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yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto, 
sosiaalitieteiden laitos

Terveyden mittaamisesta on tullut suosittua. Se 
ei ole yllätys, koska terveys on pitkään ollut suo
malaisille tärkein arvo. Kun matkapuhelimiin 
liitettiin sijaintia ja liikettä mittaavat ominai
suudet, mittaamisesta tuli automaattista, ja eri
tyisesti liikuntaan liittyvät sovellukset lisääntyi
vät hetkessä. 

Miksi terveyssovellusten käytöstä on tullut 
niin suosittua? Käyttäjän näkökulmasta tähän 
on kolme selkeää syytä. Sovellukset helpottavat 

itsesäätelyä, kun oman käyttäytymisen seuran
ta, tavoitteiden asettaminen sekä tavoitteiden 
arviointi ja muokkaus muodostavat mielekkään 
kokonaisuuden. Sovellukset ja laitteet tyydyttä
vät uteliaisuutta, etenkin kun voidaan mitata 
uudenlaisia asioita. Lisäksi mitatun tiedon 
 jakaminen ja saaminen muilta luovat vuoro
vaikutusta. 

Mittausten käyttötarkoitukset laajenevat, kun 
esimerkiksi sydämen sykkeen vaihteluväliin pe
rustuvaa mittausta voidaan käyttää stressiteki
jöiden ymmärtämiseen tai perimää kaukaisten 
sukulaisten etsimiseen (1). 

Esimerkiksi Quantified Self liikkeen edusta
jat, biohakkerit, mittaavat terveyttään aina uu
demmilla ja tarkemmilla mittareilla, ja myös ja
kavat kaiken tiedon (MyData). Näiden edellä
kävijöiden lisäksi on näkyvissä myös kansanter
veyden kannalta hyviä suuntauksia. Hyvinvoi
vien aktiivikansalaisten lisäksi teknologiaa hyö

dyntävät yhä enemmän kroonisten sairauksien, 
kuten diabeteksen, kanssa elävät. 

Terveyden mittaamiseen ja terveyskäyttäyty
misen muutokseen on muodostunut uusi 
ekosysteemi, jossa syntyy jatkuvasti uusia sovel
luksia. Vain pieni osa näistä jää käyttöön, ja so
vellusten joukosta on vaikea löytää toimivat ja 
luotettavat ratkaisut. 

Tuoreessa asiantuntijakatsauksessa (2) on 
nostettu esiin asioita, jotka hidastavat terveys
teknologian hyödyntämistä. Yksi näistä on si
toutuminen palveluihin ja muutoksen ylläpitä
minen. Suurin osa käyttäjistä lopettaa sovellus
ten käytön parin viikon jälkeen. 

Pelkkä TieTo ei riiTä muuTokseen
Tuoreessa hyvinvointitutkimuksessa (3) ihmi
set osallistuivat 9 kuukauden ajan tutkimuk
seen, jossa koko genomin sekvensoinnin lisäksi 
ihmisiltä mitattiin 3 kuukauden välein eri näyt
teistä lähemmäs tuhat metaboliaan, proteiinei
hin ja perinteisiin testeihin liittyvä arvoa. Näi
den lisäksi unenlaatua ja liikuntaa käytiin läpi 
henkilökohtaisten valmentajien avulla. 

Tämä heijastaa ”enemmän on parempaa” 
ajattelua, jossa oletetaan mittaamisen tai tiedon 
itsessään tuottavan muutoksen terveyskäyttäy
tymisessä. Valitettavasti laaja tutkimusnäyttö on 
osoittanut, ettei pelkkä palaute mit taustuloksista 
saa ihmisiä mullistamaan elintapojaan.  Jopa to
della personoitu tieto on tuottanut toivottua vä
häisempiä elintapamuutoksia (4,5). 

Miten sitten rakentaa sovelluksia, jotka in
nostaisivat ihmisiä pysyvämpään käyttöön ja 
käyttäytymisen muutokseen? Käyttäytymistie
teissä on pyritty parantamaan tutkimustiedon 
laatua ja kertyvyyttä erittelemällä tarkemmin in
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Biohakkereista kroonisesti sairaisiin – yhä useampi mittaa omaa 
terveyttään erilaisilla laitteilla ja sovelluksilla. Kansanterveydellekin 
voi koitua hyötyä, mutta toisaalta tiedetään, että pelkkä palaute 
mittaustuloksista ei saa ihmisiä mullistamaan elintapojaan. 

Pysyvän muutoksen syyt löytyvät 
 ihmisestä ja hänen ympäristöstään.

sidonnAisuudet
ei sidonnaisuuksia.
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terventioiden sisältöjä, eli sitä, millaisilla teknii
koilla käyttäytymisen muutoksia voidaan tehok
kaasti tukea. Muutosta tukemaan pyrkiviä tek
niikoita on luokiteltu yli 90 (esim. mallin näyt
täminen, seurauksista kertominen, mielikuva
harjoittelu, ympäristön muuttaminen, emotio
naalinen sosiaalinen tuki), mutta esimerkiksi 
liikunnan ja ravitsemuksen mobiilisovelluksis
sa niitä on keskimäärin viisi. Sen sijaan, että 
tutkitaan yksittäistä terveyssovellusta, voitaisiin
kin tarkastella, millaiset tekniikat sovelluksissa 
x, y ja z vaikuttavat ongelmakäyttäytymiseen. 

Teknologian nopea kehitys tuo haasteita alan 
tutkimukselle. Eräs tapa vastata tähän haas
teeseen on yksittäisten tapausten menetelmä 
” nof1” (6,7). Menetelmä on samalla askel yksi
löllisen hoidon suuntaan, ja ottaa paremmin 
huomioon ihmisten välisen vaihtelun. 

Tällä menetelmällä tarkastellaan, kuinka hoi
tomuodot tai erilaiset altisteet muuttavat yksit
täisten henkilöiden vastetta. PRECIOUShank
keessamme tarkastelemme, kuinka kolmen päi
vän koejaksoiksi satunnaistetut käyttäytymisen 
muutokseen pyrkivät tekniikat vaikuttavat lii
kunnan määrään kyseisinä päivinä kuuden vii

kon seurannassa. Näin selviää, millainen vaiku
tus yksittäisillä muutostekniikoilla on, ja keitä 
ne ehkä parhaiten auttavat. 

TerVeyseroT JA yksiTyisyys PuHuTTAVAT
Vaikka teknologia edistää tiedettä ja hyvinvoin
tia, siihen liittyy aina myös kielteisiä puolia. 
Uudet teknologiat ovat ensin paremmassa ase
massa olevien saatavilla, jolloin ne kasvattavat 
terveyseroja. Lisäksi ihmisiltä kerättävä tieto ja 
sen käyttö tulee yhä merkittävämmäksi kysy
mykseksi globaalissa kilpailussa. Jo nyt jou
dumme pohtimaan, kannattaako tietoja antaa 
esimerkiksi vakuutusyhtiön tarjoamaan terveys
sovellukseen, niihin liittyvistä tiukoista säädök
sistä huolimatta. 

Tulevaisuus tuo kuitenkin yhä enemmän ja 
parempia teknologioita käyttöömme. Teknolo
gia on hyvä apuväline käyttäytymisen muutok
seen, mutta pysyvän muutoksen syyt löytyvät 
ihmisestä ja hänen ympäristöstään. Uuden tek
nologian soveltamisessa käyttäytymis ja sosiaa
litieteet ovat välttämättömiä sekä näiden riskien 
ymmärtämiseen että uudenlaisten palveluiden 
luomiseen. ●
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