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Tiivistelmä   

 

Tämä tutkielma käsittelee puettavan teknologian osuutta huippu-urheilussa. Tutkielman 

motivaationa on tutkia millä tavalla tätä teknologiaa hyödynnetään huippu-urheilussa. 

Tutkimuskysymyksiä tässä tutkielmassa on kaksi. Ensinnäkin pyrin selvittämään, mitä 

hyötyjä puettava teknologia tuo huippu-urheiluun. Lisäksi pyrin selvittämään millaisia 

haasteita puettavaan teknologiaan liittyy. Tutkimusmenetelmänä käytin 

kirjallisuuskatsausta.  

Tärkeimmät käsitteet tässä tutkimuksessa ovat huippu-urheilu sekä puettava laite. 

Molemmille käsitteille löydettiin lähteiden perusteella hyvät määritelmät. Johdannon 

jälkeen tutkielma siirtyy vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, eli mitä 

hyötyjä puettava teknologia tuo huippu-urheiluun. Lähteiden perusteella puettava 

teknologia työ hyötyjä huippu-urheiluun erityisesti kolmessa eri osa-alueessa, jotka 

ovat: palautuminen, harjoittelu sekä ravinto. Seuraavaksi tutkimus etenee käsittelemään 

puettavan teknologian haasteita. Tämä osuus pyrkii vastaamaan toiseen 

tutkimuskysymyksiin, eli millaisia haittoja puettavaan teknologiaan liittyy. Tämä osuus 

käsittelee puettavien laitteiden uskottavuutta sekä käytössä ilmeneviä haasteita. 

Tutkielma päättyy yhteenvetoon, jossa käsitellään tutkielman tuloksia, tieteellisyyden 

tarkastelua, tutkielman ansiota sekä tutkielman rajoituksia. 

Tuloksista nousee esiin erityisesti se, että puettava teknologia hyödyttää eniten urheilijaa 

ja/tai valmentajaa harjoittelussa. Puettava teknologia tuo uusia tapoja analysoida sekä 

mitata tuloksia, jotka auttavat valmentajaa ja/tai urheilijaa päätöksenteossa esimerkiksi 

strategian kannalta. Puettavan teknologian haasteista esiin nousi uskottavuusongelmat, 

sillä tutkielmassa saatiin selville, että kaikki puettavat laitteet eivät käy läpi testausta ja 

toiseksi niiden antama tieto ei usein ole tarkkaa. Johtopäätöksenä puettava teknologia 

auttaa valmentajaa sekä urheilijaa erityisesti päätöksenteossa, mutta puettavien laitteiden 

käyttöön liittyy haasteita, joita käyttäjän tulee pohtia.  

Avainsanat: puettavat laitteet, teknologia, huippu-urheilu 

Ohjaaja: Tonja Molin-Juustila 
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1 Johdanto   

 

Huippu-urheilulla tarkoitetaan yksilön tai joukkueen kilpailukyvyn täydellistä pelaamista, 

ja harjoituksen sekä kilpailun tarkoitus on saavuttaa erinomaiset saavutukset ja rikkoa 

ennätys tai kanssakilpailija (Zhang & Liu, 2008). Reiserin, Smithin sekä Rattanin (1996) 

mukaan  valmentaja tekee suurimman osan valinnoista, jotka koskevat valmennettavan 

valmistautumista kisoihin, mutta joskus valmentajat kaipaavat apua onnistumisen 

takaamiseen. Kaikki menetelmät eivät sovi kaikille urheilijoille, mutta teknologia saattaa 

antaa osviittaa siitä millainen harjoittelu sopii kullekin. Blankin, Hoßbachin, 

Schuldhausin sekä Eskofierin mukaan (2015) viimeaikaiset edistykset 

mikroelektroniikassa, sensori-integraatiossa sekä datan analysointitekniikoissa ovat 

tuoneet teknologian urheiluun puettavin laitteiden muodossa. Daiber et al. (2017) 

kirjoittavat teoksessaan, että teknologia voi olla hyödyllinen usealla tavalla, sillä sitä 

voidaan käyttää esimerkiksi lisäapusysteeminä vuorikiipeilijällä, lisäturvajärjestelmänä 

(esimerkiksi säätiedotus) sekä koulutusvälineenä.  

Puettava laite (engl. wearable) tarkoittaa pientä, kevyttä laitetta, jota pidetään lähellä 

kehoa tai kiinni kehossa, jossa nämä laitteet monitoroivat, analysoivat, lähettävät ja/tai 

vastaanottavat dataa muista laitteista  pilvipalveluihin, jotka antavat reaaliaikaista 

palautetta käyttäjälle (Düking et al., 2018). Yhä etenevä trendi puettavissa laitteissa on 

ranteisiin kiinnitettävien puettavien laitteiden kehitys (Hernandez, McDuff & Picard, 

2015). Blankin ja  kumppaneiden (2015) mukaan datan keruulaitteet ovat viime vuosina 

kehittyneet hyvin pieniksi ja niitä voidaankin integroida rannekelloihin, kenkiin ja moniin 

muihin asusteisiin. Puettavien laitteiden tuottamaa dataa voidaan hyödyntää niin 

valmennustarkoituksessa kuin viihteellisessäkin tarkoituksessa. 

Tieteenala, joka tutkii kaikkea teknologian ja liikunnan korrelaatiosta on 

liikuntateknologia. Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian yksi osa on 

liikuntateknologia. Liikuntateknologialla etsitään ratkaisuja yhdistää teknologinen 

osaaminen biomekaniikan, fysiologian ja valmennuksen osaamiseen edistämään suoritus- 

ja toimintakykyä (Jyväskylän yliopisto, 2021).   

Tutkimuskysymyksinä tässä tutkielmassa on kaksi, jotka ovat seuraavat:  



6   
1) Mitä hyötyä puettava teknologia tuo huippu-urheiluun?  

2) Millaisia haasteita puettavaan teknologiaan liittyy?  

Tässä tutkimuksessa paneudutaan erityisesti teknologian hyviin vaikutuksiin huippu-

urheilussa, mutta tarkastellaan myös haittoja, jotta saadaan vastaus molempiin 

tutkimuskysymyksiin.  Kyseenalaistetaan myös se, että onko markkinoilta löytyvät 

puettavat laitteet luotettavia. Tämä tutkimus on ajankohtainen sen vuoksi, että puettavat 

laitteet ovat viime vuosina olleet suuri trendi, ja ne ovat löytäneet sisään myös huippu-

urheiluun. Dükingin sekä kumppaneiden (2018) mukaan erilaisia teknologisia laitteita 

kehitetään jatkuvasti isommalla syötteellä ja nämä samat teknologiset laitteet ovat saaneet 

ja saavat huomiota urheilijayhteisöiltä.   

Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksella, joka käyttää tieteellisiä lähteitä. Tässä 

kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan aiempia tutkimuksia ja pyritään niiden tarjoaman tiedon 

avulla vastaamaan tutkimuskysymykseen. Boellin sekä Cecez-Kermanovicin (2015) 

mukaan kirjallisuuskatsaus siis pyrkii löytämään vastauksia tutkimuskysymyksiin 

tieteellisistä lähteistä. (Boell & Cecez-Kermanovic). Tiedonlähteenä käytettiin Google 

Scholarin, ACM tietokannan sekä scopus-tietokannan sisältämiä artikkeleita. Lisäksi 

artikkeleita löydettiin Googlen hakupalvelusta. Merkittävimmät lähdeteokset olivat ACM 

tietokannasta löytyneet lähteet, jotka olivat osa Ubicomp eli Ubiquitous Computing 

konferenssia. Tällaisia lähdeteoksia tässä työssä on mukana yhteensä 10 eli merkittävä 

määrä. Yksittäisistä lähdeteoksista merkittävämmäksi nousi Düking et al. (2018)  teos, 

jossa kuvataan tarvittavia toimenpiteitä, jotka edesauttavat puettavien sensoreiden 

integroinnin nopeuttamista huippu-urheilussa. Viittaan tähän lähdeteokseen hyvin useasti 

tässä tutkielmassa lähinnä sen vuoksi, että teos on erittäin runsas tiedon suhteen, mutta 

myös sen vuoksi, että kyseinen teos on lähellä omaa aihealuettani. 

Näitä tutkimuksia haettiin hakusanoilla ”wearable”, “sport”, “sport science” ja “elite 

sports”. Hakusanoilla tehtiin myös jonkin verran yhdistelmiä, jotta saatiin oikeanlaisia 

artikkeleita esimerkiksi ”wearables to help recover”.   Aineisto on hankittu käyttämällä 

edellä mainittuja hakusanoja. Artikkelit, jotka löydettiin kyseisillä hakusanoilla, valittiin 

niiden tieteellisyyden perusteella. Jokainen artikkeli on tarkastettu, jotta ne täyttävät 

tieteellisten artikkeleiden kriteerit. Lisäksi hankintamenetelmää on ohjasi artikkeleiden 

asiaankuuluvuus. Jotta artikkelit varmasti käsittelivät aihealuetta, tarkastettiin aluksi 

otsikko ja sen lisäksi sisältö nopeasti vilkaisemalla.  Tällä tavoin valitut artikkelit ovat 

olennaisia tähän kyseiseen kirjallisuuskatsaukseen. Lisäksi valitsin lähdeaineistoksi 
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muutamia internetjulkaisuja, sillä ne selventävät määritelmiä sekä tuovat lisäpuolia 

tutkimukseen. 

Aineiston analyysimenetelmään vaikutti erityisesti tutkimuskysymykset, joihin pyrin 

vastaamaan lähteistä löytyneistä tiedoilla.  Tämän vuoksi lähdeaineisto jäsentyi siten, että 

yksi osa aineistosta pohjautuu löytämään vastauksia siihen mitä hyviä puolia teknologia 

tuo huippu-urheiluun ja toinen osa taas pyrkii löytämään vastauksia siihen millaisia 

haasteita, liittyy puettavaan teknologiaan. 

Tutkielman rakenne etenee tarkastelemalla aluksi tapoja millä teknologiaa hyödynnetään 

huippu-urheilussa, jonka jälkeen tarkastellaan etenkin puettavien laitteiden haittoja. 

Toinen kappale johdattelee lukijan aiheeseen, jossa aletaankin heti tutkimaan eri osa-

alueita, joissa puettavia laitteita hyödynnetään, jolloin vastataan ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen eli mitä hyötyä teknologia tuo huippu-urheiluun. Lähteiden 

perusteella löytyi kolme osa-aluetta, joissa teknologiaa hyödynnetään huippu-urheiluun. 

Nämä osa-alueet ovat palautuminen, ravinto sekä harjoittelu. Kolmannessa kappaleessa 

tutkitaan puettavien laitteiden haittoja, jolloin vastataan toiseen tutkimuskysymykseen eli 

millaisia haasteita puettavaan teknologiaan liittyy. Lopuksi on vielä yhteenveto kappale, 

joka päättää tutkimuksen.  
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2 Puettavien teknologioiden hyötyjä huippu-
urheilussa 

 

Kautta aikojen on huippu-urheilussa pyritty olemaan paras. Huippu-urheilun luonne ei siis 

ole muuttunut. Jotta on paras jossain, on sen eteen tehtävä enemmän ja/tai paremmin töitä 

kuin muut. Erilaisia treenimetodeja on paljon, mutta viime vuosina ainoa asia, joka todella 

on muuttanut harjoittelua ja lajien harrastamista on teknologia. Suuret edistykset 

teknologiassa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on saanut aikaan 

kiihtyvyysmittarin, joka mittaa liikkeitä ja joka on voitu integroida puettavaan laitteeseen 

(Düking ym., 2018). Düking kumppaneineen (2018) kirjoittaa teoksessaan myös, että 

puettavia laitteita voi hyödyntää suuri määrä erilaisia henkilöitä monissa eri 

aktiviteeteissa ja, että puettavia laitteita voidaan käyttää seuraamaan ja analysoimaan 

fysiologisia parametrejä ja yksilöimään harjoitusohjelmia, jotta saadaan parempi suoritus 

irti yksilöstä. Blank kumppaneineen (2015) kertoo heidän laitteestansa, joka integroidaan 

pingismailan sisään, joka antaa tietoa lyönneistä, joiden avulla valmentaja voi analysoida 

muun muassa harjoitteita, jotka tukevat urheilijan harjoittelun etenemistä. Tässä 

tapauksessa siis teknologia antaa apua valmentajalle erityisesti tekniikassa. Blank 

kumppaneineen (2015) kirjoittavat myös, että järjestelmä voitaisiin asentaa myös muihin 

mailalajeihin. Strohmann, Harms, Tröster, Hensler sekä Muller (2011) kertovat täysin 

toisen tavan käyttää teknologiaa huippu-urheilun tukena. Strohmann kumppaneineen 

(2011) tutkivat optista liikkeen kaappausjärjestelmää, joka paljastaa ongelmat juoksijan 

kinematiikassa. Strohmann kumppaneineen (2011) kirjoittavat, että loukkaantumiset 

johtuvat usein väsymyksestä tai huonosta tekniikasta, jotka molemmat näkyvät juoksijan 

kinematiikassa. Tutkimuksessa paljastui puettavan teknologian keino, joka mahdollisesti 

loukkaantumisten vähenemisen (Strohmann ym., 2011). Nämä kaksi tapausta siis 

paljastivat kaksi täysin erilaista tarkoitusta teknologian hyödyntämiselle huippu-

urheilussa. Toinen pyrkii parantamaan suoritusta paremmalla tekniikalla ja toinen pyrkii 

estämään loukkaantumiset havaitsemalla huonon tekniikan sekä väsymyksen. 

Lähdeaineiston pohjalta erottuu kolme kehittymisen kannalta kolme keskeisintä osa-

aluetta. Nämä osa-alueet ovat palautuminen, harjoittelu sekä ravinto ja mitä apua 

teknologia ja puettavat laitteet antavat näihin osa-alueisiin. Lisäksi alaluvussa 2.4 

käsitellään muita keinoja millä teknologiaa hyödynnetään huippu-urheilussa. Tässä 
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luvussa esitellään lähteiden avulla keinoja, jolla teknologian omaksuminen huippu-

urheiluun on edistänyt suoritusta erityisesti valmentajan sekä itse urheilijan 

näkökulmasta.  

2.1 Puettavien laitteiden ja teknologian hyöty palautumisen ja 

unen kannalta 

Halsonin (2014) mukaan liian vähäinen uni on erityisen haitallista urheilijoille. Vähäinen 

uni saattaa vaikuttaa suoraan oppimiseen, muistiin, kognitioon, kivun havaitsemiseen, 

immuniteettiin sekä tulehdustiloihin. Vähäinen uni vaikuttaa negatiivisesti myös 

aineenvaihduntaan, joka vaikuttaa ruokahaluun, ruuan saantiin sekä proteiinisynteesiin. 

Kaikki nämä tekijät vaikuttavat negatiivisesti urheilulliseen suorituskykyyn. (Halson, 

2014). 

Puettavia laitteita voidaan käyttää fysiologisten parametrien seuraamiseen ja analysointiin 

sekä koulutusohjelmien suorituskyvyn ja/tai terveyden parantamiseen (Düking ym., 

2018). Puettavien laitteiden ehdoton hyvä puoli on siinä, että ne ovat lähes 

huomaamattomia käyttäjälleen, ne ovat pieniä ja se, että ne antavat reaaliaikaista kuvaa 

käyttäjästä (Godfrey et al., 2018). Anusha, Preejith, Akl sekä Sivaprakasam (2022) 

kirjoittavat teoksessaan, että uni on aktiivinen käyttäytymistila, jolle ominaista on 

havaintokyvyn irtautuminen ympäristöstä mikä johtaa reagoimattomuuteen. Uni vaikuttaa 

aivojen kypsymiseen, muistin toimimiseen sekä lisäksi unenpuute lisää riskiä lihomiseen, 

diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin, verenpainetautiin sekä heikentyneeseen 

immuunijärjestelmään, joten päivittäinen unen seuraaminen on hyvin tärkeää terveyden 

kannalta. (Anusha ym., 2022). Nukkuessaan ihminen tuottaa yllättävän paljon erilaisia 

mitattavia parametreja ja uni onkin erittäin tärkeää urheilijalle palautumisen kannalta. 

Mitä enemmän unta urheilija saa sitä paremmin hän palautuu, mutta täytyy myöskin 

muistaa, että unen tulee olla hyvälaatuista.  

Koskimäen, Kinnusen, Röngän sekä Smarrin (2019) mukaan leposyke ja sykkeen vaihtelu 

vaikuttaa suoraan autonomiseen sydämen hallintaan ja ne liittyvät kardiovaskulaariseen 

kuntoon, akuuttiin ja krooniseen terveydentilaan sekä henkiseen stressiin. Suhteellisen 

alhainen leposyke sekä sykkeen vaihtelu ovat yleensä merkkejä paremmasta terveydestä, 

suorituskyvystä sekä palautumisesta. (Koskimäki ym., 2019). Unella on useita tärkeitä 

fysiologisia sekä kognitiivisia vaikutuksia, jotka saattavat olla erittäin tärkeitä huippu-

urheilijoille (Halson, 2014).  Puettavat laitteet voivat mitata lukuisia eri asioita 

käyttäjälleen kuten esimerkiksi: sydämen sykkeen, kulutuksen ja stressitason ja nämä 
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kaikki asiat kertovat unen laadusta (Blank ym., 2015). Aktiivisuusmonitorit ovat pieniä 

käytettäviä laitteita, jotka tallentavat liikettä ajan funktiona, joita voidaan käyttää unen 

seuraamiseen (Halson, 2019). Unta mitataan yleensä kahdella eri tavalla joista toinen on 

unipolygrafia ja toinen on käyttämällä ranneaktiivisuusmonitoreja. 

Ranneaktiivisuusmonitorit ovat puettavia laitteita, joita käytetään ranteessa. 

Aktiivisuusmonitorit mittaavat jatkuvasti henkilön liikkeitä. Jos liikettä havaitaan 

tarpeeksi vähän ja henkilö on makuullaan, eli yrittämässä nukkua, lasketaan henkilön 

olevan unessa (Halson, 2014). Hernandezin sekä kumppaneiden (2015) mukaan tutkijat 

ovat kehittäneet keinon, jolla henkilön tärkeät elintoiminnot, kuten hengitys, voidaan 

mitata tarkasti henkilön ollessa makuuasennossa. Tulosten avulla urheilija voi yrittää 

sitten lisätä unen määrää. Tampereen yliopistollisen sairaalan mukaan (TAYS0, 2021) 

mukaan erittäin hyvän kuvan unen laadusta saa unipolygrafialla, joka on laboratoriossa 

tehtävä unitutkimus. Tässä unitutkimuksessa saadaan kattavaa tietoa aivojen 

sähkötoiminnasta, silmänliikkeistä, purentalihasten aktivoinnista, hengityksestä, 

kuorsauksesta, veren hapesta, sydämen rytmistä ja syketaajuudesta sekä lihasaktiviteetista 

ja nukkumisasennosta. Nämä kaikki yhdistettynä saadaan todella hyvä kuva unen 

laadusta. Hernandez kumppaneineen (2015 ) paljastivat keinon seurata unen laatua 

teknologian avulla.  

2.2 Teknologian hyöty ravinnon kannalta   

Xiaon, Wun sekä Luon (2019) mukaan kalorikulutus eli energiankulutus on yleisesti 

käytetty mittari päivittäisen fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen. Kalorikulutuksen 

seuraaminen on tärkeää urheiluharjoittelussa, painonhallinnassa, diabeteksen hoidossa 

sekä muissa terveystavoitteiden tavoittelussa. Lisäksi tarkka ja tehokas kalorikulutus 

kannustaa ihmisiä edistämään terveyttä (Xiao ym., 2019). 

Tavalliset aktiivisuusrannekkeet prosessoivat raakadatan kiihtyvyysmittareista sekä 

gyroskoopeista antaakseen tarkoituksellista tietoa muun muassa poltetuista kaloreista 

(Alabi & Coady, 2014). Tarkka sekä tehokas arvio kalorien kulutuksesta päivittäisissä 

aktiviteeteissa on tavoiteltavaa oman terveyden sekä aktiivisuuden seuraamisessa (Xiao, 

ym., 2019). Puettavat laitteet kykenevät laskemaan kulutuksen, joten urheilija saa 

puettavan laitteen avulla tietoa, jota hän ei olisi voinut saada ilman laitetta. Urheilija siis 

saa tiedon puettavalta laitteelta kulutuksesta ja hän voi sitten syödä sen mukaan (Alabi & 

Coady, 2014). Huono tai vääränlainen kehonkoostumus sekä vääränlainen lihasten käyttö 

on johtava syy loukkaantumisille, joten on tärkeää seurata lihasten käyttöä sekä luuston 
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liikehdintää (Mokaya, 2015). Xiaon sekä kumppaneiden (2019) mukaan puettavat laitteet 

sallivat jatkuvan kalorikulutuksen mittaamisen erilaisilla sensoreilla.     

2.3 Teknologian hyöty harjoittelun ja suorituksen kannalta  

Kun puhutaan harjoittelusta pelkästään, niin vaikuttaa  siltä, että melko hyvä kuva on siitä, 

miten tulee harjoitella. Lähes kaikki huippu-urheilijat noudattavat valmentajan tekemää 

ohjelmaa. Ohjelman laatiessa tietysti voi helposti hyödyntää teknologiaa käyttämällä 

jotakin sovellusta, jossa on ohjelmapohja. Vaikuttaa myös siltä, että teknologia tarjoaa 

tarkempia tapoja mitata eri kyvykkyyksiä perinteisiin tapoihin verrattuna.   

Dükingin sekä kumppaneiden (2018) mukaan rugbyn ammattilaisliitossa käytetään 

rutiininomaisesti laitetta, joka hyödyntää globaalia navigointijärjestelmää (GNSS), 

kiihtyvyysmittaria, sekä gyroskooppia. Tällainen laite kiinnitetään jokaisen pelaajan 

paitaan lapaluiden väliin. Nämä puettavat laitteet sitten kaappaavat pelaajan liikkeet 

tallennettavaksi live tilassa pelin aikana, jolloin valmentajat saavat suorituskyvyn 

avainmittareita eri pelaajista, kuten esimerkiksi tietyn pelaajan kokonaismatkan 

pelikentällä, kiihdytyksien, jarrutuksien sekä osumien lukumäärän. Väitetään, että nämä 

laitteiden antamat suorituskykymittarit auttavat valmentajia suunnittelemaan pelin 

strategiaa. (Düking ym., 2018). 

Brockin, Ohgin sekä Leen (2017) mukaan julkiset liikkeentunnistusjärjestelmät, jotka 

käyttävät puettavien laitteiden tuottamaa dataa, ovat erityisen merkittäviä, sillä tällaiset 

puettavat laitteet sallivat hyvin erilaisia skenaarioita. Kuitenkin nykyiset tutkimukset 

tavallisesti hyödyntävät data settejä, jotka sisältävät ennalta määrättyjä liikkeitä (kävely, 

istuminen yms.), jotka on otettu laboratoriotiloissa. Oikean elämän tapauksissa 

esimerkiksi liikesuorituskykyanalyysi ei ole yhtä tarkka kuin laboratoriossa tehdyt 

tutkimukset ja siten hyviä tiedon hakuun liikkeistä, joten vastaukseksi ongelmaan on tehty 

puettava laite, joka soveltaa liikkeensieppauskehystä. (Brock ym., 2017). 

Biomekaniikka auttaa analysoimaan tekniikkaa. Biomekaniikka tutkii esimerkiksi voimia 

ja liikkeitä teknologian avulla (Jyväskylän yliopisto, 2021). Painonnosto on erittäin hyvä 

esimerkki lajista, jossa biomekaniikka käytetään, sillä painonnosto vaatii voimaa, 

tekniikkaa sekä keskittymistä. Biomekaniikan apu painonnostossa on antaa 

yksityiskohtainen tekniikka-analyysi, jota voidaan sitten tutkia ja lähteä sen perusteella 

parantamaan tekniikkaa. Biomekaniikan avulla urheilijat voivat reflektoida omaa 

tekniikkaansa ja verrata sitä maailman parhaisiin painonnostajiin. (Reiser ym., 1996). 
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Datan keruu biomekaniikkaa hyödyntäen painonnostossa tapahtuu muokatulla 

nostoalustalla, joka mittaa maahan kohdistuneet voimat. Lisäksi kaksi videokameraa 

kuvaa noston, joiden kuvien avulla nosto rekonstruoidaan  3-D kuvaksi (Reiser ym., 

1996). Kuvassa 1 esitelty Reiserin sekä kumppaneiden (1996) mallinnus nostosta, jossa 

biomekaniikalla rekonstruoitiin nosto. 

 

   

KUVA 1 Biomekaniikan avulla tuotetut analyysi mallinnukset (Reiser ym., 1996). 

Biomekaanikalla suoritettu syväanalyysi urheilijan suorituksesta tehdään, jolloin 

epäkohdat tekniikassa saadaan valoon. Urheilijoiden tekniikka kannattaa tutkia niin 

harjoittelussa kuin kisassa, jotta saadaan kattava kuva. Datankeruujärjestely on 

toteutettu voima-alustalla ja kahdella videokameralla (Reiser ym., 1997).    
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2.4 Muut tavat teknologian hyödyntämisessä   

Urheilijan yksi suurimmista kompastuskivistä kehittymisessä ovat loukkaantumiset. 

Puettavat laitteet voivat auttaa loukkaantumisten ehkäisemisessä. Luustolihasten 

väärinkäyttö urheilusuorituksen aikana voi johtaa loukkaantumisiin (Mokaya, Lucas, Noh 

& Zhang, 2015). Mokaya kumppaneineen (2015) esittää puettavan laitteen, joka määrittää 

lihasten aktivoimista ja esittää analyysin siitä. Mokayan ja kumppaneiden (2015) esittämä 

laite siis hyödyntää teknologiaa loukkaantumisen estämiseen. Strohmannin ja 

kumppaneiden mukaan (2011) kinematiikka yhdistettynä puettavaan laitteeseen tuottaa 

dataa, joka auttaa urheilijaa välttämään suuremmalla todennäköisyydellä 

loukkaantumisen riskiä. 

Teknologia ei auta vain harjoittelussa, vaan myös yleisön informoimisessa. McLellanin, 

Lovellin sekä Gassin (2011) mukaan rugby on laji, jossa tapahtuu paljon liikettä monen 

pelaajan toimesta. Tällaista lajia seurataan livetilassa ja myös myöhemmin muun  muassa 

televisiolähetyksissä, joten on kehitetty paljon teknologisia laitteita, joilla saadaan 

parempi kuva urheilijasta, hänen tilastaan ja valinnoista. Rugbyn tyylisissä lajeissa 

pelaajilla on jokin laite, joka paikantaa pelaajan esimerkiksi satelliitin avulla. Esimerkiksi 

rugby pelaajille nykyään asennetaan mikrosiru, jonka kautta katsojat voivat seurata 

pelaajan liikkeitä livenä(McLellan ym., 2011).   

GPS (tulee engl. kielen sanoista Global Positioning System) on navigointi järjestelmä, 

joka käyttää hyödykseen 27 satelliittia, jotka kiertävät maapalloa. Alun perin GPS 

kehitettiin armeijaa varten, mutta yhä etenevässä määrin järjestelmää hyödynnetään 

ilmailu-, meri- ja virkistyskäyttöön. Jokainen 27 satelliittia on varustettu atomi kellolla ja 

jokainen satelliitti lähettää tietoa täysin samaan aikaan GPS vastaanottimeen (Larsson, 

2003). GPS eli maailmanlaajuinen paikallistamisjärjestelmä on myöskin adoptoitu 

puettaviin laitteisiin. GPS on isossa käytössä erityisesti tiimilajeissa. GPS järjestelmällä 

on paljon hyviä puolia, kuten mahdollisuus monitoroida useaa pelaajaa samanaikaisesti, 

aikatehokkuus analyyseissa sekä mahdollisuus saada informaatiota reaaliajassa (Aughey 

& Falloon, 2010). Aughey ja Falloon (2010) kirjoittavat, että GPS järjestelmissä piilee 

ongelma, sillä mitat saattavat heitellä vähän ja matkan pituuden ero GPS:llä ja 

perinteisellä mitalla mitattuna oli 5 prosenttia, mikä voi olla joillekin käyttäjille liikaa. 

GPS on myöskin rajoittunut siltä osin, että sitä ei voida käyttää sisätiloissa. Düking ja 

kumppanit (2018) kertovat, että valmentajat voivat GPS järjestelmän datan avulla 
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suunnitella pelistrategioita, sillä dataa pelistä ja pelaajista saadaan reaaliajassa ja analyysit 

helpottavat päätöksentekoa.     
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3 Laitteiden haasteet   

 

Vaikka hyvin moni puettavien laitteiden valmistaja väittää tuottavansa puettavia laitteita, 

jotka tuottavat luotettavaa sekä pätevää dataa käyttäjälle, hyvin harva puettava laite on 

saanut tarkan ja riippumattoman testauksen (Düking ym., 2018). Dükingin sekä 

kumppaneiden (2018) mukaan puettavat laitteet muodostavat valtavat markkinat osin sen 

vuoksi, että niitä on helppo markkinoida. Puettavia laitteita voi helposti markkinoida 

niiden terveyshyödyillä. Puettavien laitteiden alhainen hinta myöskin houkuttelee ostajia. 

Tällaiseen markkinointiin kannattaa aina tutustua pienellä skeptisyydellä, sillä puettavien 

laitteiden paikkansapitävyydestä on tehty yllättävän vähän tutkimusta. (Düking ym., 

2018). Düking kollegoineen (2018) kertovat paperissaan, että suurimmat kritiikit liittyvät 

todisteiden puutteisiin tietyn parametrin myönteisistä vaikutuksista tietystä yhteydestä 

sekä liioitteleviin markkinaväitteisiin.  

Kuten yleensäkin teknologisten laitteiden kanssa tulee niiden antaman tiedon kanssa 

käyttää myös omaa harkintaa.  Lähteiden perusteella laitteiden haitat ovat jaettu kahteen 

eri osaan. Ensiksi on puettavien laitteiden uskottavuus, joka käsittelee puettavien 

laitteiden antaman datan paikkansapitävyyttä. Toiseksi on puettavien laitteiden käytön 

huonot puolet.  

3.1 Puettavien laitteiden uskottavuus   

Godfreyn sekä kumppaneiden (2018) mukaan puettavien laitteiden sensorit ovat alttiita 

ilmiölle, jota kutsutaan ajelehtelemiseksi (engl. drift). Ajelehtimisen vuoksi laitteissa 

tapahtuu fyysisiä muutoksia, mikä johtaa lopulta virheiden kertymiseen. Useimmat 

puettavat laitteet kalibroivat itseään, jotta tämä ilmiö ei johtaisi virheiden kertymiseen. 

Totuus kuitenkin on se, että jokainen laite vaihtelee jonkin verran toiminnallisuudessaan 

sekä sisältää jonkin luontaisen virheen. (Godfrey ym., 2018). Hyvä esimerkki ohjelmiston 

tärkeydestä on edellä mainittu GPS-järjestelmä, jossa usein GPS vastaanottimissa on oma 

käyttöjärjestelmä kuin itse laitteessa, joka saattaa tulkita tai vääristää dataa. Puettavan 

laitteen käyttämä ohjelmisto vaikuttaa suoraan laitteen antaman datan luotettavuuteen. 

Esimerkiksi ohjelmisto, jota GPS vastaanottimet käyttävät muuttavaa dataa (Düking ym., 
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2018). Düking kumppaneineen (2018) kehottaakin tutkijoita kuvaamaan mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti mukana olevia järjestelmiä, jotta varmistutaan siitä, että saatu data on 

oikeaa.   

Oberhofer et al. (2021) mukaan puettavilla laitteilla on monia muita applikaatioita kuin 

sydämen sykkeen mittaus ja yksi näistä on 1 rm (rep max) ennuste. Yhden toiston 

maksimi eli 1 rm tarkoittaa maksimipainoa jossain liikkeessä,  joka voidaan suorittaa 

puhtaasti. Maksimivoimaa, jota puettava laite ennusti, testattiin kolmessa eri liikkeessä: 

penkkipunnerruksessa, jalkakyykyssä sekä maastavedossa. Tuloksista selvisi, että 

puettava laite kykeni ennustamaan penkkipunnerruksen sekä maastavedon yli 90 

prosentin tarkkuudella ja jalkakyykky jäi 76.5 prosentin päähän oikeasta (Oberhofer ym., 

2021). Alabi sekä Coady (2015) tekivät 16 päivää kestäneen tutkimuksen, jossa he 

testasivat suoraan kaupan hyllyltä (engl. off-the-self) ei-personalisoituja puettavia laitteita 

löytääkseen vastauksen siihen, ovatko näiden laitteiden antamat tiedot paikkansapitäviä. 

Tutkimuksessa otettiin huomioon useita asioita puettavista laitteista kuten askelmittari 

sekä poltetut kalorit. Tutkimuksen päätyttyä selvisi, että kyseisten puettavien laitteiden 

antama data oli merkityksetöntä mittavirheiden vuoksi. Mittavirheiden vuoksi annettu 

data oli liian kaukana todellisuudesta. 

Nelson ja Allen (2019) kirjoittivat artikkelin, jossa tutkitaan puettavien rannekkeiden ja 

muiden samankaltaisten laitteiden sydämen sykkeen mittaustarkkuutta. Tarkkuutta 

haluttiin mitata tavallisissa käyttäjäoloissa 24 tunnin ajalta. Testi suoritettiin kahdella eri 

suositulla rannekkeella. Testissä selvisi, että molemmat rannekkeet suoriutuivat testistä 

tarpeeksi hyvillä tuloksilla, eli alle 10 prosentin poikkeamalla verrattuna oikeaan. Usein 

miten ranteessa pidettävät laitteet käyttävät optista sykkeen mittausta. (Nelson & Allen, 

2019). Nyströmin (2019) mukaan optinen sykkeenmittaus käyttää valoa, jolla mitataan 

kudoksen muutoksia, jotka johtuvat kehossa kiertävästä verestä. Optisen 

sydämensykkeen toiminta perustuu takaisin heijastuvaan valoon. Kun sydän pumppaa, 

veren määrä on hetkellisesti suurempi, jolloin valoa heijastuu vähemmän kuin sykkeen 

välissä, jolloin verta on vähemmän sensorin kohdalla. Laite laskee sykkeen sen ajan 

perusteella, mikä on korkean verenpaineen ja matalan verenpaineen aikana. Optinen 

sykkeenmittaus puettavissa laitteissa, esimerkiksi urheilu rannekkeissa, on pätevä tapa 

mitata sykettä. (Nyström, 2019).  
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3.2 Puettavien teknologioiden käytössä ilmeneviä haasteita  

Joitain haasteita käyttöön voi myös liittyä, joskin ne ovat jokseenkin riippuvaisia 

käyttäjän mieltymyksistä. Waal (2015) mainitsee artikkelissaan kolme huonoa puolta: 

yksityisyyteen liittyvät ongelmat, huomion kiinnittäminen pois itse urheilusta ja laitteiden 

tietoturvallisuus.   

Kapoorin, Singhin, Reddyn sekä Churin (2020) mukaan viimeaikaiset edistykset 

kustomoiduissa sensoreissa sekä internetin nopeudessa ovat synnyttäneet puettavien 

laitteiden kasvua. Puettavat laitteet keräävät käyttäjistään lääketieteellistä dataa. 

lääketieteellinen data kuten verenpaine tai muu hauras tieto tallennetaan puettavasta 

laitteesta pilveen tai hajautettuun järjestelmään. Tiedon sijainti paikan sekä datan 

heterogeenisen luonteen vuoksi tiedon väärinkäyttö sekä yksityisen käyttäjän turvallisuus 

ovat aina isossa riskissä. (Kapoor ym., 2020). Kapoor kumppaneineen (2020) lisäävät, 

että yhtiöt saattavat käyttää kerättyä dataa käyttäjää vastaan, mikä tietenkään ei ole 

ideaalitilanne käyttäjän kannalta.   

Havlucun, Coskun sekä Özcanin (2021) mukaan urheilusuorituksen palaute on erityisen 

tärkeää urheilijalle, sillä se parantaa heidän suoritustaan, itsetehokkuutta sekä 

motivaatiota. Puettavat laitteet tarjoavat tätä palautetta antamalla erilaisia fysiologisia 

parametrejä, esimerkiksi sydämen sykkeen urheilijan suorituksesta. Kuitenkin 

viimeaikaiset tutkimukset paljastavat, että urheilijat kokevat puettavien laitteiden 

antaman tiedon merkityksettömäksi sekä arvottomaksi. Vuorovaikutustekniikat, joita 

puettavat laitteet käyttävät, saattavat musertaa urheilijan liiallisella tiedolla ja kiinnittää 

huomion pois itse suorituksesta (Havlucu ym., 2021). Vaikuttaa siis siltä, että vain osa 

käyttäjistä kokee puettavien laitteiden antaman tiedon arvottomaksi eikä tämä koske 

suurinta osaa käyttäjistä. 

Kapoor kumppaneineen (2020) kirjoittavat teoksessaan  puettavat laitteet ovat 

hakkeroitavissa olevia laitteita, joita on hakkeroitu. Henkilö kuka hakkeroi puettavan 

laitteen voi toistaa liikeradat puettavan laitteen käyttäjän liikkeistä ja tämän tekniikan 

avulla saada selville salaiset salasanat ja yhdistelmät esimerkiksi pankkiautomaattiin. 

Liikeradat voidaan saada millimetrin tarkkuudella selville kiihtyvyysanturin sekä 

gyroskoopin antaman datan perusteella (Kapoor yms., 2020).   Kapoor kumppaneineen 

(2020) kirjoittaa myös, että terveydellistä dataa on mahdotonta pitää poissa kolmansilta 

osapuolilta sen vuoksi, että dataa on hajallaan eri paikassa esimerkiksi hajautetussa 

pilvessä.    
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4  Yhteenveto   

 

Tutkielman lopuksi esittelen vastaukset molempiin tutkimuskysymyksiin. Mitä hyötyä 

puettava teknologia tuo huippu-urheiluun sekä millaisia haasteita puettavaan 

teknologiaan liittyy? Molempiin tutkimuskysymyksiin saatiin perusteelliset vastaukset. 

Puettava teknologia tuo useita hyötyjä huippu-urheiluun monessa eri osa-alueessa. 

Erityisesti harjoittelun ja pelillisen strategian kannalta teknologia tuo uusia tapoja 

tarkastella tuloksia sekä auttaa päätöksen teossa. Puettavat laitteet, jotka tarjoavat dataa 

valmentajalle auttavat päätöksenteossa. GPS, aktiivisuusmonitorit sekä useat sensorit 

antavat urheilijalle sekä valmentajalle tietoa, jota ei saada ilman teknologian apua. 

Palautumisen kannalta tärkein teknologian antama hyöty on unenseuraaminen. Unen 

laadun seuraaminen auttaa urheilijaa selvittämään unen laadun. Ravinnon kannalta 

teknologia tarjoaa apua selvästi vähiten. Ravinnon kannalta tärkein teknologian hyöty 

löytyi kalorilaskurista. Muita keinoja millä teknologia hyödyttää huippu-urheilua on 

etenkin loukkaantumisten ennaltaehkäisyssä sekä strategisten päätösten päätöksentukena. 

Vastauksena ensimmäiseen kysymykseen eli mitä hyötyä teknologia tuo huippu-

urheiluun voi vastata, että hyvin useita eri hyötyjä. Hyötyjä löytyi erityisesti 

harjoittelussa, palautumisessa ravinnossa sekä tekniikassa. 

Toiseen tutkimuskysymyksen eli millaisia haasteita puettavaan teknologiaan liittyy, 

löytyi myös paljon asiaa. Puettavan teknologian haasteista nousi esiin erityisesti 

puettavien laitteiden luotettavuus. Luotettavuudessa nousi ilmi, että usea puettava laite ei 

mene läpi puolueettoman testauksen sekä se, että puettavien laitteiden data ei ole aina 

tarkka. Lähteiden perusteella ilmeni kuitenkin, että suosituimmat merkit olivat tarkkoja 

datassaan. Lisäksi esiin nousi erityisesti yksityisyys ongelmat, sillä laitteet ottavat talteen 

terveydellistä dataa. Lisäksi esiin nousi muutamia haasteita käyttöön liittyen. Osa huippu-

urheilijoista on kokenut puettavien laitteiden tuottaman datan merkityksettömäksi sekä 

häiriötekijäksi. Huippu-urheilusta ollessa kyse en laskisi näiden haittapuolten murskaavan 

hyviä puolia. Puettava teknologia siis auttaa huippu-urheilijaa ja valmentajaa usealla eri 

tavalla ja on hyödyllinen tuki huippu-urheilussa, mutta sisältää omat haasteensa.  



19   
Tutkielman kaksi tärkeintä määrittelyä olivat puettavat laitteet  (engl. wearables) sekä 

huippu-urheilu. Määrittelyn jälkeen tutkielma pohtii erityisesti kolmessa eri osa-alueessa, 

miten puettavaa teknologiaa hyödynnetään huippu-urheilussa. Nämä kolme osa-aluetta 

ovat harjoittelu, ravinto sekä lepo. Jokaisesta osa-alueesta löytyi vastauksia ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen eli mitä hyötyjä puettava teknologia tarjoaa huippu-urheiluun. 

Tuloksena saatiin useita erilaisia tapoja puettavan teknologian hyödyntämisessä huippu-

urheilussa ja tutkielma avasi sen oivalluksen, että puettavalla teknologialla on eniten 

konkreettista hyötyä harjoittelun kannalta. Harjoittelun kannalta teknologian avulla 

käyttäjästä saadaan paljon dataa, jonka avulla valmentaja voi tehdä muutoksia. Myöskin 

suoritusten analysoimisessa teknologia auttaa suuresti. Teknologian avulla voidaan 

suorituksista tehdä mallinnus ja sitä kautta arvioida suoritusta.   

Ravinnon kannalta teknologia ei kovinkaan paljon auta urheilijaa tai valmentajaa. 

Puettavien laitteiden tarjoama kulutuksen laskeminen on ehdottomasti kätevä tapa seurata 

kulutusta. Kuitenkin, kuten kaikki tiedämme, kehosta näkee helposti ulkopäinkin, onko 

ruuan määrä oikea. Voidaan siis sanoa, että teknologia tarjoaa apua, mutta ei sellaista, jota 

ei saataisi ilman teknologiaakin. Rasvainen keho tarkoittaa sitä, että ruokaa on saatu liikaa 

ja kulutus on liian vähäistä ja niin sanottu kireä keho eli vähärasvainen kertoo sen, että 

kulutus ja saanti on oikealla tasolla.  

Palautumisessa puettava teknologia auttaa unen laadun tarkkailemisessa. Uni on hyvin 

tärkeässä roolissa huippu-urheilijalla, joten voidaan sanoa, että puettavan teknologian apu 

unen laadussa on hyvin merkittävä. Älyrannekkeilla ja muilla puettavilla laitteilla voidaan 

seurata unen laatua, jota ilman teknologiaa on hyvin vaikea mitata.  

Tutkielma etenee puettavan teknologian hyötyjen jälkeen pohtimaan puettavan 

teknologian haasteita. Puettavan teknologian haasteista löytyi useita erilaisia haasteita, ja 

niiden avulla saatiin vastaus toisen tutkimuskysymykseen eli millaisia haasteita 

puettavaan teknologiaan liittyy.  

Puettavaan teknologiaan liittyy erilaisia haasteita ja tämä tutkielman löysi niitä useita 

erilaisia. Erilaisilla tutkimuksilla ja muilla kyselyillä paljastui, että puettavat laitteet 

saattavat kätkeä joitain ongelmia. Kuitenkin useat ongelmakohdat riippuvat täysin 

käyttäjästä, sillä yksi havaituista ongelmakohdista oli huomion kiinnittäminen pois itse 

tekemisestä puettavaan laitteeseen. Tämä ei koske kaikkia käyttäjiä, vaan vain pientä osaa 

käyttäjistä. Lisäksi yksityisyys ongelmat ovat puettavien laitteiden yksi isoimmista 
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haasteista, sillä puettavat laitteet keräävät käyttäjästään paljon terveydellistä dataa, joka 

on vaarassa levitä kolmansille osapuolille. Lisäksi  tutkielmassa nousi esiin se fakta, että 

puettavat laitteet ovat hakkeroitavissa olevia laitteita ja sen vuoksi käyttäjä on vaarassa 

menettää esimerkiksi salasanansa hakkerille. 

Kaiken kaikkiaan, jos miettii huippu-urheilua niin ei siinä menestyvä henkilö ei ole 

koskaan huonokuntoinen, vaan aina menestys vaatii kovaa työtä eikä teknologia tarjoa 

mitään oikopolkua menestykseen. Teknologialla on omat hyvät puolensa eikä kukaan voi 

sanoa valmentajalle, joka on esimerkiksi puettavan GPS:än avulla saavuttanut 

erinomaiset strategiat ja peliliikkeet, että teknologia on turhake urheilussa.    

Teknologia tarjoaa paljon apua urheilijalle sekä valmentajalle. Vaikka hurjasti yleistyneet 

älykellot tarjoavat paljon ominaisuuksia, eivät ne siltikään paranna itse suoritusta millään 

tavalla. Kuten älykellot ja muut puettavat laitteet tarjoavat ne hyödyllistä tietoa, jonka 

perusteella sitten voidaan tehdä muutoksia harjoittelussa. Ei siis voida sanoa, että 

huipputulokset olisivat juuri puettavan laitteiden ansiosta saavutettu, mutta voidaan 

sanoa, että puettavat laitteet ovat olleet tukemassa näitä tuloksia.   

Ehkäpä paras asia mitä puettava teknologia tarjoaa ovat uudet tavat arvioida suorituksia. 

Ennen teknologiaa oli mahdotonta arvioida esimerkiksi teknistä suoritusta konkreettisilla 

luvuilla ja mittareilla. Puettava teknologia tarjoaa apua analysoimisessa ja mittaamisessa.   

Onko puettava teknologia sitten auttanut parantamaan tuloksia vuosien saatossa? 

Teknologia ei ainakaan yksin voi selittää mitään maailmanennätystä, sillä niihin on 

vaikuttanut niin monta asiaa, mutta varmasti teknologia on edes jonkin verran auttanut 

siinä.   

Voidaan siis tulla siihen päätelmään, että puettavat laitteet ovat urheilijan ja valmentajan 

tukena, mutta eivät ole välttämättömiä. Useat puettavien laitteiden tarjoamista 

ominaisuuksista ovat täysin luettavissa ilman teknologiaakin. Esimerkiksi huono uni tai 

huono tekniikka voidaan määritellä ilman laitettakin. On kuitenkin selvää, että puettavat 

laitteet helpottavat valmentajan ja urheilijan taakkaa. Lisäksi puettava teknologia tuo 

mukanaan omat haasteensa kuten yksityisyysongelmat, joita käyttäjän tulisi pohtia. 

Tutkielman tieteellisyyden takaamisen vuoksi tarkastelin jokaisen lähteen hyvin tarkasti, 

jotta ne täyttävät tieteellisen artikkelin kriteerit ja jotta ne ovat luotettavia tiedon lähteitä. 

Suosin erityisesti artikkeleita, jotka löytyivät ACM tietokannasta, minkä lisäksi 

hyödynsin artikkeleita, jotka oli julkaistu Ubicomp eli Ubiquitous Computing 
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konferenssissa. ACM-tietokannan artikkeleita, jotka olivat ubicomp konferenssissa 

mukana otin mukaan useita. ACM-tietokannan ja ubicomp konferenssin artikkeleista 

seuraavaksi eniten suosin scopus-tietokannasta löytyneitä artikkeleita. Jokaisen 

valitsemani artikkelin kohdalla pohdin myös, onko artikkeli tieteellinen. Tieteellisyyteen 

vaikutti ennen kaikkea se, oliko artikkeli vertaisarvioitu, sillä jos oli, niin voin olla melko 

varma, että artikkeli on tieteellinen. Jos artikkeli ei ollut vertaisarvioitu pohdin erityisesti 

julkaisupaikkaa, siteerauksien määrää sekä itse tekstin laatua sekä yleissilmää. 

Internetjulkaisuja sekä internetsivuilta löytyneitä artikkeleita pyrin välttämään, mutta 

päädyin ottamaan muutaman mukaan, sillä ne selvensivät käsitteitä sekä toivat uusia 

puolia tekstiin. Näiden internetjulkaisujen kanssa olin tarkka siitä, etten kirjoita mitään 

tietoa mikä ei pidä paikkansa ja lisäksi siitä, että kyseiset artikkelit tukevat tekstiä eivät 

niinkään esitä uusia väittämiä. 

Suurin osa käytetyistä lähdeartikkeleista oli englanniksi kirjoitettu, joten luotettavuuden 

vuoksi panostin tutkimuksessa erityisesti siihen, että tein käännöstyön tarkasti sekä 

huolellisesti englannista suomeksi. Huolellisen käännöstyön ansiosta eliminoin 

tutkimuksesta pois kielenkäännösvirheet. Lopuksi panostin viittaustekniikkaan, joka tässä 

työssä on APA-viittaustyyli. 

Tämän työn ansiot ovat uusi yhteen vedetty tieto puettavan teknologian hyödyntämisestä 

huippu-urheilussa. Tämän työn ansiot ovat erityisesti sanoissa yhteen vedetty, sillä 

artikkeleita liittyen puettavan teknologian hyödyntämisessä huippu-urheilussa löytyi 

runsaasti, mutta jokainen artikkeli käsitteli hyvin usein vain yhtä keinoa, jolla teknologiaa 

hyödynnetään huippu-urheilussa. Tämä työ kasaa useasta eri lähteestä useaa eri keinoa, 

miten teknologiaa hyödynnetään huippu-urheilussa. Rajoitukset tässä työssä olivat siinä, 

että artikkelit eivät aina keskittyneet niinkään huippu-urheiluun vaan usein urheiluun 

yleensä. Toisaalta huippu-urheilun määritelmä on melko salliva, joten en jättänyt 

artikkeleita pois työstä sen vuoksi, että ne käsittelivät urheilua urheiluna eivätkä huippu-

urheiluna. Tutkielma tarjoaa jatkotutkimusmahdollisuuksia puettavissa laitteissa, sillä ne 

ovat suhteellisen uusia asioita. Tutkimuksessa paljastui puettavien laitteiden vähäinen 

testaus, joka tarjoaa paljon tutkimusmahdollisuuksia. Lisäksi tutkimus paljasti hyvin 

paljon erilaisia keinoja millä teknologiaa hyödynnetään huippu-urheilussa, joten uusia 

applikaatioita löytyy varmasti vielä enemmänkin.  

 

 



22   
 

     

Lähteet   

 

Alabi H & Coady Y. (2014). Activity tracking: are we more than the sum of our 

programming. Proceedings of the 2014 ACM International joint conference on 

pervasive and ubiquitous computing: Adjunct Publication, 679-682. 

https://doi.org/10.1145/2638728.2641324   

Anusha A., Preejith S., Akl T & Sivaprakasam M. (2022). Electrodermal activity based 

autonomic sleep staging using wrist wearable. Biomedical Signal Processing and 

Control, 75, 103562. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2022.103562  

Aughey F & Falloon C. (2010). Real-time versus post-game GPS data in team sports. 

Journal of Science and Medicine in Sport, 13(3), 348-349. 

10.1016/j.jsams.2009.01.006    

Blank P., Hoßbach J., Schuldhaus D & Eskofier B. (2015). Sensor-based stroke 

detection and stroke type classification in table tennis. Proceeding of the 2015 ACM 

International Symposium on wearable computers, 93-100.  

https://doi.org/10.1145/2802083.2802087  

Boell S & Cecez-Kermanovic D. (2015). On being Systematic in Literature Reviews in 

IS. Journal of Information Technology, 30(2), 151-173. 

https://doi.org/10.1057/jit.2014.26  

Brock H., Ohgi Y & Lee J. (2017). Learning to judge like a human: convolutional 

networks for classification of ski jumping errors. Proceedings of 2017 ACM 

International Symposium on Wearable Computers, 106-113. https://doi-

org.pc124152.oulu.fi:9443/10.1145/3123021.3123038  

Daiber F., Jones M., Wiehr F., Cheverst K., Kosmalla F & Häkkilä J. (2017). Ubimount. 

2nd workshop on ubiquitous computing in the mountains. Proceedings of 2017 ACM 

International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and 

Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on Wearable Computers, 

1022-1026. https://doi-org.pc124152.oulu.fi:9443/10.1145/3123024.3124462  



23   
Düking, P., Stammel, C., Sperlich, B., Sutehall, S., Muniz-Pardos, B., Lima, G.,  

Kilduff, L., Keramitsoglou, I., Li, G., Pigozzi, F & Pitsiladis, P. (2018) Necessary Steps 

to Accelerate the Integration of Wearable Sensors into Recreation and Competitive 

Sports, Current Sports Medicine Reports, 17(6), 178-182. 

https://doi.org/10.1249/jsr.0000000000000495   

 

Godfrey A., HetheringtonV., Shum H., Bonato P., Lovell N.H & Stuart S. (2018).  From 

A to Z: Wearable technology explained. Maturitas, 113, 40-47. 

https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2018.04.012.    

Halson S. (2019) Sleep Monitoring in Athletes: Motivation, Methods, Miscalculations 

and Why it Matters.  Sports Medicine, 49(10), 1487-1497. 

https://doi.org/10.1007/s40279-019-01119-4    

Halson S. (2014). Sleep in Elite Athletes and Nutrition Interventions to Enhance Sleep. 

Sports Medicine, 44(S1), 13-23. https://doi.org/10.1007/s40279-014-0147-0  

Havlucu H., Coskun A & Özcan O. (2021). Tactowel: A Subtle Sports Performance 

Display for Giving Real-Time Performance Feedback in Tennis. Sensors, 21(13), 

4594. https://doi.org/10.3390/s21134594   

Hernandez J., McDuff D & Picard R. (2015). Biowatch: Estimation of Heart and 

Breathing Rates from Wrist Motions. Proceedings of 9th International Conference on 

Pervasive Computing Technologies for Healthcare, 169-176. https://dl-acm-

org.pc124152.oulu.fi:9443/doi/10.5555/2826165.2826190       

Jyväskylän Yliopisto (2021) tiedekunta haettu 10.02.2022 osoitteesta 

https://www.jyu.fi/sport/fi/liikuntateknologia   

Kapoor V., Reddy R., Singh R & Churi P. (2020). Privacy Issues in Wearable 

Technology: An Instrict Review. SSRN Electronic Journal. 

https://doi.org/10.2139/ssrn.3566918   

 

Koskimäki H., Kinnunen H., Rönkä S & Smarr B. (2019). Following the heart. what 

does variation of resting heart rate tell us about individuals and as a population. 

Proceedings of 2019 ACM international joint conference on pervasive and ubiquitous 

computing and 2019 ACM international symposium on wearable computers, 1178-

1181. https://doi.org/10.1145/3341162.3344836   



24   
Larsson, P. (2003). Global Positioning System and Sport-Specific Testing. Sports 

Medicine, 33(15), 1093-1101. https://doi.org/10.2165/00007256-200333150-00002  

McLellan C., Lovell D & Gass G. (2011). Performance Analysis of Elite Rugby League 

Match Play Using Global Positioning System. Journal of Strength and Conditioning 

Research. 25(6), 1703-1710. https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181ddf678   

Mokaya F. (2015). Acquiring musculoskeletal information in active environments, using 

a wearable system. Proceedings of 2015 ACM International Joint Conference on 

Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2015 ACM 

International Symposium in Wearable Computers – UbiComp 15, 453-458. https://doi-

org.pc124152.oulu.fi:9443/10.1145/2800835.2801647   

Mokaya F., Lucas R., Noh H & Zhang P.  (2015). MyoVibe: vibration based wearable 

muscle activation detection in high mobility exercises. Proceedings of 2015 ACM 

International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing – UbiComp 

15, 27-38. https://doi.org/10.1145/2750858.2804258   

Nelson B & Allen N. (2019). Accuracy of Consumer Wearable Heart Rate Measurement 

During an Ecologically Valid 24-Hour Period: Intraindividual Validation Study. 

JMIR mHealth an uHealth, 7(3), e10828. https://doi.org/10.2196/10828   

Nyström M. How optical heart rate monitoring works with polar precision prime. Polar 

news. haettu 20.02.2021 osoitteesta https://www.polar.com/blog/optical-

heartratemonitoring-polar-precision-prime/    

Oberhofer K., Erni R., Sayers M., Huber D., Lüthy F & Lorenzetti S. (2021). Validation 

of a Smartwatch-Based Workout Analysis Application in Exercise Recognition, 

Repetition Count and Prediction of 1RM in the Strength Training-Specific Setting. 

Sports, 9(9), 118.  https://doi.org/10.3390/sports9090118  

Reiser R., Smith S & Rattan R. (1996). Science and technology to enhance weightlifting 

performance. The Olympic Program. Strength and Conditional Journal, 18(4), 43. 

https://paulogentil.com/pdf/TREINO%20DE%20FORC%CC%A7A/Treinamento%2

0com%20pesos/R19.pdf  

   



25   
Strohmann C., Harms H., Tröster G., Hensler S & Muller R. (2011). Out of the lab and 

into the woods: kinematic analysis in running using wearable sensors. Proceedings of 

13th International Conference on Ubiquitous Computing – UbiComp 11, 119-122. 

https://doi.org/10.1145/2030112.2030129     

Tampereen yliopistollinen sairaala TAYSO (2021) haettu 21.02.2021 osoitteesta 

https://www.tays.fi/fifi/palvelut/kuvantamispalvelut/Kliininen_neurofysiologia/Laaja

_u nitutkimus  

Waal M. The good the bad and the ugly about wearable technology (2015). haettu 

21.02.2021 osoitteesta https://www.linkedin.com/pulse/effects-

wearabletechnologyinsurance-mike-de-waal   

Xiao L., Wu K., Luo J. (2019). Caloric expenditure estimation from human kinetic energy 

in wearable devices. Adjunct Proceedings of the 2019 ACM International Joint 

Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing of the 2019 ACM International 

Symposium on Wearable Computers, 234-237. 

https://doi.org/10.1145/3341162.3343816   

Zhang H & Liu X.  (2008). Understanding of Competitive Sports Conducted by School 

Under the New Curriculum Standard. International education studies, 1(3). 

https://doi.org/10.5539/ies.v1n3p30  

 

   


