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Tiivistelmä 

Ylipaino ja elintapasairaudet ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti huolestuttavaa 

vauhtia. Tässä kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin mobiililaitteisiin ja niiden kautta 

välitettäviin elämäntapamuutoksiin suunniteltujen sovellusten potentiaaliin 

käyttäytymisen muutoksessa. Tämän lisäksi perehdyttiin näyttöön perustuviin 

terveyskäyttäytymisen muutosta edistäviin käytäntöihin, tekniikoihin, teorioihin ja 

näihin liittyviin käsitteisiin. Tämän lisäksi esiteltiin näyttöön perustuvaa 

terveyssovellussuunnittelua ja tähän liittyvää käyttäjänäkökulmaa niin, että lukija voi 

käyttää niitä apuna terveyssovellussuunnittelussa.  
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1. Johdanto 

Tämän kirjallisuuskatsauksesta koostuvan tutkimuksen tarkoitus oli tutkia 

mobiililaitteiden ja terveyssovellusten suhdetta, niiden roolia terveyskäyttäytymisessä ja 

laatua suhteessa näyttöön sekä tehokkuutta yksilö- ja väestötason interventiovälineenä.  

Halusin tutkia, mihin toimivien sovellusten teho perustuu ja löytyykö toimivien 

sovellusten taustalta jotain teoreettisia malleja ja tekniikoita.  

Tavoitteena oli myös saada yleiskuva alan tutkimuksesta ja löytää hyödyllisiä näyttöön 

perustuvia käytännön menetelmiä terveyssovellussuunnitteluun niin, että lukija voi 

käyttää niitä apuna terveyssovellussuunnittelussa. Tutkimuksessa pyrittiin myös 

osoittamaan, että teoriapohjaisella sovellussuunnittelulla voidaan vaikuttaa positiivisesti 

ihmisten terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen yksilö- ja väestötasolla. 

WHO:n Obesity and overweight raportti vuodelta 2016 toteaa, että ylipaino on 

enemmän kuin kaksinkertaistunut vuoden 1980 jälkeen. Vuonna 2014 yli 1,9 miljardia 

18-vuotiasta tai vanhempaa oli ylipainoisia ja näistä yli 600 miljoonaa liikalihavia. 

Tämä tarkoittaa, että 39 % yli 18-vuotiaista oli ylipainoisia ja 13 % liikalihavia. WHO 

toteaa, että liikalihavuus on estettävissä. Pohjimmainen syy ylipainoon on epätasapaino 

syödyn ja kulutetun energian välillä. Maailmanlaajuisesti katsottuna ihmiset syövät 

nykyisin energiatiheää ravintoa enemmän ja liikkuvat vähemmän. Passiivisempi 

elämäntyyli johtuu mm. istumatyön lisääntymisestä, kaupungistumisesta ja 

vaihtoehtoisten matkustusmuotojen ja kulkuneuvojen määrän kasvamisesta. (WHO, 

2016, s. 1 – 2.) 

Ylipaino ja liikalihavuus ovat merkittäviä riskitekijöitä sydän- ja verisuonitautien 

(pääasiallisesti sydänkohtausten ja aivoverenkiertohäiriöiden) taustalla. Nämä olivat 

yleisimmät kuolinsyyt vuonna 2012. Tämän lisäksi ylipaino on merkittävä diabeteksen, 

nivelrikon ja monen syövän riskitekijä. (WHO, 2016, s. 2.) Kailas ja kumppanit (2010) 

raportoivat, että noin 75 % USA:n terveydenhuollon kuluista menee elintapasairauksien 

hoitoon joita ovat mm. sydäntaudit, diabetes, syöpä, halvaukset tai keuhkoahtaumatauti. 

Vuonna 2000 pelkästään USA:ssa oli 37 miljoonaa aikuista tai sitä vanhempaa ihmistä 

ja määrän uskotaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä. Maailmanlaajuisesti yli 

700 miljoonalla ihmisellä on jokin krooninen sairaus ja näiden aiheuttamien kulujen 

uskotaan kasvavan. (Kailas ym., 2010, s. 58.) 

Ylipaino olisi suurimmaksi osaksi estettävissä.  Terveellisempiä elämäntapoja tukeva 

ympäristö on tärkein ihmisten valintoja muovaava asia. Yksilötasolla ihminen voi 

rajoittaa rasvan ja sokerin määrää, lisätä hedelmien, vihannesten, palkokasvien, 

täysjyväviljojen ja pähkinöiden määrää, sekä lisätä fyysisen aktiivisuuden määrää.  

Tämä voi yksilötasolla toimia kunnolla vain jos yhteiskunta tukee tätä esimerkiksi 

tarjoamalla terveyttä edistäviä vaihtoehtoja helposti ja halvalla. Erityisesti köyhien 

ihmisten kohdalla tämä on tärkeää. Ruokateollisuus on merkittävässä asemassa 

terveellisempien ruokailutottumuksien omaksumisessa ja voisi vaikuttaa asiaan mm. 

seuraavilla tavoilla: 

 Vähentää rasvaa, sokeria ja suolaa prosessoiduista ruoista. 
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 Varmistaa että terveellisiä, ravitsevia ja riittävän edullisia vaihtoehtoja 

on tarjolla. 

 Harjoittaa vastuullisempaa markkinointia erityisesti lapsille ja nuorille 

suunnattujen tuotteiden kohdalla.  (WHO, 2016, s. 3.) 

Älypuhelimet ja Internet ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia terveyskäyttäytymisen 

muuttamiseen. Sarasohn-Kahn (2010) toteaa, että älypuhelimet ovat potentiaalisesti 

hyvä alusta ihmisen käyttäytymisen muuttajana, koska ne ovat luonnostaan ketteriä, 

pienikokoisia, helppoja käyttää ja niitä voi käyttää liikkuessa. (Sarasohn-Kahn, 2010, s. 

18.)  On myös näyttöä siitä, että ihmiset ovat kiinnostuneita verkossa toimivista 

terveysjärjestelmistä. Westin (2008) toteaa, että jopa puolet amerikkalaisista on 

kiinnostunut käyttämään verkossa sijaitsevaa henkilökohtaista terveystietojärjestelmää. 

(Westin, 2008, s. 1.) 

Kailas ja kumppanit (2010) kertovat lääketieteen asiantuntijoiden olevan yhtä mieltä 

siitä, että langattomuus on avainkomponentti terveydenhuollon ongelmien 

korjaamisessa. Pelkästään Yhdysvalloissa oli vuonna 2009 yli 270 miljoonaa 

langattomien yhteyksien käyttäjää ja koko maailmassa yli 4,1 miljardia langattomaan 

verkkoon käsiksi pääsevää ihmistä. (Kailas ym., 2010, s. 58.) Kesäkuussa 2009 arviolta 

25 %:lla maailman ihmisistä oli pääsy Internetiin - Euroopan väestöstä 50 %:lla ja 

Pohjois-Amerikan väestöstä 74  %:lla.  (Webb ym., 2010. s. 2.) Gao ja Koronios (2010) 

kertovat, että matkapuhelinten omistajamäärä on saavuttanut useilla alueilla ja maissa 

100 % rajan ja se tarkoittaa sitä, että monella ihmisellä on vähintään yksi matkapuhelin. 

(Gao & Koronios, 2010, s. 216; Kailas ym., 2010, s. 59.)  

Edellä mainituista luvuista voi päätellä, että sairaudet ja teknologia ovat lisääntyneet 

maailmanlaajuisesti. Ihmiset ovat keskimäärin lihavampia ja heillä on enemmän 

elintapasairauksia. Samaan aikaan mobiililaitteiden ja Internet-yhteyksien määrä on 

kasvanut. Näiden edellä mainittujen huomioiden perusteella haluttiin selvittää, 

voitaisiinko ihmisten terveyttä parantaa yksilö- ja väestötasolla käyttäen hyväksi 

mobiililaitteita ja näin pääasialliseksi tutkimuskysymykseksi muodostui: Mikä on 

mobiililaitteiden ja älypuhelinsovellusten rooli terveyskäyttäytymisen muuttamisessa?  

Tämän kirjallisuuskatsauksen oli tarkoitus selvittää tutkimuskirjallisuuden pohjalta 

vastaus tähän kysymykseen.  

Tutkimus oli tärkeä, koska nykyisellään terveydenhuollon kulut ovat valtavat ja iso osa 

niistä menee ylipainon ja elintapasairauksien hoitoon. Mobiililaitteet tarjoavat uuden 

tavan välittää elämäntapainterventioita. Vähäinenkin teho näkyisi positiivisesti yksilö- 

ja väestötasolla sekä toivon mukaan säästöinä terveydenhuollon kuluissa. Tutkimuksen 

myötä myös tietämys aiheesta lisääntyi. 

Seuraavassa luvussa esitellään älypuhelinten ja mobiililaitteiden potentiaalia 

terveyskäyttäytymisen muuttajana. Tämän lisäksi käydään läpi haasteita ja potentiaalisia 

rajoittavia tekijöitä, jotka liittyvät teknologiaan, kohdekäyttäjäryhmiin sekä olemassa 

olevan tieteelliseen näyttöön perustuvan tiedon puutteeseen liittyen mobiiliteknologiaan 

ja sen rooliin terveyskäyttäytymisen muuttajana. 

Kolmas luku syventyy olemassa olevaan kirjallisuuteen, joka liittyy näyttöön 

perustuviin terveyskäyttäytymistä edistäviin käytäntöihin. Tämän jälkeen luvussa 

esitellään lyhyesti systemaattinen kirjallisuuskatsaus Internet-pohjaisten interventioiden 

piirteistä ja annetaan esimerkkejä Internet-pohjaisista interventioista. Luvun lopussa 
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käsitellään kaksi terveyskäyttäytymisen muutoksen kannalta oleellista käsitettä 

sitoutuminen ja minäpystyvyys, sekä niitä parantavia ja heikentäviä tekijöitä. Luvussa 

neljä esitellään Internet-interventiomalli jonka jälkeen käydään läpi näyttöön perustuvaa 

sovellussuunnittelua. Viidennessä luvussa esitellään käyttäytymisenmuutoksen taustalla 

vaikuttavia teorioita ja tämän jälkeen vuorossa on erilaisten 

käyttäytymistenmuutostekniikoiden esittelyä. 
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2. Mobiililaitteet terveyskäyttäytymisen muutoksen 
välineenä 

Tässä luvussa esitellään älypuhelinten ja mobiililaitteiden potentiaalia 

terveyskäyttäytymisen muuttajana. Tämän lisäksi käydään läpi haasteita ja potentiaalisia 

rajoittavia tekijöitä, jotka liittyvät kohdekäyttäjäryhmiin sekä olemassa olevan 

tieteelliseen näyttöön perustuvan tiedon puutteeseen liittyen mobiiliteknologiaan ja sen 

rooliin terveyskäyttäytymisen muuttajana.  

2.1 Älypuhelimen potentiaali käyttäytymisen muutoksen 
välikappaleena 

Älypuhelimilla on monta ominaisuutta, jotka tekevät niistä hyvän kandidaatin 

käyttäytymisinterventioiden välittämiseen. Älypuhelimet ovat omistajilleen tärkeitä, ne 

ovat jatkuvasti päällä ja käyttäjän mukana koko päivän. Tämän myötä ne mahdollistavat 

käyttäytymisinterventioiden tekemisen todellisissa jokapäiväisissä tilanteissa, joissa 

ihmiset tekevät terveyteen liittyviä päätöksiä ja kohtaavat asioita jotka ovat 

käyttäytymismuutosten esteenä. Älypuhelimet tarjoavat mahdollisesti muita 

vaihtoehtoja halvemman ja vähemmän stigmatisoivan tavan tehdä interventioita. 

Älypuhelinten jatkuva yhteys ulkomaailmaan mahdollistaa henkilökohtaisen datan 

jakamisen muille käyttäjille tai terveysalan ammattilaisille. Tämän lisäksi älypuhelinten 

kasvavat mahdollisuudet käyttää antureita esim. käyttäjän sijainnin, liikkumisen, 

tunnetilan tai sosiaalisen toiminnan automaattiseen analysointiin ja mahdollisuuteen 

tarjota räätälöityjä interventioita oikeassa paikassa oikeaan aikaan. (Dennison ym., 

2013, s. 2; Free ym., 2010, s. 2.) 

Kumar ja kumppanit (2013) kertovat mHealth-teknologioiden (mobile health) tarjoavan 

uusia mahdollisuuksia ja metodeja biologisen, käyttäytymiseen liittyvän ja ympäristön 

liittyvän datan keräämiseen. Nämä sisältävät mm. sensoreita, jotka keräävät dataa 

aikaisempia menetelmiä tarkemmin ja huomattavasti tiheämmin, käyttäjän kannalta 

helpommin ja vähäisemmin ponnistuksin. Joissakin tapauksissa tämä on jopa 

halvempaa kuin perinteiset menetelmät. (Kumar ym., 2013, s.229.) Ihmisen 

hyvinvointia on tutkittu useilla eri aloilla ja hyvinvoinnin tunnistamiseen on kehitetty 

erilaisia algoritmeja, jotka yhdessä puhelimen sisäänrakennettujen sensoreiden kanssa 

mahdollistavat monimutkaisten tunnetilojen kuten esim. stressin aistimisen. Dataa 

kerättäessä tai esitettäessä interaktio käyttäjän kanssa tulee olla minimaalista. Näin 

käyttäjä ei turhaan häiriinny ja voi keskittyä muuhun. Sovelluksen käyttäminen ei 

myöskään saa vaikuttaa negatiivisesti muiden sovellusten tai puhelimen toimintaan.  

Ohjelman toimiminen huomaamattomasti taustalla olisi usein optimaalinen tilanne. 

(Kailas ym., 2010, s. 61.) Kaplan (2006) mainitsee matkapuhelinten suureksi 

mahdolliseksi eduksi sen, että sen avulla voidaan kerätä pieniä datamääriä nopeasti, 

tehokkaasti ja minimaalisella tungettelulla. (Kaplan, 2006, s. 12). 

Webb ja muut (2010) havaitsivat, että Internet-pohjaisilla interventioilla on keskimäärin 

pieni positiivinen vaikutus terveyteen. Ottaen huomioon sen, että valtaosa Internet-

pohjaisten interventioiden kustannuksista liittyy suunnittelu- ja kehitysvaiheisiin 
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henkilökohtaisen hoidon sijaan, Webb ja kumppanit ovat sitä mieltä, että pienetkin 

vaikutukset voivat olla merkittäviä yksilö- sekä väestötasolla. (Webb ym., 2010. s. 5 - 

6.) Ritterband ja kumppanit (2009) ovat sitä mieltä, että hyöty hoidon saattamisesta 

jokaisen Internet-yhteyden omistavan ihmisen ulottuville on merkittävä. (Ritterband 

ym., 2009, s. 18.) 

Perinteiset näyttöön pohjautuvat elämäntyyli-interventiot ovat intensiivisiä yleensä 

puolesta vuodesta vuoteen kestäviä projekteja jotka sisältävät lukuisia potilaan ja 

hoitavan tahon kahdenkeskisiä tapaamisia. Jos tehokkaita käytöstä muovaavia 

strategioita voitaisiin jakaa mobiiliteknologian avulla, voisi kustannustehokkaampi 

hoitomalli olla mahdollinen. Tämän lisäksi mobiiliteknologian voisi valjastaa 

hyötykäyttöön ja esimerkiksi painonhallintaan liittyvissä sovelluksissa matkapuhelimen 

viivakoodinlukijalla voisi lukea pakkausten tuotetiedot tai sen avulla voisi tehdä 

tilannekohtaisia interventioita esimerkiksi terveellisemmän ateriavaihtoehdon 

valitsemisen suhteen. (Pagoto ym., 2013, s. 576.) 

Teknologia voi olla tärkeässä tukiroolissa saaden ihmiset omaksumaan ja pysymään 

terveyttä edistävien sovellusten käyttäjinä. Älypuhelinsovellusten etu sekä kehittäjän 

että käyttäjän puolelta on niiden matala taloudellinen kynnys. Ne on myös helppo 

omaksua, pilotoida ja käyttää ja ne on helppo heittää pois, jos ne eivät osoittaudu 

hyödyllisiksi. Esimerkiksi tuottavuutta lisäävät sovellukset voivat motivoida omaa 

vastaanottoa pitäviä lääkäreitä, koska ne näkyvät suoraan liikevaihdossa ja suurempana 

työtyytyväisyytenä. (Sarasohn-Kahn, 2010, s. 17.)   

Älypuhelinten kyky tarjota informaatiota nopeasti ja tehokkaasti on yleisesti hyväksytty 

keinoa omaksua uusia terveyskäyttäytymismalleja. Tähän liittyen Dennison ja 

kumppanit (2013) havaitsivat, että heidän tutkimukseensa osallistuneet ihmiset 

ilmaisivat mielenkiintoa sovelluksia kohtaan, jotka antoivat informaatiota ja neuvoja ja 

jotka olivat saavutettavissa välittömästi ajasta tai paikasta riippumatta. (Dennison ym., 

2013, s. 4.) Myös se, että yhdellä laitteella voi esimerkiksi ensin lukea sydäntautien 

riskitekijöistä ja sen jälkeen tehdä asiaan liittyviä puheluja tai muita toimenpiteitä 

koetaan miellyttäväksi asiaksi. (West ym., 2012, s. 6.) 

Terveyssovellukset antavat mahdollisuuden saada täsmällistä ja ajankohtaista 

informaatiota juuri oikeaan aikaan. Tämä mahdollistaa nopeamman ja paremman 

hoidon pienemmillä kustannuksilla, samalla virheitä vähentäen. Tärkeä osoitus 

terveyssovellusten merkityksestä on se, että normaalin kansan lisäksi monet terveysalan 

ammattilaiset kuten esim. kliinikot ovat ottaneet ne käyttöönsä.  (Kailas ym., 2010, s. 

59.) 

Kailas ja kumppanit (2010) esittelevät konseptin nimeltä hyvinvointipuhelin (Wellness 

Phone). Tällä tarkoitetaan alustaa, jossa puhelimessa on sisäänrakennettuna erilaisia 

biosensoreita muuttaen sen kannettavaksi terveydenhoitoalustaksi. Nämä alustat 

mahdollistavat reaaliaikaisen fysiologisen datan monitoroinnin ja seurannan. (Kailas 

ym., 2010, s. 60.) 

2.2 Älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten mahdolliset haasteet ja 
rajoitteet interventiovälineenä  

Matkapuhelinten roolia intervention välineenä ei vielä tunneta kunnolla. Väline jolla 

interventio tehdään, voi saada aikaan neutraalin, positiivisen tai jopa negatiivisen 

vaikutuksen intervention kohteeseen.  (Kaplan, 2006, s. 10.) Myös Kumar ja kumppanit 
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(2013) toteavat katsauksessaan, että mobiililaitteiden roolia terveyden edistäjänä täytyy 

tutkia kovasti lisää. He ovat sitä mieltä, että mHealth-laitteet (Mobile Health), 

sovellukset ja järjestelmät voivat olla tehottomia ja jopa vaikuttaa haitallisesti ihmisten 

terveyskäyttäytymiseen. Terveydenhuoltojärjestelmä on jo muutenkin liian kallis ja 

täynnä menetelmiä jotka ovat kaukana ihanteellisesta. Liian ennenaikainen uusien ja 

testaamattomien teknologioiden käyttöönotto vain entisestään rasittaisi järjestelmää, 

vaikka tarkoitus on ollut päinvastainen. (Kumar ym., 2013, s.229.)    

Ylipaino ja elintapasairaudet eivät rajoitu vain teknologiaan tottuneisiin nuoriin. On 

keksittävä keinoja, joilla vanhemmat ihmiset saadaan aktivoitua modernin 

informaatioteknologian käyttäjiksi. Tähän liittyen Gao ja Koronios (2010) toteavat, että 

vaikka moderni informaatioteknologia on muuttamassa nuorempien sukupolvien 

elämäntyyliä, on sillä paljon heikompi vaikutus vanhempiin ihmisiin. (Gao & Koronios, 

2010, s. 215.) Kailas ja muut (2010) jatkavat, että moni vanha ihminen ei ole koskaan 

käyttänyt älypuhelinta, eikä varsinkaan puettavia sensoreita. Moni heistä on haluton 

kokeilemaan mitään uutta. Osa ajattelee olevansa kykenemättömiä käyttämään 

kehittyneitä laitteita. Toimivan ja hyödyllisen terveyssovelluksen täytyy tästä syystä olla 

yksinkertainen kaikissa sen merkityksissä.  Datan kuvaaminen, ehdotukset ja 

suositukset, sekä käyttöliittymien täytyy olla äärimmäisen yksinkertaisia, itsestään 

selviä ja helppoja käyttää. (Kailas ym., 2010, s. 61.) Tähän liittyen Gao ja Koronios 

(2010) havaitsivat, että suurin osa fitness-sovelluksista on suunniteltu nuoremmille 

ihmisille painon- ja ruokavalionhallintaa varten, eikä niistä löydy mitään vanhoille 

ihmisille räätälöityä ominaisuutta tai toimintoa. (Gao & Koronios, 2010, s. 222).  

Dennison ja kumppanit (2013) kertovat, että vaikka sosiaalisen median kautta saadun 

sosiaalisen tuen on ajateltu tukevan käytöksen muutosta, oli tilanne heidän 

tutkimuksensa perusteella päinvastainen. Käyttäjät eivät pääsääntöisesti halua 

sovellusten olevan kytköksissä sosiaaliseen mediaan jotain tiettyjä poikkeuksia lukuun 

ottamatta. Tutkijat toteavat, että sosiaalisen tuen vaikutuksesta käyttäytymisen 

muutokseen on paljon näyttöä. On kuitenkin vielä paljon opittavaa ja ymmärrettävää, 

että minkälaisissa olosuhteissa tämä onnistuu.  Tämän lisäksi tutkimukseen osallistuneet 

koehenkilöt toivat julki monta pelkoa liittyen heidän yksityisyyssuojaansa ja 

tietoturvaan. Monet olivat epävarmoja sen suhteen, että voivatko sovellukset pitää 

salassa heidän terveystietojaan.  Erityisen herkkiä he olivat omien fyysisten ja 

psyykkisten terveystietojen käyttämistä personoitujen mainosten luomiseen. (Dennison 

ym., 2013, s. 9 – 13.)  

2.3 Tekniset rajoitteet 

Kaplan (2006) toteaa maksimissaan 160 merkkiä sisältävien SMS-viestien olevan 

turhan rajoittuneita potentiaalisesti monimutkaisissa reaaliaikaisissa interaktioissa 

lääkärin ja potilaan välillä. (Kaplan, 2006, s. 9.)  

Kailas ja kumppanit (2010) toteavat, että biosensoreita käyttävät mobiililaitteet ovat 

energiapotentiaalin suhteen rajoittuneita koska käyttävät virtalähteinään akkuja. Tästä 

syystä pienikin yritys parantaa luotettavuutta ja tietoturvallisuutta vaikuttaa 

negatiivisesti laitteen käyttöaikaan. Kannettavien laitteiden fyysisen muistin rajoitteet 

asettavat rajoitteita sovelluksen käyttöliittymälle ja muistin käytölle. Käyttämällä 

pilvipalveluja voidaan osa prosessoinnista ja päätöksenteosta siirtää pois puhelimesta ja 

täten vähentää puhelimen muisti- ja muita resurssivaatimuksia.  (Kailas ym., 2010, s. 

61.) 
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Kumar ja kumppanit (2013) painottavat, että reaalimaailmassa tapahtuva pitkän 

aikavälin datan kerääminen mobiililaitteiden välityksellä vaatii lisää tutkimusta ja 

parempaa tietämystä. Reaalimaailmassa tapahtuva datankeruu sisältää huomattavasti 

laboratorio-olosuhteita enemmän muuttujia joihin kaikkiin on mahdoton varautua. 

Mobiililaitteiden käyttäjillä on usein vain vähän koulutusta asiaan tai niitä käytetään 

tilanteissa joissa mukavuus ja käytännöllisyys ovat kaikista tärkeimpiä. Esimerkiksi 

päälle puettavan mHealth-laitteen sijainti on usein säädettävissä ja tämä voi vaikuttaa 

kerätyn datan laatuun. (Kumar ym., 2013, s.229.) 
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3. Terveyskäyttäytymisen muutosta edistävät 
käytännöt, interventiot ja käsitteet 

Tässä luvussa perehdytään olemassa olevaan tutkimusaineistoon, joka liittyy näyttöön 

perustuviin terveyskäyttäytymistä edistäviin käytäntöihin. Tämän jälkeen esitellään 

lyhyesti tärkeimmät löydökset systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta liittyen Internet-

pohjaisten interventioiden piirteisiin ja käydään läpi toimivia Internet-pohjaisia 

interventioita. Tämän jälkeen käsitellään kaksi terveyskäyttäytymisen muutoksen 

kannalta oleellista käsitettä sitoutuminen ja minäpystyvyys, sekä niitä parantavia ja 

heikentäviä tekijöitä. 

3.1 Näyttöön perustuvat käytännöt 

Breton ja kumppanit (2011) kuvaavat 13 yleisintä näyttöön perustuvaa käytäntöä, joita 

monet suuret yhdysvaltalaiset valtion virastot, kuten esim. Centers for Disease Control 

and Prevention, National Institutes of Health, the Good and Drug Administration ja the 

US Department of Agriculture käyttävät painonhallinnan tai laihdutuksen yhteydessä.  

Ohjeet ovat seuraavat:  

1) Arvioi käyttäjän paino BMI-laskurin avulla ja anna käyttäjälle tulkinta BMI-

tuloksesta.  

2) Noudata ruokavaliota joka sisältää runsaasti hedelmiä ja vihanneksia. Anna 

käyttäjälle mahdollisuus merkata ylös päivittäiset hedelmä- tai vihannesannokset 

tai suosittele käyttäjälle suositusten mukainen määrä hedelmiä ja vihanneksia.  

3) Harrasta säännöllisesti liikuntaa. Suosittele käyttäjälle suositusten mukainen 

määrä liikuntaa joka päivä.  

4) Juo vettä mehun tai virvoitusjuomien sijaan. Anna käyttäjälle mahdollisuus 

merkata ylös päivittäiset vesiannokset tai suosittele ohjeista käyttäjää juomaan 

suositusten mukainen määrä vettä joka päivä.  

5) Pidä ruokapäiväkirjaa. Anna käyttäjälle mahdollisuus kirjata ylös päivittäiset 

ateriat.  

6) Säilytä kaloritasapaino. Anna käyttäjälle mahdollisuus asettaa painonhallintaan 

liittyviä tavoitteita, anna käyttäjän laskea päivittäiset kalorit ja anna käyttäjälle 

mahdollisuus asettaa päivittäinen kaloriraja aktiivisuustasoon nähden, jotta 

asetetut tavoitteet täyttyisivät.  

7) Suosittele käyttäjälle 0,5 - 1kg painonpudotusta viikossa.  

8) Informoi käyttäjää sopivasta annoskoosta joko kuvin tai muuten kuvaillen tai 

anna käyttäjän vaihtoehtoisesti nähdä ravintoarvot annoskoon mukaan.  

9) Lue tuoteselosteet. Suosittele käyttäjää lukemaan tuoteselosteet, neuvo miten 

niitä luetaan kunnolla tai anna käyttäjien hakea tietoa kyseisestä tuotteesta.  

10) Punnitse itsesi. Anna käyttäjälle välineet punnita itsensä.  

11) Pidä liikuntapäiväkirjaa. Anna välineet ylläpitää päiväkirjaa jokapäiväisistä 

fyysisistä aktiviteeteista.  

12) Suunnittele ateriat. Suosittele käyttäjiä suunnittelemaan ateriat, anna työkalu 

suunnitteluun tai keino hakea reseptejä.  
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13) Hae sosiaalista tukea. Anna käyttäjälle mahdollisuus päästä käsiksi sosiaaliseen 

tukeen ja mediaan, esim. keskustelufoorumeille, chatteihin, Twitteriin tms. Tai 

anna käyttäjälle mahdollisuus olla sähköpostiyhteydessä ammattilaiseen. (Breton 

ym., 2011, s. 524.) 

3.2 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Internet-pohjaisten 
interventioiden piirteistä 

Webbin ja muiden (2010) kirjallisuuskatsaus kävi läpi Internet-pohjaisia interventioita. 

He tunnistivat kolme intervention piirrettä jotka voivat vaikuttaa sen tehoon käytöksen 

muutoksessa. Nämä ovat 1) intervention teoreettinen pohja 2) käytetyt 

käyttäytymisenmuutostekniikat 3) toimitus/esitystapa. Teoreettisella pohjalla viitataan 

teorioihin joiden pohjalta interventio on luotu. Esimerkiksi Spittaels ja kumppanit 

(2006) yrittivät parantaa käyttäjien fyysistä aktiivisuustasoa ohjaamalla heidät 

suunnitellun käyttäytymisen teorian pohjalta luodulle verkkosivulle. Carr ja kumppanit 

(2008, viitattu Webb ym., 2010) järjestivät interventiotutkimuksen, jossa fyysistä 

aktiivisuutta pyrittiin parantamaan Banduran (1989) sosiaalisen kognitiivisen teorian 

pohjalta luodun Internet-pohjaisen intervention avulla. 

Käyttäytymisenmuutostekniikoilla viitataan nimenomaisiin interventiossa käytettäviin 

strategioihin joilla käyttäytymisen muutosta pyritään edistämään.  Toimitustavalla 

tarkoitetaan reittiä jota kautta interventio jaetaan. Webbin ja muiden 

kirjallisuuskatsauksessa läpikäydyt interventiot toimitettiin käyttäjille Internetin kautta. 

(Webb ym., 2010. s. 7.) 

Merkittävä havainto oli, että Internet-pohjaisten interventioiden esitystavat voivat 

poiketa toisistaan merkittävästi.  Webb ja kumppanit viittaavat Eysenbachin (2008) ja 

Hurlingin ja kumppaneiden (2006) artikkeleihin, joissa interventioiden sisällöt ovat 

enemmän tai vähemmän interaktiivisia verrattuna interventioihin, joissa pääsisällön 

lisäksi käytetään täydentäviä esitystapoja kuten esim. tekstiviestejä, sähköpostia, 

puhelinsoittoja tai videokonferensseja. (Webb ym., 2010. s. 2.) Webb ja kumppanit 

jakoivat lisäinformaation esitystavat kolmeen eri kategoriaan: automatisoidut toiminnot, 

kommunikoivat toiminnot ja lisätoimintojen käyttö. Automatisoituja toimintoja ovat 

mm. automatisoitu räätälöity palaute tai rikastettu informaatioympäristö (enriched 

information environment). Kommunikoivia toimintoja ovat mm. mahdollisuus kysyä 

neuvoa neuvojalta tai ennalta sovittu tapaaminen neuvonantajan kanssa. Lisätoimintoja 

ovat mm. sähköpostit ja puhelinsoitot joita käytetään Internet-pohjaisen intervention 

tukena.   (Webb ym., 2010. s. 7.) 

Webbin ja muiden (2010) kirjallisuuskatsaus jakoi Internet-pohjaisten käyttäytymisen 

muutokseen pyrkivien interventioiden ominaisuudet osiin ja arvioi näiden tärkeyttä. 

Kirjallisuuskatsauksen mukaan interventio on sitä tehokkaampi, mitä enemmän siinä on 

käytetty hyväksi olemassa olevia käyttäytymisenmuutosteorioita ja erilaisia tekniikoita.  

Lisämenetelmien kuten esim. tekstiviestien käyttö arvioitiin hyödylliseksi. Teorioista 

erityisesti Azjenin (1991) suunnitellun käyttäytymisen teoriaa pidettiin tehokkaana. 

(Webb ym., 2010, s. 11.) Muutoksen mekanismit saavat aikaan käyttäytymisen 

muutoksen. Muutoksen mekanismeja ovat mm. tieto/informaatio, motivaatio, asenne, 

uskomukset, parantuneet taidot, minäpystyvyys, itsepuhe (self-talk), mallintaminen, 

itsemonitorointi (self-monitoring) ja vaikutuksen hallinta (affect management). Monia 

käyttäjän ominaisuuksia voidaan käyttää muutoksen mekanismeina ja niitä muokata 

interventioiden avulla. Esimerkiksi tieto jota pidetään kognitiivisena tekijänä voi toimia 

muutosmekanismina. Kun käyttäjä saa lisää informaatiota, saattaa hän muuttaa 

käytöstään uuden tiedon valossa. (Ritterband ym., 2009, s.23.) 
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Pagoto ja muut (2013) ovat sitä mieltä, että on epäselvää millä tavalla toimiva mobiili-

interventio antaa korkeimman vaikutuspotentiaalin. Vaihtoehdot ovat itseohjaava hoito, 

kehittäjän valvoma interventio ja muodollisen painonhallintaohjelman kanssa 

yhteistyössä toimiva mobiili-interventio.  Itseohjaavilla interventioilla vaikuttaisi olevan 

suurin potentiaali saavuttaa käyttäjäkunta, mutta samaan aikaan ehkä matalin potentiaali 

minäpystyvyyden kannalta, koska vaativat ammattilaisten valvomaan interventioon 

verrattuna enemmän motivaatiota. (Pagoto ym., 2013, s. 580 – 581.) 

3.3 Esimerkkejä mobiili- tai Internet-pohjaisista interventioista 

Alaselän kipujen hoitoon ja ehkäisyyn suunniteltu FitBack-sovellus on teoreettiselta 

pohjalta suunniteltu ja kehitetty itsenäinen sovellus, jossa itsemonitorointi (self-

monitoring) ja räätälöity informaatio ovat intervention pääasiallisia 

käyttäytymisenmuutostekniikoita. Sovellus on suunniteltu itsehoidon välineeksi ja 

sisältää sosiaalisen kognitiivisen teorian (Bandura 1989) ja suunnitellun käyttäytymisen 

teorian (Ajzen 1991) pohjalta luotuja strategioita. FitBack-sovelluksen käyttäjäkokemus 

on suunniteltu sellaiseksi, että sen käyttäjällä on kontrolli omista kognitiivisista ja 

käytöksellisistä strategioista alaselän kivun hoidossa ja ehkäisyssä. Käyttökokemuksen 

on myös tarkoitus kehittää ja tukea käyttäjän minäpystyvyyttä (self-efficacy) kivun 

hoidossa, hallinnassa ja ehkäisyssä. (Irvine ym., 2015. s. 2.)  

FitBack-sovellus oli 4kk seurannan jälkeen tehokkaampi kaikilla mittareilla (mm. 

fyysinen ja käytöksellinen) mitattuna verrattuna kontrolli- ja vaihtoehtoisen hoidon 

ryhmiin joiden kohdalla käytettiin perinteisempiä metodeja.  Tämän lisäksi FitBack–

sovelluksen käyttäjissä oli nähtävissä kehitystä useammissa suunnitellun käyttäytymisen 

teorian mukaisissa ajatusrakennelmissa. Käyttäjillä oli mm. aktiivisempi ja 

vastuullisempi suhtautuminen omaan hoitoon sekä yleisesti parempi asenne kipua 

kohtaan. FitBack-sovellus osoittaa, että teoreettiselta pohjalta suunniteltu itsenäinen 

sovellus, joka tarjoaa käyttäjille räätälöityä sisältöä voi olla tehokas työkalu alaselän 

kivun hallinnassa ja ehkäisyssä. Tällaisen itseohjaavan intervention suuri etu on sen 

kyky tavoittaa paljon ihmisiä vähäisin kustannuksin. Tämän lisäksi tutkimustulokset 

osoittavat, että verkossa toimiva interventio voi tehokkaasti kehittää suunnitellun 

käyttäytymisen teoriaan pohjautuvia asioita kuten käyttäjän tietoisuutta aiheesta, 

käytöksellisiä aikomuksia ja minäpystyvyyttä. (Irvine ym., 2015. s. 16 – 17.)  

Christopher Wharton ja kumppanit (2014) havaitsivat painonpudotusinterventiossaan, 

että Lose It! -älypuhelinsovelluksen muodossa oleva kalorilaskuri voi helpottaa ja 

tarkentaa kalorien laskemista, mutta ei vielä itsessään riitä parantamaan käyttäjän 

ruokavaliota. (Wharton ym., 2014, s. 443.) 

Spring ja muut (2013) tekivät painonpudotusintervention, jossa oli mukana 70 

ylipainoista aikuista. Aikuiset jaettiin sattumanvaraisesti kahteen eri ryhmään. Toisessa 

ryhmä sai perinteistä hoitoa ja toinen hoitoa jossa perinteinen hoito yhdistettiin 

mobiiliteknologian kanssa. Mobiiliteknologiaa käyttävä ryhmä sai käyttöönsä PDA-

laitteen, jonka kautta hoitohenkilökunta sai käyttäjän päivittäin syödyn ravinnon 

energiamäärän. Käyttäjien toiminta perustui oman toiminnan tarkkailuun ja he 

manuaalisesti raportoivat tulokset hoitohenkilökunnalle päivittäin PDA-laitteen kautta. 

Hoitohenkilökunta analysoi tukittavien PDA-laitteiden kautta saadut tiedot ja antoivat 

joka toinen viikko yksilöllistä palautetta ja ohjeistusta puolen vuoden ajan. Osallistujat 

käyttivät PDA-laitetta myös ravinnon määrän säätelyn tukena. (Spring ym., 2013, s. 2 – 

3.) 
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Mobiili-interventioryhmässä olleet pudottivat keskimäärin 3,9kg enemmän painoa kuin 

verrokkiryhmän jäsenet. Tutkijat toteavat tutkimuksen osoittaneen, että 

mobiiliteknologian yhdistäminen sairaalapohjaiseen painonpudotusinterventioon lisää 

intervention tehoa huomattavasti. Heidän mielestään löydökset osoittavat, että on 

mahdollista toteuttaa intensiivinen mobiilipohjainen painonpudotusinterventio, jota on 

helppo lähestyä, on tehokas ja helposti integroitavissa olemassa olevaan hoitomalliin. 

(Spring ym., 2013, s. 4 – 5.) 

Springin ja kumppaneiden (2013) mobiilipohjainen painonpudotusinterventio osoitti, 

että on painoa on mahdollista pudottaa merkittävästi ja yhtämittaisesti pitempiäkin 

jaksoja kerrallaan, kun mobiiliteknologia ja lyhyet ajoittaiset palautetta ja tukea antavat 

puhelinsoitot yhdistetään. Tavanomainen painonpudotusinterventio sisältää 8-12 

puolitoistatuntia pitkää hoitosessiota, johon ei ole vielä laskettu mukaan matkoihin 

kuluvaa aikaa. Mobiiliteknologiaa soveltava interventio sisälsi keskimäärin vain 

kahdeksan n. 14 minuuttia kestävää puhelua. Tutkijat uskovat, että tämä säästö ajassa ja 

rahassa herättää yhteiskunnan kiinnostuksen mobiilipohjaisia interventioita kohtaan. 

Tutkijat jatkavat, että aikaisemmat pelkkään oman toiminnan tarkkailuun pohjautuvat 

mobiilipohjaiset interventiot ovat epäonnistuneet ylläpitämään painonpudotusta. He 

näkevät, että tämän tutkimuksen avain on mobiilipohjaisen oman toiminnan tarkkailun 

ja perinteisen potilas-lääkärisuhteen yhdistelmä, joka on kirjoittajien mielestä edullista 

toteuttaa. Heidän mielestä tulosten pohjalta voidaan väittää, että tämän kaltaisissa 

interventioissa kahdenkeskiset tapaamiset voidaan kokonaan korvata puhelinsoitoilla. 

Muita intervention komponentteja automatisoimalla intervention tehokkuutta voitaisiin 

mahdollisesti lisätä entisestään.  (Spring ym., 2013, s. 5 – 6.) 

3.4 Sitoutuminen ja minäpystyvyys sekä niitä parantavat ja 
heikentävät asiat 

Tässä luvussa esitellään kaksi käyttäytymisen muutoksen kannalta oleellisen tärkeää 

käsitettä sitoutuminen ja minäpystyvyys ja mitkä tekijät vaikuttavat niihin positiivisesti 

ja mitkä negatiivisesti. 

3.4.1 Sitoutuminen (adherence) 

Pop-Eleches ja kumppanit (2011) osoittivat, että viikoittaiset tekstiviestit paransivat 

huomattavasti HIV-positiivisten sitoutumista lääkkeiden syömiseen. Odotuksista 

poiketen rohkaisevat viestit eivät olleet sen parempia kuin lyhyet muistutukset. 

Päivittäiset muistutukset eivät sen sijaan parantaneet tulosta ja ne koettiin jopa 

häiritsevinä. Tämä voi kirjoittajien mukaan johtua siitä, että liian tiheä muistutus 

vähensi muistutusten tehokkuutta. (Pop-Eleches ym., 2011, s. 7.) Tähän liittyen 

Dennison ja kumppanit (2013) kommentoivat, että mahdollisuutta valita muistutuksien 

tiheysväliä pidettiin heidän tutkimuksessaan tärkeänä sekä tapaa, jolla muistutus 

annettiin. Positiivinen ja kehuva tyyli koettiin suotuisaksi. Vaikka muistutukset nähtiin 

yleisesti hyvänä asiana, moni käyttäjä myönsi ärsyyntyneensä niistä ja oli lopulta 

hylännyt kyseisen sovelluksen.  (Dennison ym., 2013, s. 7-8.) 

Christopher Wharton ja kumppanit (2014) uskovat, että itsenäisen 

älypuhelinsovelluksen käyttäminen johtaisi säännöllisempään ja tarkempaan 

ruokavalion energiatasapainon seurantaan kuin älypuhelimen muistiosovellus tai 

perinteinen kynä ja paperi menetelmä. Tämän lisäksi he uskovat oman tutkimuksensa 

tulosten pohjalta, että älypuhelinsovelluksen käytättäjät eivät jättäisi kalorien laskemista 



15 

kesken niin helposti kuin vertailtavien menetelmien käyttäjät.  Heidän tutkimuksessaan 

sovellusta käyttävien ryhmässä kukaan ei jättänyt kahdeksan viikkoa kestävää testiä 

kesken. (Wharton ym., 2014, s. 441 - 444.)  

Bretonin ja kumppaneiden (2011) tutkimus tuo asiaan lisänäkemystä. Heidän mukaan 

on mahdollista, että suunnittelun ja omavalvonnan käyttäytymisenmuutostekniikat 

sisältävät sovellukset parantavat sitoutumista painonpudotukseen ja ovat lopulta tästä 

syystä tehokkaampia painon muokkaajia. Sosiaalinen tukikomponentti 

teknologiapohjaisessa interventiossa voi olla hyödyllinen, koska se mahdollisesti 

ylläpitää sitoutumista interventioon. (Breton ym., 2011, s. 528.) Toisaalta Dennisonin ja 

kumppaneiden (2013) tutkimus osoitti, että käyttäjät pitivät terveelliseen elämäntapaan 

liittyviä asioita henkilökohtaisina asioina. Keskimäärin käyttäjät pitivät 

terveyssovelluksia lievästi kiusallisina eikä niiden käyttöä julkisella paikalla pidetty 

houkuttelevana. Käyttäjät olivat vahvasti sitä mieltä, että haluavat itse valita kenelle ja 

mitä informaatiota applikaatiota jakavat sosiaalisissa medioissa kuten Facebookissa. He 

pelkäsivät saavansa jakamansa tiedon tai tulosten vuoksi heikon tai haavoittuvaisen 

kuvan itsestään muiden silmissä.. (Dennison ym., 2013, s. 5-6.) 

Pagoto ja muut (2013) raportoivat, että melkein puolet heidän tutkimistaan sovelluksista 

sisälsi sosiaalisen median komponentin joka mahdollistaa interaktion muiden käyttäjien 

kanssa tai mahdollisuuden laittaa viestejä sosiaaliseen verkkoon kuten Facebookiin tai 

Twitteriin. (Pagoto ym., 2013, s. 580.) Tähän liittyen Azar ja kumppanit (2013) 

toteavat, että terveyssovellusta ei todennäköisesti käytetä, ellei se jatkuvasti vaadi 

käyttäjän toimenpiteitä. Sovelluksen tulee siis aktiivisesti aktivoida käyttäjää erilaisiin 

toimintoihin. (Azar ym., 2013, s. 588.) 

Dennison ja kumppanit (2013) pohtivat tutkimuksen perusteella keinoja joilla käyttäjistä 

tehdään sovellusten pitkäaikaisia käyttäjiä. He huomasivat, että käyttäjiltä uupui 

pitkäaikainen sitoutuminen tiettyyn sovellukseen ja vaikuttivat olevan kiinnostuneita 

vain tilapäisestä, satunnaisesta käytöstä.  Tämä herättää epäilyjä sen suhteen, että onko 

käyttäytymisen muutokseen pyrkivien sovellusten pitkäaikaiskäyttö edes mahdollista. 

Pitkäaikaiskäyttö on monen terveyskäyttäytymisen muutokseen tarkoitetun sovelluksen 

tärkeä perusedellytys.  Kirjoittavat löysivät kaksi tekijää, jotka saattavat olla olennaisia 

syitä jonka vuosi sovelluksen käyttö lopetetaan. Ensimmäinen näistä on sovelluksen 

käyttämiseen vaadittava vaivannäkö ja toinen asia sovelluksen aiheuttama tunnereaktio.  

(Dennison ym., 2013, s. 11 - 12.) 

Dennisonin ja muiden (2013) tutkimus osoitti, että monien terveyssovellusten käyttö on 

ihmisten mielestään ollut aikaa vievää, rasittavaa ja jopa stressaavaa. Käyttäjät osoittivat 

hyvin vähän mielenkiintoa näitä sovelluksia kohtaan.  Dennison ym., 2013, s. 8-9.) 

Tämän takia on tärkeää, että käyttäjädataa keräävät sovellukset tekevät sen tarkasti ja 

käyttäjän kannalta helposti ja mahdollisimman vähäisin ponnistuksin. (Kumar ym., 

2013, s.229; Dennison ym., 2013, s. 8 - 9.) Nämä sitoutumiseen vaikuttavat asiat on 

otettava huomion sovellussuunnittelussa. Kuten Kaplan (2006) kuitenkin toteaa, 

matkapuhelimilla on mahdollista kerätä pieniä datamääriä nopeasti, tehokkaasti ja 

minimaalisella tungettelulla. (Kaplan, 2006, s. 12.) Kailas ja kumppanit (2010) tarjoavat 

samaan ongelmaan ratkaisua maalaamalla skenaariota, jossa hyvinvointipuhelin voi 

potentiaalisesti parantaa elämänlaatua tarjoamalla välitöntä palautetta, antaen tarkkoja 

tuloksia ja laadukkaampaa lääketieteellistä informaatiota ja sitä kautta parantaen 

sitoutuvuutta erilaisiin hoitoihin. (Kailas ym., 2010, s. 60.)  

Sarasohn-Kahn (2010) kertoo, että jopa neljä viidestä amerikkalaisesta aikuisesta uskoo 

esim. älypuhelinten avulla kerättävien henkilökohtaisten terveystietojärjestelmien 
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hyötyyn. Tätä voisi mahdollisesti käyttää houkuttimena terveyskäyttäytymismuutoksille 

ja voisi lisätä sitoutumista kyseisten järjestelmien käyttöä ajatellen. (Sarasohn-Kahn, 

2010, s. 10.) Tämän lisäksi puhelinten kyky yhtäaikaisesti siirtää ja ostaa vastaan 

informaatiota mahdollistaa dynaamisen lääkäri-potilas-suhteen. Mikä tahansa vakavasti 

otettava ja toimiva interventio sitoutuvuuden parantamiseen täytyy olla dynaaminen ja 

ajan suhteen kestävä, koska potilaiden elämä ja olosuhteet muuttuvat. Sitoutumista 

parantavien interventioiden täytyy tästä syystä olla joustavia. Tämän lisäksi potilaalle 

täytyy osata antaa viesti oikealla tavalla, että siitä tulee kiinteä osa potilaan elämää. 

(Kaplan, 2006, s. 9.) 

Dennisonin ja kumppaneiden (2013) tutkimuksen tärkeä löydös oli se, että kiinnostus 

sovellusta ja sen hyödyllisyyttä kohtaan on paljon kiinni siitä, että onko käyttäjä jo 

ennen sovelluksen käyttöä motivoitunut elämäntyylin ja terveystottumusten 

muuttamiseen. Välineet itsetarkkailuun ja muistutukset koettiin usein hyödyllisiksi, jos 

henkilö oli sitoutunut muutosyritykseen. Ilman aitoa motivaatiota kyseiset ominaisuudet 

koettiin tarpeettomiksi tai ärsyttäviksi.  Vaikka suuri osa osallistujista osoitti 

mielenkiintoa erilaisiin elämäntyylin muutoksiin, kävi ilmi, etteivät he olleet tarpeeksi 

motivoituneita käyttämään sovellusta säännöllisesti ja tosissaan. (Dennison ym., 2013, 

s. 8.) 

3.4.2 Minäpystyvyys (self-efficacy) 

Sosiaalisessa kognitiivisessa teoriassa (Bandura, 1989) ihmisen toiminnan 

mekanismeissa mikään ei ole keskeisempää kuin ihmisen usko omaan kykyyn tehdä 

asioita. Tätä kutsutaan käsitteellä minäpystyvyys (self-efficacy). Usko omiin kykyihin 

vaikuttaa kaikkiin elämään liittyviin ajatusmalleihin, jotka voivat vuorostaan olla 

hyödyllisiä tai haitallisia. Iso osa ihmisen käyttäytymisestä perustuu ennakkokäsityksiin 

liittyen tehtävän onnistumiseen. Se pohjautuu omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin, 

joihin arvio omista kyvyistä vaikuttaa oleellisesti. Mitä korkeammalle ihminen arvioi 

omat kykynsä, sitä korkeammalle tavoitteet asetetaan ja sitä päättäväisemmin he 

sitoutuvat tavoitteisiinsa. Ihmiset joilla on korkea minäpystyvyys (self-efficacy) näkevät 

onnistumiset mielessään, kun taas matala minäpystyvyys johtaa epäonnistumisten 

miettimiseen. (Bandura, 1989, s. 1176.) Transteoreettisesssa mallissa minäpystyvyys 

viittaa henkilön uskoon omiin kykyihin selvitä korkean riskin tilanteissa ilman 

repsahdusta vanhoihin epäterveellisiin korkean riskin tapoihin. (Prochaska ja Velicer, 

1997, s. 40).  Terveysuskomusmallissa minäpystyvyys viittaa henkilön luottoon omiin 

kykyihinsä tehdä muutos. Rosenstock ym., 1988, s. 178). 

Sitkeän minäpystyvyyden kehittäminen vaatii kokemusta vaikeuksien voittamisesta 

sitkeän yrittämisen kautta. Jos ihmiset saavat menestystä helpolla, tottuvat he 

odottamaan nopeita tuloksia ja heidän minäpystyvyys romuttuu helposti 

epäonnistumisen kohdalla.  Muutama takaisku ja vaikeus ovat yleensä hyödyksi sillä ne 

opettavat opettaa, että menestys vaatii yleensä jatkuvaa yritystä. Kun ihminen vakuuttuu 

omista kyvyistään, he kestävät vastoinkäymisiä ja toipuvat nopeasti takaiskuista. Sitkeä 

yrittäminen ja taistelu läpi vaikeuksien kehittävät ihmisen minäpystyvyyttä. (Bandura, 

1989, s. 1179.) 

Ihmisten minäpystyvyys määrittelee heidän motivaationsa tason. Mitä korkeampi 

minäpystyvyys - sitä enemmän ihmisillä on yritystä ja sitä sinnikkäämpiä he ovat 

kohdatessaan esteitä.  Matala minäpystyvyys johtaa esteiden kohdalla luovuttamiseen 

tai keskinkertaisuuteen, kun taas korkea luottamus omiin kykyihin johtaa entistä 

kovempiin ponnistuksiin.  Sinnikkyys näkyy yleensä positiivisesti lopputuloksessa.  
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Tärkeä asia ei ole se, että vaikeudet aiheuttavat itse-epäilyä, vaan se kuinka nopeasti 

usko omiin kykyihin palautuu ongelmia kohdatessa. Joillakin ihmisillä usko palautuu 

nopeasti, kun taas toisilla ei. Tiedon ja uusien kykyjen omaksuminen on hidasta ja vaatii 

pitkää yhtäjaksoista vaivannäköä. Onnistuminen on yleensä kiinni juuri sinnikkyydestä 

ja kestävästä uskosta omiin kykyihin. (Bandura, 1989, s. 1176.) 

On osittain minäpystyvyyden tasosta kiinni, että mitä haasteita ihmiset itselleen ottavat, 

kuinka paljon vaivaa he näkevät ja kuinka paljon vaikeuksia sietävät. Tavoitteet joita 

ihmiset tehtävän alkuvaiheella asettavat yleensä muuttuva, riippuen siitä miten he 

edistyvät. He saattavat säilyttää alkuperäiset tavoitteet, alentaa tavoitteita tai omaksua 

jopa entistä haasteellisempia tavoitteita. Lyhyesti sanottuna koettu minäpystyvyys 

suhteessa tehtävän vaatimuksiin ilmaisee, että ovatko tavoitteet saavutettavissa vai 

epärealistisia. (Bandura, 1989, s. 1180.)  
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4. Näyttöön perustuva terveyssovellussuunnittelu 

Tässä luvussa esitetään Ritterbandin ja muiden (2009) laatima Internet-interventiomalli, 

joka antaa teoreettisen pohjan terveyskäyttäytymisen muutokseen tarkoitetun 

sovelluksen suunnittelulle. Tämän jälkeen esitellään alan kirjallisuudessa toistuvasti 

esiin nousseita käyttäjälähtöisiä näkökulmia ja toiveita suunnitteluun liittyen. 

4.1 Internet-interventiomalli (Internet Intervention Model) 

Ritterband ja muut (2009) kehittivät Internet Intervention Model -nimisen mallin 

Internet-pohjaisille interventioille. Mallissa on yhdeksän toisiinsa vaikuttavaa 

komponenttia. Mallin mukaan jokaisella interventiosovellusta käyttävällä ihmisellä on 

oma tapansa käyttää sitä ja se tapa muovautuu kunkin omien osittain ympäristön 

muovaamien käyttäjäominaisuuksien (user characteristics) kautta.  Verkkosivun käyttö 

on kiinni verkkosivun ominaisuuksista, käyttäjän sitoutumisen asteesta (adherence) sekä 

ohjelman sisältämistä käyttöä ja hoidon ylläpitoa tarjoavista tukitoiminnoista. Malli 

ennustaa, että applikaation käyttö johtaa käyttäytymisen muutokseen lukuisten 

muutosmekanismien kautta ja käyttäytymisen muutos johtaa oireiden vähenemiseen. 

Hoitotuloksia ylläpidetään repsahdusta (relapse) ehkäisevillä toimenpiteillä, joita ovat 

mm. informaation antaminen oireiden uusiutumisesta ja ohjeistus mitä tehdä jos näin 

käy. (Ritterband ym., 2009, s. 24.) 

Internet-interventiomallin komponentit ovat ympäristö, käyttäjä, tuki, verkkosivut, 

verkkosivun käyttö, muutoksen mekanismit, käyttäytymisen muutos, oireiden 

väheneminen ja hoidon ylläpito. Mitä tahansa näistä komponenteista voidaan tarkkailla, 

arvioida ja monessa tapauksessa manipuloida (esim. ulkonäköä). (Ritterband ym., 2009, 

s. 19.) 

 

Kuva 1. Internet-interventiomalli (Ritterband ym., 2009). 

1) Käyttäjän ominaisuudet  



19 

Käyttäjä voi olla potilas, kuluttajat tai tutkimukseen osallistuva henkilö. Käyttäjän 

ominaisuudet ovat vaikein ja laajin kokoelma erilaisia muuttujia ja ominaisuuksia. 

Joitakin ominaisuuksia, kuten ikää ja sukupuolta ei voi muuttaa, mutta kognitiivisiin 

tekijöihin, uskomuksiin, asenteisiin ja taitoihin on mahdollista vaikuttaa. Interventiot 

voidaan myös räätälöidä vastaamaan käyttäjän ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä. Esim. 

hoitosuositukset voidaan muokata vastaamaan käyttäjän valmiutta muuttua. (Ritterband 

ym., 2009, s. 19.) 

2) Ympäristö 

Ympäristö koostuu lukuisista eri vaikuttajasta joita ovat mm. perhe, elämänkumppanit, 

ystävät, työnantaja, organisaatio, koulu, terveydenhuoltojärjestelmä, yhteisö ja 

yhteiskunnalliset vaikuttajat (media, politiikka ja kulttuuri).  Ympäristö voi olla 

omahoito-ohjelmaa toteuttavalle sekä tuki että este. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa 

käyttäjän ominaisuuksiin muokkaamalla käyttäjän tietämystä tai vaikuttamalla 

motivaatioon käyttää kyseistä hoitomuotoa. Esimerkiksi painonpudotusintervention 

kohdalla opiskelijan oppilaitos voi motivoida ylipainoisia lapsia muutokseen 

aloittamalla hankkeen, jossa keittiö tekee ravinnepitoisia lounaita. Perheen tai yhteisön 

asenne voi myös muokata käytöstä positiivisesti tai negatiivisesti. (Ritterband ym., 

2009, s. 19 – 20.) 

3) Verkkosivu 

Verkkosivu on applikaatio jonka kautta hoito välitetään. Verkkosivu koostuu 

kahdeksasta pääalueesta joita ovat ulkomuoto (appearance, käytökselliset hoito-ohjeet 

(behavioral prescriptions), taakat (burdens), sisältö (content), esitystapa (delivery), 

viesti (message), osallistuminen (participation) ja arviointi (assessment). Yhdessä nämä 

muodostavat sen kuinka sovellus on kehitetty ja miten se toimii. Jokaista näistä 

elementeistä voi manipuloida ja muokata tarjoamaan tehokkaampaa hoitoa.  Näiden 

elementtien optimaalinen yhdistelmä on monimutkaista kehittää ja se riippuu 

intervention tyylistä, käyttäjäkunnasta, tietokonelaitteistoista ja eri teknologioista, koska 

erilaiset ohjelman toiminnot vaativat ja käyttävät erilaisia tekniikoita.  Nämä käsitteet 

avataan lukijalle seuraavaksi. (Ritterband ym., 2009, s. 20 – 21.) 

 Ulkomuoto (appearance) on yksinkertaisesti applikaation ulkoasu – miltä se 

näyttää ja tuntuu. Elementit sisältävät värien, sivun tai ruudun layouttien, sisällön 

organisoiminen ja näytön koon käyttöä ja optimointia. Tämä määrittelee osittain 

sen, että kuinka paljon applikaatio vetoaa käyttäjään. Tämä voi olla kriittisen 

tärkeää, koska miellyttävä ulkoasu rohkaisee käyttäjää kokeilemaan ohjelmaa ja 

jatkamaan sen käyttöä. Tämä voi parantaa sitoutumista (adherence). 

 Käytökselliset hoito-ohjeet (behavioral prescriptions) ohjeistavat käyttäjää 

muuttamaan käytöstä, eli pyrkivät korjaamaan ongelmallista nykytilannetta.  

Nämä ohjeet ovat osa hoidosta ja ne on suunniteltu parantamaan sitoutumista.  

Käytökselliset sopimukset (behavioral contracts) ja kirjoitetut ohjeet liittyen 

siihen mitä ja milloin käyttäjä on valmis tekemään edistävät 

käyttäytymisenmuutosprosessia.  Ajoittaiset hoito-ohjemuistutukset (esim. 

automatisoidut tai henkilökohtaiset räätälöidyt sähköpostit tai ohjelman tai 

hoitavan lääkärin puhelinsoitot) ovat myös hyödyllisiä. 

 Taakat (burdens) liittyvät suoraan ohjelman sisältöön, eikä tällä tarkoiteta teknisiä 

tai ympäristöllisiä (esim. Internet-yhteyden puute) esteitä.  Taakkoja ovat mm. 

käytön vaikeus, huono ohjelmiston sisäinen navigaatio tai yhden session 

(intervention) liian pitkä kesto. Kirjoittajat toteavat, että ei ole selvillä kuinka 

paljon sisältöä tarvitaan käytöksen muuttamiseen. Heidän mukaansa on 
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mahdollista, että vain pelkät ydinkomponentit ovat tarpeellisia ja sen pohjalta 

tutkijoiden ja kehittäjien voisi olla hyödyllistä kehittää lyhyempiä ja kevyempiä 

(”short form”) interventioita. On mahdollista, että liian pitkät aiheuttavat 

ennenaikaisia lopettamisia ja tämän myötä huonoja lopputuloksia. 

 Sisältö (content) on itse hoitointervention sisältö. Tämä voi olla tärkein 

yksittäinen ohjelman komponentti. Ilman hyvää sisältöä, on epätodennäköistä että 

käytös muuttuu tai oireet vähenisivät. Sisällön tulee olla tarkkaa, selkeää ja 

yksinkertaista, jotta se otettaisiin hyvin vastaan ja olisi samalla myös tehokasta. 

Verkkosivun sisältöalue voi sisältää monenlaista informaatiota. Näitä ovat mm. 

animaatiot, ääni, kuvat/grafiikat, teksti, video ja muiden käyttäjien tarinat.  Kukin 

elementti tarjoaa erilaisen tavan tarjota sisältöä ja voi potentiaalisesti vaikuttaa 

käyttäjään ja käyttökokemukseen käytöstä muuttavalla tavalla.  Käyttäjälle 

oikealla tavalla resonoiva sisältö, esim. toisen käyttäjän tarina joka tuntuu omalta 

voi parantaa motivaatiota käyttää ohjelmaa. (Ritterband ym., 2009, s. 21 – 22.). 

Samasta mieltä ovat myös Kailas ja muut (2010), jotka toteavat että kerätyn datan 

esitystyyli on tärkeää. Sen tulee olla visuaalisesti miellyttävää ja täynnä 

tarkoituksenmukaista informaatiota. Sen täytyy motivoida käyttäjät pääsemään yli 

ongelmista. Data pitää esittää käyttäjällä sellaisessa muodossa, että se motivoi ja 

rohkaisee tätä noudattamaan terveellisempää elämäntyyliä.  (Kailas ym., 2010, s. 

62.) 

 Viesti (message) keskittyy sisällön lähteeseen ja tyyliin, tarjoten tärkeää 

informaatiota siitä kuka sisällöstä vastaa ja kuinka sisältö on esitetty. Voidaan 

esimerkiksi väittää, että tunnetun yliopiston tuottama sisältö tuottaa vahvemman 

ja paremman vaikutuksen kuin pienen lääkefirman tai vähemmän tunnetun 

yrityksen vastaava. Käyttäjät voivat uskoa, että sisältö on luotettavampaa koska se 

on akateemisesta lähteestä. Sovelluksen tyyli on myös tärkeä ja sen pitäisi sopia 

kohdeyleisöön. Esimerkiksi lastentaudeille suunniteltu sovellus voi toimia 

paremmin, jos sovelluksen tyyli sisältää sarjakuvia eikä ole liian tekstivoittoinen. 

(Ritterband ym., 2009, s. 21 – 22.). Sisällön alkuperän tärkeyttä painottavat myös 

Dennison ja kumppanit (2013), joiden tutkimuksen koehenkilöt pitivät 

ammattilaisten tekemiä sovelluksia parempina ja houkuttelevampina. Käyttäjät 

olivat myös huolissaan siitä, että ovatko sovelluksen antama informaatio ja ohjeet 

oikeita ja turvallisia. (Dennison ym., 2013, s. 9.)   

 Osallistuminen (participation) keskittyy ohjelman kykyyn sitoa ja vetää käyttäjä 

hoitoon mukaan. Interaktio, palkinnot, ja testaus (kysymykset ja visat) ovat 

elementtejä joilla käyttäjää saadaan osallistumaan.  Interaktiota voidaan kuvailla 

intervention elementtinä joka tuottaa syy-seurasuhteen. Tällaisia asioita voivat 

esimerkiksi olla yksinkertainen hiiren klikkaus jolla näkymä saadaan vaihdettua 

tai monimutkaisempi tehtävä, kuten vaikkapa kuvien järjestely ruudulla osana 

oppimistehtävää.  Palkinnoilla motivoidaan käyttäjää oppimaan ja etenemään 

ohjelmassa.  Palautteen antaminen käyttäjälle voi myös toimia merkittävänä 

palkkion muotona. Oikein/väärin tyyppinen testi ohjeistavalla 

palautejärjestelmällä tarjoaa keinon opettaa tai nostaa esiin tiettyä käyttäjälle 

oleellista sisältöä.    

 Arviointi (assessment) viittaa järjestelmän kykyyn mitata käyttäjän tarpeita, 

personoida ohjelmaa ja tarjota räätälöityä sisältöä ja suosituksia.  Personoinnin ja 

räätälöinnin elementit ovat kriittisen tärkeitä Internet-interventioissa. Niitä 

voidaan pitää pääeroina Internet-sovelluksen ja muiden perinteisten 

interventioiden välillä. Personointi liittyy ohjelmiston tietyn, käyttäjälle oleellisen 

sisällön käyttämiseen. Esimerkiksi ohjelmissa voi olla käyttäjän sukupuoleen tai 

etnisyyteen liittyvää sisältöä. Räätälöity sisältö on informaatiota joka kohtaa 

käyttäjän erityistarpeet. Esimerkiksi unettomuuteen liittyvässä Internet-
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interventiossa käyttäjiltä tiedustellaan heidän unirytmistä, öisistä heräämisistä ja 

muista uneen liittyvistä asioista. Käyttäjän vastauksen pohjalta voidaan laskea ja 

antaa tarkat nukkumisohjeet jotka sopivat tähän tiettyyn tilanteeseen.  Räätälöinti 

voi vähentää tarjotun informaation kokonaismäärää, koska käyttäjät saavat vain 

haluamaansa tai tarvitsemaansa informaatiota.  Räätälöinti todennäköisesti 

parantaa sitoutumista järjestelmään ja parantaa käyttäjän halua käyttää sitä.  

(Ritterband ym., 2009, s. 21 – 22.) 

 

4) Verkkosivun käyttö 

Verkkosivun käytöllä tarkoitetaan sitä todellista intervention käyttöä. Käyttöön 

vaikuttaa käyttäjän ominaisuudet, ympäristö, verkkosivu ja tuki.  Kirjoittavat tekevät 

hypoteesin, että käyttäjät käyttävät Web-sovellusta, jos käyttäjän ominaisuudet (riittävä 

motivaatio), ympäristön tekijät (rohkaiseva perhe), verkkosivun elementit (sisältö on 

yksinkertaista, selkeää ja ohjelma on miellyttävä) ja tuki (sähköpostit lääkäreiltä) ovat 

olemassa.  Sitoutuminen liittyy olennaisesti verkkosivun käyttöön.  WHO:n raportti 

julistaa, että sitoutuminen on tärkein määräävä tekijä hoidon teossa. (World Health 

Organization 2002, viitattu Ritterband ym., 2009.) Sitoutumista vähentävien tekijöiden 

löytäminen on kriittisen tärkeää onnistumisen kannalta, erityisesti kun käyttäjien on niin 

helppo aloittaa tai lopettaa tämän tyyppinen interventio. (Ritterband ym., 2009, s. 22 – 

23.) 

5) Tuki 

Tuki vaikuttaa suoraan käyttäjän sitoutumisasteeseen. Tuki vaikuttaa myös suoraan 

järjestelmän kehitykseen, koska tämä komponentti pitää sisällyttää järjestelmän 

suunnitteluun.  Tukea voidaan tarjota monella tavalla, mm. personoiduilla 

sähköposteilla, pikaviesteillä, puhelinsessioilla ja kahdenkeskisillä tapaamisilla. Tuen 

implementoiminen maksaa, vie aikaa ja lisää työtä. Tämä rajoittaa tietyn tyyppisen 

intervention jakamista laajoille ihmisryhmille. Internet-interventioiden tarve kasvaa kun 

ulkoisen tuen määrä vähenee. Kun ihmisen antamaa tukea ei tarvita, Internet-

interventiot voivat palvella niin paljon ihmisiä kuin serverit vain kestävät.  (Ritterband 

ym., 2009, s.23.) 

Mori ja Harada (2010) keskustelevat tuen merkityksestä vanhoille ihmisille ja tuovat 

esiin kaksi roolia, jotka mahdollisesti vaikuttavat positiivisesti vanhojen ihmisten 

teknologiseen oppimiseen ja sitoutumiseen. Ensimmäinen rooli on teknologian 

mallikäyttäjän rooli. Kyseinen käyttäjä osoittaa pitkälle kehittynyttä teknologista 

osaamista. Tämä voi motivoida vanhoja käyttäjiä kokeilemaan muitakin kuin 

perusominaisuuksia, koska heidän tarkkaavaisuuteensa on kohdistettu näiden 

ominaisuuksien olemassaoloon. Toinen rooli on jatkuva ja reaaliaikainen tuki jolloin 

käyttäjä ei yksin jumitu ongelmatilanteisiin. (Mori & Harada, 2010, s. 252.) 

6) Muutoksen mekanismit 

Muutoksen mekanismit saavat aikaan käyttäytymisen muutoksen.  Muutoksen 

mekanismeja ovat mm. tieto/informaatio, motivaatio, asenne, uskomukset, parantuneet 

taidot, minäpystyvyys, itsepuhe (self-talk), mallintaminen, itsemonitorointi (self-

monitoring) ja vaikutuksen hallinta (affect management). Monia käyttäjän 

ominaisuuksia voidaan käyttää muutoksen mekanismeina ja niitä muokata 

interventioiden avulla. Esimerkiksi tieto jota pidetään kognitiivisena tekijänä voi toimia 

muutosmekanismina. Kun käyttäjä saa lisää informaatiota, saattaa hän muuttaa 

käytöstään uuden tiedon valossa. (Ritterband ym., 2009, s.23.) 
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7) Käyttäytymisen muutos 

Internet-interventioiden perimmäinen menestysmittari on oireiden väheneminen. Tämä 

tapahtuu yleensä käyttäytymisen muutoksen kautta. Muutos käyttäytymisessä on 

yleensä välttämätöntä oireiden vähentämiseksi.  Käyttäytymisen muutoksen kohteet 

ovat muuttujia, joiden pohjalta intervention laatu mitataan. Esimerkiksi 

unettomuustutkimuksessa uneen liittyvä käytös kuten esimerkiksi ajan rajoittaminen 

sängyssä tai parempi unihygienia ovat muutoksen kohteina olevia asioita. Yrityksellä 

muuttaa näitä ei luonnollisesti ole mitään merkitystä tupakoinnin lopettamisen kanssa.  

On siis tärkeä tunnistaa ja ymmärtää mitä asioita on kriittisen tärkeä muuttaa, että 

kohteena oleva käyttäytymismalleista johtuva ongelma korjaantuisi. (Ritterband ym., 

2009, s.23.) 

8) Oireiden väheneminen 

Oireiden väheneminen ja parantuneen tilanteen ylläpitäminen ovat yleensä Internet-

interventioiden tavoite.  Muutoksen mekanismit mahdollistavat käyttäytymisen 

muutoksen, joka johtaa vähentyneisiin oireisiin. Esimerkiksi masennusta (oire) voidaan 

vähentää auttamalla käyttäjää omaksumaan itsepuheen (muutoksen mekanismi) jolla 

hän voi käsitellä vääristyneitä ajatuksia (käytös).  Samaan tapaan syömistottumuksia 

parantamalla ja sisällyttämällä arkirutiineihin liikuntaa (muutoksen mekanismi) voidaan 

ylipainoa (oire) osittain vähentää päivittäisellä kävelyllä ja syömällä terveellisempiä 

ruokia. (Ritterband ym., 2009, s. 24.) 

9) Hoidon ylläpito 

Internet-interventioihin on tyypillisesti sisällytetty jonkinlainen ylläpitosysteemi, ettei 

käyttäjä sorru vanhoihin malleihin. Usein tämä annetaan informaationa uusiutumisen 

ehkäisystä yhdessä tulevaisuuden suunnitelmien kanssa siltä varalta että vanhat oireet 

palaavat.  Ylläpito voi olla vaikeaa, mutta uusiutumisen ehkäisyllä on mahdollista 

välttää repsahdus (relapse) ja samalla myös vahvistaa käyttäytymisen muutoksen 

ylläpitoa ja oireiden edelleen vähentämistä. (Ritterband ym., 2009, s. 24.) 

Kailas ja kumppanit (2010) kertovat, että moni vanha ihminen ei ole koskaan käyttänyt 

älypuhelinta, eikä varsinkaan puettavia sensoreita. Moni heistä on haluton kokeilemaan 

mitään uutta. Osa ajattelee olevansa kykenemättömiä käyttämään kehittyneitä laitteita. 

Toimivan ja hyödyllisen terveyssovelluksen täytyy tästä syystä olla yksinkertainen 

kaikissa sen merkityksissä.  Datan kuvaaminen, ehdotukset ja suositukset, sekä 

käyttöliittymien täytyy olla äärimmäisen yksinkertaisia, itsestään selviä ja helppoja 

käyttää. (Kailas ym., 2010, s. 61.)  
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5. Käyttäytymistä selittävät mallit ja 
käyttäytymisenmuutostekniikat 

Tässä luvussa esitellään neljä ihmisen käyttäytymistä kuvaavaa ja ennakoivaa 

pääteoriaa. Nämä teoriat ovat terveysuskomusmalli (Health Belief Model), 

transteoreettinen malli (Transtheoretical Model), suunnitellun käyttäytymisen mallin 

teoria (the Theory of Planned Behavior) ja sosiaalinen kognitiivinen teoria (Social 

Cognitive Theory). Azar ym., 2013, s. 584.) Nämä teoriat ovat toimineet monen 

Internet-pohjaisen intervention pohjana. (Riley ym., 2011, s. 54.)  

Teorioiden jälkeen käsitellään olemassa olevien terveyssovellusten laatua niiden 

sisältämien käyttäytymisenmuutostekniikoiden näkökulmasta. Lopuksi käydään läpi 

käyttäytymisenmuutostekniikoita ja niiden merkitystä käyttäytymisen muutoksessa.  

5.1 Käyttäytymisenmuutosmallit 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään lyhyesti vuorotellen kaikki neljä käyttäytymistä 

kuvaavaa ja ennakoivaa pääteoriaa. Ensiksi esitellään sosiaalinen kognitiivinen malli, 

sen jälkeen esitellään suunnitellun käyttäytymisen teoria, sen jälkeen vuorossa on 

terveysuskomusmalli ja lopuksi esitellään transteoreettinen malli.  

5.1.1 Sosiaalinen kognitiivinen teoria (Social Cognitive Theory) 

 

Kuva 2. Sosiaalinen kognitiivinen teoria (Bandura, 1989). 

Ihmisen tapa toimia on käsitteellistetty ainakin kolmella eri tavalla.– joko itsenäisenä 

toimintana, mekaanisena toimintana tai uutena vuorovaikuttavana toimintana. 

Sosiaalisen kognition teoria on sitä mieltä, että ihmiset eivät ole pelkästään itsenäisiä 
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toimijoita eivätkä myöskään yksinkertaisia ympäristön vaikutteiden ohjaamia 

mekaanisia toimijoita. Sen sijaan ihmiset toimivat vastavuoroisessa syy-

seuraussuhteessa ympäristön kanssa, jossa toimintaan vaikuttavat mm. henkilön oma 

motivaatio ja muut henkiset ominaisuudet. (Bandura, 1989, s. 1175.) 

Ihmiset eivät automaattisesti reagoi ympäristön vaikutteisiin kuin tuuliviirit, eivätkä he 

myöskään toimi mekaanisesti pelkästään menneisyyden kokemusten pohjalta.  Harkinta 

säätelee suurta osaa ihmisen toiminnasta. Ihmiset ennakoivat tulevien tekojensa 

mahdolliset seuraukset, asettavat tavoitteita toiminnalleen sekä suunnittelevat tavan 

suoriutua tehtävästä. Harkinnan, minäpystyvyyden ja muiden ihmisen käytöstä 

ohjaavien ominaisuuksien kautta ihminen motivoi itseään ja ohjaa toimintaansa 

ennakoivasti. On ihmisen luonteen yksinkertaistamista selittämää ihmisen toimintaa 

pelkillä ulkoisilla vaikutteilla tai aikaisemmilla, koska ihmisillä on itseohjaava kyky 

jonkin verran kontrolloida ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintojaan.  Täten ihmisen 

psykososiaalista toimintaa säätelee ulkoisten ja sisäisten vaikutteiden vuorovaikutus.  

(Bandura, 1989, s. 1179.) 

Motivaatio on itsesäätelevä mekanismi, johon vaikuttaa ennakoivat ja palautetta antavat 

mekanismit. Ennakkoharkinta valitsee toimenpiteet ja toimenpiteiden tulokset 

määrittelevät nykyisten valintojen sopivuuden. Itsesäätelevä systeemi joka yhdistelee 

ennakoivaa ohjausta ja reagoivaa säätelyä sopii parhaiten mukautuvaan toimintaan, 

erityisesti muuttuvissa olosuhteissa. Ihmisen toiminta on monitasoisten 

kontrollijärjestelmien säätelemää. Kognitiivinen ohjaus on kriittisen tärkeää uusien 

kykyjen hankinnassa. Kun kyvyt on hankittu, ei niiden hallinta enää vaadi kognitiivista 

kontrollia. Ne muuttuvat mekaanisiksi alemman tason rutiinitoiminnoiksi. Tämä 

vapauttaa kognitiiviset resurssit muihin tarkoituksiin. Kun rutiinikäytös ei tuota 

odotettua tulosta, kognitiivinen kontrollijärjestelmä ottaa jälleen kontrollin ja muodostaa 

sekä testaa uusia toimintatapoja. Toiminnoista tulee jälleen rutiinia, kun riittävän hyvät 

toimintamallit on löydetty. (Bandura, 1989, s. 1181.)  

Ennakkoharkinta ajaa välittömän toiminnan tarpeen edelle ja onkin tärkeä asia ihmisen 

mukautumisen ja selviytymisen kannalta. Kyky päätellä tulevia tapahtumia tiedettyjen 

faktojen pohjalta mahdollistaa sen, että ihmiset voivat tehdä korjaavia toimintoja 

välttääkseen tuhoisat seuraukset. (Bandura, 1989, s. 1181.) 

Vastavuoroisen syy-yhteyden mallissa ihmiset osittain vaikuttavat ympäristöönsä sekä 

ottavat vaikutteita ympäristöstä. Itsesäätelevät toiminnot ovat erilaisten 

henkilökohtaisten kokemusten pohjalta syntyneitä toimintoja jotka eivät ne ole 

pelkästään ympäristön määrittelemiä. Ihmisten kyky itsereflektioon voi synnyttää uusia 

aja innovatiivisia ideoita ja tekoja, jotka ylittävät heidän aikaisemmat kokemuksensa.  

Ihmisen minuus on täten osittain muodostunut jatkuvan itseensä vaikuttamisen myötä. 

(Bandura, 1989, s. 1182.)  

Sosiaalista kognitiivista teoriaa on käytetty usein interventioissa, joissa on pyritetty 

lopettamaan tupakan poltto tai pyritty laihtumaan. (Riley ym., 2011, s. 54). 

5.1.2 Suunnitellun käyttäytymisen teoria (Theory of Planned 
Behavior) 
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Kuva 3. Suunnittelun käyttäytymisen teoria (Azjen, 1991). 

Olennainen tekijä Azjenin (1991) suunnitellun käytöksen teoriassa (Theory of Planned 

Behavior) on yksilön aikomus suorittaa kyseinen käytös.  Aikomusten oletetaan 

sisältävän käytökseen vaikuttajia motivoivia tekijöitä. Ne ovat indikaatioita siitä, että 

kuinka paljon ihmiset ovat valmiita yrittämään jonkin aikaansaamiseksi. Yleissääntönä 

voidaan pitää sitä, että mitä vahvempi aikomus on, sitä todennäköisempää myös teon 

suorittaminen on. Käytöksellinen aikomus voi löytää ilmaisukanavan vain jos kyseinen 

käytös on tahdonalaisen toiminnan alla, eli jos henkilö voi itse päättää suorittaako 

jonkin asian vai eikö suorita. Vaikka moni käytös täyttää tämän vaatimuksen, riippuu 

sen suorittaminen ainakin jossain määrin ei-motivoivista tekijöistä kuten esim. sopivista 

mahdollisuuksista ja resursseista kuten ajasta, rahasta, taidoista ja muiden yhteistyöstä. 

Yhdessä nämä asiat kuvastavat ihmisten todellista kontrollia käytöksestä, eli jos 

ihmisellä on sopiva tilaisuus, riittävät resurssit ja aikomus suorittaa jotain, tulee hän 

luultavasti onnistumaan siinä.   (Ajzen, 1991, s. 181 – 182.) 

Koettu käytöksellinen kontrolli (perceived behavioral control) on itsestään selvän 

tärkeä. Tarjolla olevien resurssien ja mahdollisuuksien täytyy jossain määrin vaikuttaa 

käyttäytymisen tulokseen. Koettu käytöksellinen kontrolli on tärkeässä roolissa 

suunnitellun käytöksen teoriassa ja se yhdessä käytöksellisen aikomuksen mahdollistaa 

suoran käytöksen ennakoinnin.  Jos aikomus on vakio, yrityksen määrä kasvaa 

suhteessa koetun käytöksellisen kontrollin kanssa. Esimerkiksi kahdesta yhtä 

motivoituneesta hiihtämisen opettelusta kiinnostuneesta ihmisestä se itsevarmempi on 

todennäköisempi onnistuja. (Ajzen, 1991, s. 183 – 184.)  

Aikomusten ja koetun käytöksellisen kontrollin suhteellinen tärkeys käytöksen 

ennustamisessa vaihtelee tilanteen ja erilaisen käytöksen mukaan.  Kun tilanne antaa 

henkilölle täydellisen käytöksellisen kontrollin, ovat pelkät aikomukset riittävä tekijä 

ennustamaan käytöstä. Sekä aikomukset että koettu käytöksellinen kontrolli voivat 

merkittävästi vaikuttaa käytöksen ennakointiin, mutta missä tapansa yksittäisessä 

tilanteessa toinen voi olla toista tärkeämpi ennakoija ja välillä vain toista tarvitaan 

ennusteen tekemiseen. (Ajzen, 1991, s. 185.) 

Suunnitellun käytöksen teoriaan kuuluu kolme itsenäistä aikomuksen tekijää. 

Ensimmäinen on asenne käytöstä kohtaan ja viittaa siihen onko henkilöllä negatiivinen 

vai positiivinen suhtautuminen kyseiseen käytökseen. Toinen tekijä on sosiaalinen tekijä 

nimeltä subjektiivinen normi (subjective norm). Sillä viitataan tehtävän tekemiseen tai 

tekemättä jättämiseen liittyvään koettuun sosiaaliseen paineeseen. Kolmas tekijä on 

koetun käytöksellisen kontrollin aste, jolla viitataan tehtävän suorittamisen koettu 

vaikeustaso, josta heijastuu kokemukset sekä ennakoidut esteet ja hankaluudet. 

Yleissääntönä voidaan sanoa, että henkilön aikomus on sitä vahvempi mitä 

positiivisemmin hän suhtautuu tehtävään, mitä positiivisemmaksi hän kokee sosiaalisen 

paineen ja mitä korkeampi koettu käytöksellinen kontrolli hänellä on. (Ajzen, 1991, s. 

188.) 
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Asenteen, subjektiivisen normin ja koetun käytöksellisen kontrollin suhteellinen tärkeys 

aikomuksen ennustamisessa vaihtelee tilanteen ja erilaisen käytöksen mukaan.   

Joissakin tilanteissa voivat pelkät asenteet merkittävästi vaikuttaa aikomukseen.  

Toisissa tilanteissa asenteet yhdessä koetun käytöksellisen kontrollin kanssa vaikuttavat 

merkittävästi aikomukseen ja joissakin tähän tarvitaan kaikkien kolmen tekijän 

itsenäistä myötävaikutusta aikomuksen muodostamiseen. (Ajzen, 1991, s. 188 – 189.) 

Käytöstä kohtaan liittyvät asenteet, subjektiiviset normit ja koettu käytöksellinen 

kontrolli ennakoivat yleensä käytöksellisiä aikomuksia suurella todennäköisyydellä. 

Nämä aikomukset vuorostaan yhdessä koetun käytöksellisen kontrollin kanssa voivat 

selittää huomattavan osan käytöksen vaihtelusta. (Ajzen, 1991, s. 206.) 

Aikomus, käytöksellisen kontrolli, asenne käytöstä kohtaan ja subjektiivinen normi 

paljastavat kaikki erilaisen puolen käytöksestä. Mitä tahansa näistä voi käyttää hyväksi 

yrityksessä muuttaa käytöstä. Taustalla oleva uskomusten pohja tarjoaa 

yksityiskohtaisen kuvauksen käytöstä ohjaavista ja määräävistä asioista. Ihmisten 

erilaiset uniikit uskomukset selittävät sen, että miksi ihmisillä on erilaisia toiminta- ja 

lähestymistapoja asioihin. (Ajzen, 1991, s. 207.) 

5.1.3 Terveysuskomusmalli (The Health Belief Model) 

Rosenstock (1974, viitattu Rosenstock (1988) määrittelee terveysuskomusmallin 

malliksi, jossa ihminen haluaa omalla terveyskäyttäytymisellään ehkäistä jonkin 

sairauden tai terveyden kannalta haitallisen lopputuloksen syntymisen. Terveyteen 

liittyvä teko vaatii kolmen yhtäaikaisen tekijän olemassa oloa. Nämä ovat: 

1) Riittävä valmiiksi olemassa oleva motivaatio tai terveyshuoli, jotta aihe olisi 

relevantti. 

2) Uskomus siitä, että todellinen uhka terveysongelmasta tai sairaudesta on 

olemassa.    

3) Uskomus siitä, että terveysmuutos olisi hyödyllinen ja vähentäisi riskiä 

hyväksyttävään hintaan. Hinnalla viitataan henkilökohtaiseen näkemykseen 

hyötyjen / haittojen suhteesta.  (Rosenstock ym., 1988, s.177) 

Esimerkiksi henkilön suvussa voi olla historiaa sydän- ja verisuonitaudeista. Henkilöllä 

itsellä on ylipainoa. Pelkkä ylipaino ei välttämättä ole riittävä terveyskäyttäytymisen 

muutoksen käynnistäjä, mutta sukurasite yhdistettynä ylipainoon tekee 

sydäntautipelosta relevantin. Henkilö uskoo, että ruokavalion muutos olisi hyödyllinen 

ja arvioi että hyötyjen ja haittojen suhde ruokavalion muutoksen osalta tekee 

muutoksesta kannattavan. 
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Kuva 4. Terveysuskomusmalli (Rosenstock ym., 1988).  

 Koettu alttius viittaa henkilön subjektiiviseen näkemykseen riskistä sairastua 

johonkin. Henkilökohtainen vaihtelu on suurta. 

 Koettu vakavuus viittaa henkilön subjektiiviseen näkemykseen sairauden 

vakavuudesta ja seurauksista. 

 Koetut hyödyt viittaa henkilön uskomiin koettuihin hyötyihin tehdystä 

käytöksen muutoksesta. 

 Koetut esteet viittaa henkilön näkemykseen käyttäytymisen muutoksen koetuista 

konkreettisista ja psykologisista kustannuksista. 

 Koettu uhka muodostuu koetusta alttiudesta ja koetusta vakavuudesta. 

 Toimintavinkit viittaa strategioihin joilla henkilön muutosvalmius aktivoidaan. 

 Minäpystyvyys viittaa henkilön luottoon omiin kykyihinsä tehdä muutos. 

 Määrittävät muuttujat sisältävät mm. henkilön iän, sukupuolen, etnisyyden, 

luonteen, aihetietämyksen ja sosioekonomisen aseman. (Rosenstock, 2005, s. 5 – 

9; Rosenstock ym., 1988, s. 177 – 182.) 

5.1.4 Transteoreettinen malli (Transtheoretical Model) 

 

Kuva 5. Transteoreettinen malli (Prochaska ja Velicer, 1997). 
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Prochaskan ja Velicerin (1997) transteoreettisessa mallissa (Transtheoretical Model) on 

neljä ydinrakennelmaa. Näitä ovat muutoksen vaiheet (Stages of Change), 

päätöksentekotasapaino (Decisional Balance), minäpystyvyys (Self-Efficacy) ja 

houkutus (Temptation). (Prochaska ja Velicer, 1997, s. 39 – 40.) 

Muutoksen vaiheet toimivat transteoreettisen mallin pohjana. Henkilö on jatkuvasti 

jossakin muutoksen vaiheessa. Vaiheessa kulutettu aika vaihtelee mutta järjestys on aina 

sama. 

Muutoksen vaiheita on kuusi: 

 Esiharkintavaiheessa (Precontemplation) henkilö ei vielä tunnista tarvetta tai 

halua muuttua. Hän ei ole vielä valmis muutokselle. 

 Harkintavaiheessa (Contemplation) henkilö miettii muutosta. He tunnistavat 

muutoksen hyödyt paremmin mutta ovat tietoisia myös haitoista. 

 Valmisteluvaiheessa (Preparation) henkilö suunnittelee muutosta. Tässä 

vaiheessa muutosyritys on lähitulevaisuudessa. 

 Toimintavaiheessa (Action) henkilö on tehnyt muutoksia käytökseensä ja 

omaksuu uusia tapoja. 

 Ylläpitovaiheessa (Maintenance) henkilö on tehnyt muutoksia käytökseensä ja 

pyrkii ylläpitämään näitä. Tässä vaiheessa todennäköisyys repsahdukselle on 

alhaisempi ja henkilön itseluottamus kasvaa.  

 Repsahdusvaiheessa (Relapse) henkilö palaa vanhoihin käytösmalleihin tai 

toimintaan. (Prochaska ja Velicer, 1997, s. 39.) 

Transteoreettisessa mallissa on myös kymmenen muutoksen prosessia (processes of 

change). Henkilö liikkuu muutoksen vaiheesta toiseen muutosprosessien kautta. 

Muutosprosesseja ovat esimerkiksi tietoisuuden lisääminen aiheesta ja auttavat 

ihmissuhteet. (Prochaska ja Velicer, 1997, s. 40.) 

Päätöksentekotasapaino viittaa henkilön harkitaan muutoksen hyödyistä ja haitoista. Se 

myös sisältää hyötyjen ja haittojen tärkeyden punnitsemisen.  (Prochaska ja Velicer, 

1997, s. 40.) 

Minäpystyvyys viittaa henkilön uskoon omiin kykyihin selvitä korkean riskin tilanteissa 

ilman repsahdusta vanhoihin epäterveellisiin korkean riskin tapoihin. Tämä on peräisin 

Banduran (1989) sosiaalisen kognition teoriasta. (Prochaska ja Velicer, 1997, s. 40.) 

Houkutus viittaa vaikeissa tilanteissa syntyvien halujen voimakkuuteen. Houkutus on 

minäpystyvyyden vastakohta. Yleisimpiä tilanteita houkutuksille ovat sellaiset joissa 

henkilö joutuu henkiseen ahdinkoon tai vaihtoehtoisesti tilanteisiin joissa positiivinen 

sosiaalinen ilmapiiri (Prochaska ja Velicer, 1997, s. 40.) 

5.2 Käyttäytymisenmuutostekniikat ja niiden esiintyminen 
sovelluksissa 

Seuraavassa alaluvussa esitellään olemassa olevien terveyskäyttäytymisen muutokseen 

suunniteltujen sovellusten laatua suhteessa näyttöön. Tämän jälkeen käydään läpi 

erilaisia käyttäytymisenmuutostekniikoita ja niiden merkitystä käyttäytymisen 

muutoksessa. 
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5.2.1 Tutkittujen sovellusten laatu suhteessa näyttöön 

Apple App Storen Health ja Fitness -kategorian sovelluksia ja niiden laatua suhteessa 

näyttöön on tutkinut moni tutkimusryhmä. Tulokset ovat hyvin samankaltaisia. 

Sovellukset sisältävät teoreettista sisältöä hyvin vähän tai näitä teorioita hyödynnettiin 

vain vähän. (Azar ym., 2013, s. 584 – 587; Breton ym., 2011, s. 524; West ym., 2012, s. 

4; Direito ym., 2014, s. 4 – 5; Pagoto ym., 2013, s. 580 – 581.) Joidenkin mielestä 

tilanne on tätäkin huonompi. Cowan ja kumppanit (2012) havaitsivat, että valtaosa App 

Storen Health & Fitness -kategorian applikaatiosta ei sisältänyt teoreettista pohjaa, 

vaikka teoriapohjaiset interventiot on osoitettu toimiviksi käytöksen muuttajiksi. 

Tutkijat epäilevät syyn voivan olla se, että ohjelmistokehittäjillä ei ole osaamista 

terveyskäyttäytymisteorioiden saralla. Tutkijoiden mielestä on selkeä tarve tehdä 

yhteistyötä ohjelmistokehittäjien ja käyttäytymisenmuutoksen parissa työskentelevien 

ammattilaisten välillä. He näkevät yhteistyöllä valtavan potentiaalin. Tämä johtaisi 

laadukkaampiin ja tehokkaampiin ohjelmiin. (Cowan ym., 2012, s. 137 - 138.)   

Azarin ja muiden (2013) löydös poikkesi tästä hieman. Heidän havainto oli, että vaikka 

teoriaa käytettiin vähän, niin hyvin laajaa kirjoa erilaisia käyttäytymisen muutokseen 

tähtääviä tekniikoita ja strategioita oli käytetty osana sovelluksia. Tämä on osoitus siitä, 

että suurinta osaa näistä teorioista voidaan käyttää terveyssovelluksissa. He arvioivat 

tämän pohjalta, että sovelluskehittäjät eivät tällä hetkellä käytä perinteistä 

terveyskäyttäytymisteoriaa hyväkseen niin paljoa kuin se olisi mahdollista ja heidän 

tulisi sisällyttää lisää komponentteja sovelluksiin, jotka todennäköisesti tehostaisivat 

sovelluksen tehokkuutta.  (Azar ym., 2013, s. 584 - 587.) 

Myös West ja kumppanit (2012) ovat tutkineet Health & Fitness – sovellusten laatua ja 

sisältöä ja huomasivat, että Applen App Storessa oli selvä ero 0,99 $ halvempien ja sitä 

kalliimpien sovellusten välillä. Tätä kalliimmat olivat selvästi laadukkaampia ja 

luotettavampia ja ne oli selkeästi suunniteltu parantamaan terveyttä ja ehkäisemään 

sairauksia. (West ym., 2012, s. 4.) Toisaalta Pagoto ja kumppanit (2013) saivat erilaisia 

tuloksia, kun he vertailivat maksullisia ja maksuttomia sovelluksia. Maksulliset 

sovellukset eivät sisältäneet sen useammin näyttöön perustuvia strategioita kuin 

ilmaisetkaan. He myös havaitsivat, että ilmaiset sovellukset sisälsivät jopa enemmän 

teknologiapohjaisia toimintoja kuin maksulliset. Tämä viittaa siihen, että hinta ei anna 

kuvaa sisällön laadusta eikä toimintojen kehittyneisyydestä. (Pagoto ym., 2013, s. 580.) 

Direiton ja kumppaneiden (2014) löydös oli, että käyttäytymisenmuutostekniikoita oli 

maksullisissa sovelluksissa keskimäärin hieman enemmän kuin ilmaisissa. Yleisimpiä 

tekniikoita olivat:  

 Tarjoa ohjeita  

 Aseta asteittaisia tavoitteita  

 Kannusta omavalvontaan   

 Mallinna tai demonstroi käytös (Model / demonstrate the behavior)  

 Tarjoa mahdollisuuksia sosiaaliseen vertailuun  

 Suunnittele sosiaalinen tuki / sosiaalinen muutos  

 Kannusta identifioitumaan roolimalliksi 

Osa tekniikoista oli hyvin harvoin mukana (esimerkiksi kannusta itsepuheluun) ja osa ei 

ollenkaan (esimerkiksi ajan hallinta). Viisi tehokkaimmin fyysistä aktiivisuutta ja 

ravintokäyttäytymistä muokkaavaa käyttäytymisenmuutostekniikkaa olivat hyvin 

vaihtelevasti mukana heidän tutkimissaan Health ja Fitness -kategorian sovelluksissa. 
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Nämä tekniikat ovat itsemonitorointi (self-monitoring), aikomuksen muodostus 

(intention formation), tietyn tavoitteen asettaminen (specific goal setting), 

käytöstavotteiden arviointi (review of behavioral goals) ja palaute suorituksesta 

(feedback on performance). Nämäkin olivat yleisemmin mukana maksullisissa 

sovelluksissa. Tämän lisäksi he huomasivat, että jatkuvaan käyttäytymisen muutokseen 

pyrkivät tekniikat kuten esim. uudelleensortumisen ehkäisytekniikka ei ollut mukana 

yhdessäkään sovelluksessa. Tutkijat olivat sitä mieltä, että tekniikoita on keskimäärin 

käytetty liian vähän. (Direito ym., 2014, s. 4 - 5.)  

Pagoto ja kumppanit (2013) tutkivat suosituimpia Android ja iPhone – alustoille 

saatavia painonpudotussovelluksia. Yleisin toiminto painonhallintaan kehitetyssä 

sovelluksessa on tavoitepainon asettaminen joka löytyi yhdeksästä sovelluksesta 

kymmenestä. Toiseksi yleisin toiminto on kaloritasapainon tarkkailu, joka löytyi yli 

neljästä sovelluksesta viidestä.  Vain viidesosa sovelluksista antoi fyysiseen 

aktiivisuuteen liittyviä tavoitteita. Useita käytöksellisiä strategioita kuten esim. 

stressinhallintaa, repsahduksen ehkäisyä, ruokailurytmin suunnittelua, ajankäytön 

hallintaa tai tuotetietojen tulkitsemista ei käytetty ollenkaan. (Pagoto ym., 2013, s. 580 – 

581.) 

Cowan ja kumppanit (2012) antavat esimerkkejä liikuntasovelluksista ja niiden 

käyttämistä menetelmistä, joilla on teoreettinen pohja käyttäytymisen muuttamiseen. 

Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi terveysuskomusmalliin pohjautuvat 

yksinkertaiset tekstiviestipohjaiset muistutukset. Terveysuskomusmalli kutsuu näitä 

toimintavinkeiksi (cues to action). (Cowan ym., 2012, s. 138.) Myös Dennisonin ja 

kumppaneiden (2013) tutkimus korosti muistutusten tarpeellisuutta. Ne olivat käyttäjien 

mielestä tarpeellisia tiettyjen asioiden kohdalla. Kirjoittajat avaavat aihetta lisää ja 

kertovat, että mahdollisuutta valita muistutuksien tiheysväliä pidettiin tärkeänä sekä 

tapaa jolla muistutus annettiin. Positiivinen ja kehuva tyyli nähtiin suotuisaksi. 

(Dennison ym., 2013, s. 7-8.) Muistutusten tärkeydestä kirjoittavat myös Breton ja 

kumppanit (2011). Heidän mielestä kasvava todistusaineisto osoittaa, että jokainen 

sovellus tulisi suunnitella sisältämään proaktiivisia ja interaktiivisia tekstiviestejä.  

(Breton ym., 2011, s. 525.) 

5.2.2 Käyttäytymisenmuutostekniikat ja niiden merkitys 
muutoksessa 

Webbin ja muiden (2010) kirjallisuuskatsaus tutki Internet-pohjaisten käyttäytymisen 

muutokseen pyrkivien interventioiden sisältämiä käyttäytymisenmuutostekniikoita.   

Kirjallisuuskatsaus osoitti, että yleisimmin käytetyt käyttäytymisenmuutostekniikat 

olivat informaation antaminen käyttäytymisen jatkumisen seuraamuksista, 

itsemonitorointi ja esteiden tunnistaminen ja/tai niiden ratkaiseminen. Suurin vaikutus 

käytökseen havaittiin interventioilla joilla pyrittiin lievittämään stressiä tai parantamaan 

kommunikaatiotaitoja. Muita toimivia tekniikoita olivat mm. repsahduksen ehkäisy, 

palautteen antaminen, tunne-elämän hallinta ja hyväksynnän saaminen muilta ihmisiltä. 

Kirjallisuuskatsaus osoitti, että mitä enemmän tekniikoita käytettiin, sitä isompi 

vaikutus interventiolla oli käyttäytymisen muutokseen. (Webb ym., 2010. s. 6 – 7.)  

Direito ja kumppanit (2014) toteavat, että sovellusten määrä ja diversiteetti kasvavat 

jatkuvasti, jonka seurauksena on hankala tehdä eroa hyödyllisten ja vähemmän 

hyödyllisten sovellusten välillä. Myös he ovat sitä mieltä, että sovellusten arvoa voi 

tehostaa lisäämällä teoriaan pohjautuvia ominaisuuksia ja 

käyttäytymisenmuutostekniikoita. (Direito ym., 2014, s. 5.) On myös olemassa näyttöä 
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tietyistä toimivista kohdeyleisöön vetoavista tekniikoista kuten Dennison ja kumppanit 

(2013) osoittivat. Heidän tutkimuksessa käyttäjät tykkäsivät sovelluksista, jotka antoivat 

sopivat työkalut terveyskäyttäytymisen muutokseen tai sen yrityksen monitorointiin, 

seurantaan ja tarkasteluun. (Dennison ym., 2013, s. 5.)  

Webb ja muut (2010) havaitsivat, että Internet-pohjaisten interventioiden tehossa on 

huomattavaa vaihtelua. Tästä syystä on tärkeä systemaattisesti löytää ja tunnistaa 

toimivien interventioiden ominaisuudet. He huomasivat, että teorioita ja niiden määrää 

käytettiin interventioissa hyväksi hyvin eri tavoin. He myös havaitsivat, että mitä 

laajemmin teorioita käytettiin hyväksi, sitä suurempi vaikutus interventiolla oli.  

Kuitenkin vain suunnitellun käyttäytymisen teorialla oli merkittävän suuri vaikutus 

kaikissa interventioissa. Havainto siitä, että interventiot ovat sitä tehokkaampia mitä 

laaja-alaisemmin käyttäytymisenmuutostekniikoita käytetään oikeuttaa investoinnin 

suhteellisen yksityiskohtaisiin interventioihin. Stressinhallinta ja yleisten 

kommunikaatiotaitojen harjoittelu olivat tehokkaimpia tekniikoita käyttäytymisen 

muutoksessa. Nämä molemmat vaikuttavat käytökseen epäsuorasti esim. 

ongelmanratkaisukyvyn ja minäpystyvyyden vahvistumisen kautta tai vähentämällä 

käyttäytymisen muutoksen esteenä olevien stressitekijöiden vaikutusta. (Webb ym., 

2010. s. 10 - 11.) 

Van Velsen ja kumppanit (2013) miettivät mahdollisia ratkaisuja sovellusten 

ylitarjontaan. He esittävät vaihtoehdoksi tilannetta, jossa yksi tai muutama 

terveyssovellus toimisi käytävänä terveyteen liittyvälle informaatiolle. Ne olisivat ikään 

kuin liikkuvia ja kannettavia portaaleja, jotka johtaisivat relevantin tiedon äärelle. 

Nykyisellään olemme siinä tilanteessa, että on olemassa lukemattomia pieniä 

sovelluksia, jotka auttavat yksittäisten ongelmien kuten vaikkapa palovammojen tai 

punkkien puremien hoitamisessa. He näkevät tässä haasteena sen, että miten ehkäistä 

informaation ylikuorma sovelluksen sisällä. He ehdottavat tähän ratkaisuksi sisällön 

räätälöimistä henkilökohtaisten profiilien avulla. Tutkijat uskovat keskitetyn 

terveyssovelluksen olevan ratkaisu nykytilanteeseen. Tämä vaatisi sitä, että suuret 

terveysorganisaatiot kuten esim. Centers for Disease Control antaisivat kolmannen 

osapuolen kehittäjille vapaan pääsyn heidän terveystietokantoihinsa, jotta kehittäjillä 

olisi käytössään luotettavaa informaatiota. Tämä vaatisi muutoksia 

terveysorganisaatioiden menettelytapoihin. (van Velsen ym., 2013, s.2-3.) 
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6. Keskustelu 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada yleiskuva mobiililaitteiden – erityisesti 

älypuhelinten ja terveyssovellusten roolista terveyskäyttäytymisen muuttajana. Tässä 

luvussa käydään läpi lähdeaineisosta löytyneet avainasiat.  

Julkinen terveydenhuolto kaipaa uusia toimivia ratkaisuja väestötason ongelmien 

ratkaisemiksi. Myös parempi yksilötason terveyskäyttäytyminen tarvitsee uusia 

menetelmiä. Ylipaino on enemmän kuin kaksinkertaistunut vuoden 1980 jälkeen. WHO 

myös toteaa, että liikalihavuus on estettävissä. (WHO, 2016, s. 1 – 2). Myös ylipainosta 

johtuvat elintapasairaudet ovat lisääntyneet. Näiden hoitaminen on kallista ja jopa 75 % 

USA:n terveydenhuollon kuluista menee elintapasairauksien hoitoon.  Langattomuuden 

uskotaan olevan avainkomponentti terveydenhuollon ongelmien ratkaisuun. (Kailas 

ym., 2010, s. 58.) 

Internetiin jatkuvasti yhteydessä olevat älypuhelimet ja Internet ovat tuoneet uusia 

mahdollisuuksia terveyskäyttäytymisen muuttamiseen. Ne ovat potentiaalisesti hyvä 

alusta ihmisen käyttäytymisen muuttajana, koska ne ovat luonnostaan ketteriä, 

pienikokoisia, helppoja käyttää ja niitä voi käyttää liikkuessa. (Sarasohn-Kahn, 2010, s. 

18; Dennison ym., 2013, s. 2.) 

Internet-pohjaisilla interventioilla on keskimäärin pieni positiivinen vaikutus terveyteen. 

Pienetkin vaikutukset voivat olla merkittäviä yksilö- sekä väestötasolla ottaen huomioon 

sen, että valtaosa Internet-pohjaisten interventioiden kustannuksista liittyy suunnittelu- 

ja kehitysvaiheisiin henkilökohtaisen hoidon sijaan. (Webb ym., 2010. s. 5 - 6.) On 

myös todettu, että hyöty hoidon saattamisesta jokaisen Internet-yhteyden omistavan 

ihmisen ulottuville on merkittävä. (Ritterband ym., 2009, s. 18). 

Matkapuhelinten roolia intervention välineenä ei kuitenkaan vielä tunneta kunnolla. 

Väline jolla interventio tehdään, voi saada aikaan neutraalin, positiivisen tai jopa 

negatiivisen vaikutuksen intervention kohteeseen.  (Kaplan, 2006, s. 10; Kumar ym., 

2013, s.229.) Ylipaino ja elintapasairaudet eivät rajoitu vain teknologiaan tottuneisiin 

nuoriin. On keksittävä keinoja, joilla vanhemmat ihmiset saadaan aktivoitua modernin 

informaatioteknologian käyttäjiksi (Gao & Koronios, 2010, s. 215.) 

Tekniset rajoitteet on tärkeä ottaa huomioon. Esimerkiksi biosensoreita käyttävät 

mobiililaitteet ovat energiapotentiaalin suhteen rajoittuneita koska käyttävät 

virtalähteinään akkuja. Myös kannettavien laitteiden fyysisen muistin rajoitteet asettavat 

rajoitteita sovelluksen käyttöliittymälle ja muistin käytölle. Käyttämällä pilvipalveluja 

voidaan osa prosessoinnista ja päätöksenteosta siirtää pois puhelimesta ja täten vähentää 

puhelimen muisti- ja muita resurssivaatimuksia.  (Kailas ym., 2010, s. 61.) 

Terveyssovellussuunnitteluun pitäisi integroida toimivia ratkaisuja. On olemassa 

näyttöön perustuvia interventiokäytäntöjä joita esimerkiksi moni suuri valtion virasto 

käyttää painonhallinnan tai laihdutuksen yhteydessä. (Breton ym., 2011, s. 524). On 

myös voitu osoittaa, että suurinta osaa käyttäytymisen muutokseen tarkoitetuista 

tekniikoista voidaan käyttää myös terveyssovelluksissa. (Azar ym., 2013, s. 584 - 587). 

Internet-pohjaisten interventioiden piirteitä on tutkittu ja on voitu osoittaa kolme 
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intervention piirrettä jotka voivat vaikuttaa sen tehoon käytöksen muutoksessa. Nämä 

ovat 1) intervention teoreettinen pohja 2) käytetyt käyttäytymisenmuutostekniikat 3) 

toimitus/esitystapa. (Webb ym., 2010. s. 7.) 

On tutkittu, että millä tavalla toimiva mobiili-interventio antaa korkeimman 

vaikutuspotentiaalin. Vaihtoehdot ovat itseohjaava hoito, kehittäjän valvoma interventio 

ja muodollisen painonhallintaohjelman kanssa yhteistyössä toimiva mobiili-interventio.  

Itseohjaavilla interventioilla vaikuttaisi olevan suurin potentiaali saavuttaa 

käyttäjäkunta, mutta samaan aikaan ehkä matalin potentiaali minäpystyvyyden kannalta, 

koska vaativat ammattilaisten valvomaan interventioon verrattuna enemmän 

motivaatiota. (Pagoto ym., 2013, s. 580 – 581.) 

Ihmisen usko omaan kykyyn tehdä asioita on oleellisen tärkeä käsite sovelluspohjaisissa 

interventioissa. Tätä kutsutaan käsitteellä minäpystyvyys (self-efficacy). Mitä 

korkeammalle ihminen arvioi omat kykynsä, sitä korkeammalle tavoitteet asetetaan ja 

sitä päättäväisemmin he sitoutuvat tavoitteisiinsa. Ihmiset joilla on korkea 

minäpystyvyys näkevät onnistumiset mielessään, kun taas matala minäpystyvyys johtaa 

epäonnistumisten miettimiseen. (Bandura, 1989, s. 1176.)  

Terveyssovelluksiin liittyvässä kirjallisuudessa viitataan usein neljään ihmisen 

käyttäytymistä kuvaavaa ja ennakoivaa pääteoriaa, joita voidaan soveltaa myös 

terveyssovellusten kehityksessä. Teoriat on esitelty luvussa 5.1. Nämä teoriat ovat 

terveysuskomusmalli (Health Belief Model), transteoreettinen malli (Transtheoretical 

Model), suunnitellun käyttäytymisen mallin teoria (the Theory of Planned Behavior) ja 

sosiaalinen kognitiivinen teoria (Social Cognitive Theory). Azar ym., 2013, s. 584.) 

Terveyskäyttäytymisen muutokseen kehitettyjä sovelluksia ja niiden laatua suhteessa 

näyttöön on tutkinut moni tutkimusryhmä. Tulokset ovat hyvin samankaltaisia. 

Sovellukset sisältävät teoreettista sisältöä hyvin vähän tai näitä teorioita hyödynnettiin 

vain vähän. (Azar ym., 2013, s. 584 – 587; Breton ym., 2011, s. 524; West ym., 2012, s. 

4; Direito ym., 2014, s. 4 – 5; Pagoto ym., 2013, s. 580 – 581.) Tämä on valitettavaa, 

koska teoriapohjaiset interventiot on osoitettu toimiviksi käytöksen muuttajiksi. Tutkijat 

epäilevät syyn voivan olla se, että ohjelmistokehittäjillä ei ole osaamista 

terveyskäyttäytymisteorioiden saralla. Tutkijoiden mielestä on selkeä tarve tehdä 

yhteistyötä ohjelmistokehittäjien ja käyttäytymisenmuutoksen parissa työskentelevien 

ammattilaisten välillä. He näkevät yhteistyöllä valtavan potentiaalin. Tämä johtaisi 

laadukkaampiin ja tehokkaampiin ohjelmiin. (Cowan ym., 2012, s. 137 - 138.) On myös 

olemassa terveyssovellussuunnittelua varten luotuja malleja joiden käyttäminen johtaisi 

teoriapitoisempaan lopputulokseen. Esimerkiksi Ritterbandin ja muiden (2009) laatima 

Internet-interventiomalli antaa teoreettisen pohjan terveyskäyttäytymisen muutokseen 

tarkoitetun sovelluksen suunnittelulle. 

Kirjallisuuskatsaus osoitti, että älypuhelimet ja älypuhelinsovellukset ovat toimiva 

alusta välittää terveyskäyttäytymisen muuttamiseen suunniteltuja interventioita. 

Sovellusten laatu oli tutkimusaineiston perusteella heikko. Toimivaa teoriaa ja 

konkreettisia tekniikoita on olemassa. Tutkimus vihjaa, että sovelluskehittäjien tulisi 

joko konsultoida käyttäytymisenmuutosammattilaisia tai jopa ottaa heitä osaksi 

kehitystiimejä. Tutkimukseen käytetty tutkimusaineisto oli osittain melko 

vanhaa.  Moni asia on voinut muuttua tämän jälkeen ja olisi mielenkiintoista tutkia onko 

terveyssovellusten laatu parantunut viimeisen kahden vuoden sisällä. 
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7. Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada kirjallisuuskatsauksen vastaus kysymykseen: 

Mikä on mobiililaitteiden ja älypuhelinsovellusten rooli terveyskäyttäytymisen 

muuttamisessa? 

Internetiin jatkuvasti yhteydessä olevat älypuhelimet ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia 

terveyskäyttäytymisen muuttamiseen. Älypuhelimet ovat pienikokoisia, helppoja 

käyttää ja niitä voi käyttää liikkuessa. (Sarasohn-Kahn, 2010, s. 18; Dennison ym., 

2013, s. 2). Älypuhelinten kasvavat mahdollisuudet käyttää antureita esim. käyttäjän 

sijainnin, liikkumisen, tunnetilan tai sosiaalisen toiminnan automaattiseen analysointiin 

ja mahdollisuuteen tarjota räätälöityjä interventioita oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

(Dennison ym., 2013, s. 2; Free ym., 2010, s. 2.) 

Kirjallisuuskatsaus osoitti, että Internet-pohjaisilla interventioilla on keskimäärin pieni 

positiivinen vaikutus terveyteen. Pienetkin vaikutukset voivat olla merkittäviä yksilö- 

sekä väestötasolla ottaen huomioon sen, että valtaosa Internet-pohjaisten interventioiden 

kustannuksista liittyy suunnittelu- ja kehitysvaiheisiin henkilökohtaisen hoidon sijaan. 

(Webb ym., 2010. s. 5 - 6.) On myös todettu, että hyöty hoidon saattamisesta jokaisen 

Internet-yhteyden omistavan ihmisen ulottuville on merkittävä. (Ritterband ym., 2009, 

s. 18). Matkapuhelinten roolia intervention välineenä ei kuitenkaan vielä tunneta 

kunnolla. Väline jolla interventio tehdään, voi saada aikaan neutraalin, positiivisen tai 

jopa negatiivisen vaikutuksen intervention kohteeseen. Älypuhelimen roolia tässä 

kontekstissa pitää tutkia lisää. (Kaplan, 2006, s. 10; Kumar ym., 2013, s.229.) 

Terveyskäyttäytymisen muutokseen kehitettyjä sovelluksia ja niiden laatua suhteessa 

näyttöön on tutkinut moni tutkimusryhmä. Tulokset ovat hyvin samankaltaisia. 

Sovellukset sisältävät teoreettista sisältöä hyvin vähän tai näitä teorioita hyödynnettiin 

vain vähän. (Azar ym., 2013, s. 584 – 587; Breton ym., 2011, s. 524; West ym., 2012, s. 

4; Direito ym., 2014, s. 4 – 5; Pagoto ym., 2013, s. 580 – 581.) 

Tämä on valitettavaa, koska teoriapohjaiset interventiot on osoitettu toimiviksi 

käytöksen muuttajiksi. Tutkijat epäilevät syyn voivan olla se, että ohjelmistokehittäjillä 

ei ole osaamista terveyskäyttäytymisteorioiden saralla. Tutkijoiden mielestä on selkeä 

tarve tehdä yhteistyötä ohjelmistokehittäjien ja käyttäytymisenmuutoksen parissa 

työskentelevien ammattilaisten välillä. He näkevät yhteistyöllä valtavan potentiaalin. 

Tämä johtaisi laadukkaampiin ja tehokkaampiin ohjelmiin. (Cowan ym., 2012, s. 137 - 

138.) 

Terveyssovellussuunnitteluun pitäisi integroida toimivia ratkaisuja. On olemassa 

näyttöön perustuvia interventiokäytäntöjä joita esimerkiksi moni suuri valtion virasto 

käyttää painonhallinnan tai laihdutuksen yhteydessä. (Breton ym., 2011, s. 524). On 

myös voitu osoittaa, että suurinta osaa käyttäytymisen muutokseen tarkoitetuista 

tekniikoista voidaan käyttää myös terveyssovelluksissa. (Azar ym., 2013, s. 584 - 587). 

Internet-pohjaisten interventioiden piirteitä on tutkittu ja on voitu osoittaa kolme 

intervention piirrettä jotka voivat vaikuttaa sen tehoon käytöksen muutoksessa. Nämä 

ovat 1) intervention teoreettinen pohja 2) käytetyt käyttäytymisenmuutostekniikat 3) 

toimitus/esitystapa. (Webb ym., 2010. s. 7.) 
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