjatun

motivointi

suunnitelman,

kehottamisen, kannustamisen ja kontrolloinnin kautta (Liikunnan Käypähoito

–

suositus 2010).
Korkiakangas (2010) kuvaa tutkimuksessaan liikuntamotivaatiota termillä yksilön
liikunnallinen pääoma, joka mahdollistaa motivaatioon vaikuttavien tekijöiden
tarkastelun ihmisen yksilöllisen kokemuksen ja elämäntilanteen mukaan. Liikunnallinen
pääoma muodostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat liikunta tottumuksena, liikuntaaktiivisuus, liikunta voimavarana ja elämäntilanteen kokeminen liikkumiselle
suotuisana. Osa-alueet vaihtelevat eri elämänvaiheissa, esimerkiksi liikunta-aktiivisuus
voi muodostua lapsiperheessä hyvin pitkälti hyötyliikunnasta ja lasten kasvettua omat
yksilölajit voivat nousta suosikeiksi. Liikunnallista pääomaa muodostuu kaikissa
elämänvaiheissa. (Korkiakangas 2010)
Useilla työpaikoilla tarjotaan mahdollisuus liikunnan harrastamiseen, esimerkiksi
työpaikalla voi olla oma sisäpelivuoro, oma kuntosali tai työntekijöille voi olla sovittu
tietty alennus jonkin liikuntapaikan lipuista. Työpaikkaliikunnan vaikuttavuudesta tehty
tutkimus (Nurminen 2000) osoitti, että pelkkä kerran viikossa työajalla tapahtuva
ohjattu liikuntahetki ei riitä aktivoimaan liikkumaan vapaa-ajalla ja tulokset viittaavat
siihen, että yhteisötason liikunnan edistämisessä tarvitaan henkilökohtaista tukea.
Työpaikoilla tapahtuvan liikunnan edistämisen on osoitettu lyhyellä aikavälillä
vaikuttavan myönteisesti työntekijöiden liikuntakäyttäytymiseen, fyysiseen työkykyyn,
sydän-

ja

verisuonisairauksien

kuormittumiseen,

riskitekijöihin,

terveyspalveluiden

käyttöön

liikuntaelinten
ja

oireisiin,

sairauspoissaoloihin

työssä
lyhyellä
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aikavälillä, mutta mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista ei ole tutkittua tietoa
(Louhevaara & Perkiö-Mäkelä 2000).
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3. Keinot liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi
3.1. Perinteinen liikuntaneuvonta
Perinteisesti

liikuntaneuvontaa

perusterveydenhuollossa.

on

annettu

Valitettavan

usein

hoitohenkilöstön

toimesta

liikuntaneuvontaa

annetaan

korjaamistarkoituksessa jo kehittyneeseen sairauteen tai vaivaan (Miilunpalo 1989).
Samanlaisia havaintoja käy ilmi Hirvensalon (2002) tekemässä tutkimuksessa, jossa ne
ikääntyneet ihmiset, joilla oli todettu sydänsairaus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus,
raportoivat saaneensa enemmän liikuntaneuvontaa kuin näihin sairastumattomat.
Liikuntaneuvonnalle on olemassa selkeä tarve väestön näkökulmasta. FINRISKItutkimuksen yhteydessä vuonna 2002 kerätty aineisto kertoi, että ainoastaan puolet
vastanneista koki saaneensa lääkäriltä riittävästi tietoa liikunnan merkityksestä
sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. (Ståhl ym. 2004)
Suomalaislääkäreistä

64

liikkumistottumuksia

(Ståhl

terveysneuvonnan

%

antamista

kysyi
ym.

vähintään
2004).

tärkeänä

joka

kolmannen

Terveydenhuoltohenkilöstö

(Hébert

ym.

2012),

mutta

potilaan
pitää
usein

ammattihenkilöstö tuntee taitonsa neuvontaan puutteelliseksi (Rogers ym. 2002,
Laitakari ym. 1997, Hébert ym. 2012). Rogers ym. (2002) raportoivat, että vain 28 %
erikoistuvista lääkäreistä koki liikuntaneuvonnan taitonsa riittäviksi. Miilunpalon
(1989) tutkimuksessa todettiin, että hoitajien ja lääkärien perus-, jatko- ja
täydennyskoulutukseen tulisi lisätä liikuntalääketiedettä ja – neuvontaa, jotta heillä olisi
paremmat valmiudet antaa liikuntaneuvontaa. Douglasin ym. (2006) tutkimuksessa
henkilöstö piti liikuntaneuvontaa tärkeänä, mutta kyselytutkimus osoitti, että vain noin
10 % vastanneista (vaihteli hiukan eri henkilöstöryhmien kesken) tunsi uusimman
terveysliikuntasuosituksen.

Lobelon

(2009)

katsausartikkelin

mukaan

lääkärin

henkilökohtainen liikunta-aktiivisuus vaikuttaa hänen antamaansa neuvontaan ja
motivointiin: liikunnallisesti aktiiviset lääkärit ovat aktiivisia liikuntaneuvojia.
Suurimmaksi esteeksi liikuntaneuvonnalle koetaan aikapula koulutuksen puutteen
lisäksi (Douglas ym. 2006, Abramson ym. 2000, Hébert ym. 2012).
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3.2. Liikkumisresepti
Suomessa käynnistyi vuonna 2001 Liikkumisresepti – hanke, jonka päätavoitteena on
ollut lisätä vähän liikkuvien ihmisten liikunnallista aktiivisuutta. Hankkeen taustalla oli
tieto vähän liikkuvien suomalaisten määrästä sekä positiiviset kokemuksen kirjallisen
liikuntaohjeen käytöstä Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa. (Ståhl
2005)
Liikkumisresepti on lomake, jonka avulla lääkärin vastaanotolla asiakkaalle muokataan
yksilöllinen

liikkumisohje.

Liikkumisreseptiin

kirjataan

asiakkaan

nykyinen

liikkuminen sekä kannanotto siitä, onko liikkuminen terveyden kannalta riittävää,
liikkumisen terveysperusteet tai tavoitteet, liikkumisohje, mahdolliset lisäohjeet sekä
liikkumisen toteutumisen arviointi ja seuranta. Reseptiä laadittaessa on pyritty siihen,
että lomake on riittävän strukturoitu liikuntaneuvonnan helpottamiseksi mahdollistaen
kuitenkin paikalliset toimintatapaerot, esimerkiksi seuranta voidaan järjestää eri tavoin
eri paikoissa. (Ståhl 2005)
Hankkeen Liikkumisresepti-lomakkeiden ja Käyttäjän opas-kirjasen menekki ylitti
odotukset ja tämä osoittaa, että lääkäreiden kiinnostus terveyttä edistävään liikuntaan
lisääntyy. Eniten reseptejä on tilattu terveyskeskuksiin ja työterveyshuoltoihin.
Terveyskeskuslääkäreistä
käyttökoulutukseen.
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prosenttia

Käyttökoulutuksen

on
saaneet

osallistunut
lääkärit

liikkumisreseptin

kysyivät

asiakkaan

liikkumistottumuksista huomattavasti useammin kuin koulutukseen osallistumattomat
lääkärit. (Ståhl 2005)
Enemmistö lääkäreistä piti Liikkumisreseptiä käyttökelpoisena liikuntaneuvonnan
työkaluna, jonka eduiksi mainittiin konkreettisuus, suullisen neuvonnan tehostuminen,
ohjauksen ja asioiden esille ottamisen helpottuminen. Lisäksi resepti koettiin lisäapuna
motivoitaessa ihmisiä liikkumaan. Lääkärit kokivat, että Liikkumisreseptin käyttöä
haittasi ajan puute. Myös rutiinin puute ja perehtymättömyys asiaan koettiin käyttöä
vaikeuttaviksi asioiksi. Lääkäri kokivat, että Liikkumisresepti soveltuu parhaiten
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ylipainoisille asiakkaille ja painonhallinnan tueksi sekä yleisimpien kansansairauksia
sairastaville asiakkaille. (Ståhl 2005)
Suomen Lääkäriliiton Lääkärikyselyt (2002, 2004) kertovat, että terveyskeskus- ja
työterveyslääkäreiden liikuntaneuvonnassa ei ole tapahtunut muutoksia hankkeen
aikana tarkasteltaessa sekä suullista että kirjallista neuvontaa. Kun kirjallista ja suullista
liikuntaneuvontaa tarkastellaan erikseen, havaitaan, että jos lääkäri on lisännyt
liikuntatottumuksista kysymistä, hän on vähentänyt kirjallisten ohjeiden antamista.
(Ståhl 2005)

3.3. Uusi teknologia ja liikunta
Tässä kappaleessa esitellään erilaisia henkilökohtaisia mittalaitteita, joilla voidaan lisätä
motivaatiota omaan liikkumiseen sekä saadaan tietoa tehdystä liikuntasuorituksesta mm.
sen rasittavuudesta ja energiankulutuksesta. Nämä laitteet ovat yleistyneet viime
vuosina oman terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa ja kokoajan niiden kehitys etenee
tuoden uusia laitteita kansalaisten saataville.

3.3.1. Sykemittarit
Kun liikutaan, kasvaa hapen- ja energiankulutus ja tästä seuraa sydämen sykkeen nousu.
Sydämen sykkeen ja energiankulutuksen välillä on yhteys (kuva 1). Kevyen fyysisen
aktiivisuuden aikana hapenkulutus ei kasva kovin suuresti, vaikka syke muuttuukin.
Kun fyysisen aktiivisuuden kuormittavuus ylittää 35–40 % maksimaalisesta
hapenkulutuksesta, saavutetaan flexpiste, jonka jälkeen energiankulutus on melko
pitkään jyrkästi ja suoraviivaisesti yhteydessä sykkeeseen. Kun hapenkulutus on 80–85
% maksimaalisesta, saavutetaan uusi taitekohta, anaerobinen kynnys. (Fogelholm 2005)

21

Kuva 1. Yksinkertaistettu esimerkki sykkeen ja energiankulutuksen yhteydestä.
(mukailtu Fogelholm 2005, s.88)
Sykemittari mittaa sydämen lyönnin aiheuttamat jännitemuutokset ihon pinnalta
elektrodien avulla. Elektrodit sisältävä lähetinosa asetetaan rintakehälle kiinnitysvyön
avulla. Lähetin siirtää langattomasti signaalit vastaanottimelle, joka näyttää sykkeen.
Sykemittarin muistikapasiteetti mahdollistaa syketietojen tallennuksen suorituksen
aikana ja näin suoritusta voidaan analysoida jälkikäteen.
Sykemittari laskee energiankulutuksen yleistettyjen syke-energiankulutusyhtälöiden
avulla (Livingstone ym. 1990) ja sen on todettu olevan luotettava erityisesti
kohtalaisella rasitustasolla (Keytel ym. 2005, Strath ym. 2000). Sydämen syke on
herkkä muuttuja ja siihen vaikuttavat monet tekijät rasituksen lisäksi, kuten
nestetasapaino, ympäristötekijät ja tunnetilan vaihtelut (Keskinen ym. 2007). Edellä
mainitut tekijät voivat vääristää rasituksen aiheuttamaa sykelukemaa liikuttaessa
matalalla sykkeellä.
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3.3.2. Askelmittarit
Askelmittari on laite, joka mittaa otettujen askelten määrää. Laite rekisteröi askeleen
aikana tapahtuvan vertikaalisen liikkeen. Askelmittarin toimintaperiaate perustuu
heiluriin, joka heilahtaa vertikaalisen liikkeen vaikutuksesta ja rekisteröi yhdestä
heilahduksesta yhden askeleen mekaanisen hammasrattaan avulla. Heiluriin perustuvan
askelmittarin luotettavuuteen vaikuttaa hammasrattaan herkkyys: mitä herkempi
hammasratas, sitä helpommin tärinäkin tulkitaan askeleeksi (Ojala 2004).
Uusimmat

mallit

perustuvat

kiihtyvyysanturitekniikkaan.

Näiden

mittarien

toimintaperiaate on esitetty kuvassa 2. Massa (m) on jousella kiinni rungossa. Kun
liikkeen vaikutuksesta massaan (m) vaikuttaa kiihtyvyys (a), pietsosähköinen materiaali
kokee voiman (F) kaavan 1 mukaan.
F = ma

(1)

Pietsosähköisyys on aineen ominaisuus, jossa kiteen vastakkaisten pintojen välille
syntyy sähköinen jännite, kun kappaleeseen vaikuttaa mekaaninen jännitys.
Vertikaalisen liikkeen vaikutuksesta pietsosähköiseen sensoriin syntyy sähköinen
signaali, jonka perusteella askeleet tunnistetaan.
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Kuva 2. Pietsosähköisen askelmittarin toimintaperiaatekaavio.
Kaupalliset askelmittarit ovat hyvin pieniä, keveitä ja huomaamattomia mukana
kuljetettavia laitteita. Niitä voidaan pitää vyöllä, taskussa tai kaulanauhassa ja näin niitä
voi helposti yhdistellä erilaisiin asuihin. Kaikkein edullisimmat näyttävät vain askeleet
ja määritetyn askelpituuden avulla lasketun matkan, mutta edistyneimmissä näkyy myös
energiankulutuksen arvio kaloreina ja rasvankulutus grammoina sekä aerobiset askeleet.
Aerobiset askeleet tarkoittavat reippaita askelia, jotka otetaan yhtäjaksoisesti.
Uusimmissa laitteissa on usein myös muistipaikat viikon ajanjaksolle.
Askelmittari on hyvä kannustin vähän liikkuvalle ja toimii päivittäisen aktiivisuuden
arvioinnissa, mutta askelmittareista ei ole tutkittua tietoa energiankulutuksen mittareina
(Ojala 2004, 2006). Tutkimuksissa on todettu askelmittareiden olevan hyödyllisiä
seurattaessa päivittäistä aktiivisuutta (Bassett ym. 1996, Corder ym. 2007) ja tarkkoja
askelten määrän laskijoita (Crouter ym. 2003). UKK-instituutin vuonna 2004 tekemässä
tutkimuksessa verrattiin kahden Omronin askelmittarin (mallit HJ-112-E ja HJ-109-E)
tarkkuutta todellisten askelten lukumäärän laskemisessa sekä kevyessä että ripeässä
kävelyssä. Uudempi laite (HJ-112-E eli Walking Style II) mittasi 1000 metrin matkalla

24

sekä kevyen että ripeän kävelyn askelten määrän lähes virheettömästi (virhe 0-2 askelta)
silloin kun laite oli vyötäröllä tai avainkaulanauhassa. (Ojala 2006)
Askelmittareiden antamia energiankulutusarvioita voidaan luotettavuudeltaan verrata eri
lajien itse arvioituihin MET-lukujen (käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.4.) avulla
laskettuihin arvioihin (Fogelholm 2005). Askelmittarilla ei voida mitata ylävartalon
kuormituksen

(esim.

taakan

kanto)

ja

vaihtelevan

maaston

vaikutusta

energiankulutukseen. Tämän johdosta askelmittarin antamaan energiankulutusarvioon
kertyy virhettä vapaa-ajan elämässä. (Hendelman ym. 2000)
Askelmittareiden yhteydessä mainitaan usein päivittäiseksi askeltavoitteeksi 10 000
askelta. Yhdysvaltalaiset ovat tehneet päivittäiseen askelmäärään perustuvan alustavan
indeksoinnin terveillä aikuisilla, jota voidaan käyttää kansanterveydellisiin määrityksiin.
Tässä indeksoinnissa luokittelu tapahtuu 2500 askeleen välisin askelmäärin (Taulukko
1). (Tudor-Locke & Bassett 2004)
Taulukko 1. Päivittäisen askelmäärän mukainen luokittelu.
Päivittäinen askelmäärä

Index

Luokittelu

< 5000

sedentary lifestyle

ei liikkuva

5000 - 7499

low active

vähän liikkuva

7500 - 9999

somewhat active

jonkin verran liikkuva

≥ 10 000

active

liikkuva

≥ 12 500

highly active

runsaasti liikkuva

(Tudor-Locke & Bassett 2004)
On huomattava, että kymmenentuhannen askeleen suositus ei ole riittävä lapsille ja
vastaavasti voi olla liian suuri vanhuksille ja kroonisesti sairaille henkilöille. (TudorLocke & Bassett 2004)
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Vuonna 2004 julkaistussa kanadalaisessa tutkimuksessa tutkittiin askelmittarin käytöllä
saatavia

terveyshyötyjä

istumatyötä

tekevillä

ihmisillä.

Tutkimus

sisälsi

omaksumisvaiheen (4 viikkoa) ja sitoutumisvaiheen (8 viikkoa). Omaksumisvaiheessa
käytiin läpi ohjaajan johdolla opetussuunnitelma sekä asetettiin henkilökohtainen
askelpäämäärä ja seurattiin toteutumaa askelmittarin avulla. Sitoutumisvaiheessa
osallistujat jatkoivat itsenäisesti monitorointia askelmittarin avulla. Tutkittavat
kasvattivat päivittäistä askelmääräänsä keskimäärin 3451 askeleella, joka vastaa noin 30
minuutin

reipasta

kävelyä.

Tilastollisesti

merkittäviä

laskuja

saavutettiin

painoindeksissä, vyötärönympäryksessä ja leposykkeessä. Tutkimuksessa käytetty FSP
(First Step Program) – ohjelma lisäsi fyysistä aktiivisuutta istumatyötä tekevillä
ihmisillä ja on huomattavaa, että korkean painoindeksin omanneet tutkittavat saavuttivat
samanlaisen kasvun fyysisessä aktiivisuudessaan kuin matalamman painoindeksin
omanneet tutkittavat. (Chan ym. 2004)

3.3.3 Aktiivisuusmittari
Aktiivisuusmittari on usein ranteessa pidettävä ”kellomainen” laite, joka mittaa
käyttäjänsä aktiivisuutta. Tutkimuksessa oli käytössä Polar FA20-mittarin prototyyppi,
joka sisältää VTI:n valmistaman kapasitiivisen kiihtyvyysanturin. Mitattu signaali
suodatettiin ja siitä määritettiin kynnysarvoilmaisimella liikkumisen taajuus, joka kehon
parametrien avulla skaalattiin energiankulutukseksi (Kinnunen ym. 2009, Kinnunen ym.
2012).

3.3.4. Muut liikunta-aktiivisuuden mittarit
Luuliikuntamittari
Luuliikunnalla tarkoitetaan liikuntaa, jossa keho saa riittävästi vauhtia ja vastusta,
esimerkiksi pallopelit, hölkkä ja aerobic ovat tehokkaita luuliikuntalajeja. Kun luustoon
kohdistuu riittävästi kuormitusta, siellä tapahtuu rakenteen ja solujen aineenvaihdunnan
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muutoksia, joiden yhteisvaikutuksesta luun mineraalitiheys, massa ja rakenteen lujuus
kehittyvät. Riittävällä luuliikunnalla voidaan lujittaa luustoa ja ehkäistä osteoporoosia.
Iskuja sisältävän ns. impaktiharjoittelun vaikutusta luun mineraalitiheyteen on tutkittu
naisilla, jotka eivät vielä ole vaihdevuosivaiheessa. Tutkimukseen osallistui 120
vapaaehtoista naista ja heidät jaettiin satunnaisesti harjoittelu- tai kontrolliryhmään.
Harjoitteluryhmä osallistui ohjattuun luuliikuntaharjoitukseen 3 kertaa viikossa tunnin
kerrallaan ja sai lisäksi ohjeet päivittäiseen kotiharjoitteluun, jonka kesto oli 10
minuuttia.

Kontrolliryhmää

opastettiin

jatkamaan

normaalia

elämäntapaa.

Harjoitteluryhmässä reisiluunkaulan mineraalitiheys kasvoi 12 kuukauden aikana 1,1 %
ja kontrolliryhmällä pieneni 0,4 %. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tällainen
harjoittelu on tehokas keino parantaa luun mineraalitiheyttä lannerangassa ja reisiluun
yläosassa ennen vaihdevuosi-ikää naisilla. Tutkimustulos voidaan yleistää väestötasolle.
(Vainionpää ym. 2005)
Suomalaisen Newtest Oy:n kehittämän luuliikuntamittarin (Newtest, Luuliikuntamittari)
näyttö kertoo prosentteina, paljonko olet suorittanut päivän tai viikon suositellusta
luuliikuntamäärästä. Laite on pieni, kevyt ja helposti vyötäröllä kannettava laite, jonka
avulla voi seurata liikunnan määrällistä ja laadullista riittävyyttä luuston kannalta.
(http://www.newtest.com/luuliikunta/)

3.4. Internetin käyttö liikunta- aktiivisuuden seurannassa
Tietokoneen ja Internetin avulla tapahtuvaa kommunikointia fyysisen aktiivisuuden
lisääjänä on tutkittu niukasti. Internetyhteyksien yleistyttyä lähes kaikkien saataville
Internetin avulla tapahtuva tietoliikennepohjainen neuvonta ja seuranta on mahdollista
toteuttaa suurille väkimäärille yhtä aikaa ja ennen kaikkea kohtuullisin kuluin. Edellä
mainitut ominaisuudet ovat keskeisiä, koska fyysisesti inaktiivisten ihmisten osuus on
suuri ja terveyspoliittiset resurssimäärät rajalliset.
Tietokonevälitteistä ravitsemusohjausta on tutkittu jonkin verran ja vaikuttaa, että
tietokoneen välityksellä tapahtuva neuvonta on mielekkäämpää lukea ja muistaa sekä
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koetaan henkilökohtaisesti merkityksellisemmäksi kuin standardi materiaali (Brug ym.
1999). Rothert ym. (2006) osoittivat tutkimuksessaan web-pohjaisen räätälöidyn
ohjelman potentiaalisen hyödyn painonpudotuksessa verrattuna web-pohjaiseen
tietopaketti-muotoiseen ohjelmaan. Räätälöidyssä ryhmässä saavutettiin huomattavasti
suurempi painonpudotus ja se koettiin useammin henkilökohtaisesti merkitykselliseksi
sekä hyödylliseksi.
Hollannissa aloitettiin vuonna 2003 randomoitu kontrolli-tutkimus, jonka hypoteesina
oli, että henkilökohtaisen aktiivisuusmonitorin käyttö yhdessä yksilöllisen fyysiseen
aktiivisuuteen perustuvan neuvonnan kanssa kasvattaa valveutuneisuutta omasta
aktiivisuudesta ja sitä kautta lisää fyysistä aktiivisuutta inaktiivisilla ihmisillä. Neuvonta
tapahtui tietoliikennevälitteisesti (Slootmaker ym. 2009). Tutkimuksen tulokset
valmistuivat vuonna 2009 ja aiemmista interaktiivisista tutkimuksista poiketen (Hurling
ym. 2007, Richardson ym. 2007 ja Carr ym. 2008, 2009) tämä tutkimus ei lisännyt
osallistujien fyysistä aktiivisuutta terveillä toimistotyöntekijöillä. Tutkimuksessa kävi
ilmi, että Internet-pohjainen sovellus sitoutti osallistujat hyvin (keskimäärin 10
sisäänkirjautumista 3 kuukauden aikana) ja sovelluksen käyttö onnistui hyvin normaalin
Internetyhteyden avulla. Tutkimuksessa ilmeni, että useat osallistujat odottivat
monipuolisempia ja konkreettisempia neuvoja, vaikka neuvonta oli pyritty räätälöimään
käyttäjän asettamien tavoitteiden pohjalta.

3.5. MET-luvut
Fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärän ja energiankulutuksen arvioinnissa käytetään
yleisimmin MET-lukuja (metabolic equivalent). Yksi MET kuvaa istuvan ihmisen
hapenkulutusta

(1MET~

3,5

ml/kg/min).

MET-luvut

ilmaisevat

liikunnan

kuormittavuuden liikunnan aikaisen energiankulutuksen ja perusaineenvaihdunnan
energiankulutuksen suhteena (Fogelholm 2005). Täten kuormittavuus 4 MET tarkoittaa
liikuntaa, jossa kulutetaan nelinkertaisesti lepotilan energiankulutukseen verrattuna.
MET-lukuja on taulukoitu eri lajeille. (Fogelholm 2005, Ainsworth ym. 2000)
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3.6. Fyysisen aktiivisuuden arviointi
Fyysisen

aktiivisuuden

arviointimenetelmät

voidaan

jakaa

kahteen

ryhmään:

objektiivisiin ja subjektiivisiin menetelmiin. Objektiiviset menetelmät perustuvat
yleensä erilaisiin mittalaitteisiin ja näissä tutkittavan oma arviointi, asenne ja arvot eivät
juuri vaikuta tulokseen. Subjektiivisia menetelmiä ovat tutkittavan omaan arvioon
perustuvat menetelmät, esimerkiksi kysely, haastattelu ja päiväkirja. (Fogelholm 2005)
Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin tässä tutkimuksessa käytettyä kansainvälistä
liikunta-aktiivisuuskyselyä (IPAQ, International Physical Activity Questionnaire).
IPAQ on vuonna 1998 perustetun työryhmän tekemä kyselykaavake, jonka
tarkoituksena on mahdollistaa eri maiden väestön fyysisen aktiivisuuden vertailu.
IPAQ arvioi fyysistä aktiivisuutta kattavasti huomioiden seuraavat neljä ryhmää: vapaaajan fyysinen aktiivisuus, kotitalous- ja pihan(/puutarhan) hoitotyöt, työperäinen
fyysinen aktiivisuus sekä työmatkoista ja muista siirtymisistä aiheutuva aktiivisuus.
Tässä tutkimuksessa käytettiin IPAQin lyhyttä muotoa. Aktiivisuuden arvioinnissa
selvitettiin kuinka paljon (vrk/vko ja min/vrk) henkilö oli suorittanut kuormittavaa
fyysistä aktiivisuutta, kohtuullisesti kuormittavaa aktiivisuutta sekä kävelyyn käytettyä
aikaa. Tutkimuksessa käytetty kyselylomake on liitteenä (liite 1). Edellä mainituille eri
aktiivisuustasoille lasketaan MET-arvot (MET-min/vko) kaavan 2 avulla:
MET-min/vko = µ * aika (min) * tiheys (krt/vko)
jossa

(2)

µ = aktiivisuustasolle määritelty kerroin
aika = aktiivisuustasolla oltu aika minuutteina
tiheys

=

kuinka

monta

kertaa

viikossa

on

suoritettu

kyseistä

aktiivisuustasoa vastaavaa
liikuntaa
Kerroin µ on määritelty 60 kg painavalle henkilölle, joten se täytyy suhteuttaa
tutkittavan henkilön painoon. Kokonaisaktiivisuuden MET-arvo (MET-min/vko)
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saadaan laskemalla eri aktiivisuustasojen MET-arvot yhteen. (Guidelines for Data
Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ))
IPAQ-kaavakkeen antamien tietojen avulla voidaan jaotella aktiivisuutta kolmeen
tasoon: High (korkeaan), Moderate (kohtalaiseen) ja Low (matalaan). Korkean tason
saavuttaa, jos kohtuullisen kuormittavan aktiivisuuden määrä on tunti tai enemmän
päivässä (4*60*7), tai puoli tuntia tai enemmän kuormittavaa liikuntaa päivässä
(8*30*7). Kohtalaisen tason saavuttaa, kun liikkuu kohtuullisesti kuormittavasti puoli
tuntia tai enemmän vähintään neljänä päivänä viikossa (4*30*4) ja matala taso on
kohtalaisen tason alle jäävä määrä liikuntaa viikossa. (Guidelines for Data Processing
and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ))
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4. Tutkimuksen tavoitteet
Pro gradu – tutkielman tarkoituksena oli tutkia valmisteilla olleen laajan väestötasoisen
liikuntatutkimuksen

toteutettavuutta

pilottitutkimuksen

avulla.

Tavoitteena

oli

määritellä mittausproseduurin resurssitarvetta erilaisilla mittauskokoonpanoilla sekä
arvioida

seuranta-palautejärjestelmän

toimivuutta

ja

käyttökelpoisuutta

kuuden

kuukauden liikuntaintervention aikana. Lisäksi tavoitteena oli tutkia syke-, askel- ja
aktiivisuusmittarin, seuranta- ja palautejärjestelmän eri vastaustapojen (sähköposti tai
matkapuhelimen tekstiviesti) ja toteutuneen liikunnan eri raportoimisaikojen (1 viikko
tai 3 viikkoa) sekä käyttäjän saaman palautteen vaikutusta liikunta-aktiivisuuteen ja
kehon antropometrisiin muuttujiin.
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5. Materiaalit ja menetelmät
5.1 Yleistä
Tutkimus toteutettiin huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana vuonna 2006 yhteistyössä
Coronaria Oy:n, Verven, Oulun yliopiston ja Polar Electro Oy:n kanssa.

5.2 Testihenkilöt
Tutkimukseen osallistui 60 vapaaehtoista testihenkilöä, joita informoitiin tutkimuksesta
sekä suullisesti että kirjallisesti ennen tutkimuksen alkua. Testihenkilöistä 57 % oli
naisia ja miehiä 43 %. Tutkimuksen kesto oli kuusi kuukautta. Testihenkilöillä ei ollut
liikuntaa rajoittavia sairauksia.

5.3 Tutkimusryhmät
Tutkimuksen testihenkilöt jaettiin kuvan 3 osoittamiin tutkimusryhmiin.
saa palautetta

Askel- (4 kpl) ja

1 vko:n välein

suorituksistaan, 15

aktiivisuusmittari (4 kpl)

suorituksensa

kpl

Sykemittari 7 kpl

ilmoittavat,

ei saa palautetta

Askel- (4 kpl) ja

30 kpl

suorituksistaan, 15

aktiivisuusmittari (4 kpl)

Testihenkilöt

kpl

Sykemittari 7 kpl

60 kpl

saa palautetta

Askel- (4 kpl) ja

3 vko:n välein

suorituksistaan, 15

aktiivisuusmittari (3 kpl)

suorituksensa

kpl

Sykemittari 8 kpl

ilmoittavat,

ei saa palautetta

Askel- (3 kpl) ja

30 kpl

suorituksistaan, 15

aktiivisuusmittari (4 kpl)

kpl

Sykemittari 8 kpl

Kuva 3. Pilottitutkimuksen tutkimusryhmät
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Testihenkilöt jaettiin satunnaisesti yhden viikon tai kolmen viikon välein suorituksensa
(energian kulutus, liikuntasuoritusten lukumäärä, liikuntasuorituksiin käytetty aika sekä
paino) raportoiviin ryhmiin. Toisena jakoperusteena käytettiin palautetta; puolet
testihenkilöistä sai palautetta raportoinnin jälkeen ja puolet ei saanut. Kolmanneksi
testihenkilöt jaettiin kolmeen eri mittalaiteryhmään: askelmittari-, aktiivisuusmittari- tai
sykemittariryhmään.

Lisäksi

testihenkilöjoukko

oli

jaettu

sähköposti-

ja

tekstiviestivastaajiin (ei näy kuvassa).

5.4 Alku- ja loppumittaukset
Tutkimuksen alussa (0 kk) ja lopussa (6 kk) testihenkilöiltä mitattiin paino,
lepoverenpaine, vyötärön ja lantion ympärysmitta, aerobinen kestävyyskunto sekä
puristusvoima (liite 2). Verenpaine mitattiin automaattimittarilla (OMRON M6, Upper
Arm Blood Pressure Monitor) istuma-asennossa muutaman minuutin levon jälkeen.
Verenpainearvot mitattiin kahdesti ja näiden keskiarvoa käytettiin tuloksissa. Vyötärön
ja lantion ympärysmitta mitattiin testihenkilön seistessä kapeassa haara-asennossa.
Vyötärön mittauskohtana käytettiin suoliluun harjan ja alimman kylkiluun puoliväliä ja
lantion mittauskohtana käytettiin lantion leveintä kohtaa. Aerobinen kestävyyskunto
mitattiin Polarin kuntotestillä (Polar S810, Polar Electro, Kempele, Finland): VO2-max
ja vastaava kuntoluokka. Puristusvoima mitattiin puristusvoimamittarilla (Hydraulic
Hand Dynamometer, SAEHAN Corporation, model 5001) testihenkilön kätisyyden
mukaan, oikeakätiseltä oikeasta kädestä ja vasenkätiseltä vasemmasta kädestä.
Puristuskertoja oli kolme ja tuloksiin otettiin paras lukema. Lisäksi testihenkilöitä
pyydettiin täyttämään lomakkeet, joilla selvitettiin testihenkilöiden sen hetkistä liikuntaaktiivisuutta (IPAQ) (liite 1), arviota omasta kunnosta ja terveydentilasta (liite 2). Alkuja loppumittauksissa käytettiin erilaisia ryhmäkokoja (1-8 henkilöä kerrallaan), jotta
voitiin arvioida tällaisen tutkimuksen resurssitarvetta.
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5.5 Seuranta- ja palautejärjestelmä
Testihenkilöiden tiedot syötettiin alkumittausten jälkeen Coronaria Oy:n toteuttamaan
interaktiiviseen seurantajärjestelmään (Coronaria Impact, Oulu, Finland, kuva 4) ja
tämän jälkeen järjestelmä automaattisesti lähetti testihenkilöille käyttäjätunnuksen ja
salasanan heidän henkilökohtaiselle sivulleen. Täällä he pystyivät (viiveellä) katsomaan
omia alkumittaustuloksia sekä tutkimuksen edetessä heillä oli mahdollisuus seurata
omia liikuntasuorituksiaan ja verrata niitä toisiin ryhmätasolla. Seurantajakson
pituudeksi valittiin kolme viikkoa, jotta kolmen viikon välein raportoivatkin ehtivät
kerryttää tuloksiaan mukaan seurantaan. Tämän jälkeen jakso ”nollaantui”, jotta
järjestelmän toiminta olisi mahdollisimman kannustavaa eli lyhyt heikko jakso,
esimerkiksi sairastuminen, ei vaikuttanut kaikkiin loppuajan tuloksiin.

Kuva 4. Seuranta- ja palautejärjestelmän rakenne
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5.6 Raportointitavat
Testihenkilöt

saivat

automaattisesti

järjestelmältä

raportointipyynnön,

kun

raportointiväli (1 tai 3 viikkoa) täyttyi. Raportointipyynnön vastaanotto sekä siihen
vastaaminen (ohje, liite 8) tapahtuivat joko sähköpostitse tai tekstiviestillä riippuen
kumpaan ryhmään testihenkilö kuului. Sähköpostitse vastaaminen tapahtui pyynnössä
olleen linkin kautta ja tekstiviestivastaus suoritettiin puhelimella vastaamalla
saapuneeseen raportointipyyntöön. Vastaukset tallentuivat automaattisesti järjestelmän
tietokantaan.

5.7 Palaute ja ei-palauteryhmät
Palautteen

saajat

(30

testihenkilöä)

saivat

palautteen

heti

vastattuaan

raportointipyyntöön. Palautteet olivat lyhyitä liikkumaan kannustavia lausahduksia (liite
3), jotka järjestelmä arpoi automaattisesti palautepankista. Palautteeseen vaikutti
liikuntasuoritusten lukumäärä viikossa. Kun liikuntasuoritusten lukumäärä viikossa oli
0-2, palaute oli hiukan patistava. Liikuntasuoritusten viikoittaisen lukumäärän ollessa 34 liikunta-aktiivisuutta pidettiin hyvänä ja vähintään 5 kertaa viikossa liikkuneet saivat
kehuja. Ei-palauteryhmä ei saanut palautetta lainkaan. He raportoivat tuloksensa
järjestelmään saatuaan raportointipyynnön järjestelmältä.

5.8 Liikunnan ohjaus ja liikuntapäiväkirjat
Jokainen testihenkilö sai alkumittausten jälkeen liikuntaohjeen, joka oli mitoitettu
testihenkilöä kannustavaksi hänen alkumittauksissa antamien esitietojen perusteella.
Liikuntaohjeita oli kolmelle kuntotasolle: heikko kunto (oma kuntoarvio heikko tai
välttävä) (liite 4), keskimääräinen kunto (oma kuntoarvio keskimääräinen) ja
erinomainen kunto (oma kuntoarvio hyvä tai erinomainen). Liikuntaohje muodostui
kolmesta 8 viikon jaksosta, joissa jaksokohtainen suositus kasvoi ja näin mahdollisti
kunnon kohentamisen asteittain.
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Tutkittaville annettiin myös liikuntapäiväkirjoja (liite 5) oman muistin tueksi, jotta he
voisivat kirjata suorituksiaan ylös ja myös seurata näin omaa liikkumistaan.
Päiväkirjasivuilta

omat

tiedot

oli

kertymäajan

täytyttyä

helppo

siirtää

raportointipyynnön avulla seurantajärjestelmään.

5.9 Testihenkilöiltä kerätty palaute tutkimuksesta
Testihenkilöiltä pyydettiin palautetta tutkimuksesta kokonaisuudessaan sekä erikseen
alku- ja loppumittaustilanteista (liitteet 6 ja 7). Palautekyselyillä kartoitettiin
testihenkilöiden

tuntemuksia

tutkimuksesta,

mittaustilanteiden

sujuvuutta

sekä

mittausprotokollan ja sovelluksen teknistä toimintaa. Palautteet kerättiin paperilla
nimettömänä ja käsiteltiin ryhmätasolla, jolla taattiin tunnistamattomuus.

5.10 Tilastollinen analyysi
Tutkimustulosten tilastollinen analysointi suoritettiin SPSS-ohjelmalla (versio 14.0 for
Windows). Tuloksista analysoitiin kuuden kuukauden aikana tapahtuneet muutokset
mitatuissa
muuttujissa.

muuttujissa
Analyysiin

sekä

tarkasteltiin

käytettiin

jaksoittaisia

toistettujen

kertymiä

mittausten

raportoiduissa

varianssianalyysiä.

Tarkasteltaessa jaksottaisia kertymiä mukaan otettiin ne testihenkilöt, jotka olivat
raportoineet tuloksensa vähintään seitsemään kahdeksasta jaksosta. Tällä vaatimuksella
pyrittiin varmistamaan, että testihenkilöiden kertymät olivat sidoksissa tutkimukseen.
Hajontaa kuvaavaksi tunnusluvuksi valittiin keskiarvon keskivirhe (SEM eli standard
error of mean). Ryhmien välisiä eroja pidettiin tilastollisesti merkittävinä kun p<0.05.
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6. Tulokset
6.1 Intervention toteutuma
Tutkimuksen keskeytti kuusi testihenkilöä, joka on 10 prosenttia testihenkilöjoukosta.
Keskeyttämisen syyt vaihtelivat tapauskohtaisesti. Lisäksi kaksi testihenkilöä tuli
raskaaksi tutkimusajanjakson aikana ja yksi sairastui siten, että se esti liikkumisen,
jonka vuoksi heidät jätettiin tulostenkäsittelyn ulkopuolelle. Edellä mainittujen lisäksi
kahden testihenkilön liikunta-aktiivisuus viikkoa ennen alkumittauksia (IPAQ-lomake)
oli poikkeuksellisen korkea, joten heidät myös jätettiin pois tulostenkäsittelystä.
Keskeyttäneiden ja poikkeuksellisten tulosten hylkäämisen jälkeen testihenkilöistä 55,2
% (n=27) oli naisia ja 44,9 % (n=22) miehiä (Kuva 5).

%

Sukupuolijakauma (n=49)

70,0
60,0
50,0

Naiset
Miehet

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Kuva 5. Testihenkilöiden sukupuolijakauma (n=49)
Testihenkilöiden iän keskiarvo (± SD) oli 34,4 ± 8,1 vuotta. Testihenkilöiden
ikäjakauma (kuva 6) osoittaa, että ikäluokka 31–40 vuotta oli suurin yksittäinen ryhmä
(n=21) ja ikäluokka 51vuotta tai enemmän oli pienin ryhmä (n=3). Tutkituista 77,6 %
oli korkeintaan 40-vuotiaita.
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Ikäjakauma (n=49)

lkm
30
25
20

31-40
21-30

15
41-50

10

51-

5
0
Ikäväli

Kuva 6. Testihenkilöiden ikäjakaumat (n=49)

6.2 Interventiolla saavutetut fyysisen aktiivisuuden ja kunnon muutokset
6.2.1 Muutokset kuntoluokkajaon perusteella
Seuraavassa (taulukko 2) tarkastellaan alku- ja loppumittausten parametreja, kun
testihenkilöryhmä jaettiin kahteen kuntoluokkaryhmään alkumittaustilanteen pohjalta:
matala aerobinen kunto (n=25) ja korkea aerobinen kunto (n=24). Matala aerobinen
kunto

–

ryhmän

(LOWFIT)

muodostivat

testihenkilöt,

joiden

kuntoluokka

alkumittauksessa oli 2 (huono), 3 (välttävä) tai 4 (keskiverto) ja korkea aerobinen kunto
– ryhmän (HIGHFIT) muodostivat he, joiden kuntoluokka alkumittauksessa oli 5
(hyvä), 6 (erittäin hyvä) tai 7 (erinomainen). Tuloksista nähdään, että muuttujissa paino,
vyötärön ympärys, yläpaine ja VO2max ryhmien väliset erot ovat tilastollisesti
merkittäviä (p<0,05).
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Taulukko 2. LOWFIT- ja HIGHFIT- ryhmien alku- ja loppumittaustulokset, sekä
muutoksen ero ryhmien välillä. LOWFIT-ryhmään kuuluivat testihenkilöt, joiden
alkumittauksen kuntoluokka oli 2 (huono), 3 (välttävä) tai 4 (keskiverto). HIGHFITryhmään kuuluivat testihenkilöt, joiden alkumittauksen kuntoluokka oli 5 (hyvä), 6
(erittäin hyvä) tai 7 (erinomainen).
Ryhmä

Alkumittaus

Loppumittaus

ka

SEM

ka

SEM

Paino

LOWFIT

79

3,2

77

3,0

(kg)

HIGHFIT

70

2,9

71

3,2

Vyötärön ympärys

LOWFIT

88

2,5

88

2,4

(cm)

HIGHFIT

82

2,2

84

2,7

Lantion ympärys

LOWFIT

102

1,6

102

1,3

(cm)

HIGHFIT

98

1,2

98

1,2

Lepoverenpaine:

LOWFIT

136

3,3

131

2,4

yläpaine (mmHg)

HIGHFIT

130

2,6

131

2,4

Lepoverenpaine:

LOWFIT

84

2,5

84

2,0

alapaine (mmHg)

HIGHFIT

79

1,5

80

1,7

VO2max

LOWFIT

36

1,4

38

1,4

(ml/kg/min)

HIGHFIT

48

1,6

46

1,9

Puristusvoima

LOWFIT

52

2,9

52

2,6

(kg)

HIGHFIT

53

2,8

53

2,8

IPAQ

LOWFIT

2301

421

2609

473

(MET-min/week)

HIGHFIT

2656

362

2361

350

p-arvo

α
0,004**
0,024*
0,649
0,039*
0,854
0,001**
0,869
0,371

SEM = standard error of mean eli keskiarvon keskivirhe, * p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
α = p-arvo on laskettu muuttujan alku- ja loppumittauksien väliselle erolle ryhmien välillä

Kuvassa 7 on havainnollistettu painon, vyötärön ympäryksen, maksimaalisen
hapenottokyvyn (VO2max) ja systolisen verenpaineen muutoksia LOWFIT- ja HIGHFITryhmien välillä tutkimuksen alku- ja loppumittauksissa. LOWFIT-ryhmällä paino laski
2,5 % ja HIGHFIT-ryhmällä paino nousi 1,4 % (Kuva 7 a).

LOWFIT-ryhmällä

vyötärön ympärys pysyi samana ja HIGHFIT-ryhmällä se kasvoi 2,4 % (Kuva 7 b).
Maksimaalisessa hapenottokyvyssä (VO2max) LOWFIT-ryhmällä tapahtui 6 %:n kasvu
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ja HIGHFIT-ryhmällä 4 %:n lasku (Kuva 7 c). LOWFIT-ryhmällä systolinen paine laski
3,7 % ja HIGHFIT-ryhmällä se nousi 0,8 % (Kuva 7 d).

Kuva 7. Painon (a), vyötärön ympäryksen (b), maksimaalisen hapenottokyvyn (c) ja
systolisen paineen (d) muutokset alku- ja loppumittauksissa LOWFIT- ja HIGHFITryhmillä.

6.2.2 Muutokset IPAQ:in aktiivisuusluokkajaon perusteella
Taulukossa 3 on esitetty alku- ja loppumittausparametrien arvot, kun testihenkilöryhmä
jaettiin kolmeen aktiivisuusryhmään alkumittausten IPAQ-lomakkeen pohjalta: matala
aktiivisuus (LOWACT, n=13), keskimääräinen aktiivisuus (MODACT, n=17) ja korkea
aktiivisuus (HIGHACT, n=19).
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Taulukko

3.

LOWACT-,

MODACT-

ja

HIGHACT-ryhmien

alku-

loppumittaustulokset, sekä muutoksen ero ryhmien välillä.
Ryhmä

Alkumittaus Loppumittaus

p-arvo

ka

SEM

ka

SEM

α

LOWACT

76

4,8

76

5,1

0,499

MODACT

71

3,7

69

3,1

HIGHACT

77

3,4

77

3,5

LOWACT

87

4,0

87

3,9

MODACT

84

2,8

84

2,6

HIGHACT

86

2,6

86

3,1

LOWACT

101

2,2

101

2,0

MODACT

98

2,0

99

1,6

HIGHACT

101

1,5

101

1,4

Lepoverenpaine:

LOWACT

131

4,5

130

2,8

yläpaine

MODACT

135

3,6

130

2,8

(mmHg)

HIGHACT

132

3,4

133

3,1

Lepoverenpaine:

LOWACT

80

3,3

82

2,2

alapaine

MODACT

84

2,5

84

2,4

(mmHg)

HIGHACT

81

2,2

81

2,3

VO2max (ml/kg/min)

LOWACT

38

2,4

38

1,9

MODACT

40

2,2

40

2,0

HIGHACT

47

1,9

47

2,1

LOWACT

51

3,6

50

3,6

MODACT

51

3,6

50

3,1

HIGHACT

55

3,2

56

3,2

LOWACT

722

116

2019

448

MODACT 1649

180

2143

602

HIGHACT 4414

367

3117

419

Paino (kg)

Vyötärön ympärys (cm)

Lantion ympärys (cm)

Puristusvoima (kg)

IPAQ (MET-min/week)

0,799

0,844

0,380

0,573

0,802

0,633

0,003**

SEM = standard error of mean eli keskiarvon keskivirhe, * p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
α = p-arvo on laskettu muuttujan alku- ja loppumittauksien väliselle erolle ryhmien välillä

ja
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Kuvassa 8 on esitetty IPAQ:in antaman fyysisen aktiivisuuden muutos eri
aktiivisuusryhmittäin alku- ja loppumittauksissa. LOWACT-ryhmän aktiivisuus kasvoi
180 % ja MODACT-ryhmän aktiivisuus kasvoi 30 %. HIGHACT-ryhmällä aktiivisuus
laski 29 %.

Kuva 8. LOWACT-, MODACT- ja HIGHACT-ryhmien IPAQ-arvojen muutokset alkuja loppumittauksissa.

6.3

Intervention

aiheuttamat

muutokset

mittalaitteiden

sekä

palaute-

ja

seurantajärjestelmän näkökulmasta
Tarkasteltaessa alku- ja loppumittausten tuloksia eri laiteryhmittäin havaittiin, että paino
ja maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) muuttuivat tilastollisesti merkittävästi eri
laiteryhmien välillä. Kuvassa 10 on havainnollistettu painon ja maksimaalisen
hapenottokyvyn muutosta ryhmittäin. Askelmittariryhmässä paino nousi 2,6 %, kun taas
aktiivisuusmittariryhmillä paino laski 2,6 % ja sykemittariryhmällä 1,4 % (p=0,013)
(Kuva 10 a). Maksimaalisen hapenottokyvyn (VO2max) muutokset olivat seuraavat:
askelmittariryhmällä laskua 6,5 %, aktiivisuusmittariryhmällä nousua 5 % ja
sykemittariryhmällä arvo pysyi samana (p=0,038) (Kuva 10 b).
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Kuva10. Painon muutos a) ja maksimaalisen hapenottokyvyn muutos b) laiteryhmittäin
tutkimuksen alku- ja loppumittausajankohtien avulla esitettynä.
Mittalaiteryhmittäin tarkasteltuna paino on lähtenyt aluksi kaikilla ryhmillä laskuun
(kuva 11) ja käyrät menevät varsin samantyylisesti aina kolmannen jakson loppuun asti.
Tämän jälkeen askelmittariryhmällä paino alkaa nousta ja on lopussa lähtöpainoa
vastaavassa arvossa. Sykemittariryhmän paino ei laske enää kolmannen jakson jälkeen,
vaan

pysyy lähes

muuttumattomana

loppuun

asti.

Aktiivisuusmittariryhmällä

painonmuutos säilyttää alaspäin johtavan suunnan ja on lopussa noin 2,7 kg alkupainoa
alempana.
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Kuva 11. Painonmuutos askel-, aktiivisuus- ja sykemittari -ryhmittäin tutkimusajalta
kolmen viikon jaksoissa tarkasteltuna.

6.4 Palautteet
6.4.1 Palautteet alkumittauksista
Ensimmäisen kohdan väitteet koskivat tutkimusta. Pienissä ryhmissä (1-2 tai 3-4
hlöä/ryhmä) testihenkilöt kokivat useammin saaneensa riittävästi informaatiota
tutkimuksesta sekä heille myös selvisi, mitä tutkitaan paremmin kuin isoissa ryhmissä
(5-6 tai 7-8 hlöä/ryhmä). Käytäntö ongelmatilanteissa selvisi myös pienissä ryhmissä
olleille paremmin.
Toisessa kohdassa väittämät käsittelivät mittaustilannetta. Tarkasteltaessa koko
testihenkilöjoukkoa valtaosa koki, että riittävää yksityisyyttä noudatettiin, tunnelma
mittaustilanteessa oli rauhallinen ja epäselviin kohtiin oli pystynyt kysymään
tarkennusta. Tässä kohdassa ryhmäkoon 5-6 hlöä/ryhmä vastaukset hieman erosivat
toisten ryhmäkokojen vastauksista. Heillä oli enemmän osin erimieltä ja täysin erimieltä
-vastauksia.
Seuraavan kohdan väitteet koskivat mittalaitetta. Valtaosa testihenkilöistä koki
saaneensa riittävästi tietoa laitteesta ja saaneensa toimintakuntoon asetetun laitteen
mukaansa. Testihenkilöistä 70 % kertoi itse opetelleensa laitteen käytön.
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Viimeisessä ryhmässä olleet väitteet käsittelivät seurantapalautejärjestelmän käyttöä.
Pienissä ryhmissä (1-2 ja 3-4 hlöä/ryhmä) omien suoritusten lähettämistapa selvisi
testihenkilöille paremmin kuin isoissa ryhmissä. Yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta
kaikille tuli käyttäjätunnus ja salasana sovitusti samoin kuin henkilökohtaiselle sivulle
päästiin ongelmitta.
Avoin kysymys tutkimuksen hyödyllisyydestä ja kiinnostavuudesta osoitti, että asia
koettiin tärkeäksi ja hyödylliseksi. Tällaiseen tutkimukseen osallistumisen koettiin
auttavan lisäämään liikkumista, tiedostamaan omaa liikunta-aktiivisuutta ja tehostamaan
suorituksia. Tutkimuksen huonoksi puoleksi koettiin laitteiden satunnaistaminen
testihenkilöille. Myös kuntotestien suppeus sai kommentteja.

6.4.2 Palautteet loppumittauksista
Ensimmäisen kohdan väitteet käsittelivät tuntemuksia tutkimuksesta. Tutkimuksen
koettiin herättäneen kiinnostuksen omaan hyvinvointiin ja kannustaneen liikkumaan.
Molemmissa väittämissä karkeasti 80 % vastaajista oli samaa mieltä tai osin samaa
mieltä. Valtaosa vastaajista ei myöskään kokenut tutkimusta painostavaksi. Tässä
väittämässä ei tullut mainittavaa eroa yhden ja kolmen viikon välein vastanneiden
ryhmien välille.
Seuraavan ryhmän väitteet koskivat mittaustilannetta. Testihenkilöt kokivat, että
riittävää yksityisyyttä noudatettiin, tunnelma oli rauhallinen ja mittaustapahtuma oli
sujuva.
Kolmannen ryhmän muodostivat mittalaitetta koskeneet väitteet. Palautteiden tarkastelu
tehtiin

laiteryhmittäin.

Ensimmäinen

väitteistä

koski

tuotteen

soveltumista

käyttötarpeisiin ja siinä sykemittariryhmän testihenkilöistä 83 % oli täysin tai osin
samaa mieltä väittämän kanssa ja 0 % täysin eri mieltä. Aktiivisuusmittariryhmästä 47
% oli samaa tai osin samaa mieltä väittämän kanssa ja askelmittariryhmästä vastaava
prosentti oli 44 %. Palautteista havaittiin, että askel- ja aktiivisuusmittariryhmissä
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suurin yksittäinen osuus vastauksista oli annettu vastausvaihtoehdolle osin eri mieltä.
Mittarin käyttö kannusti liikkumaan enemmän –väitteeseen ei askelmittariryhmästä
kukaan vastannut olevansa täysin samaa mieltä ja osin samaa mieltä oli 44 %. Samaa
tai osin samaa mieltä oltiin aktiivisuusmittariryhmässä 67 %:n ja sykemittariryhmissä
70 %:n mielestä. Laitteen käyttö koettiin kaikissa ryhmissä pääsääntöisesti helpoksi ja
luontevaksi samoin laitteita käytettiin säännöllisesti. Laite toimi luotettavasti –väitteessä
vastattiin kaikissa ryhmissä pääsääntöisesti samaa tai osin samaa mieltä, joskin 33 %
aktiivisuusmittariryhmäläisistä valitsi vastauksekseen osin eri mieltä.
Neljännen

valintakohdan

väitteet

koskivat

seurantajärjestelmän

käyttöä.

Henkilökohtaisten tulosten lähettäminen sai sekä sähköposti- että tekstiviestiryhmissä
valtaosin samaa tai osin samaa mieltä vastauksen. Tulosten raportointiväli koettiin
sopivaksi

sekä

yhden

että

kolmen

viikon

välein

vastanneiden

joukossa.

Henkilökohtaisen sivun tulosten selkeyttä ja analyysien kuvaavuutta koskeneissa
väittämissä oli suurehko ei osaa sanoa –vastausten osuus, joskin enemmistö oli osin tai
täysin samaa mieltä. Avoimen kysymyksen perusteella suurimmat ongelmat tulosten
lähettämisessä tekstiviestillä olivat tekstiviestiohjeen epäselvyys, pyydettyjen arvojen
järjestyksen muistaminen sekä raportointiviestin hylkäys järjestelmän taholta.
Sähköpostitse vastanneilla vastauslinkki ei auennut aina.
Viimeisen kohdan väitteet koskivat palautetta ja tähän osioon vastasivat vain palautetta
saaneet. Vastaajista 80 % oli osin tai täysin samaa mieltä Palaute tuli heti tulosten
lähettämisen jälkeen – väitteen kanssa. Palautteen kannustavuutta ja informaation
riittävyyttä koskeneet väitteet hajauttivat vastauksia kovasti. Palaute koettiin
kannustavaksi (osin ja täysin samaa mieltä) 40 % vastauksissa ja ei-kannustavaksi (osin
ja täysin eri mieltä) 36 % vastauksista. Informaation riittävyydessä vastaavat luvut
olivat 44 % ja 32 %. Palaute ei vaikuttanut negatiivisesti (osin ja täysin eri mieltä) 64 %
vastaajista. Palautetarkastelu suoritettiin myös tarkastelemalla yhden ja kolmen viikon
välein raportoineiden ryhmien vastauksia. Tämä tarkastelu osoitti, että yhden viikon
välein raportoineet olivat 100 % saaneet palautteen heti tulosten lähettämisen jälkeen,
kun taas kolmen viikon välein raportoineiden vastauksissa vastaukset hajaantuivat
kaikille vastausvaihtoehdoille. Kolmen viikon välein raportoineiden ryhmässä ei kukaan
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ollut täysin samaa mieltä palautteen kannustavuutta koskeneen väittämän kanssa ja 10
% koki palautteen vaikuttaneen negatiivisesti.

6.5 Mittausten resurssitarve
Tutkimuksen mittaustilanteiden resurssitarvetta pyrittiin selvittämään käyttämällä alkuja loppumittaustilanteissa erilaisia ryhmäkokoja, jotka vaihtelivat yhdestä kahdeksaan
testihenkilöön per ryhmä. Alkumittausryhmissä oli ajoittain myös kaksi mittaajaa.
Alkumittauksissa kului aikaa testihenkilöä kohti keskimäärin 48,6 minuuttia, kun
mittauksia oli suorittamassa yksi mittaaja. Kun mittauksia oli suorittamassa kaksi
mittaajaa, saatiin testihenkilöä kohti kuluneeksi ajaksi keskimäärin 38,5 minuuttia.
Loppumittauksissa mittaajia oli vain yksi ja kului aikaa yhtä testihenkilöä kohti
keskimäärin 35,7 minuuttia. Mittausten lisäksi aikaa kului testihenkilöiden tietojen
syöttämiseen järjestelmään. Arvioisin, että yhden testihenkilön tietojen syöttämiseen
kului aikaa keskimäärin viisi minuuttia yhtä syöttökertaa kohden.
Lisäksi tarkoituksena oli löytää mahdollisimman toimiva ratkaisu mittausten
suorittamiseen sekä arvioida mahdollisuutta tehdä mittauksia liikkuvana yksikkönä.
Mittaustilanne aloitettiin arpomalla testihenkilöille heidän tutkimusnumeronsa ja
kertomalla heille tulevasta tutkimuksesta. Mittausten suorittamisjärjestyksessä oli
otettava huomioon, että kuntotestin antama maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) ja
lepoverenpaine ovat suureita, jotka riippuvat voimakkaasti mitattavan sykkeestä ja
vaativat näin ollen pienen levon ennen mittauksen suorittamista. Tutkimuksen esittely
tarjosi testihenkilöille lepohetken, jonka jälkeen kaikilta otettiin yhtä aikaa kuntotesti.
Kuntotestin jälkeen ryhmä jaettiin laiteryhmittäin (max 3) ja pyrittiin siihen, että
kaikilla oli jotain tekemistä. Yksi ryhmä meni punnituksiin sekä vyötärön ja lantion
mittauksiin, toinen ryhmä alkoi täyttää lomakkeita ja kolmas sai opastusta
mittalaitteeseensa sekä raportointitapaansa. Ryhmät kiersivät eri mittauspisteissä
vuorotellen. Verenpaine pyrittiin mittaamaan hetken istumisen jälkeen esim.
lomakkeiden täytön jälkeen. Viimeisimmäksi jätettiin puristusvoiman mittaus, jotta
siinä aiheutuva rasitus ei vaikuttaisi edellä mainittuihin herkkiin mittaussuureisiin.
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Lopuksi pyrittiin, että kaikilla oli mahdollisuus kysyä epäselviksi jääneitä kysymyksiä
ja saada tarkennusta mieleen nousseisiin asioihin.
Loppumittaukset suoritettiin soveltaen samalla kaavalla kuin alkumittaukset. Nyt alun
rauhoittuminen kuntotestiin edelsi kevyttä keskustelua kuluneesta tutkimusajasta ja
mahdollisesti esiintyneistä ongelmista. Kuntotestin jälkeen otettiin verenpaine
vuorotellen kaikilta toisten täyttäessä lomakkeita sillä välin. Seuraavaksi käytiin painon,
vyötärön ja lantion mittauksissa, joiden jälkeen suoritettiin vielä puristusvoimatesti.

6.6 Seuranta- ja palautejärjestelmän toiminta
Tutkimuksessa käytetty seuranta- ja palautejärjestelmä toimi pääsääntöisesti sujuvasti
eli raportointipyynnöt ja palautteet saapuivat ajallaan testihenkilöille. Joissakin
tapauksissa esiintyi pientä viivettä ja esimerkiksi alkumittausten tulosten ilmestymistä
henkilökohtaiselle

sivulle

ehdittiin

odotella

jonkin

aikaa.

Pilottitutkimuksen

tarkoituksena oli pyrkiä löytämään mahdolliset ongelmat järjestelmän toiminnassa ja
korjata ne heti.
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7. Pohdinta ja johtopäätökset
Fyysisen aktiivisuuden lisääminen väestötasolla ehkäisee lihavuutta ja pienentää
useiden sairauksien riskiä (Laaksonen 2005, Kesäniemi 2001, Hu 2004). Ylipainoisten
suomalaisten osuus kasvaa vuosi vuodelta, vuonna 2011 ylipainoisia (BMI ≥25 kg/m2)
oli 60 % miehistä ja 44 % naisista (Helakorpi ym. 2012). Vastaavat luvut vuonna 2010
olivat 58 % ja 43 % ja vuonna 2003 54 % ja 38 %. Kansallinen Finriski 2007 –
terveystutkimus osoittaa, että suomalaisten vyötärönympärys on kasvanut vuodesta
1987 alkaen molemmilla sukupuolilla (Peltonen ym. 2008).
Kansallisen liikuntatutkimuksen (2009–2010) mukaan vuonna 2009 44 % suomalaisista
liikkui terveyden kannalta riittävästi, kun kriteerinä käytettiin vähintään neljää
liikuntakertaa viikossa vähintään 30 minuuttia päivässä hengästyen tai hikoillen.
Vuonna 2005 luku oli 36 %, joten muutosta parempaan on tapahtunut, mutta edelleen
vajaa 1,9 miljoonaa suomalaista liikkuu terveyden kannalta riittämättömästi
(Kansallinen liikuntatutkimus 2009-2011). Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto
2010 – katsauksesta käy ilmi, että noin puolet työikäisistä harrasti reipasta tai rasittavaa
kestävyysliikuntaa viikoittain, mutta alle viidennes liikkui riittävästi lihaskunnon ja
liikehallintakyvyn kannalta (Husu ym. 2011 ). Tutkimuksemme osoitti, että
liikuntainterventiolla,

joka

sisältää

oman

liikunta-aktiivisuuden

monitorointia

liikuntamittareilla (syke-, aktiivisuus- tai askelmittarilla) sekä interaktiivisen seurantaja palautejärjestelmän, voidaan lisätä fyysistä aktiivisuutta ja parantaa kestävyyskuntoa
niillä testihenkilöillä, joilla alkutilanteessa on heikko kunto ja vähän fyysistä
aktiivisuutta.
Tutkimuksessamme lähtötason alimman aktiivisuuden LOWACT-ryhmässä fyysinen
aktiivisuus kasvoi 180 % ja MODACT-ryhmässä fyysinen aktiivisuus kasvoi 30 %,
HIGHACT-ryhmässä fyysinen aktiivisuus laski 29 %. LOWACT- ja MODACTryhmien kasvanut fyysinen aktiivisuus on yhtenevä muiden tutkimusten kanssa, joissa
on tutkittu fyysisen aktiivisuuden lisäämistä Internet- ja/tai matkapuhelin- pohjaisten
sovellusten avulla (Hurling 2007, Fukuoka 2010, Fukuoka 2012). HIGHACT-ryhmän
tulos vaikuttaa yllättävältä, mutta on tärkeä havaita, että heidän aktiivisuutensa säilyy
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kuitenkin varsin hyvällä tasolla (yli 3100 MET-min/week). Tuloksen pohjalta on
tärkeää miettiä, miksi tutkimus ei vaikuttanut HIGHACT-ryhmään yhtä suotuisasti kuin
LOWACT- ja MODACT-ryhmiin. Paljon liikkuvat testihenkilöt saattoivat kokea
tutkimuksen vaatimattomaksi ja hyödyttömäksi itselleen eli he olisivat kaivanneet
esimerkiksi perusteellisempaa kuntotestausta. Myös Slootmakerin (2009) tutkimuksessa
havaittiin osallistujien kaipaavan hyvin henkilökohtaisesti räätälöityjä neuvoja ja
kannustuksia.

Toiseksi

on

mahdollista,

että

monitorointilaite

koettiin

kannustamattomaksi, esimerkiksi jos testihenkilö sattui saamaan askelmittarin ja
harrastamaan liikuntamuotoja, joita askelmittari ei kykene mittaamaan, kuten pyöräilyä
tai hiihtoa. Lisäksi on tarpeen pohtia oman arvion oikeellisuutta arvioitaessa
liikunnallista aktiivisuutta. Aaltonen ym. (2012) ovat havainneet tutkimuksessaan, että
ulkoinen motivaatio on alkuvaiheessa tärkeä tekijä, kun vähän liikkuva henkilö
aktivoituu fyysisesti, joskin sisäinen motivaatio tarvitaan, jotta fyysinen aktiivisuus
jatkuu pitkään ja muotoutuu elämäntavaksi (Aaltonen ym. 2012).
Toinen merkittävä tutkimustulos oli, että LOWFIT-ryhmän fyysinen kunto (VO2max)
kasvoi 6 % ja paino (kg) laski 3 %, vastaavasti HIGHFIT-ryhmässä fyysinen kunto
(VO2max) laski 4 % ja paino (kg) nousi 1 %. Internet ja/tai kännykkä-pohjaisia
sovelluksia

on

käytetty

jo

hieman

aiemmin

painonpudotus-

ja

painonhallintatutkimuksiin (Tate 2001, Tate 2003) ja näissä on saavutettu hyviä tuloksia
painon pudotuksen osalta. Tutkimuksemme LOWFIT-ryhmän painon lasku on
samansuuntainen, joskin hieman maltillisempi. Tämä lienee seurausta siitä, että meidän
tutkimuksessamme

fyysisen

aktiivisuuden

ja

kunnon

lisääminen

olivat

päätutkimuskohteita, esimerkiksi palautejärjestelmä antoi palautteen suoritettujen
liikuntakertojen perusteella.
Testihenkilöiden

mielipiteet

palautejärjestelmän

antamien

palautteiden

kannustavuudesta ja informaation riittävyydestä hajaantuivat kovasti: palaute koettiin
kannustavaksi (osin ja täysin samaa mieltä) 40 % vastauksissa ja ei-kannustavaksi (osin
ja täysin eri mieltä) 36 % vastauksista, informaation riittävyydessä vastaavat luvut
olivat 44 % ja 32 %. Tämä palauteosa-alue tutkimuksessamme vaatii jatkokehittelyä.
On tarpeen tutkia, millainen palaute kannustaa ketäkin liikkujaa. Teknisesti yleisviesti
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on helppo ja edullinen toteuttaa, mutta voi jäädä huomioimatta. Yksilöidympi on
hankalampi toteuttaa, mutta kannustanee enemmän (Fukuoka 2012). Meillä palaute
määräytyi viikoittaisten liikuntakertojen mukaan. Järjestelmää voisi kehittää siten, että
se pystyisi havaitsemaan raportoinneista parhaan suorituksen ja antamaan tällöin
erikoisviestin. Korkiakankaan (2010) väitöskirjan mukaan liikunnallisen pääoman
kartuttaminen on mahdollista myös vähän liikkuvilla tavoitteiden, myönteisen
palautteen ja pystyvyyden tunteen lisääntymisen kautta. Tämän pohjalta voisi pohtia
mahdollisuutta lisätä järjestelmään kunkin testihenkilön henkilökohtaiset tavoitteet
(esimerkiksi liikuntakerrat viikossa) ja näiden toteutuessa testihenkilö saisi runsaan
myönteisen palautteen.
Tutkimuksemme koostui useasta eri muuttujasta ja on vaikea eritellä, mikä osa-alue
vaikutti eniten fyysisen aktiivisuuden muutokseen. Meillä ei ollut tutkimuksessamme
kontrolliryhmää,

mikä

on

tutkimuksen

heikkous.

Lisätutkimus

seuranta-

ja

palautejärjestelmän vaikutuksesta olisi mielenkiintoista toteuttaa siten, että mukana olisi
kontrolliryhmä ja muuttujia rajattaisiin, esimerkiksi kaikki testihenkilöt saisivat saman
monitorointilaitteen ja vain osa pääsisi käyttämään seuranta- ja palautejärjestelmää.
Tutkimuksen resurssitarpeita pohdittaessa on tärkeää tuoda esiin toisen mittaajan etu
isoissa ryhmissä. Tällöin mittaustilanne pysyi kiireettömänä ja testihenkilöt eivät
joutuneet odottelemaan eri osioiden välillä. Tulosten syöttämiseen käytetty aika tulee
pienenemään, kun syöttösivun ulkoasu muokataan loogisempaan järjestykseen.
Tutkimuksen yleisesittely on mahdollista pitää isolle ryhmällä kerralla ja mittaukset
suoritettiin jouhevasti kahdella mittaajalla alle 10 testihenkilöryhmälle, mutta
laiteopastus (kädestä pitäen) vaatii pienehkön ryhmän, jotta jokainen saa tarvitsemansa
tuen laitteen käyttöön. Tutkimuksen perusteella mittaustilanteita kannattaa organisoida
uudelleen siten, että kerrottaessa monitorointi laitteesta (tai raportointitavasta ja –
välistä) kaikki kuuntelijat ovat saman laitteen (tai raportointitavan) saaneita. Näin
vältetään testihenkilöiden kuormittaminen jopa sekoittaminen ylimääräisellä tiedolla.
Mittaukset voidaan suorittaa liikkuvan yksikön avulla ja usealle testihenkilölle
kerrallaan, jos pystytään varaamaan riittävän suuri tila mittausten suorittamista varten.
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Tilaa tarvitaan mm. luotettavan kuntotestin saamiseksi testihenkilöiltä ja heidän
yksityisyyden turvaamiseksi. Kaikki mittalaitteet olivat kooltaan helposti mukana
kuljetettavia, joten siinä ei ole estettä liikkuvalle mittausryhmälle.
Fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen tähtäävä liikuntaohjelma, jossa käytetään liikuntaaktiivisuuden monitorointiin tarkoitettuja mittalaitteita ja interaktiivista seuranta- ja
palautejärjestelmää, lisää fyysistä aktiivisuutta niillä terveillä testihenkilöillä, joilla
alkutilanteessa

on

heikko

kestävyyskunto

tai

vähän

fyysistä

aktiivisuutta.

Tutkimuksessa käytössä olleet mittarisovellukset ja seuranta- ja palautejärjestelmä
muodostavat toimivan konseptin, jolla saattaa olla kansanterveydellistä merkitystä
väestötason liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.
Tutkimuksen aihe on ajankohtainen edelleen ja uusia sovelluksia tulee kokoajan
markkinoille. Nykyään on saatavilla mm. kenkään asennettavia matkan mittausantureita
tai älypuhelimeen gps-paikannukseen perustuvia matkaa mittaavia ohjelmia. Kun
ihminen löytää motivaation aktiiviseen elämään, fyysistä aktiivisuutta tukevia teknisiä
laitteita on saatavilla.
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8. Yhteenveto
Liikuntainterventiolla saatiin lupaavia tuloksia niiden testihenkilöiden osalta, joilla
alkutilanteessa oli heikko kunto tai vähän fyysistä aktiivisuutta. Fyysinen aktiivisuus
kasvoi huomattavasti (180 %) matalan aktiivisuuden (LOWACT) ryhmässä ja
keskivertoaktiivisuuden (MODACT) ryhmässäkin aktiivisuus kasvoi merkittävästi (30
%). Korkean aktiivisuuden ryhmässä (HIGHACT) fyysinen aktiivisuus laski 29 %.
Toisena tuloksena saatiin, että matalan kunnon ryhmä (LOWFIT) kasvatti tutkimuksen
aikana kuntoaan (VO2max) 6 %, kun taas korkean kunnon ryhmässä (HIGHFIT) kunto
laski 4 %. Tulosten perusteella intervention rakenne, monitorointilaite ja seuranta- ja
palautejärjestelmä, sopii hyvin liikuntaharrastusta aloitteleville.
Testihenkilöiltä kerätyt palautteet tutkimuksesta paljastivat, että seuranta- ja
palautejärjestelmän

antamat

palauteviestit

vaativat

kehittämistä

ja

tarkempaa

perehtyneisyyttä ihmisten motivointiin.
Palautteiden kannustavuus ja informaation riittävyys hajaannuttivat mielipiteitä kovasti.
Henkilökohtaisempi palaute kannustaisi tehokkaammin ja sen avulla voitaisiin
paremmin ottaa huomioon mahdollinen tarve yksilöidymmälle tuelle muutosvaiheessa.
Tutkimuksen alku- ja loppumittausten resurssitarpeita arvioitaessa havaittiin, että
opastus monitorointilaitteen (/seuranta- ja palautejärjestelmän) käyttöön on tehokkainta
suorittaa siten, että kaikki kuulijat ovat saman laitteen (/raportointitavan ja -välin)
käyttäjiä. Näin vältetään testihenkilöiden kuormittaminen, jopa sekoittaminen,
ylimääräisellä tiedolla. Tutkimuksen yleisesittely on mahdollista pitää isolle ryhmälle
kerrallaan ja alku- sekä loppumittaukset voi suorittaa useamman testihenkilön ryhmälle,
jos käytettävissä on riittävän iso tila luotettavan kuntotestin saamiseksi sekä
testihenkilöiden yksityisyyden turvaamiseksi.
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Kannustuksia:
1-2 liikuntasuoritusta: Alkuun ”Liikunta-aktiivisuutesi kaipaa tehostusta”
Tiesitkö, että
lumityöt käyvät kuntoilusta.

Mitä enemmän liikut,
sitä enemmän jaksat.

Aurinko paistaa,
suksi luistaa,
Nauti keväthangista!

Ylös, ulos ja lenkille!

Ripaus liikuntaa, riemua ja intoa,
kohottaa kovasti kuntoa.

Liikunta on oiva tapa purkaa stressiä!

Liiku itsellesi reipas/hyvä mieli!

Ihminen on luotu liikkumaan.

Pieni kuntoilu päivässä
tekee suuria vuodessa!

Liiku itsesi hyvälle mielelle.

3-4 liikuntasuoritusta: Alkuun ” Liikunta-aktiivisuutesi on hyvä!”
Hyvä suoritus!
Kesä lähenee,
kunto kohenee.
Hyvä suoritus!
Liikunta lisää lihasta.
Hienosti menee!
Jaksa, jaksa, vielä vähän,
Saat hyvän kunnon palkinnoksi tähän.

yli 5 liikuntasuoritusta: Alkuun ” Liikunta-aktiivisuutesi on erinomainen!”
Upea suoritus!
Musta on tullu,
urheiluhullu…=)
Mahtava suoritus!
Voit olla ylpeä itsestäsi.
Upeasti menee,
jatka samaan malliin.

Hyvä, hyvä, hyvä!
Jatka samaa rataa.
Hyvin menee!
Liikunnan ilo on hieno juttu,
Alkaa kova kunto jo olla asia tuttu.
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Liikuntaohjeistus (oma kuntoarvio=välttävä tai heikko, f=1,2)
Kestävyys on lihaksiston kykyä tuottaa liikettä mahdollisimman kauan väsymättä.
Siihen vaikuttaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kyky kuljettaa happea lihasten
käytettäväksi ja lihasten kyky käyttää happea energiatuotossa. Jotta harjoittelusi
parantaisi kestävyysominaisuuksiasi, on harjoitukset toteutettava seuraavilla
pääperiaatteilla:
1)
2)
3)
4)

Harjoitus on tehtävä teholla, jolla syke on välillä 55-85 % maksimisykkeestä.
Harjoittelua on toteutettava 3-5 kertaa viikossa.
Harjoituksen keston on oltava 20-60 minuuttia.
Harjoittelussa on käytettävä harjoitusmuotoja, jotka kuormittavat suuria lihasryhmiä
(mm. juoksu, kävely, hiihto, sauvakävely, pyöräily, uinti).

Harjoituksen kestoa ja tehoa on syytä vaihdella hyvän harjoitusvaikutuksen
aikaansaamiseksi. Mitä suuremmalla teholla (sykkeellä) teet harjoituksen, sitä lyhyempi
harjoituksen on oltava. Suurin osa kestävyysharjoittelusta kannattaa toteuttaa
pitkäkestoisina ja matalatehoisina harjoituksina. Syke kannattaa tällöin pitää välillä 5570% maksimisykkeestä. Kunnon kohotessa voit tehdä osan harjoituksista myös
kovemmalla teholla mutta lyhyemmällä kestolla. Tällöin syke voi nousta välille 65-85%
maksimisykkeestä.
Riittävä lihasvoima on yhteydessä hyvään fyysiseen toimintakykyyn. Voimantuottoon
vaikuttaa lihaksen koko ja hermoston kyky aktivoida ja ohjata lihasta. Lihasvoiman
parantamiseen tähtäävä harjoittelu on toteutettava seuraavasti:
1) Harjoittelua on toteutettava 2-3 kertaa viikossa.
2) Harjoitukseen on sisällytettävä 10-15 liikettä.
 suosi isoja lihasryhmiä kuormittavia liikkeitä
3) Suorita 8-12 rauhallista toistoa per liike
4) Säädä kuorma siten, että viimeiset toistot vaativat jo ponnistelua
5) Palautus liikkeiden välillä 1-2 min
YKSILÖLLINEN HARJOITTELUOHJELMA (lähtökunto välttävä tai heikko)
Harjoitusjakso I, 8 viikkoa:
3 harjoitusta/viikko, joista:



2 kestävyysharjoitusta (syke 55-70% maksimisykkeestä, kesto 30-40 min)
1 voimaharjoitus, alku- ja loppuverryttely 5 min

Harjoitusjakso II, 8 viikkoa:
3-4 harjoitusta/viikko, joista:





1-2 kestävyysharjoitusta (syke 55-70% maksimisykkeestä, kesto 30-50 min)
1 kestävyysharjoitus (syke 65-85% maksimisykkeestä, kesto 20-30 min)
1 voimaharjoitus, alku- ja loppuverryttely 5 min

Harjoitusjakso III, 8 viikkoa:
3-5 harjoitusta/viikko, joista:




1-2 kestävyysharjoitusta (syke 55-70% maksimisykkeestä, kesto 30-50 min)
1-2 kestävyysharjoitusta (syke 70-90% maksimisykkeestä, kesto 20-30 min)
1-2 voimaharjoitusta, alku- ja loppuverryttely 5 min

Näillä ohjeilla kuntosi kohoaa 6 kuukauden jälkeen keskimäärin 15-25%.
Harjoittelun iloa!
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Palaute Alkumittauksista – Oulu 10000 pilottitutkimus
Vastaa seuraaviin kohtiin ympyröimällä parhaiten sopiva vaihtoehto:
1 = täysin eri mieltä
2 = osin eri mieltä
3 = ei osaa sanoa
4 = osin samaa mieltä
5 = täysin samaa mieltä
Tutkimus
Sain riittävästi tietoa tutkimusasetelmasta.
Minulle selvisi, mitä tutkitaan.
Käytäntö mahdollisten ongelmien ilmaantuessa selvitettiin.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Mittaustilanne
Riittävää yksityisyyttä noudatettiin.
Tunnelma oli rauhallinen.
Pystyin kysymään tarkennusta epäselviin kohtiin.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Mittalaite
Sain riittävästi tietoa laitteesta.
Laite asetettiin toimintakuntoon paikan päällä.
Olen itse opetellut laitteen käytön.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Järjestelmä
Omien suorituksien lähettämistapa selvisi täysin.
Käyttäjätunnus ja salasana tulivat sovitusti.
Pääsin henkilökohtaiselle sivulle ongelmitta.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Kerro mielipiteesi
Kuinka a) hyödyllinen
b) kiinnostava tällainen liikunnan lisäämiseen tähtäävä ohjelma on?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Alkumittausryhmässäni oli _________ testihenkilöä yhtä aikaa ja ________ mittaajaa.
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Loppumittauspalaute – Oulu 10000 pilottitutkimus
Ympyröi oikeat tunnisteet: Raportoin tulokseni 1 / 3 viikon välein.
Raportoin sähköpostilla / tekstiviestillä.
Minulla oli käytössä sykemittari / askelmittari /
aktiivisuusmittari
Vastaa seuraaviin väittämiin ympyröimällä parhaiten sopiva vaihtoehto:
1 = täysin eri mieltä
2 = osin eri mieltä
3 = ei osaa sanoa
4 = osin samaa mieltä
5 = täysin samaa mieltä

Tuntemukset tutkimuksesta
Osallistuminen herätti kiinnostuksen omaan hyvinvointiin.
Tutkimus kannusti liikkumaan.
Ajoittain tutkimus tuntui painostavalta.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Mittaustilanne
Riittävää yksityisyyttä noudatettiin.
Tunnelma oli rauhallinen.
Mittaustapahtuma oli sujuva.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Mittalaite
Tuote soveltui hyvin käyttötarpeisiini.
Mittarin käyttö kannusti liikkumaan enemmän.
Laitteen käyttö oli helppoa.
Käytin laitetta säännöllisesti.
Laitteen käyttö oli luontevaa.
Laite toimi luotettavasti.

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

Askel- ja aktiivisuusmittariryhmät:
Miten käytit mittaria?
 Kuinka paljon askelia otit keskimäärin päivittäin?
 Motivoiko mittari sinua liikkumaan? / Lisääntyikö askelmäärät tutkimuksen
aikana?
 Seurasitko kertymiä askeleina vai kaloreina?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Sykemittariryhmä:
Miten käytit mittaria?
 Kuinka paljon liikuit keskimäärin päivittäin?
 Motivoiko mittari sinua liikkumaan?
 Tunnetko saavasi hyötyä mittarista?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Kaikille ryhmille:
Mitä pidit mittarista?
 Mitä mieltä olet mittarin ulkonäöstä?
 Oliko mittari helppokäyttöinen?
 Oliko mittarissa sinulle tarvittavat ominaisuudet vai olisitko halunnut
lisäominaisuuksia?
 Oliko näytön teksti ja lukemat riittävän luettavia?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Merkitse X:llä, kumpi seuraavista sanoista mielestäsi kuvaa paremmin käyttämääsi
tuotetta:
Moderni
Vanhanaikainen
Maskuliininen
Feminiininen
Urheilullinen
Tyylikäs
Edelläkävijä
Seuraaja
Muodikas
Perinteinen
Arvokas
Halpa
Johdonmukainen
Monimutkainen
Ammattilainen
Aloittelija
Jännittävä
Turvallinen
Tarmoton
Energinen
Reipas
Tylsä
Ystävällinen
Epäystävällinen
Ahdistava
Motivoiva
Kannustava
Lannistava

Seurantajärjestelmän käyttö
Henkilökohtaisten tulosten lähettäminen oli helppoa.
Tulosten raportointiväli oli sopiva.
Henkilökohtaisten tulosten lähettämisessä esiintyi ongelmia
A. ei esiintynyt ongelmia
B. kyllä, millaisia ongelmia?

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Henkilökohtaisella sivulla olevat omat tulokset esitettiin selkeässä muodossa.
1 2 3 4 5
Henkilökohtaisella sivulla olevat analyysit olivat kuvaavia.
1 2 3 4 5
Vastaa Palaute-kohdan väittämiin vain siinä tapauksessa, että sait palautetta

Palaute
Palaute tuli heti tulosten lähettämisen jälkeen.
Koin palautteen kannustavaksi.
Palautteen informaatio oli riittävä.
Palaute vaikutti minuun negatiivisesti.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Kehittämisehdotuksia ja kommentteja:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Kiitos palautteesta ja osallistumisesta tutkimukseen!
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