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Tutkielmani tavoite on  arvioida liikuntasovellusten vaikuttavuutta nuorten ja aikuisten 
fyysiseen aktiivisuuteen. Tarkoituksena on tuottaa tietoa sovellusten vaikuttavuudesta ja 
kehittää  ohjausmenetelmiä.  Tutkielmani  ensimmäisessä  vaiheessa  perehdyin  aiheeseen 
kirjallisuushaun  avulla.  Hakutuloksista  lopulliseen  kirjallisuuskatsaukseen  valikoitui 
seitsemän tutkimusartikkelia. Kaikki artikkelit ovat julkaistu vuosina 2015-2016 ja ovat 
tutkimusasetelmaltaan RCT- tutkimuksia (randomized controlled trial).  
 
Neljä tutkimuksen tulosten mukaan liikuntasovelluksella tai vastaavalla interventiolla ei 
ollut vaikutusta  fyysiseen  aktiivisuuteen,  ainakaan  tilastollisesti  merkitsevällä  tasolla. 
Kolme  tutkimusta  tuottivat  tuloksen,  jossa  nähtiin  tilastollisesti  merkitsevä  vaikutus 
liikuntasovelluksen tai vastaavan intervention välillä fyysiseen aktiivisuuteen. 
 
Liikuntasovellukset,  jotka  vaikuttivat  fyysisen  aktiivisuuden  lisääntymiseen,  mitattiin 
joko  otettujen  askeleiden  määrällä  tai  fyysisen  aktiivisuuden  määrällä  minuutteina. 
Vaikuttavissa  sovelluksissa  keskeistä  oli  kannustavat  viestit  ja  palautteen  saaminen 
sovelluksen kautta tai tekstiviestinä. 
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1 JOHDANTO 
 

Liikunnan lisäämisen ja fyysisen aktiivisuuden hyödyt ovat todistetut ja niitä lisäämällä 

yhdessä esimerkiksi painonhallinnan kanssa voidaan ehkäistä muun muassa diabetesta, 

verenpainetautia,  masennusta,  syöpää  ja  osteoporoosia (Casey  ym.2014, Wang  ym. 

2015, Ganesan  ym.  2016, Muse  ym.  2016). Fyysinen  inaktiivisuus  on  kolmanneksi 

suurin  riskitekijä,  joka  liittyy  kuolleisuuteen  maailmanlaajuisesti  ajateltuna.  Suurin 

riskitekijä on verenpainetauti, joka liittyy 13% kuolemista, tupakointi 9%:iin, fyysinen 

inaktiivisuus  ja  hyperglykemia  6%:iin,  sekä  ylipaino  5%:iin  kaikista  kuolemista. 

(Safran-Naimark ym.  2015.) Elämäntyyli,  jossa  liikutaan  entistäkin  vähempi  (engl. 

sedentary lifestyle), on vallallaan monissa maissa maailmalla. Säännöllisellä liikunnalla 

ja  fyysisen  aktiivisuuden  lisäämisellä    voidaan  ehkäistä  ja  hoitaa  useita  sairauksia. 

Vaikka  fyysisen  aktiivisuuden  hyödyt  ovat  todistetut  ja  säännöllisellä  fyysisellä 

aktiivisuudella  voidaan  vaikuttaa  jopa 30%  alentavasti  ennenaikaisiin  kuolemiin 

liittyviin  riskeihin,  aktiivisuustavoite  jää  vajaaksi;  USA:ssa  51%  miehistä  ja  48% 

naisista saavuttaa tavoitellun aktiivisuustason. Vastaavasti Englannissa 39% miehistä ja 

29% naisista liikkuu asetetun tavoitteen mukaisesti. (Casey ym. 2014.) 

 

Mobiiliteknologia,  eli  matkapuhelimet  ja  muut  langattomat  älylaitteet, ovat 

levittäytyneet  vauhdilla  ympäri  maailmaa  ja  erilaisten  mobiiliteknologisten  laitteiden 

käyttö  on  lisääntynyt  viime  vuosina  hurjasti (Carrera  &  Dalton  2014). 

Mobiilisovelluksista  on  povattu  kokonaan  uusien  palveluiden  mahdollistajaa - tai 

vastaamaan  ainakin  tulevaisuuden  palveluihin  paremmin. Arvioiden  mukaan 

sovelluskaupoista  löytyy  jopa  100  000  erilaista  mobiiliterveyssovellusta,  joista  useita 

satoja on  erilaisia  urheilu- ja liikuntasovelluksia.  Sovelluksia  löytyy  myös 

terveydenhuollon  ammattilaisille  tarkoitettuun  käyttöön;  esimerkiksi  potilaan 

seurantaan  ja  lääketieteellisiin  kuviin  tai  etäkonsultaatioihin. Sovelluksissa  voidaan 

nähdä  suuri  potentiaali ainakin omaehtoisessa terveyden  edistämisessä (engl.  do-it-

yourself healthcare). (Holopainen 2015.) 

 

Mielenkiintoni  aiheeseen  sai  alkunsa motivoivasta  omakohtaisesta kokemuksesta 

liikuntasovellusten käyttäjänä. Liikuntasovelluksia on tarjolla jokaiseen makuun, mutta 

motivaation  ylläpitämiseen  tarvitaan  käyttäjälleen  sisällöllisesti  sopivaa  sovellusta. 
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Mikään  sovellus  yksinään  ei  varmastikaan  tuota  pysyviä  muutoksia  elintavoissa  ja 

liikunnallisessa  elämäntyylissä,  vaan  ihmisen  oma  sisäinen  tahtotila  yhdistettynä 

toimivaan  sovellukseen  voi  saada  aikaan  toivottuja  ja  jopa  pitkäaikaisia  vaikutuksia 

terveyden edistämisessä ja fyysisen aktiivisuuden lisääntymisessä. 

 

Tutkielmani tavoite on  arvioida liikuntasovellusten vaikuttavuutta nuorten ja aikuisten 

fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkielmassa aineiston muodostaa seitsemän uudehkoa RCT- 

tutkimusta,  joiden  tuloksista  ilmenee,  millaisia  vaikutuksia  liikuntasovelluksella  on 

fyysiseen  aktiivisuuteen  nuorilla  ja  aikuisilla. Tarkoituksena  on  tuottaa  tietoa 

sovellusten vaikuttavuudesta  ja  kehittää  ohjausmenetelmiä  esimerkiksi 

terveydenhuollon tarpeisiin tai yksilöiden omaehtoiseen terveyden edistämiseen. 
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2 LIIKUNTASOVELLUS FYYSISEN AKTIIVISUUDEN 
EDISTÄJÄNÄ 
 

Mobiililaitteiden huima  kehitys  viime  vuosina  on  tuonut  merkittäviä  mahdollisuuksia 

ihmisten  päivittäiseen  elämään. Tiedon  saannin  helpottuminen  ja  nopea  saatavuus 

älypuhelimiin  on  hämmästyttävää. Mobiililaitteiden  vaikutus  terveydenhuoltoon  on 

kuitenkin vielä rajoittunut ja  kehittymätön,  vaikka  puhutaan  paljon  varhaisesta 

puuttumisesta  ja  sairauksien  ennaltaehkäisystä.  (Sun  ym.  2014.) Jyväskylän  yliopiston 

informaatioteknologian  tiedekunnan  vuonna  2012  tehdyn  Sedospo -hankkeen 

tavoitteena  oli  tutkia  liikunta- ja  hyvinvointiteknologian  käyttäjiä  ja  käyttäjyyttä. 

Hankkeessa  tutkittiin  muun  muassa  sitä,  miksi  liikunta- ja  hyvinvointitekniikkaa 

käytetään, sekä sen käytön vaikutuksia ihmisten liikuntasuhteeseen sekä millaisia uusia 

palveluita  voitaisiin  vielä  kehittää. Hankkeen tutkimustulosten  perusteella  suurin  osa 

liikuntateknologian käyttäjistä ovat jo tavoitteellisia urheilijoita, joten haasteena nähtiin 

liikuntateknologian  kehittäminen  vähän  liikkuvien  ihmisten  tarpeisiin sopiviksi. ( 

Sedospo 2012.) 

 

2.1 Liikuntasovelluksen määrittely 

 

Kirjallisuutta  lukiessani huomasin,  että  samantapaisesta  asiasta  puhutaan  monella  eri 

käsitteellä;  mobiilihyvinvointisovellus,  hyvinvointisovellus,  terveyssovellus, 

liikuntasovellus  jne.  Mobiilihyvinvointisovellukset  (engl.  mHealth)  kattavat  kaikki 

terveyteen, liikuntaan ja ruokavalioon liittyvät sovellukset. Valitsin omaan tutkielmaani 

käsitteen  liikuntasovellus,  sillä  tutkielmassani  keskityn  ainoastaan  liikuntasovelluksen 

ja  fyysisen  aktiivisuuden  välisen  yhteyden  tutkimiseen. Tässä  tutkielmassa  tarkoitan 

liikuntasovelluksella  älypuhelimeen, tablettiin tai  muuhun  vastaavaan  laitteeseen 

asennettavaa liikunta- tai hyvinvointisovellusta, joka tuottaa käyttäjälleen tietoa ainakin 

päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta. Sovellus voi tuottaa myös muunkinlaista tietoa, 

kuten  liikuttua  matkaa,  energian  kulutusta,  vauhtia, tai  liikunnasta  palautumista. 

Sovellus  voi  olla  yhdistetty  myös  urheilukelloon  ja  sykevyöhön  tai 

aktiivisuusrannekkeeseen, jolloin tuotettu informaatio on luonnollisesti  tarkempaa kuin 

pelkän sovelluksen tuottama informaatio.  
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Liikuntasovellukset ovat  siis  ohjelmia,  jotka  ladataan  esimerkiksi  älypuhelimeen  tai 

tablettiin oman  laitteen  mukaisesta  sovelluskaupasta  (Applen  laitteissa  App  Storesta, 

Androidin  laitteissa  GooglePlaysta).  Sovellukset (engl.  apps,  applications) ovat 

tavallisesti ilmaisia tai hyvin edullisia. (Carrera & Dalton 2014.)  

 

Sekä Ahtisen väitöskirjassa (2015) että Antunezin (2014) opinnäytetyössä on tullut ilmi 

liikuntasovelluksen  sisällöllisyyteen  liittyvä  tärkeä  ominaisuus;  kokemuksellinen  tieto 

liikunnasta.  Subjektiiviset  kokemukset  ja  tuntemukset  koettiin  tärkeinä  motivaation 

ylläpitämisessä.  

 

2.2 Liikuntasovellusten käyttö ja niiden mahdollisuudet 

 

Viime  vuosina  liikuntasovellusten  käyttö  on  kasvanut  valtavasti  ja  sovellusten 

käyttämisestä  on  tullut  suorastaan  trendi. Ahtisen  (2015)  mukaan Suomella  on  vahva 

jalansija liikuntasovellusten ja –palveluiden kehittäjänä esimerkiksi Polarin ja Suunnon 

tuotteiden  suosion  myötä. Liikuntateknologian  käyttöä  perustellaan  Moilasen  (2014) 

mukaan  tyypillisesti  hyötyyn  perustuvilla  syillä. Näitä  ovat  esimerkiksi  laitteen 

motivointi  liikkumiseen,  sekä  itselle  asetetut  tavoitteet  liittyen  fyysisen  kunnon 

kehittämiseen ja  yleiseen  terveyden  edistämiseen.  Pelkät  hyötyjä  korostavat  syyt  ei 

kuitenkaan tutkimuksen mukaan riittäneet selittämään liikuntateknologian käyttöä, vaan 

nautintoa  ja  hauskuutta  korostavat  piirteet  vaikuttivat  myös  niiden  käyttöön:  useille 

liikuntateknologian käyttö on hauskaa ja nautittavaa, ja että kyse on ikään kuin pelistä 

tai  leikistä,  jonka  suoristusten  jakaminen  mahdollistaa.  Toisaalta moni  omasta 

liikunnallisuudestaan epävarma karsasti liikuntateknologian käyttöä, vaikka juuri heille 

siitä saattaisi olla eniten hyötyä. Etenkin monimutkaiset teknologialaitteet koetaan vain 

urheilullisten  ja  hyväkuntoisten  käytettäväksi.  Tällaista  käsitystä  tukee  myös 

liikuntateknologiaan  liittyvä  markkinointi,  jossa  käyttäjät  ovat  nuoria,  kauniita  ja 

sporttisia.  

 

Ensimmäinen  nykyisenkaltainen  rannelaitteeseen  perustuva  sykemittari  on  tullut 

markkinoille  vuonna  1982.  Liikuntateknologia  on  kehittynyt  vajaassa 

neljässäkymmenessä vuodessa merkittävästi, mikä on mahdollistanut niiden käytön ihan 

tavallisten  kuntoliikkujien  piirissä. Liikuntateknologian  muuttuminen  arjen 
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teknologiaksi  vaikuttaa  myös  siihen  kohdistuviin  odotuksiin  ja  vaatimuksiin;  miksi, 

miten ja kuka sitä käyttää ja miten teknologia voi vastata sille asetettuihin odotuksiin. 

(Moilanen 2014.) 

 

Fox  &  Duggan  (2012)  mukaan  85%  amerikkalaisista  aikuisista  omistaa 

matkapuhelimen,  ja  heistä  53% omistaa  älypuhelimen.  Tutkimuksen  mukaan  19%:lla 

älypuhelimen omistajilla on puhelimessaan ladattuna ainakin yksi hyvinvointisovellus. 

Toisessa tutkimuksessa ilmeni, että 75% englantilaisväestöstä omistaa älypuhelimen, ja 

9:ssä  10:stä  puhelimesta  oli  ladattu  jokin  sovellus,  ja  juuri  liikuntasovellus  kattoi 

Englannissa  21%  kaikista  ladatuista  sovelluksista  (Harries  ym. 2016).  Liikuntaan, 

ruokavalioon  ja  painonpudotukseen  liittyvät  sovellukset  ovat  ladatuimpia. Eniten 

hyvinvointisovelluksia  käyttivät  ne,  jotka  ovat  omakohtaisesti  kokeneet 

terveysongelmia,  tai  terveydellisiä  kriisejä  liittyen  vaikka  painonhallintaan  tai 

tupakoinnin  lopettamiseen.  Sovellusten  käyttö  ja  terveyteen  liittyvän  tiedon  etsintä 

älypuhelimella  oli  myös  tämän  tutkimuksen  mukaan  yhteydessä  korkeampaan 

koulutukseen  sekä  parempaan  taloudelliseen  tilanteeseen,  sekä  tavallisempaa 

nuorempien aikuisten kuin vanhempien aikuisten keskuudessa. (Fox & Duggan 2012.) 
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3 FYYSINEN AKTIIVISUUS NUORILLA JA AIKUISILLA 
 

3.1 Fyysisen aktiivisuuden määritelmä ja sen terveysvaikutukset 

 

Fyysinen aktiivisuus tarkoittaa tässä tutkielmassani kaikenlaista liikkumista tai liikettä, 

joka  kuluttaa  energiaa  ja  vaatii  lihaksilta supistumistyötä  (WHO  2016,  THL  2016). 

Fyysistä  aktiivisuutta  on siten myös  kaikentyyppinen  arki- tai  hyötyliikunta. 

Tutkimuksessani  tulee  esille  myös käsite fyysinen  inaktiivisuus,  jota  kirjallisuudessa 

kuvattiin sanoilla lack of physical activity tai sedentary time. Tällöin puhutaan fyysisen 

aktiivisuuden  vastakohdasta,  joka  puolestaan  kuvaa  liikkumatonta  aikaa  ja  vähäistä 

aktiivisuutta. Fyysisellä  inaktiivisuudella  on  voimakas  yhteys  muun  muassa 

rintasyöpiin, diabetekseen ja sydäntautiin (Casey ym. 2014, Muse ym. 2016, Walsh ym. 

2016). Jo  kohtuullisesti  rasittavalla liikunnalla,  kuten  kävelyllä,  on  vaikutusta 

parempaan  terveyteen.  Useissa  eri  tutkimuksissa  on näyttöä  fyysisen  aktiivisuuden 

yhteydestä  parempaan  terveyteen,  mutta  lisää  tietoa  tarvitaan  erilaisista  menetelmistä, 

joilla vaikutetaan fyysiseen aktiivisuuteen yksilö- ja väestötasolla. (Andersen 2007.) 

 

Fyysisesti  aktiiviset  ihmiset  kärsivät  vähemmän kroonisista  sairauksista,  kuten 

sepelvaltimotaudeista, korkeasta verenpaineesta, aivohalvauksesta, diabeteksesta, rinta- 

ja suolen syövistä sekä masennuksesta (Physical activity guidelines Advisory Comittee 

2008).  Lisäksi  he  pystyvät  todennäköisimmin  säilyttämään  ihannepainonsa,  heillä  on 

pienempi  riski  kaatumisille  sekä  lonkan  murtumille. Säännöllisellä  fyysisellä 

aktiivisuudella  on  myös psykologisia  hyötyjä,  kuten  parempi  stressinsietokyky, 

vähemmän  ahdistuneisuutta  ja  masennusta.  Psykologisilla  tekijöillä  voidaan  vaikuttaa 

positiivisesti  myös  kroonisten  sairauksien  ehkäisyyn,  etenkin  verenkiertoelimistön 

sairauksien kohdalla. (Warburton ym. 2006, WHO 2016.) Fyysisen aktiivisuuden tasoja 

on  useita,  joista  kaikki  tuottavat  terveyshyötyjä.  Aktiivisuuden  intensiteetillä 

tarkoitetaan  sitä,  kuinka  paljon  ihminen  työskentelee suorittaakseen  tietyn  harjoitteen. 

(WHO 2016.) 
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3.2 Terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden suositukset 

 

Fyysiseen  inaktiivisuuteen liittyvät  hyvinvointihaasteet  ovat  globaaleja.  Ylipainoisten 

osuus  väestössä  on  Suomessakin  korkea.  Ylipainoisuuden  lisääntyminen  kehittyvissä 

maissa liittyy erityisesti alempiin sosiaaliluokkiin. Liikkumisella edistetään terveyttä ja 

hyvinvointia  ja  näin  pyritään  vaikuttamaan  kansanterveydellisiin  ongelmiin.  (Ahtinen 

2015.) Kävely  on  ehkä  helpoimmin saavutettava  fyysisen  aktiivisuuden  muoto. 

Säännöllisellä  kävelyllä  on  yhteys  alempiin  kuolleisuuden  lukuihin.  Kävely  ei  vaadi 

erityistaitoja tai -välineitä, se on helposti toteutettavissa missä ikinä onkin. Kävelyä on 

kuvattu  nautittavaksi  ja  rentouttavaksi  fyysisen  aktiivisuuden  muodoksi.  (  Harries  ym. 

2016.)  

 

On  selvää,  että  fyysinen  aktiivisuus  on  välttämätöntä  kroonisten  sairauksien  sekä 

ennenaikaisten  kuolemien  ehkäisyssä.  Myös  fyysisen  aktiivisuuden  intensiteetillä  on 

merkitystä;  nykyään  useat  terveydenhuollon  ja  urheilun  ammattilaiset  suosittelevat 

liikuntaa,  joka  kuluttaa  vähintään  1000kcal  viikossa. Tutkimusten  mukaan  fyysinen 

aktiivisuus  vaikuttaa  kehon  koostumukseen  muun  muassa  lisäämällä  rasva-

aineenvaihduntaa, parantamalla  glukoositasapainoa  ja  insuliinin  eritystä,  sekä  

vähentäen  elimistön  systeemistä  tulehdusta.  (Warburton  ym.  2006.) Fyysistä 

aktiivisuutta  voidaan  mitata  eri  tavoin,  esimerkiksi  minimikalorinkulutuksena 

vuorokaudessa,  liikuntaharrasteen  määränä  vuorokaudessa  tai  viikkotasolla.  Fyysistä 

aktiivisuutta  voidaan  kirjallisuuden  perusteella  suositella  yleisellä  tuntimäärällä  tai 

kohtuullisella vs. kovalla harjoittelun suhteella. 

 

3.3 Nuorten fyysisen aktiivisuuden suositukset 

 

Oikeanlaisella  liikunnalla  on  paljon  mahdollisuuksia  nuorten  terveyden  edistämisessä. 

Opetusministeriö  ja  Nuori  Suomi  ry  (2008)  ovat  yhteistyössä  laatineet  lapsille  ja 

nuorille  suunnatun  fyysisen  aktiivisuuden  suosituksen,  jossa  tarkastellaan liikunnan 

määrää,  laatua  sekä  liikkumattomuuden  määrää;  monipuolista  liikuntaa  vähintään  1-2 

tuntia päivässä, yli kahden tunnin yhtäjaksoista istumista tulisi välttää, sekä ruutuaikaa 

saisi olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä. UKK-instituutin (2015) liikuntasuositus 13-

18-vuotiaille  mukailee  aiempia  suosituksia; Liiku  vähintään  1,5  tuntia  ja  siitä  puolet 
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reippaasti.  Suosituksessa  kehotetaan  parantamaan  kestävyyttä  ja  kehittämään  voimaa 

vaihtoehtoisin lajein sekä suosimalla hyötyliikuntaa aina kun mahdollista (kuvio 1).  

 

 

Kuvio 1. Nuorten liikuntasuositus (UKK-instituutti 2015). 

 

 

Vahva  tutkimusnäyttö  viittaa  siihen,  että  säännöllisellä  liikunnalla  ja  fyysisellä 

aktiivisuudella  voidaan  merkittävästi  edistää  nuorten  liikunnallista  ja  terveydellistä 

tilannetta.  Fyysisesti  aktiivisilla  nuorilla  on    parempi  lihasvoima,  kestokyvyltään 

vahvempi  sydän- ja  verenkiertoelimistön  toiminta,  vähemmän  lihavuutta, 

masentuneisuutta  tai  ahdistuneisuutta  sekä  pienempi  riski  aineenvaihdunnallisiin 

sairauksiin kuin fyysisesti inaktiivisilla nuorilla. (Physical activity guidelines Advisory 

Comittee 2008.) 

 

3.4 Aikuisten fyysinen aktiivisuus ja suositukset 

 

Suomalaisen  liikunnan  käypähoito-suosituksen  mukaan  aikuinen  tarvitsee 

kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa minimissään 2,5 tuntia viikossa tai raskaampaa 
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fyysisen  aktiivisuuden  muotoa ainakin  1h  15min.  Liikuntamäärän  voi  suositusten 

mukaan  saada  yhdistämällä  kohtuukuormitteista  ja  raskasta  liikuntaa  sopivassa 

suhteessa. Sydämen  sykkeen  suhde  liikkujan  maksimaaliseen  sykkeeseen  kuvaa 

liikunnan  rasittavuutta.  Kohtuukuormitteisella  liikunnalla  tarkoitetaan  64-76%  tehoa 

verrattuna  maksimaaliseen  sykkeeseen.  Raskas  liikunta  merkitsee  yli  77%  tehoa 

verrattuna  maksimaaliseen  sykkeeseen.  Liikkumisesta  saatavat  terveyshyödyt 

lisääntyvät,  kun  liikunnan  tehoa  ja  määrää  lisätään.  Myös  liikkumisen monipuolisuus, 

eli kestävyys, lihasvoima, tasapaino ja notkeus, ovat tärkeitä terveyden ja hyvinvoinnin 

kannalta. (THL 2016.)		

	

Fyysisen aktiivisuuden suositukset perustuvat tutkittuun tietoon niiden terveyshyödyistä 

(Physical avtivity guidelines Advisory Comittee 2008). Suositus fyysisen aktiivisuuden 

suhteen amerikkalaiselle  aikuiselle  on 150min/viikko.  Tutkimuksissa  on  kuitenkin 

ilmennyt,  että  alle  puolet  amerikkalaisista  aikuisista  ei  yllä  fyysisen  aktiivisuuden 

suositukseen.  Fyysinen  aktiivisuus  on  kuitenkin  keskeinen  elementti  sydän- ja 

verisuonisairauksien ehkäisemisessä ja fyysisen aktiivisuuden ylläpitäminen onkin yksi 

nimetty  tavoite  Amerikan  sydänyhdistyksen  tavoitteissa  vuodelle  2020.  (American 

Heart Association 2013.) 

 

Istumista  ja  terveysliikuntasuositusten  toteutumista  tutkittiin  suomalaisilla  aikuisilla 

vuonna 2013 ja päälöydöksenä tutkimuksessa oli se, että joka kymmenes suomalainen 

ylsi terveysliikuntasuositusten tasolle sekä lihaskuntoliikunnan että kestävyysliikunnan 

osalta.  Kestävyysliikunta  toteutui  paremmin  kuin lihaskuntoliikunta suomalaisten 

aikuisten keskuudessa. Yli puolet vastaajista ei yltänyt kumpaankaan suosituksen osaan. 

Matalasti  koulutetut  täyttivät  terveysliikunnan  suosituksen  huonommin  kuin  korkeasti 

koulutetut. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 32 633 suomalaista aikuista. (Husu ym. 2014.) 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA 
TUTKIMUSKYSYMYS 
 

Tutkielman  tarkoituksena  on  arvioida  liikuntasovellusten  vaikuttavuutta  nuorten  ja 

aikuisten  fyysiseen  aktiivisuuteen. Tutkielman tavoitteena  on  tuottaa  tietoa 

vaikuttavuudesta ja kehittää ohjausmenetelmiä.  

 

Tutkimuskysymykseni  on: Miten  liikuntasovellukset  vaikuttavat  nuorten  ja  aikuisten 

fyysiseen aktiivisuuteen? 
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5 TUTKIELMA PROSESSINA 

5.1 Aiheen rajaus ja perustelut 

	

Aihetta on  tutkittu viime  vuosina koko  ajan  enemmän ja  kirjallisuushakua  tehdessäni 

huomasin  aiheesta  tehtyjä  systemaattisia  kirjallisuuskatsauksiakin  ja  joitakin  meta-

analyysejä.  Aikarajauksen  suhteen tulin  siihen  tulokseen,  että  otan  tutkielmassani 

huomioon  vuoden  2000  jälkeiset  tutkimukset,  sillä  tutkimustarkoitukseni  on  tuottaa 

tietoa  ja  kehittää  ohjausmenetelmiä,  joten  uusin  mahdollinen  tieto  liikuntateknologian 

suhteen  on  tarkoituksenmukainen. Lopullinen  aineisto  koostuikin  hyvin  uusista 

tutkimuksista,  jotka ovat  julkaistu  vuosina  2015-2016. Eri  sairauksista  rajasin  pois 

ainoastaan  mielenterveyden  ongelmat. Ikärajauksen  tein  siten,  että  huomioin 

tutkimukset, joissa tutkittavien ikä oli yli 12 vuotta mutta alle 70 vuotta. Tutkimuksella 

voi  olla merkitystä nuorten, opiskelijoiden  tai  työssäkäyvien  ihmisten  osalta 

uudenlaisena  interventiona  ja  mahdollisuutena fyysisen  aktiivisuuden  lisäämisessä. 

Taulukossa 1 on kuvattu tutkimuksen sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

 

 

Taulukko 1. Tutkimuksen sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

SISÄÄNOTTOKRITEERIT POISULKUKRITEERIT 

-Tutkittavien ikä sijoittuu välille 12-69 -Tutkittavat  ovat  alle  12  tai  yli  70-

vuotiaita 

-Tutkimukset  tulee  olla  julkaistu  2000 

vuoden jälkeen 

-Tutkimus on julkaistu ennen vuotta 2000 

-Tutkitaan  terveitä  ihmisiä  ja  ihmisiä, 

joilla on jokin somaattinen sairaus 

-Kansainväliset  ja  suomalaiset 

tutkimukset 

-RCT- asetelmalliset tutkimukset 

-Tutkimus  keskittyy  mielenterveyden 

häiriöistä kärsiviin ihmisiin 
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 5.2 Kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsauksen  tarkoituksena  on  kirjallisuuden  kerääminen  ja  analysoiminen 

järjestelmällisesti  ja  kriittisesti  perustellusti  muotoillun  tutkimuskysymyksen  avulla. 

Kirjallisuuskatsauksen  tarkoituksena  on  edetä  suunnitellusti  eri  vaiheiden  kautta: 

huolellisen  suunnittelun,  ongelman  asettamisen  ja  kohderyhmän  määrittelyn  jälkeen 

suoritetaan  kirjallisuushaku,  jonka  tavoitteena  on  tarjota  mahdollisimman  kattavasti 

aiheeseen liittyvää tutkimusta. Kirjallisuuskatsaus on siis asetettuun tutkimusongelmaan 

liittyvän aiemman tutkimuksen tiivis ja kriittinen katsaus, jonka perusteella tutkija tekee 

synteesin. (Routasalo & Stolt 2007.) 

 

Kirjallisuuskatsauksen avulla pyritään hahmottamaan kokonaisuutta kokoamalla yhteen 

tiettyyn  aihepiiriin  liittyviä  tutkimuksia, joiden  pohjalta  muodostuu  kuva  siitä,  kuinka 

paljon tutkimustietoa on, sekä millaista tutkimus on menetelmällisesti ja sisällöllisesti. 

Huomioitavaa  on,  että  kirjallisuuskatsauksella  voidaan  tarkoittaa  toisaalta  hyvinkin 

laajaa  tutkimuskokonaisuutta  tai  vaikka  vain  kahden  tutkimuksen  yhteiskäsittelyä. 

(Johansson 2007.) 

 

5.2 Kirjallisuushaun toteutus ja kuvaus 

 

Kirjallisuushakua  lähdin  hahmottelemaan  ensin  paperille  lähinnä  eri  käsitteiden  ja 

niiden englanninkielisten käännösten kautta. Kun olin selvittänyt kaikki mieleen tulleet 

mahdolliset  käsitteet  aihealueestani,  lähdin  tekemään  alustavaa  kirjallisuushakua 

Medlinestä,  Chinalista  sekä  Scopus- viitetietokannasta. Kirjallisuushaun  tein  syyskuun 

aikana  2016.  Lopullinen  aineisto  valikoitui pääosin  Medlinestä. Medlinestä 

hakutulokseksi  muodostui  joukko  tutkimuksia  (n=109),  jotka  vastasivat  annettuja 

hakukriteerejä. Yhden  tutkimuksen  sain kirjallisuushaun  jo  tehtyäni sähköpostiin 

ohjaavalta opettajalta, ja se sopi hyvin sisäänotto- ja poissulkukriteereitä silmällä pitäen 

lopulliseen aineistoon. Lopullinen aineisto muodostui siis seitsemästä artikkelista, jotka 

vastasivat tutkimuskysymykseeni. Kuviossa 2 on esitetty hakusanat hakuprosessissa.  
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Kuvio 2. Kirjallisuushaun toteutus Medlinessa: hakusanat Boolen operaattoreissa. 

 

 

 
  

	AND 

	Nuori, aikuinen= Young OR youth OR adolescen* OR adult 

	AND 

	
Fyysinen aktiivisuus= Physical Activity OR Motor activity OR Exercise OR 
Sport* OR Fitness 
	

	
Liikuntasovellus= Application OR App OR Apps OR Mobile application 
ORMobile Device OR eHealth OR mHealth OR Wearable OR Smartwatch 
OR ict 

	Vaikutus= Outcome OR Effect* OR Efficien* 

	AND 
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6 TULOKSET 
 

Tutkimusaineisto koostui yhteensä seitsemästä artikkelista. Kaikki seitsemän tutkimusta 

on  julkaistu  vuosina  2015-2016.  Interventiot  vaihtelivat  sovelluksista  päälle  puettaviin 

laitteisiin/aktiivisuusmittareihin  ja  rohkaiseviin  tekstiviesteihin.  Pääosin  tutkimuksissa 

fyysistä  aktiivisuutta  mitattiin  päivittäin tai  viikoittain  lasketuilla  askeleiden  määrillä 

sekä  fyysisen  aktiivisuuden  kestolla  minuutteina.  Kaikissa  tutkimuksissa  oli  sama 

tutkimusasetelma,  eli  kyseessä  oli  RCT-tutkimus  (randomized  controlled  trial). 

Seitsemästä tutkimuksesta  pienin  aineisto  koostui  48  henkilöstä  ja suurin  aineisto 

kattavasta 800 henkilöstä.  Neljä  tutkimuksista  tulivat  siihen  lopputulokseen,  että 

sovelluksella  tai  vastaavalla  interventiolla  ei  ollut  tilastollisesti  merkitsevää  vaikutusta 

fyysiseen  aktiivisuuteen  kuten  taulukossa  2  mainitaan.  Vastaavasti  kolmessa 

seitsemästä tutkimuksista  sovelluksella  tai  vastaavalla  interventiolla  oli  vaikutusta 

fyysiseen aktiivisuuteen tilastollisesti merkitsevästi (p<0.05). (Direito ym. 2015, Safran-

Naimark ym. 2015, Seth ym. 2015, Wang ym. 2015, Finkelstein ym. 2016, Harries ym. 

2016 & Walsh ym. 2016). 

 

6.1 Fyysiseen aktiivisuuteen tehottomat liikuntasovellukset 

 

Direiton ym (2015) tutkimuksessa haluttiin ottaa selvää kahden sovelluksen (Zombies, 

Run  and  Get  Running)  vaikutuksesta ensisijaisesti sydän- ja  verenkiertoelimistön 

kuntoon  ja toissijaisesti fyysiseen  aktiivisuuteen nuorilla  terveillä,  puutteellisesti 

aktiivisilla  ihmisillä.  Tutkittavat  olivat  14-17-vuotiaita  ja  heidät satunnaistettiin 

kolmeen  ryhmään;  käyttämään  mukaansatempaavaa  sovellusta,  käyttämään 

”passiivista” sovellusta  ja  kontrolliryhmään,  joka  jatkoi  tavallista  elämää.  Molemmat 

sovellukset  sisälsivät  8-viikkoisen  harjoitusohjelman,  ja  tuloksia  mitattiin  ajassa,  jossa 

henkilö  käveli  tai  juoksi  5  kilometriä.  Yhteensä  51  nuorta  (57%  naisia)  osallistui 

tutkimukseen, jonka tuloksena ei havaittu tilastollisesti merkittävää vaikutusta fyysiseen 

aktiivisuuteen kummassakaan sovelluksessa verrattuna kontrolliryhmään. 

 

Finkelstein ym (2016) on tutkimuksessaan halunnut selvittää onko aktiivisuusmittareilla 

vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen. 800 singaporelaista tervettä aikuista satunnaistettiin 

verrokkiryhmään  tai  käyttämään  aktiivisuusmittaria. Ne  jotka  käyttivät 
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aktiivisuusmittaria,  saivat  joko  käteispalkintoja  itselleen  tai  heidän  aktiivisuutensa 

palkittiin  lahjoittamalla  rahaa  hyväntekeväisyyteen.  Tutkimuksessa  tavoitteeksi  oli 

asetettu  70  000  askelta  viikkotasolla.  Puolen  vuoden  kuluttua  aktiivisuusmittaria 

käyttäneet  olivat    pystyneet  lisäämään  fyysistä  aktiivisuutta  jonkin  verran,  mutta  ei 

tilastollisesti  merkitsevästi.  Kannustinpalkintoja  saaneet  henkilöt  olivat  lisänneet 

liikuntaa  niin  ikään  verrattuna  verrokkiryhmiin. Kannustinpalkintojen  antaminen 

lopetettiin  puolen  vuoden  jälkeen  ja  seuranta  jatkui  vielä  toiset  puoli  vuotta. 

Tutkimuksen alkamisesta vuoden kohdalla tehtyyn mittaukseen ryhmien välillä ei ollut 

enää juurikaan eroja fyysisen aktiivisuuden suhteen.  

 

Wang  ym.  (2015)  tutkimukseen  osallistui iältään  19-66-vuotiasta,  67  ylipainoista  tai 

lihavaa  aikuista  (91%  naisia),  jotka  olivat  kiinnostuneita  lisäämään  fyysistä 

aktiivisuuttaan.  Tutkimusjakso  oli  6-viikkoinen.  Heidät  satunnaistettiin  kahteen 

ryhmään; kontrolliryhmä, joka käytti päälle puettavaa laitetta (Fitbit One) yhdistettynä 

sovellukseen.  Interventioryhmä  sai  edellä  mainitun  lisäksi  kannustavia  tekstiviestejä 

päivittäin  tehosteena  toiminnalle.  Tutkimuksessa  mitattiin  askelmääriä  ja  fyysisen 

aktiivisuuden  määrää  minuutteina.  Hypoteesina  tutkimuksessa  oli,  että 

interventioryhmässä  fyysinen  aktiivisuus  lisääntyy  enemmän  päivittäisten 

kannustusviestien  myötä.  Tuloksissa ilmeni,  että  fyysinen  aktiivisuus  lisääntyi 

molemmissa  ryhmissä  hieman,  mutta  tilastollisesti  merkitsevää  eroa  ei  ollut. 

Kannustavat  viestit  vaikuttivat  myös  positiivisesti,  mutta  vaikutus  loppui  jo  viikon 

jälkeen. 

 

Harries ym. (2016) tutki liikuntasovelluksen vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen nuorilla 

terveillä miehillä. Tutkimukseen osallistui 152 miestä, joiden ikä vaihteli 18-40 vuoden 

välillä.  Heille  annettiin  tutkimuksen  ajaksi  älypuhelimet,  joihin  oli  asennettu  sovellus, 

joka mittaa jatkuvasti askeleiden määrää. Osallistujat satunnaistettiin kolmeen ryhmään; 

kontrolliryhmä, joka ei saanut palautetta tai nähnyt omaa aktiivisuuttaan, toinen ryhmä, 

joka  sai  yksilöllistä  palautetta  omasta  aktiivisuudesta  sekä  interventioryhmä,  joka  sai 

sekä  yksilöllistä  että  ryhmäpalautetta  liittyen  fyysiseen  aktiivisuuteen  ja  askeleiden 

määrään  oman  ryhmän  jäsenten  keskuudessa.  Tulokset  osoittivat,  että  molemmat 

palautetta saaneet ryhmät lisäsivät fyysistä aktiivisuutta enemmän kuin kontrolliryhmä, 

mutta  tilastollisesti  ero  ei  ollut  merkitsevä.  Kolmas  ryhmä,  joka  näki  oman 
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aktiivisuuden  lisäksi  muiden  ryhmän  jäsenten  aktiivisuuden  tason,  eivät  pystyneet 

lisäämään aktiivisuutta verrattuna muihin.   

 

6.2 Vaikuttavat liikuntasovellukset 

 

Walsh  ym.  (2016)  tutkivat  Accupedo-Pro  sovelluksen  vaikutusta  fyysiseen 

aktiivisuuteen.  Tutkimusjakso oli 5-viikkoinen ja osallistujia oli yhteensä 55 (40 naisia, 

15  miehiä),  jotka  olivat  iältään  17-26-vuotiaita.  Tutkittavat  saivat  opintopisteitä 

osallistumisesta  tutkimukseen.  Heidät  satunnaistettiin  kahteen  ryhmään,  ja  heille 

annettiin  päivittäiseksi  tavoitteeksi  kävellä  30  minuuttia.  Interventioryhmää 

kannustettiin  kuitenkin  saavuttamaan  yleisen  10  000  askeleen  päivittäistavoitteen 

(selvästi  enemmän  kuin 30  minuutin  kävely)  sekä  ryhmä  sai  lisäksi  palautetta 

toiminnastaan  sovelluksen  kautta,  sekä  ohjeistusta  omaehtoiseen kehittymisen 

seurantaan sovelluksen avulla. Tulokset osoittivat, että molemmissa ryhmissä fyysinen 

aktiivisuus  oli  lisääntynyt  merkitsevästi  (p=0,04);  kontrolliryhmässä  otettiin 

keskimäärin  1101  askelta  enemmän  ja  interventioryhmässä  keskimäärin  2393  askelta 

enemmän kuin tutkimuksen alkumittauksessa. 

 

Safran-Naimark  ym.  (2015)  tutkimuksessa  ryhmä  ihmisiä  satunnaistettiin  kahteen 

ryhmään, joista molemmat saivat aluksi terveellisistä elintavoista pidetyn luennon, joka 

sisälsi  tietoa  mm.  ruokavaliosta,  laihdutuksesta  ja  fyysisen  aktiivisuuden  lisäämisestä. 

Kontrolliryhmä  jatkoi  elämäänsä  entiseen  tapaan  ja  interventioryhmä  sai  käyttöönsä 

sovelluksen,  jonka  avulla  tehostaa  terveellisiä  elintapoja.  Tutkimuksen  kesto  oli  14 

viikkoa ja tutkimukseen osallistui 85 aikuista (64% naisia) keski-iältään 47.9-vuotiaita. 

Tutkimuksessa  fyysistä  aktiivisuutta  mitattiin  minuutteina  viikossa.  Tuloksissa 

kontrolliryhmässä  päivittäinen  aktiivisuus  väheni  (-30min/vk)  kun  taas 

interventioryhmän fyysinen aktiivisuus lisääntyi 63min/vk, jolloin ero oli tilastollisesti 

merkitsevä p= 0.02. 

 

Seth ym. (2015) tutkimuksessa oli mukana 48 tutkittavaa(46% naisia). Iältään he olivat 

18-69-vuotiaita. Osallistujien  keski-ikä  oli  58+/- 8  vuotta.  Oletus  oli,  että  täysin 

automatisoitu  liikuntasovellus  tekstiviestikomponentilla  lisäisi  fyysistä  aktiivisuutta. 

Osallistujat  satunnaistettiin kolmeen ryhmään (osa  näki  oman  aktiivisuuden, osa  ei), 
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jossa kontrolliryhmä käytti päälle puettavaa laitetta yhdistettynä sovellukseen ja 

interventioryhmä sai lisäksi kannustavia viestejä, jotka olivat yksilöllisiä, lääkärin 

kirjoittamia ja perustuvat henkilökohtaisiin tietoihin. Tutkimuksessa mitattiin askeleita, 

ja tavoitteena oli savuttaa 10 000 askeleen määrä päivittäin. Lisäksi fyysistä 

aktiivisuutta mitattiin minuutteina päivässä. Tuloksissa kävi ilmi, että niillä, jotka eivät 

nähneet tutkimusjakson aikana omaa aktiivisuutta, fyysinen aktiivisuus oli 

laskusuhdanteinen. Ne osallistujat, jotka näkivät oman datan ts. fyysisen aktiivisuuden, 

onnistuivat lisäämään fyysistä aktiivisuutta, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Tilastollisesti merkitsevästi onnistuivat lisäämään fyysistä aktiivisuutta (askeleissa 

mitattuna) ne, jotka saivat kannustavia viestejä päivittäin sovelluksen lisäksi (p<0.001). 

Fyysistä aktiivisuutta minuutteina mitattuna ero oli myös tilastollisesti merkitsevä 

p=0.02, jolloin tutkittavat lisäsivät fyysisen aktiivisuuden määrää 21min/päivä. 

 

Tutkimuksissa tuli ilmi, että sitoutuminen liikuntasovelluksen käyttöön ja tavoitteen 

muodostaminen ovat tärkeitä seikkoja, jotka vaikuttavat fyysisen aktiivisuuden 

lisääntymiseen. Näiden seikkojen lisäksi tutkimuksista ilmeni liikuntasovelluksen 

ominaisuuksia (kuvio 3), jotka vaikuttivat osaltaan positiivisesti fyysisen aktiivisuuden 

lisääntymiseen. 

Kuvio 3. Liikuntasovelluksen ominaisuuksia, jotka käyttöön sitoutumisen lisäksi 

vaikuttavat positiivisesti fyysisen aktiivisuuden lisääntymiseen (Safran Naimark 

ym 2015, Walsh ym. 2016). 

Palaute 
toiminna
sta 

Yksilöllis
yys 

Helppo 
käyttää 

Kehittymi
sen 
seuranta 

Päiväkirja/
kokemusten 
kirjaaminen 
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Taulukko 2. Tutkimusaineisto ja tiivistetyt tulokset. 

Tekijä/ 
Julkaisuvu
osi 

Interventio ja sen 
kesto 

MAA Osallistujat 
(N)/ 
Kohderyhmä 

Tulos 

Wang  ym. 
2015 

Puettava 
laite+sovellus ja 
/tai tekstiviestit 
Fitbit One 
6vk 

USA N= 67  
19-66v 
Ylipainoiset ja 
lihavat aikuiset 

Ei tilastollisesti 
merkittävää 

Direito A 
ym 2015 

Sovellus 
 
8 vk  

UUSI 
SEELANTI 
 

N=51 
14-17v nuoret 
terveet & 
vähän liikkuvat  

Ei tilastollisesti 
merkittävää 
vaikutusta 

Finkelstein  
ym. 2016 
 
 

Aktiivisuusmittari 
yhdistettynä 
sovellukseen 
6kk + seuranta 1v 
kohdalla 
 

SINGAPORE N=800 
21-65v 
Tervettä 
aikuista 

Ei tilastollisesti 
merkittävää 
vaikutusta 

Harries 
ym. 2016 

Sovellus ja/tai 
automaattiset 
emailit 
bActive 
6 vk 

ENGLANTI N=152 
Terveitä 
miehiä 
Ikä 22-40 

Ei tilastollisesti 
merkitsevää 
eroa 

Seth ym 
2015 

Sovellus +viesti 
Fitbug  
5vk 

USA N=48  
18-69 v 
avohoidon 
sydäntautipotil
asta 

Pelkkä sovellus 
ei lisännyt, 
mutta viestin 
kanssa lisäsi 
merkitsevästi 

Walsh  ym. 
2016 

Sovellus  
5vk 

IRLANTI 
 

N= 58 
17-26 nuoret 

Vaikuttaa 
fyysiseen 
aktiivisuuteen 
tilastollisesti 
merkittävästi 

Safran- 
Naimark 
ym. 2015 

Sovellus 
eBalance 
14vk  

ISRAEL 
 

N= 85 
47.9 iän 
keskiarvo 
(SD12.3) 

Muutos 
fyysisessä 
aktiivisuudessa 
oli tilastollisesti 
merkittävä  
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7 POHDINTA 
 

7.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

	

Tutkielmassani  lopulliseen  aineistoon  valikoitui  kansainvälisiä,  tuoreita,  RCT  tason 

tutkimuksia.  Polit  &  Beck  (2008)  arvioivat  teoksessaan,  että  RCT- tutkimuksessa 

käytetyt  menetelmälliset  valinnat sopivat  erityisen  hyvin  terveydenhuoltoon,  tehden 

johtopäätöksiä    esimerkiksi  interventioiden  vaikuttavuudesta.  Yksittäiset  RCT- 

tutkimukset  ovatkin  ”Näytön  hierarkian”  toiseksi  ylimmällä  tasolla.  Ylimmälle  tasolle 

sijoittuvat systemaattiset kirjallisuuskatsaukset RCT- tutkimuksista. 

 

Kun tutkitaan sairauksien ehkäisyä tai hoidon tehoa, satunnaistettu kontrolloitu tutkimus 

on siihen  keskeinen  työväline.  Suuri  haaste  satunnaistetussa  tutkimusasetelmassa  on 

hallita  tutkittavien  valikoituminen  tutkimusryhmiin. Tärkeää  on myös kyetä 

julkaisemaan  tutkimus  niin  selkeästi,  että  lukija  pystyy  tekemään  omat  päätelmänsä 

tutkimuksen  luotettavuudesta,  kliinisestä  merkittävyydestä,  yleistettävyydestä  sekä 

tilastollisesta merkitsevyydestä. ( Komulainen ym. 2014.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida niin tutkimustulosten luotettavuuden kuin 

mittaamisen  kannalta. Tutkimuksesta  voidaan  arvioida  myös  sen  sisäistä  että  ulkoista 

validiteettia.  Sisäinen  validiteetti  on sitä,  että  tulokset  johtuvat  ainoastaan  asetelmasta, 

eivätkä muista sekoittavista tekijöistä. Sisäisen validiteetin uhkia voivat olla esimerkiksi 

historia, valikoituminen  ja  poistumat.  Tulosten  ulkoinen  validiteetti  puolestaan  viittaa 

tutkimustulosten  yleistettävyyteen.  Hoitotieteellisissä  tutkimuksissa  usein  käytetään 

harkinnanvaraisia  otoskokoja,  jolloin  tulosten  yleistäminen  ei  välttämättä  yllä 

suomaisen  terveydenhuollon  alueelle  kokonaisuudessaan.  Ulkoisen  validiteetin  uhkia 

ovat  muun  muassa  valikoituminen,  tutkijavaikutus  ja  niin  sanottu Hawthornen  efekti, 

joka tarkoittaa sitä, että tutkittava tietää olevansa tutkimuskohteena ja siksi muuttaakin 

käyttäytymistään. ( Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013.) 
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7.2 Yhteenveto 

 

Kuten  tuloksissa  jo  eriteltiin,  liikuntasovellusten  vaikuttavuudesta  fyysiseen 

aktiivisuuteen  on  saatu  tuloksia  kumpaankin  suuntaan. Tutkimusjaksot  vaihtelivat 

viidestä  viikosta  jopa  vuoteen.  Mielenkiintoista  on  se,  että  juuri  näiden  lyhyimpien 

tutkimusjaksojen  tulokset  puoltavat  tilastollisesti  merkitsevää  vaikutusta  fyysiseen 

aktiivisuuteen  ja  pitkässä  vuoden  mittaisessa  tutkimuksessa,  jossa  osa  tutkittavista  sai 

lisäksi  rahapalkintoja  aktiivisuudestaan,  ei  ollut  tilastollisesti  merkitseviä  eroja 

fyysisessä  aktiivisuudessa  verrattuna  kontrolliryhmään.  Kaikissa  tutkimuksissa  tuli 

jollakin  tavalla  ilmi  tutkittavien  sitoutuminen  liikuntasovelluksen  käyttöön.  Vähäistä 

sitoutumista  luonnollisesti  seurasi vähäisempi  aktiivisuus. Myös  selkeät  asetetut 

tavoitteet auttoivat pääsemään parempaan tulokseen. 

 

Säännöllisellä  kannustamisella,  joko  palautteen  muodossa  sovelluksen  kautta,  tai 

kannustavilla  tekstiviesteillä,  kuten  joissakin  tutkimuksissa  oli  tehty,  oli  vaikutusta 

fyysisen  aktiivisuuden  lisäämiseen.  Kuten  Wang  ym.  (2015)  tutkimuksessa, 

kannustavien  viestien vaikutus  kesti  noin  viikon. Tässä  tutkimuksessa  viesti  oli 

automaattinen,  ja  tutkimuksen  analysoinnissa pohdittiin,  että  yksilöidymmillä 

kannustinviesteillä voisi olla tehokkaampi ja pitkäkestoisempi vaikutus.  

 

Kuviossa  3 on  kuvattu  liikuntasovelluksen  ominaisuuksia,  jotka  vaikuttavat  fyysisen 

aktiivisuuden  lisääntymiseen.  Näitä  sovelluksen  ominaisuuksia  ovat  sovelluksen 

helppokäyttöisyys,  palautetta  antavat  toiminnot  esimerkiksi  edistymisestä  tai 

yksittäisestä  liikuntasuorituksesta,  yksilöllinen  rakenne,  päiväkirjamaisuus  eli  omien 

kokemusten  kirjaamisen  mahdollisuus  sekä  kehittymisen  seuranta.  Tutkimusaineiston 

tutkimusten  mukaan  fyysisen  aktiivisuuden  lisääntymiseen  vaikutti  myös 

tutkimusjakson alussa asetetut selkeät tavoitteet toiminnalle ja toimintaan sitoutuminen.  

 

Tutkimuskohde  ei  vaikuttanut  olevan  selittävä  tekijä  siinä,  oliko  liikuntasovelluksella 

vaikutusta  fyysiseen  aktiivisuuteen.  Tutkittaessa  terveitä  nuoria  tai  aikuisia,  saatiin 

tuloksia  kumpaankin  suuntaan. Niin  ikään  sukupuolta  katsottaessa  ei  voida  vetää 

selkeitä johtopäätöksiä, oliko sukupuolella vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. 
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7.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Olisi  mielenkiintoista  tutkia liikuntasovelluksen, yhdistettynä  sykevyöhön, vaikutusta 

fyysiseen aktiivisuuteen Suomessa esimerkiksi jossakin työyhteisössä, jossa tutkittavia 

saataisiin  mukaan  tutkimukseen  kattava  joukko.  Työyhteisö  voisi  parhaimmillaan 

toimia  kannustajana  sekä  muut  tutkittavat  positiivisessa  mielessä  kilpailuvietin 

edistäjinä.  Mielenkiintoista  olisi  tietää  juuri  näiden  kehittyneempien sovellusten 

vaikutuksesta  fyysiseen  aktiivisuuteen  ja  nimenomaan  pidemmällä  aikavälillä  kuin 

esimerkiksi viisi viikkoa. 3-6 kuukautta voisi olla sopivan luotettava aika tutkia tällaista 

aihetta.  Kehittyneemmät  sovellukset  ja  sykevyöt  tarjoavat  paljon  hyödyllistä  tietoa 

liikuntasuorituksista  ja  edistymisestä.  Pelkästään  oman  kunnon  kehittyminen ja  tiedon 

lisääntyminen voisi  olla  yksi  motivoiva  tekijä  jatkaa  fyysisesti  aktiivisella 

elämäntyylillä.  
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