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1. Johdanto 
Elämä 2000-luvulla on muodostunut vahvasti riippuvaiseksi algoritmeista ja datasta, 

jolla hallita kaikkia arkipäivän aktiviteetteja. Tämä “digitaalisuuden tunkeutuminen” 

osaksi elämää vaikuttaa nykyisin myös vahvasti olemassaolomme keskiössä olevaan 

terveyteen (Ajana, 2017). Itsensä mittaamisen ilmiön johdolla tekniikat ja laitteet 

digitaaliseen mittaukseen ja terveyden seurantaan ovat viime vuosina lisääntyneet 

räjähdysmäisesti. Erityisesti länsimaissa jokapäiväinen itsensä mittaaminen ja 

aktiviteettien analysointi on omaksuttu osaksi nykyistä, teknologian täyteistä 

elämäntapaa (Ajana, 2017). Puettavat teknologiset laitteet ovat nykyisin ihmisen 

jokapäiväisessä elämässä niin läsnä oleva tekijä, että niiden vaikutuksia arkeen voi olla 

vaikeaa edes havaita. Laitteiden vaikutusten havaitsemista arjessa vähentää laitteiden 

muuttuminen kooltaan yhä pienemmiksi ja huomaamattomammiksi, joka näyttää 

muuttavan niiden omaksumista osaksi elämää yhä helpommaksi ja vaivattomammaksi.  

Tilastot teknologian markkinoiden ja käyttömäärien jatkuvasta kasvusta puhuvat myös 

puolestaan tutkielmani aiheen mielenkiintoisuudesta ja ajankohtaisuudesta. Fortune 

Business Insightsin (2021) mukaan aktiivisuusmittareiden globaalien markkinoiden 

koko oli vuonna 2020 36.34 miljardia dollaria, kasvaen 19,5 prosentilla 

edellisvuodesta. Markkinoiden koon arvioidaan kasvavan jatkossa 15,4 prosentin 

vuositahdilla, jonka tuloksena markkinoiden ennustetaan olevan vuonna 2028 

arvoltaan jo 114.36 miljardia dollaria. Vuonna 2019 joka viides amerikkalainen käytti 

jonkinlaista itsensä mittaamiseen tarkoitettua laitetta (Fortune Business Insights, 

2021). Johonkin sovellukseen yhdistettyinä olevien puettavien laitteiden määrä yli 

tuplaantui vuosien 2016-2019 välillä 325 miljoonasta 722 miljoonaan ja määrän 

arvioidaan nousevan vuonna 2022 yli miljardiin laitteeseen (Laricchia, 2022). 

Maininnan arvoista on myös vuonna 2020 globaalin pandemian aikaansaama 

positiivinen vaikutus aktiivisuusmittareiden markkinoihin, kun ihmiset näyttivät 

tulleen pandemian tuloksena tiedostavammaksi omasta terveydestään. Tämä lisäsi 

terveyttä monitoroivien laitteiden myyntiä ja suurimpien aktiivisuusmittareita 

myyvien valmistajien tulot kasvoivat vuonna 2020 jopa 20 prosentilla edeltävään 

vuoteen verrattuna (Fortune Business Insights, 2021). Ajankohta tutkielmani 

suorittamiselle on siis mielenkiintoinen, kun elektronisten laitteiden teknologinen 

kehitys ja käytön suosio näyttää vuonna 2022 edelleen kiihtyvän. Teknologisen 
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kehityksen tuloksena etenkin älysormukset näyttävät tehneen merkittävän 

terveysteknologisten laitteiden suosiota lisänneen läpimurron pienen kokonsa 

ansiosta, joka näyttää vieneen itsensä mittaamisen toteuttamisen käytettävyydessä ja 

vaivattomuudessa uudenlaiselle tasolle. 

Vaikka viimeisinä vuosikymmeninä terveysteknologian avulla tapahtuva itsensä 

mittaaminen on kokenut valtavan nousun suosiossaan, ei ihmisen idea kehonsa ja 

aktiivisuutensa tarkkailusta ole kuitenkaan vain nykypäivään viittaava ilmiö (Ajana, 

2020; Lupton, 2013b). Esimerkiksi idea historian ensimmäisestä askelmittarista 

kulkeutuu aina Leonardo da Vincin aikaan, kun hän kehitti pyörillä toimivan laitteen 

marssivien Rooman sotilaiden päivittäisten askelten mittaamiseen. Muinaiset, luolien 

seinämiltä löytyneet merkinnät ovat antaneet viitteitä siitä, että ihminen on aina ollut 

kiinnostunut kehityksensä seurannasta ja saavutustensa kartoittamisesta (Ajana, 

2020:656). 

Hallinta on muuttunut nykypäivään tultaessa uusliberalistisen kehityksen tuloksena 

yhä enemmän etäältä tapahtuvaksi. Ihmisiä ohjataan yhteiskunnan ihanteiden ja 

normien kautta tehokkaammiksi ja tuottavammiksi kansalaisiksi, joiden tulisi kehittyä 

jatkuvasti, omasta itsestään vastuuta kantavina yhteiskunnan jäseninä (Miller & Rose, 

2010; Saari, 2010; Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011). Yhteiskuntien hallinnassa 

korostetaan aiempaa enemmän ajatusta ihmisistä ”oman elämänsä yrittäjinä”, kantaen 

vastuuta hyvinvoinnistaan ja menestyksestään (Ajana, 2017:4). Hallinnan tapahtuessa 

epäsuoremmin ja etäältä, korostuu kansalaisten rooli oman elämänsä hallitsijoina. 

Kiinnostus ilmiön tutkimiseen kumpuaa sen ajankohtaisuuden lisäksi omasta 

suhteestani tutkimuksen aihepiiriin. Olen harrastanut elämäni aikana tavoitteellista 

kestävyysurheilua yli kymmenen vuoden ajan ja työskennellyt kuusi vuotta 

kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvässä yrityksessä. Työssäni 

näen ja kuulen jatkuvasti terveysteknologian uusimmista innovaatioista ja niiden 

käyttökokemuksista. Tämä herätti kiinnostukseni selvittää maantieteilijänä 

terveysteknologisen itsensä mittaamisen merkitystä nyky-yhteiskunnassa, ja 

tutkielmani ohjaajan rohkaisemana päädyin tarkastelemaan ilmiötä biopoliittisen 

hallinnan näkökulmasta. Taustani johdosta omaan myös itse kokemusta lukuisien 

erilaisten terveysteknologisten laitteiden käytöstä osana pyrkimyksiäni parempaan 

hyvinvointiin ja urheilussa menestymiseen. Koenkin suhteeni tutkielmani aiheeseen 
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tarjoavan näkökulmia sen teemojen tarkasteluun ja myös mahdollisuuksia syvempien 

pohdintojen saavuttamiseen. 

 

1.1 Tutkielman tavoite ja tutkimuskysymykset 
 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan terveysteknologiaa valtion biopoliittisen hallinnan 

välineenä. Tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä terveysteknologioiden 

roolista nykyajan valtion biopoliittisessa hallinnassa, kun teknologian kehittyminen 

ja sen kyky mitata yhä monipuolisempia tietoja ihmiskehosta, kehittyy kiihtyvällä 

tahdilla. Tavoitteeseen päästäkseni toteutan tutkimusta seuraavien 

tutkimuskysymysten ohjaamana:  

• Miten terveysteknologia liittyy valtion harjoittamaan, biopoliittiseen väestön 

hallintaan? 

• Näyttäytyykö itsensä mittaaminen välineenä väestön ja yksilöiden 

hallinnassa? 

• Millaisilla tavoilla terveysteknologiset laitteet näyttäytyvät nyky-

yhteiskunnassa biopoliittisen hallinnan näkökulmasta? 

Tarkastelen ilmiötä perehtymällä ensin biopolitiikan käsitteen taustalla olevaan 

teoreettiseen viitekehykseen ja luomalla tätä kautta ymmärrystä siitä, miten 

biopoliittisia hallinnan strategioita apuna käyttäen väestön ja yksilöiden elämää 

pyritään hallitsemaan nyky-yhteiskunnassa. Tämän jälkeen selvitän miten 

terveysteknologia ja sen käytännön ilmentymä, itsensä mittaaminen (self-tracking), 

näyttäytyy osana biopoliittista hallintaa ja millä tavoin itsensä mittaamista näytetään 

käytettävän biopoliittisen hallinnan välineenä. Teoreettisen viitekehyksen luonnin 

jälkeen tutkielman tavoitteena on tutkia terveysteknologisella laitteella itseään 

mittaavilta yksilöiltä kerätyn haastatteluaineiston avulla käyttäjien suhdetta 

käyttämäänsä terveysteknologiseen laitteeseen ja siihen, onko laitteiden käyttö 

muuttanut heidän toimintatapojaan ja suhdetta terveyteen ja hyvinvointiin. Tausta-

aineistoksi haastatteluihin analysoin Suomen valtion sosiaali- ja terveyspoliittisista 

asiakirjoista löytyviä väestöön ja yksilöihin kohdistuvia hallinnan tavoitteita pyrkien 

ymmärtään paremmin sitä, millaisia kansalaisia Suomen valtio pyrkii tuottamaan 

sosiaali- ja terveyspolitiikallaan. Tutkimuksen analyysivaiheessa analysoin kerättyä 
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haastatteluaineistoa biopoliittisten hallinnan strategioiden näkökulmasta ja peilaan sitä 

asiakirja-aineistosta esille tulleisiin, Suomen valtion väestöön kohdistuvan hallinnan 

tavoitteisiin. Tavoite on siis selvittää, että näyttäytyykö terveysteknologia 

haastateltujen yksilöiden käytössä biopoliittisia tavoitteita mahdollistavana hallinnan 

välineenä, ja onko käytön taustalta löydettävissä Suomen valtion biopoliittisten 

pyrkimyksien mukaisia hallinnan tavoitteita. Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa teen 

johtopäätöksiä siitä, kuinka vahvasti terveysteknologinen itsensä mittaaminen 

näyttäytyy tutkimukseni aineiston perusteella biopoliittisen hallinnan välineenä, ja 

onko taustalla havaittavissa Suomen valtion biopoliittisten pyrkimysten muodostamia 

normeja, jotka ohjaavat haastateltujen yksilöiden terveysteknologian käyttöä. 

Hypoteesina tutkielmalleni toimii, että terveysteknologian avulla suoritettava itsensä 

mittaaminen on kytkeytynyt osaksi nykyistä valtion biopoliittisen hallinnan strategiaa 

ja sitä käytetään välineenä kansalaisten elämän ja kehojen etäältä tapahtuvassa 

hallinnassa. 

Tutkielmani luettavuuden ja ymmärryksen parantamiseksi koen vielä ennen 

tärkeimpien käsitteiden tarkasteluun menemistä tärkeäksi määritellä tarkemmin termit 

terveysteknologia ja itsensä mittaaminen ja se, mitä ne minun tutkielmassani kuvaavat. 

World Health Organization (WHO, 2022) määrittelee terveysteknologian 

organisoidun tiedon ja taitojen soveltamiseksi lääkkeiden, lääketieteellisten laitteiden, 

rokotteiden, menetelmien ja järjestelmien muodossa, jotka on kehitetty ratkaisemaan 

terveysongelmia ja parantamaan elämänlaatua. Yhdysvaltain kansallinen 

lääkinnällinen kirjasto (National Library of Medicine (NIH), n.d.) on määritellyt 

terveysteknologian tiedon käytännön soveltamiseksi yksilön ja väestön terveyden 

parantamiseen tai ylläpitämiseen. NIH jakaa terveysteknologian määritelmän myös 

kolmeen osaan: fyysiseen luonteeseen, tarkoitukseen ja sovellettuun kohteeseen sekä 

leviämisen asteeseen. Omassa tutkielmassani keskitytään WHO:n määritelmää 

tulkitsemalla ”lääketieteellisten laitteiden” osaan terveysteknologiasta eli kaikkeen 

siihen teknologiaan, jolla pystytään mittaamaan ja tallentamaan terveyteen liittyvää 

dataa. Molempia yllä olevia määritelmiä tarkasteltaessa ja lukemaani kirjallisuuteen 

peilaamalla voidaan todeta terveysteknologian käsitteenä levinneen nykyisin myös 

vahvasti lääketieteen tarkoitusten ulkopuolelle itsensä mittaamisen ilmiön tuloksena 

(mm. Ajana, 2017). Tämän pohjalta tulkitsen tutkielmassani terveysteknologiaksi 
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lääkinnällisten laitteiden lisäksi myös kaikki kuluttajille suunnatut, terveyttä ja 

hyvinvointia mahdollisesti edistävät laitteet.  

Itsensä mittaamisella tarkoitetaan puettavan teknologian ja sensorien käyttöä, jotka 

mahdollistavat käyttäjälle datan tallentamisen jokapäiväisistä aktiviteeteista, sekä 

kerätyn datan pohjalta palautteen saamisen omasta toiminnasta, kuvaajia ja kuvituksia 

apuna käyttäen (Ajana, 2017; Lupton, 2014a). Yllä esitettyjen terveysteknologian 

määritelmien mukaan erilaiset (lääketieteelliset) laitteet ovat siis osa 

terveysteknologiaa ja tämän pohjalta itsensä mittaaminen näyttäytyy yksilön 

harjoittamana terveysteknologisten laitteiden soveltamisena ja terveysdatan 

tallentamisena. Itsensä mittaaminen on siis nykyajan puettavan teknologian 

kehittymisen tuloksena syntynyttä, yksilön itse toteuttamaa toimintaa lisätä 

ymmärrystä jostain terveyden tai hyvinvointinsa osa-alueesta terveysteknologista 

laitetta käyttämällä. 

Kun tutkielmassani viitataan terveysteknologian käsitteeseen, tarkoitetaan tällä siis 

terveysteknologian kokonaisuuteen sisältyviä, ihmisen terveyttä ja toimintaa mittaavia 

ja dataa tallentavia laitteita. Itsensä mittaamisella taas tarkoitetaan yksilön itse 

harjoittamaa toimintaa näitä terveysteknologisia laitteita käyttämällä, esimerkiksi 

oman terveyden tai toimintakyvyn parantamiseksi. Viittaan siis terveysteknologialla 

itse terveysteknologisiin laitteisiin ja itsensä mittaamisella yksilön harjoittamaan 

laitteiden käyttöön. 
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2. Tutkielman keskeisimmät käsitteet 
 

2.1 Hallintavalta ja hallintamentaliteetti 
 

Valtio nähdään perinteisesti instituutiona, jolla on suvereniteetti vallankäyttöön 

tietyllä maantieteellisellä alueella ja valta näyttäytyy pysyvien hierarkisten suhteiden 

pohjalta toimivien tahojen (ihmiset, yhteisöt tai instituutiot) mahdollisuutena vaikuttaa 

toisiin yhteiskunnan jäseniin. Yhteiskunnassa on siis niitä, joilla on valtaa ja niitä, 

joilla sitä ei ole, johtaen ainakin osittain vallan negatiivissävytteiseen rooliin, koska 

vallankäytön kohteena olevien toimintamahdollisuudet todennäköisesti heikentyvät 

(Kaisto & Pyykkönen, 2010). Tästä perinteisestä vallan käsitteestä poiketen Foucault 

’laisen valtakäsityksen ja laajemmin hänen työnsä pohjalta kehittyneen hallinnan 

analytiikan tutkimussuuntauksen mukaan valta käsitetään paljon hajautuneempana 

kuin universaalisti johonkin toimijaan (esim. valtioon) palautettavissa olevana 

rakenteena, joka keskittyy tietyn tahon käsiin (Kaisto & Pyykkönen, 2010). Valta on 

ennemminkin järjestely tai tilanne, joka muodostuu lukuisista suhteista, toimijoista ja 

vallan subjekteista, toimien kaikkialla ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Yksilön 

persoonallisuus, identiteetti ja subjektius nähdään tämän tuloksena erottamattomana 

osana niitä valtasuhteita ja käytäntöjä, joita osana yksilö elää ja toimii (Kaisto & 

Pyykkönen, 2010). Foucault’n näkökulmasta valta on näin biovaltaa, joka kohdistuu 

eläviin yksilöihin ja väestöihin. Biovallalla tarkoitetaan ”…pyrkimystä muovata, 

hyödyntää, voimaperäistää ja ohjata ihmisten kykyjä ja ominaisuuksia, jotka voivat 

olla ruumiillisia, sielullisia, ajatuksellisia tai yhteisöllisiä.”, edellyttäen samalla vahvaa 

yhteyttä empiirisiin ihmistieteisiin ja niihin liittyvään tilastotieteeseen (Kaisto & 

Pyykkönen, 2010:28). Tämän Foucault’n valtakäsityksen kautta myös ”Valtiosta” 

tulee pikemminkin erityinen hallinnan muoto kuin sen lähtökohta, eikä valtio 

tyhjentävästi kata sitä laskelmointien ja asioihin puuttumisen kenttää, jonka varaan se 

rakentuu.” (Miller & Rose, 2010:45). Foucault’n työn pohjalta kehittynyt hallinnan 

analytiikan tutkimussuuntaus on taustalla tutkielmani keskiössä olevaan biopolitiikan 

käsitteeseen, Foucault’n ollessa keskeisin modernin biopolitiikan määrittelijä (Mills, 

2017).  
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Hallinta on vallankäytön muoto, jolla tarkoitetaan erilaisten auktoriteettien ja 

toimijoiden toteuttamaa harkittua ja rationaalista toimintaa, joka tietoa ja erilaisia 

tekniikoita hyväkseen käyttämällä pyrkii tärkeiksi ymmärrettyjen päämäärien 

saavuttamiseen, yksilöitä, yhteisöjä ja kokonaisia populaatioita ohjaamalla. Näillä 

erilaisilla tekniikoilla ja tiedon muodoilla pyritään muokkaamaan hallinnan kohteena 

olevan käyttäytymistä, työstämällä hänen tai heidän haluja, pyrkimyksiä, etuja ja 

uskomuksia (Dean, 2010; Kaisto & Pyykkönen, 2010).  Jotta hallinta olisi 

mahdollisimman tehokasta, tulee sen pyrkiä olemaan yksilöivää ja yksilöllistä. 

Hallinnan kohteina olevien ihmisten tulee siis ymmärtää oma henkilökohtainen 

vastuunsa, esimerkiksi kansalaisena, kuluttajana, työntekijänä tai opiskelijana. 

Yksilöllisemmän hallinnan yksilöitä ohjaavat ja tukevat toimet mahdollistavat 

esimerkiksi paremman yhteiskunnan elinvoimaisuuden ja talouden tuottavuuden 

(Kaisto & Pyykkönen, 2010). Hallinta käsitteenä liittyy myös keskeisesti Foucault’n 

hallinnallisuuden ja myöhemmin hallintamentaliteetin käsitteen kehittymiseen, 

kuvaten sitä ensisijaista lännessä nykyisin vallitsevaa vallanmuotoa suhteessa 

esimerkiksi suvereeniin ja kurivaltaan.  

Hallintamentaliteetin käsite on muodostunut Michel Foucault’n Turvallisuus, alue, 

väestö -luentosarjassa esille tulleen ”gouvernementalité” (governmentality, 

hallinnallisuus) -termin pohjalta (Foucault & Paakkari, 2010; Saari, 2010). Foucault 

kuvaa hallinnallisuuden termillä ”…instituutioiden, toimintapojen, analyysien ja 

pohdintojen, laskelmien ja taktiikoiden muodostamaa kokonaisuutta, jotka tekevät 

mahdolliseksi harjoittaa tätä vallan erityistä, vaikkakin hyvin monimutkaista, 

muotoa.”, jonka pääkohteena on väestö, käyttäen tukena pääasiallisena tietomuotona 

kansantaloustiedettä ja nojaten vahvasti turvallisuuden keinovalikoimaan teknisenä 

välineenä (Foucault & Paakkari, 2010:115). Toiseksi hän kuvaa hallinnallisuudella sitä 

taipumusta tai voimalinjaa, joka on johtanut lännessä hallinnan vallan muodon 

ensisijaisuuteen suhteessa muihin vallan muotoihin (suvereeni- ja kurivalta).  Foucault 

liitti hallinnallisuuden käsitteeseen myös keskiajan oikeusvaltioissa vähitellen 

tapahtuneen ”hallinnallistumisen” eli länsimaissa tapahtuneen poliittisen historian 

kehityksen ja muutokset, joiden seurauksena yhteiskunnassa tapahtuva vallankäyttö 

siirtyi ”uuden ajan” siivittämänä demokraattiseen ja hallinnolliseen valtion 

rakenteeseen (Foucault & Paakkari, 2010; Saari, 2010). Valtaa ei ole 1700-luvulta 

alkaen käytetty enää entiseen malliin yhdensuuntaisesti ja keskitetysti, yksinvaltiaiden 
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toimesta. Vallankäyttö alkoi muuttua keskitetystä, väkivaltaisesta ja yhdensuuntaisesta 

tavasta hallita vaikeammin havaittavaksi, ollen luonteeltaan hajautetumpaa ja 

yksityiskohtaisempaa ja kulkien samalla kohti demokratiaa ja hallinnollisia valtioita 

(Kaisto & Pyykkönen, 2010; Saari, 2010). Hallintana kuvattava, moderni vallankäyttö 

ei pyri rajoittamaan yksilöiden ja väestön vapautta, vaan tämä on yksi keskeisistä 

hallinnan lähtökohdista (Saari, 2010). Foucault’n työssä hallintamentaliteetin idea jäi 

hänen luentojensa tuottamien pohdintojen tasolle ja näitä pohdintoja eteenpäin ovat 

vieneet useat hallinnan tutkijat, kuten esimerkiksi Peter Miller ja Nikolas Rose osana 

hallinnan analytiikan tutkimussuuntauksen kehittämistä (Kaisto & Pyykkönen, 2010; 

Saari, 2010). 

Miller ja Rose (2010) erottelevat Foucault’n hallintamentaliteetin käsitteestä kaksi eri 

osaa: hallinnan ”rationaliteetit” tai ”ohjelmat” ja hallinnan ”teknologiat”. Hallinnan 

rationaliteeteilla he kuvaavat tapoja tai tyylejä ajatella, joilla todellisuus tehdään 

laskelmoitavissa tai ohjelmoitavissa olevaksi ajatteluksi. Toisin sanottuna Miller ja 

Rose (2010:29) siis tarkoittavat rationaliteetilla sitä, että kokemus muokataan 

”ajateltavissa olevaksi”. Hallinnan rationaliteetit ovat siis vallitsevia tapoja nimetä ja 

tehdä hallinnan ongelmia ymmärrettäviksi (Saari, 2010). Hallinnan teknologialla taas 

kuvataan sitä toteutumistapaa tai toiminnallista työkalua, jonka hallinnan 

rationaliteetti tarvitsee toteutuakseen (joista ovat esimerkkejä ihmiset itse, instituutiot 

ja käyttäytymisen ohjausvälineet). Rationaliteetti tarvitsee siis tavan, jolla se toteutuu, 

välineellistyy (Miller & Rose, 2010). He jatkavat määrittelyä kutsumalla tällaisia 

tekniikoita yhteen vetävällä termillä “ihmisteknologioiksi”, sisältäen muun muassa 

työkaluja, tekniikoita, materiaaleja ja koneistoja, joita hyödyntäen hallitsijat pyrkivät 

ymmärtämään ihmisten toimintaa niin henkilökohtaisella kuin kollektiivisella tasolla. 

Ihmisteknologiat ovat tieteelliseen asiantuntijuuteen perustuvia ”dokumentaation, 

testauksen ja tilastollisten laskelmien käytäntöjä”, joilla pyritään hallitsemaan 

inhimillistä käyttäytymistä yhteiskunnassa (Saari, 2010:105). Näillä keinoilla vallan 

käyttäjät pyrkivät vaikuttamaan ihmisten toimintaan “...hyvinkin kaukana toisistaan 

olevissa paikoissa.” (Miller & Rose, 2010:30). Ihmisteknologioiden kaltaisten 

työkalujen kautta tapahtuvan hallinnan Miller ja Rose (2010) nimeävät 

“etähallinnaksi” (government at a distance), joka näyttäisi olevan keskeinen 

lähtökohta uusliberalistiselle hallinnan mentaliteetille, jossa epäsuorasti tapahtuva 

hallinta korostuu valinnan vapauden ja yksilön vastuunoton tukemisen kautta (Miller 
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& Rose, 2010; Saari, 2010). Epäsuorasti tapahtuva hallinta taas kuvaa myös 

biopolitiikan toteutumistapaa, esimerkiksi valtion pyrkiessä hallitsemaan kansalaisten 

elämää ja ruumiillista terveyttä suositusten ja tukien avulla (Dean, 2010; Foucault, 

2008) 

Hallintamentaliteetista on Millerin ja Rosen (2010) työn pohjalta erotettavissa kolme 

modernia länsimaista muotoa. Joskin keskeistä on muistaa, että nykyisenkaltaisesta 

yhteiskuntarakenteesta ei ole mahdollista löytää yksinomaan yhtä näistä ja näin 

muotojen rajaaminen toteutuu analyyttisellä tasolla (Saari, 2010). Modernin 

hallintamentaliteetin muotojen esille tuonti on kuitenkin mielestäni keskeistä, koska 

nämä mallit kuvaavat niitä perustuksia, joiden päälle moderni biopoliittinen tapa 

hallita on voinut kehittyä ja antaa näin taustaymmärrystä modernin hallinnan taustalla 

olevaan dynamiikkaan. Moderneissa hallintamentaliteeteissa yksi keskeinen näkyvä 

tekijä on yksilön merkityksen korostuminen ja yksilölliseen vastuun ottamiseen 

tukeminen (Harvey, 2008; Kaisto & Pyykkönen, 2010). Kun hallinta pyrkii tukemaan 

yksilöä ottamaan suurempaa vastuuta, voisi hallinnan todeta tapahtuvan näin jo 

lähtökohtaisesti vahvasti etäältä. Yksilön kokemus oman elämänsä hallitsemisesta ja 

epäsuorasti etäältä tapahtuva hallinta – kaksi tekijää, jotka ovat keskiössä myös 

biopolitiikassa (Dean, 2010; Miller & Rose, 2010) . 

Historiallisesti katsottuna hallinnan mentaliteetin kolmesta modernista muodosta 

varhaisin on klassinen liberalismi. Tässä yhteydessä keskeistä klassiselle liberalismille 

ovat aatteen yleiset ajattelu- ja toimintatavat, joiden välityksellä valtio pyrkii 

rajaamaan yhteiskunnan toiminta-alueita itsensä ulkopuolelle. Markkinat, 

yksityiselämä ja kansalaisyhteiskunta ovat esimerkkejä näistä kohteista, joiden luota 

valtio pyrkii vetäytymään, ja joiden annetaan näin toimia enemmän ”…omien 

autonomisten periaatteiden mukaisesti.” (Saari, 2010:105). 

1800-luvulla klassisen liberalismin rinnalle alkoi muodostumaan sosiaalisen 

hallinnan mentaliteetti. Valtio alkoi toimia vahvemmin yksilön hyvinvoinnin 

takaajana ja näin toteuttamaan hallintaa sosiaalisemmin. Uudenlaiset yksilön 

hyvinvointia takaavat järjestelmät ja instituutiot alkoivat kehittyä, joista esimerkkinä 

sosiaalista turvaa tarjoavien tukijärjestelmien kehittäminen ja uudenlaisten sosiaalista 

hyvinvointia tukevien asiantuntijuusmuotojen syntyminen. Sosiaalisen hallinnan 

mentaliteetin huippuvuodet sijoittuvat toisen maailmansodan jälkeisille 
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vuosikymmenille, länsimaissa kehittyviin hyvinvointivaltioihin (Miller & Rose, 2010; 

Saari, 2010). 

Maailmantalouden muuttuessa 1970-luvulla alkoivat sen aikaiset hyvinvointivaltiot 

syöksyä kohti kriisiä, sosiaalivaltion ylläpidon muodostuessa yhä raskaammaksi ja 

kalliimmaksi. Tämän pohjalta hallintamentaliteetti alkoi myös muuttua kehittyneen 

liberalismin (uusliberalismin) suuntaan. Yksilön vastuu ja pyrkimys palveluiden 

yksityistämiseen alkoi nousta vallalle. Uusliberalismin kautta alettiin toteuttaa aatetta 

vähemmän kansalaisia holhoavasta ja enemmän yksilön oman elämän vastuunottoa 

tukevasta hallinnasta. Haluttiin myös mahdollistaa yksilöille paremmat olosuhteet 

yrittäjyyden aloittamiseen ja toteuttamiseen. Uusliberalismin hallinnallisen 

mentaliteetin mukaan hallinnan halutaan siis toteutuvan vapaan, kuitenkin samalla 

vastuuta omasta elämästään kantavan yksilön kautta (Harvey, 2008; Miller & Rose, 

2010). Harveyn (2008:83) mukaan uusliberalismin taatun vapauden kautta periaate 

yksilön vastuusta omaa toimintaa ja hyvinvointia kohtaan ulottuu sosiaalipalveluihin, 

koulutukseen, terveydenhuoltoon ja jopa eläkkeisiin. Uusliberalistiseen 

hallintamentaliteettiin ja näin myös yhtymäkohtana tutkielmaani liittyen, mainitsee 

Ajana (2017) itsensä mittaamisen ilmiön keskeisenä esimerkkinä uusliberalistisesta 

asenteesta minuutta ja sen hallintaa kohtaan: itsensä mittaamisen kulttuurin voidaan 

ajatella rohkaisevan yksilöitä ryhtymään oman itsensä “rationaalisiksi yrittäjiksi” 

omaksumalla mittaamisen mahdollistavan itsensä kehittämisen (Ajana, 2017:4). 

 

2.2  Biopolitiikka 
 

Michel Foucault’a pidetään modernin biopolitiikan määrittelijänä (Foucault, 2008; 

Mills, 2017). Moderniksi kutsutun biopolitiikan määrittelijänä sen tähden, että Mills 

(2017) tunnistaa Biopolitics -teoksessaan toisten biopolitiikan ilmiötä tarkastelleiden 

löytäneen biopoliittisia näkökulmia jo antiikin Kreikan ajoilta, esimerkkinä 

Aristoteleen Politiikka -teoksessa käydyt keskustelut. Biopolitiikan kaltainen aate 

näyttää siis näin olleen käytössä jo ennen Foucault’n tapaa määritellä ja sitoa ilmiö 

moderniin hallintaan, ja toisaalta keskustelu käsitteen erilaisista teoreettisista 

lähestymistavoista on edelleen nykypäivänä käynnissä (Kähkönen & Sudenkaarne, 

2018; Liesen & Walsh, 2012). Jotta termin käyttö olisi riittävän selkeää oman 
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tutkielmani tavoitteiden näkökulmasta, pyrin pidättäytymään ja käyttämään termiä 

työssäni Foucault’n määrittelemien periaatteiden mukaisesti.  

Biopolitiikka on politiikan muoto, joka keskittyy elämän hallintaan, ja jolla pyritään 

hallitsemaan väestön elämänprosesseja. Elämä voidaan siis nähdä biopolitiikan kautta 

hallintajärjestelmien (autonomisena) kohteena. Biopoliittisen hallinnan taustalla on 

pyrkimys järkeistää väestön muodostaville ”eläville olennoille” ominaisia haasteita 

hallinnallisiksi käytännöiksi, liittyen terveyteen, hygieniaan, syntyvyyteen, eliniän 

odotteeseen ja rotuun (Dean, 2010; Foucault, 2008). Biopolitiikka koskee siis elämää 

ja kuolemaa. Tarkemmin sanottuna sekä syntyvyyttä ja lisääntymistä, että terveyttä ja 

sairautta, niin fyysisestä kuin mentaalisesta näkökulmasta. Kähkönen & Sudenkaarne 

(2018) ovat kuvanneet Foucault’n biopolitiikan kohdistuvan ”…ihmislajin biologisten 

piirteiden mittaamiseen väestöryhmien tasolla.”, jossa ”Mittaamisen, arvioinnin ja 

hierarkkisoivan arvottamisen pohjalta syntyneet normit korostuvat juridisen vallan 

kustannuksella ja ohjaavat sosiaalisia käytäntöjä.”. Tämän lisäksi biopolitiikan 

pyrkimyksille keskeistä on väestön prosessien huomioon ottaminen, jotka ylläpitävät 

tai hidastavat väestön elämän optimointia (Dean, 2010). Dean (2010:119) toteaa, että 

edellä esitettyjen tekijöiden valossa biopolitiikan on ”…koskettava myös sosiaalisia, 

kulttuurisia, ympäristöllisiä, taloudellisia ja maantieteellisiä olosuhteita, joissa ihmiset 

elävät, lisääntyvät, sairastuvat, ylläpitävät terveyttä tai tulevat terveiksi ja kuolevat.”. 

Näin keskeisiä ilmiöitä, joita biopolitiikka koskettaa, ovat perhe ja asuminen, asumis- 

ja työskentelyolosuhteet eli ihmisten elämäntyyli sekä julkisen terveyden haasteet, 

muuttoliikkeet, taloudellisen kasvun taso ja elintaso. Biopolitiikan voidaan ajatella 

koskettavan myös kokonaisvaltaisemmin ihmistä osana biosfääriä (Dean, 2010). 

Foucault toi esiin biopolitiikan käsitteen luennoillaan 1970-luvun lopulla (Foucault, 

2008; Nieminen, 2017). Ajankohdassa on nähtävissä yhtymäkohtia uusliberalistisen 

hallinnan mentaliteetin nousun kanssa ja biopolitiikka tuntuukin  näyttäytyvän 

uusliberalistisen hallintamentaliteetin toteutumana nyky-yhteiskunnassa (Miller & 

Rose, 2010; Saari, 2010). 

Jo aiemmin esille tullut Foucault’laisen vallan käsitteen ominaisuuksia kuvaava 

biovalta (Kaisto & Pyykkönen, 2010) ja biopolitiikka ovat käsitteiltään hieman 

limittäiset. Millsin (2017) mukaan Foucault kuvasi näillä molemmilla termeillä uutta, 

elämään keskittyvää valtajärjestelmää. Biovalta oli tätä uutta valtajärjestelmää 

yleisemmällä tasolla kuvaava termi, pitäen sisällään sekä yksittäiseen ihmiskehoon 
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keskittyneen, kurinpidollisen vallan, että biopolitiikan, joka keskittyi väestöön uutena 

poliittisena subjektina. Biopolitiikka oli siis Foucault’lle biovaltaa täsmällisempi 

termi, jolla hän viittasi väestön elintoimintoihin ja elinvoimaisuuteen keskittyvän 

hallinnallisen rationaliteetin nousuun ja kehittymiseen sekä niiden hallitsemiseen 

käytettyihin korrelatiivisiin tekniikoihin (Mills, 2017:5). Vaikka biopolitiikka 

näyttäytyy näin osana biovallan käsitettä, on nykypäivään tultaessa biovallan termi 

suurilta osin hylätty osana ajankohtaisia keskusteluita ja biopolitiikka on otettu 

käyttöön yleiseksi termiksi kuvaamaan sekä valtiollista, että ei-valtiollista 

elämänhallintaa. Johdonmukaisuuden säilyttämiseksi kuvaan omassa tutkielmassani 

Millsin (2017) tapaan elämään keskittyvää valtajärjestelmää ja hallintaa biopolitiikan 

termillä. 

  

2.3  Itsensä mittaaminen osana modernia hallintamentaliteettia ja biopolitiikkaa 
 

Itsensä mittaamisella tarkoitetaan puettavan teknologian ja sensorien käyttöä, jotka 

mahdollistavat käyttäjälle datan tallentamisen jokapäiväisistä aktiviteeteista, sekä 

kerätyn datan pohjalta palautteen saamisen omasta toiminnasta, kuvaajia ja kuvituksia 

apuna käyttäen. Tämänkaltaiset laitteet tallentavat laajalla skaalalla erilaista 

biometristä dataa ja terveyttä kuvaavia barometrejä jopa 24 tuntia päivässä. Näistä 

barometreistä yleisimpiä käytössä olevia esimerkkejä ovat sydämen syke ja sen 

vaihtelut, kalorien mittaus, askelmittaus, kehon lämpötila sekä unirytmi ja nukuttujen 

tuntien määrä (Ajana, 2017; Lupton, 2014a). Tiedon säännöllinen tallentuminen 

saavutetaan laitteiden sisäänrakennettujen sensorien avulla. Tallentuvan datan ohella 

käyttäjä on myös keskeisessä roolissa mahdollisimman kattavan, käyttäjän yksilöllistä 

toimintaa kuvaavan aineiston muodostamisessa: käyttäjän itse suorittama raportointi 

esimerkiksi suoritetusta liikunnasta tai syödystä ruoasta antaa kattavuutta 

yksilöllisemmän palautteen saamiseen käytössä olevasta mittausohjelmasta (Ajana, 

2017). Oxfordin sanakirja määrittelee termin itsensä mittaaminen (self-tracking) 

vapaasti suomennettuna seuraavasti: “Menetelmä, jolla tallennetaan järjestelmällisesti 

informaatiota yksilön ruokavaliosta, terveydestä tai toiminnasta, tyypillisesti 

älypuhelimen avulla muutettavien käyttäytymismallien löytämiseksi, joilla parantaa 

fyysistä ja henkistä hyvinvointia.” (Lexico, 2021). 
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Mittaamisen kulttuuri on nykyisin vahvassa nousussa, kun erilaisten laitteiden avulla 

kerätty ja tallennettu data lisääntyy osana jokapäiväistä elämäämme jatkuvasti. Itsensä 

mittaamisella pyritään parantamaan hyvinvointia ja tuottavuutta tai kartoittamaan 

oman kunnon kehitystä, jonkin teknologisen laitteen ollessa nykyisin lähes jatkuvasti 

kätemme ulottuvilla (Ajana, 2017). Jokaisen yksilön voidaan ajatella olevan 

nykypäivänä itsensä mittaajia, koska suurin osa mittaa jotain itsestään, tai ainakin joku 

muu suorittaa mittauksia heistä säännöllisesti. Ihmisen synnynnäinen taipumus olla 

utelias ja ongelmia ratkaiseva luo kiinnostusta oman toiminnan seuraamiseen, jotta 

ymmärrys itsestämme lisääntyisi (Swan, 2013). 

Keskeinen osa puettavan teknologian käyttöä, joilla itsensä mittaamista toteutetaan, on 

myös laitteiden “laukaisimina” toimivat, käyttäjää muistuttavat toiminnot esimerkiksi 

veden runsaammasta juonnista tai pitkän istumisajan jälkeen liikkeelle lähtemisestä 

(Ajana 2017). Singer (2015) kuvaa lehtiartikkelissaan tällaisia toimintoja kuvaavasti 

“hoitajankaltaisiksi teknologisiksi menetelmiksi”. Termin mukaisesti laite kannustaa 

käyttäjää myös toimintaan pelkän automaattisen, passiivisen datan keräämisen lisäksi 

laitteen antamien suositusten ja ilmoitusten kautta. 

Itsensä mittaamisen ilmiö on saanut alkunsa Kalifornian teknologiapiireistä, Gary 

Wolfin ja Kevin Kellyn vuonna 2007 perustaman Quantified Self -liikkeen 

siivittämänä. Liike syntyi edustamaan jo silloin vahvasti teknologisen kehityksen 

mukana nousevaa ”viisauden uuden muodon" globaalia ilmiötä, mottonaan 

”itsetietämystä numeroiden avulla” (self knowledge through numbers) (Cohen, 2014; 

Wolf, 2009). Sittemmin liikkeen sanoista Quantified Self on tullut generaalinen termi 

kuvaamaan lähes kaikenlaista yksilön mittaamista (Ajana, 2017; Lupton, 2013). 

Itsensä mittaamisen merkityksellisyydessä voi olla yksilölle suuriakin eroja sen 

mukaan, millaisen tavoitteen kautta mittaamista tehdään: toisille se voi merkitä 

yksinkertaisempaa painonhallinnan seurantaa ja parempaan terveyteen pyrkimistä, 

kun taas toisille itsensä mittaamista saatetaan käyttää työkaluna oman terveyden 

syvällisempään ymmärtämiseen ja tätä kautta kokonaisvaltaisempaan, oman 

hyvinvoinnin optimoimiseen (Harju, 2021). Osalle käyttäjistä itsensä mittaaminen 

edustaa elämäntapaa ja tämän tuloksena itsekuri mittaamiseen on vahvempaa. 

Suuremmalle osalle käyttäjistä itsensä mittaaminen näyttää kuitenkin olevan lyhyen 

aikavälin työkalu osana paremman terveyden tavoittelua: kun mittaamiseen 
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motivoinut tavoite on saavutettu (esimerkiksi haluttu ruumiinpaino), niin käyttäjä 

yleensä lopettaa mittaamisen ja näin datansa seuraamisen (Didžiokaitė et al., 2018; 

Harju, 2021). 

Itsensä mittaamisen voidaan nähdä tekevän ihmiskehon vastaanottavaiseksi hallinnan 

ja monitoroinnin tekniikoille, josta löytyy uusliberalistisia yhtymäkohtia. Itsensä 

mittaamisen yksilöllisen näkökulman lisäksi se on tulossa vahvemmin osaksi 

biososiaalista, yhteisöllistä ilmiötä, jossa yksilöitä kannustetaan jakamaan fyysistä 

aktiivisuutta ja biodataansa muiden kanssa (Ajana, 2017). Ajana (2017) väittää, että 

fysiologisen yksilöllisen datan jako voidaan nähdä solidaarisena, 

yhteisvastuullisempana toimintana, edesauttaen viranomaisten toimintaa tukevan 

laajan datakokonaisuuden muodostumista. Tätä kautta data toimii informaation 

lähteenä lääketieteelliselle yhteisölle sekä terveydenhuollon tutkimukselle ja 

toimintatavoille. Ajana (2017) liittää itsensä mittaamisen ilmiön kuitenkin myös 

kasvavaan jännitteeseen datan jaon ja yksityisyyden välillä, johon liittyy monia eettisiä 

haasteita ja kysymyksiä.  

Lupton (2014b:5) on määritellyt viisi tapaa sille, miten itsensä mittaamista (self-

tracking) toteutetaan, millaisten motiivien kautta se tapahtuu ja millä tavoin se ilmenee 

yhteiskunnassa:  

1. Henkilökohtainen itsensä mittaus (private self-tracking) 

Yksilö tuottaa ja kerää dataa omaan käyttöönsä saavuttaakseen itsetietoisuutta ja 

parantaakseen omaa hyvinvointia. Itseään mittaamalla yksilö pyrkii siis muun muassa 

parempaan terveyteen, laadukkaampaan uneen, työn tuottavuuden lisäämiseen sekä 

mielialojen ja stressin hallintaan. Keskeistä henkilökohtaiselle itsensä mittaamiselle 

on myös, että se on yleensä yksilön itse aloittamaa ja näin vapaaehtoista mittaamista. 

2. Yhteisöllinen itsensä mittaus (communal self-tracking)  

Itseään mittaava yksilö jakaa omaa dataansa toisten itseään mittavien yksilöiden 

kanssa ja kokee olevansa näin osa mittaajien yhteisöä. Datan jakamiseen käytetään 

sosiaalista mediaa, yksilöllisen datan jakamiseen ja vertailuun suunniteltuja alustoja 

sekä itsensä mittaamiseen keskittyviä sivustoja, joista yleisimpänä esimerkkinä 

Quantified Self -sivusto (Quantified Self, 2022). Näillä kanavilla mittaajat pääsevät 

tekemisiin toistensa kanssa ja mahdollistavat toisiltaan oppimisen jaetun tiedon kautta. 
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Tietoa jaetaan myös kasvotusten tapaamisissa tai alan tapahtumissa. Keskeisenä 

motivaattorina yhteisölliselle itsensä mittaamiselle voidaan pitää myös mahdollisuutta 

päästä edistämään uudenlaisen tiedon edistämistä, jota itsensä mittaaminen luo 

uudenlaisen, yksilön numeraalista tietoa selittävän työkalun avulla (Wolf, 2009). 

Vaikka tässä yhteydessä puhutaan mitatun datan yhteisöllisestä jakamisesta, on itsensä 

mittaajan motivaattorina datan jakamiseen kuitenkin yleensä edelleen pyrkimys omien 

mittaustottumusten ymmärtämisen parantamiseen. Itsensä mittaaja pyrkii siis 

pääasiassa oppimaan tietoa muilta yhteisön mittaajilta yksilöllisten tavoitteidensa 

saavuttamiseksi (Lupton, 2014b) . Eli vaikka itsensä mittaamisen liikkeessä 

yhteisöllinen tiedon jakaminen on vahvasti läsnä, näyttää taustalla olevan kuitenkin 

vahvasti yksilön pyrkimys henkilökohtaisen hyvinvointinsa ymmärtämiseen ja 

parantamiseen. 

3. Ulkoisen tekijän sysäämä itsensä mittaaminen (pushed self-tracking) 

Sysäävä itsensä mittaaminen eroaa henkilökohtaisesta itsensä mittaamisesta siinä, että 

kannustin mittaamisen aloittamiseen tapahtuu ulkoisen tekijän tai toimijan 

välityksellä. Taustalla on siis aina ulkoinen mittaamiseen rohkaissut tekijä, joka pyrkii 

sysäämään yksilöä mittaamaan itseään, vaikka itse mittaamisen konkreettinen 

aloittaminen tapahtuisikin vapaaehtoisesti. Näkyvä esimerkki sysäävästä itsensä 

mittaamisesta on sen käyttäminen keinona terveyden edistämiselle osana 

terveysvalistusta ennaltaehkäisevän terveyden tutkimuskirjallisuudessa ja potilaiden 

itsehoito-ohjeistuksessa (Lupton, 2014b). Itsensä mittaamisen hyötyjä tuodaan esille 

valistavalla ja motivoivalla tavalla, jonka kautta yksilöä rohkaistaan itsetutkiskeluun. 

Esille tuodun tiedon avulla voidaan tavoitella myös emotionaalisien reaktioiden 

syntymistä (pelko, syyllisyys, häpeä), joiden avulla yksilöä saadaan työnnettyä kohti 

suositeltua ja haluttua käyttäytymistä. Tämä mahdollistaa samalla myös potilaiden 

vuorovaikutuksen vähentämisen terveydenhuollon kanssa, kun yksilöstä tulee 

“digitaalisesti sitoutuneempi” terveystietoisuuden lisääntyessä, itsensä mittaamista 

harjoittamalla (Lupton, 2014:7). Työpaikoista on tullut myös terveysteknologian 

kehityksen myötä keskeinen työntävää itsensä mittausta edustava ympäristö, jossa 

työnantajat tarjoavat ja markkinoivat terveysteknologian käyttöä työntekijöilleen. 

Tämä ilmiö näkyy erityisesti Yhdysvalloissa, jossa etuutena moniin työpaikkoihin 

kuuluu työnantajan maksama terveysvakuutus(Lupton, 2014b). On siis työnantajan 

taloudellisten etujen mukaista kannustaa työntekijöitä käyttämään terveysteknologiaa, 
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jotta he pysyisivät terveempinä. Työnantajien tyyliin myös vakuutusyhtiöt ovat 

alkaneet kannustamaan asiakkaitaan terveysteknologian käyttöön: kun asiakas suostuu 

mittaamaan ja jakamaan terveysdataansa vakuutusyhtiön kanssa, oikeutetaan hänet 

terveempänä pysyessään alennettuihin vakuutusmaksuihin. Asiakasta motivoidaan siis 

mittaamaan itseään mahdollisuudella säästää rahaa (Lupton, 2014b; Olson & Tilley, 

2014). Luptonin (2014b) sysätyn kaltaisen itsensä mittaamisen voi nähdä kuvailevan 

kattavasti niitä tekijöitä, joilla itsensä mittaamisen voitaisiin nähdä esiintyyvän 

yhteiskunnassa osana biopolitiikkaa ja biopoliittisena hallinnan välineenä (Ajana, 

2017; Dean, 2010). 

4. Määrätty tai pakollinen itsensä mittaaminen (imposed self-tracking)  

Määrätyllä itsensä mittaamiselle Lupton (2014b: 9) kuvaa sellaista mittaamista, jossa 

yksilön päätösvalta terveysteknologian käytöstä on rajoittunutta. Määrätyn itsensä 

mittaamisen tapauksessa mittaaminen toteutetaan pääasiassa sen tahon hyötyjen 

mukaisesti, joka mitattavaa dataa vaatii. Esimerkkejä määrätyn kaltaisesta itsensä 

mittaamisesta ovat työntekijöiden tuottavuutta seuraava teknologia, työntekijän 

liikkumista seuraavat mukana kannettavat virkamerkit ja osana liikunnan opetusta 

vaadittavat aktiivisuusmittarit selvittämään sitä, kuinka fyysisesti aktiivisia oppilaat 

ovat olleet tunnin aikana. Työnantaja pyrkii tunnistamaan tuottavuutta mittaavan 

itsensä mittaamisen avulla henkilökunnan toimintatapoja ja lisäämän tämän avulla 

tuottavuutta sekä vähentämään syntyviä kuluja. Lohr’n (2014) mukaan jotkin yritykset 

vaativat henkilökunnaltaan jopa sellaisen virkamerkin käyttöä, joka tallentaa dataa 

työntekijän puheesta, sijainnista ja liikehdinnästä. Näitä ehdottomampia esimerkkejä 

ovat itsensä mittauksen määrätty käyttö yksilöille osana esimerkiksi 

ehdonalaisvalvontaa ja huumeiden vieroitusohjelmia. 

5. Hyväksikäytettävä ja hyödynnettävä itsensä mittaaminen (exploited self-

tracking) 

Hyväksikäytettävällä itsensä mittaamisella Lupton (2014b) kuvaa tilannetta, jossa 

yksilön mitattua dataa käytetään toisten hyödyksi, jossa yleisimpänä esimerkkinä on 

mitatun datan käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin. Yksilöllisen datan avulla 

yritykset pystyvät esimerkiksi kohdentamaan ja kehittämään markkinointiaan. Lupton 

(2014b:10) mainitsee myös esimerkin kautta tilanteen, jossa yksilön 

“henkilökohtaiseksi valmentajaksi” kehitetyn applikaation keräämää aineistoa 
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myydään eteenpäin muille yrityksille avustaen tietokantojen luonnissa asiakkaista. 

Tämän kaltaiseen datan keruuseen liittyy myös paljon pelillistämisen aspekteja, kun 

applikaatioiden käyttäjiä motivoidaan taloudellisilla palkinnoilla, jos he tallentavat 

yksilöllistä dataansa (Basten, 2017; Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). 

Edellä esitetyt Luptonin (2014b:5-9) määrittelemät itsensä mittaamisen 

ilmenemismuodot auttavat hahmottamaan myös terveysteknologioiden roolia ja 

ilmenemistä osana biopolitiikkaa. Kaikista viidestä tavasta, joilla itsensä mittaaminen 

ilmenee osana yhteiskuntaa, on löydettävissä yhtymäkohtia aiemmin käsiteltyjen 

hallintamentaliteetin ja biopolitiikan käsitteiden kanssa (mm. Dean, 2010; Kaisto & 

Pyykkönen, 2010). Näistä esimerkkeinä maininnat yksilön vastuun merkityksestä 

omassa terveydessä ja itsensä mittaamisen aloittamisessa sekä monissa 

ilmenemismuodoissa esille tullut jonkin ulkoisen tekijän vaikutus terveysteknologisen 

itsensä mittaamisen käynnistämisessä. Molemmat ovat keskeisiä tekijöitä myös 

uusliberalistisessa hallintamentaliteetissa (Kaisto & Pyykkönen, 2010; Miller & Rose, 

2010). 

Tutkielmani kokonaisuuden kannalta tuntuu myös keskeiseltä tuoda esille ja käsitellä 

biohakkeroinnin käsitettä, koska se näyttäytyy vahvimmin sellaisena yksilön 

harjoittamana, kokonaisvaltaisen terveyden toimintana, johon myös itsensä 

mittaaminen ja tätä kautta terveysteknologia vahvasti liittyy nykypäivänä. 

Biohakkeroinnin käsitteen kautta voidaan myös kuvata paremmin esimerkin avulla sitä 

itsensä mittaamisen ilmiön osaa, jossa mittaamisesta on tullut elämäntapa ja itsensä 

mittaamiselle pyritään aktiivisesti optimoimaan omaa kehoa ja toimintaa (Didžiokaitė 

et al., 2018; Harju, 2021). 

Biohakkerointi on toimintaa, jolla pyritään suorituskyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin 

optimointiin tieteellistä tietoa ja teknologiaa hyödyntämällä. Biohakkeri eli yksilö, 

joka harjoittaa biohakkerointia, pyrkii syvällisempään, yksilölliseen fysiologiseen ja 

ravitsemukselliseen ymmärrykseen, ottamalla samalla huomioon kokonaisvaltaisesti 

ympäristön, jota osana hän itse toimii (Sovijärvi et al., 2016). Biohakkerointia 

harjoittava yksilö voidaankin mielestäni nähdä esimerkkinä terveysteknologiaa 

aktiivisesti ja taitavasti hyödyntävästä yksilöstä, joka on integroinut itsensä 

mittaamisen tarjoamia hyötyjä pysyväksi osaksi elämäänsä ja pyrkimyksiään, 

pyrkiessään yksilöllisen suorituskykynsä ja terveytensä optimointiin. 
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Biohakkerointi pyrkii tavoittelemaan hyvinvointia pitkällä aikavälillä katsomalla 

terveyttä holistisesta näkökulmasta. Biohakkeroinnin yksi ydinajatuksista on, että 

terveyden lisääminen ja näin myös ennaltaehkäisyyn keskittyvä terveydenhuolto on 

kannattavampaa ja edullisempaa toimintaa kuin pelkkä sairauden hoitaminen 

(Sovijärvi et al., 2016). Samalla yksilö tuodaan terveyden- ja hyvinvoinnin keskiöön 

ja lähtökohdaksi, kun tavoitteena on selvittää ja saada ymmärrystä siitä, mikä toimii 

parhaiten itselle, tutkittua tietoa ja käytännön tekijöitä tarkastelemalla ja testaamalla 

(Sovijärvi et al., 2016). Biohakkerointi näkee ihmisen erilaisista järjestelmistä 

koostuvana kokonaisuutena ja biohakkerin tarkoituksena onkin ymmärtää, miten nämä 

järjestelmät toimivat ja miten hän pystyy soveltamaan niitä parhaiten oman terveyden- 

ja hyvinvointinsa näkökulmasta.  

Biohakkeri voidaan siis nähdä esimerkkinä aktiivisesta itsensä mittaamisen 

harjoittajasta, osana kokonaisvaltaista terveydenoptimointiaan. Tähän liittyen on 

kuitenkin tärkeää mainita Sovijärven et al. (2016) esille tuoma huomio siitä, että 

biohakkerointi ei kuitenkaan edellytä itsensä mittaamista. Itsenä mittaaminen voidaan 

nähdä biohakkeroinnin osana olevana työkaluna, joka mahdollistaa hypoteesien 

asettamisen ja omakohtaisten koetulosten analysoinnin, ja voi näin parhaassa 

tapauksessa nopeuttaa yksilön ymmärryksen lisääntymistä omasta hyvinvoinnista ja 

terveydestä (Sovijärvi et al., 2016). Ideaalitilanteessa mittaamisesta tulee kuitenkin 

tarpeetonta, kun ihmisen kyky havaita ja tulkita elimistönsä tuottamia signaaleja on 

kehittynyt ja kyky toimintamallien muuttamiseen parantunut (Sovijärvi et al., 2016). 

Itsensä mittaaminen voi siis johtaa ymmärryksen lisääntymiseen omasta terveydestä 

ja kehon toiminnasta, jonka tuloksena käytössä olevan terveysteknologisen laitteen 

merkitys hyvinvoinnille ja sen ylläpidolle vähentyy. 

Itsensä mittaamisen ilmiö koskettaa yksilöllisen terveyden hallinnan lisäksi kaikkia 

elämän osa-alueita, kodista työpaikalle ja elämän “pellillistymisen” lisääntyminen on 

sumentanut näiden elämän osa-alueiden rajoja lisäten teknologian roolia kaikessa 

toiminnassamme (Ajana, 2017). Pelillistymisellä (gamification) tarkoitetaan 

pelinkaltaisten elementtien soveltamista pelaamiseen liittymättömiin konteksteihin 

(Deterding et al., 2011). Pelillistymistä sovelletaan monilla tavoin esimerkiksi 

työpaikoilla ja kaupankäynnissä. Esimerkkeinä voidaan mainita myyntimenestyksen 

perusteella myyjille annettavat luokitukset ja toisaalta käyttäjän näkökulmasta 

palvelussa näkyvissä oleva “edistymispalkki” omassa profiilissa, jolla motivoidaan 
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käyttäjää täyttämään tietonsa kattavammin. Pelillistäminen on tehokas menetelmä 

erityisesti toistettaviin, monotonisempiin tehtäviin, kun pelimäisten elementtien avulla 

tehtävästä saadaan luotua mielekkäämpi (Basten, 2017). Itsensä mittaamisella kerätyn 

datan jakaminen ja vertailu on myös yksilöä motivoiva esimerkki terveysteknologian 

käytön pelillistymisestä: vertailu ja sitä kautta mahdollisesti syntyvä kilpailu toisia 

käyttäjiä kohtaan voi lisätä teknologian käytön mielekkyyttä (Ajana 2017:6). Tässä 

näkyy yhtymäkohtia uusliberalistisen hallintamentaliteetin ajatukseen kilpailun ja 

markkinoiden vapaudesta (Harvey, 2008; Miller & Rose, 2010).  Itsensä mittaamisen 

pelillistymisestä hyviä esimerkkejä ovat työnantajien työntekijöilleen tarjoamat 

aktiivisuusmittarit, joilla työntekijöitä rohkaistaan esimerkiksi terveelliseen ja 

aktiivisempaan elämäntapaan (Ajana, 2017:4). Tämä esimerkki itsensä mittaamisen 

teknologian valjastuksesta työelämään kuvaa hyvin aiemmin mainittua vapaa-ajan ja 

työn rajan hämärtymistä, kun mittaaminen ja sen tulokset koskettavat yksilön elämää 

kellon ympäri, niin töissä kuin vapaa-ajalla. Tällaisella toiminnalla yritykset pyrkivät 

vähentämään työntekijöihin kohdistuvien terveydenhuollon ja vakuutuksien 

kustannuksia sekä pyrkivät keskeisesti työntekijän paremman tuottavuuden 

saavuttamiseen (Ajana, 2017). Tämän pohjalta “hyvä työntekijä” nähdäänkin terveenä, 

tuotteliaana työläisenä, joka aiheuttaa vähemmän lääkinnällisiä kuluja työnantajalleen 

tai vakuutusyhtiölleen. Tämä tukee aiemmin mainittua, itsensä mittaamisen 

uusliberaalista minuuden hallintaa ja yksilön vastuun ottamista itsestään (Ajana 2017: 

4). 

 

2.4 Terveystietoinen yksilö on myös vastuullisempi kansalainen 
 

Itsensä mittaamisen voidaan todeta edellä läpikäytyjen teemojen kautta omaavan 

potentiaalia lisätä yksilön ymmärrystä hänen terveydestä ja hyvinvoinnista (Lupton, 

2014b; Sovijärvi et al., 2016). Näin tutkielmani tavoitteen kannalta koen olennaiseksi 

tarkastella myös terveystietoisuuden käsitettä ja tätä kautta sen roolia moderneissa 

hallintamentaliteeteissa ja biopoliittisessa hallinnassa. Hong & Chung (2020) kuvaavat 

terveystietoisuuden (health consciousness) koostuvan kolmesta osasta: 

terveystietoisuudesta (health awareness), motivaatiosta terveyttä kohtaan (health 

motivation) ja henkilökohtaisesta vastuusta (personal responsibility). He määrittelevät 

myös terveystietoisten yksilöiden olevan enemmän tietoisia (aware) omasta 
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terveydentilastaan, olevan motivoituneempia pysymään terveenä ja ymmärtävät 

vahvemmin henkilökohtaista vastuutaan yksilöllisen terveyden huolenpidosta. Edellä 

olevan Hongin & Chungin (2020) määritelmän perusteella terveystietoisemman 

ihmisen voidaan ajatella olevan biopolitiikan näkökulmasta paremmin hallittavissa 

oleva yksilö. Biopolitiikka pyrkii valjastamaan ihmisiä hallitsemaan itseään ja tähän 

täytyy liittyä keskeisesti yksilölle kehittyvä motivaatio ottaa suurempi vastuu 

terveydestään, jotta biopolitiikan mukainen hallintamentaliteetti mahdollistuu (Ajana, 

2017; Dean, 2010). Tälle voisi ajatella antavan tukea uusliberalismille ominainen 

ilmiö yksityisen sektorin vahvemmasta tukemisesta ja samalla valtion tukemien 

sosiaali- ja terveysohjelmien vähentyminen, joka johtaisi kannattavuuden 

paranemiseen (Miller & Rose, 2010). 

 

2.5 Terveysteknologia osana biopoliittista hallintaa 
 

Edellä läpikäytyjen käsitteiden ja pohdintojen perusteella terveysteknologian ja sen 

ilmentymänä itsensä mittaamisen yksilölle luomat toimintamallit voi mielestäni nähdä 

esimerkkinä biopoliittisesta vallankäytöstä. Michel Foucault pyrki biopolitiikan 

käsitteen muodostumisen aikojen taustalla normalisoivan yhteiskunnan konseptin 

tekijöiden käsitteellistämiseen: Foucault oli kiinnostunut siitä, millä tavoin enemmistö 

kansalaisista näyttää tulevan koulutetuiksi, muokatuiksi ja luokitelluiksi vallalla 

olevan järjestelmän normien vaikuttamana (Foucault, 1978; Kristensen, 2013). Miller 

ja Rose (2010) kuvailevat normia keinoksi, jolla vaikutetaan ihmisten toimintaan 

ilman päivittäistä muistuttamista siitä, millä tavoin heidän tulisi elää ja millaisia 

päätöksiä heidän tulisi tehdä. Kaikki normit ja “tavoitearvot” mittaamisen taustalla, 

motivoivina suunnannäyttäjinä voidaan nähdä aina jonkun toimijan tai esimerkiksi 

tutkitun tiedon määritteleminä, josta Ajana (2017:6) esittää konkreettisena 

esimerkkinä Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksen 10000 askeleen 

kävelemisestä päivässä: Yoshiro Hatanon (mm. Tudor-Locke, Hatano, Pangrazi, & 

Kang, 2008) johdolla suoritetun tutkimuksen pohjalta muodostunut tervettä ja 

aktiivista elämää edustava ihanne on suuren, globaalisti terveyttä ohjaavan 

auktoriteetin (WHO) suosittelun tuloksena päätynyt lähes kaikkiin nykyisin 

käytössämme oleviin itsensä mittaamisen laitteisiin ja terveyteen keskittyville 

alustoille. Näin voitaisiin siis sanoa 10000 askeleen muodostuneen yhdeksi 
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nykypäivän terveydellisistä normeista, jotka ohjaavat toimintaamme ollaksemme 

yhteiskunnan silmissä terveitä ja aktiivisia ”biokansalaisia” (Ajana, 2017:6). Asetetut 

normit ja ihanteet ohjaavat ja hallitsevat näin elämäämme ilman, että edes 

huomaamme tulleemme hallituiksi. Sisäistämällä esimerkin kaltaisia normeja, voidaan 

itsensä mittaamista suorittavan yksilön nähdä päätyvän noudattamaan ennalta 

määriteltyjä standardeja siitä, mitä on olla terve ja hyväkuntoinen. Mukautuessaan 

näihin standardeihin yksilö alkaa omien mittaustulosten perusteella arvioimaan 

esimerkiksi omaa terveyden tilaansa vallalla olevaan normiin. Tämän tuloksena 

itsensä mittaamista suorittava yksilö normalisoituu, vertaamalla itseään normin 

kaltaiseen numeeriseen dataan, ”idealisoituun numeeriseen identiteettiin” (Ajana 

2017:6). Itseään mittaavalle yksilölle voisikin siis ajatella muodostuvan oma 

”numeerinen identiteetti” verratessaan itseään yhteiskunnan ideaaliin. Yhteiskunnan 

ideaaleihin normeihin vertaamisen taas voisi ajatella ohjaavan yksilöä ottamaan 

suuremman vastuun omasta terveydestään ja näin hallitsemaan vahvemmin itse 

itseään, yhteiskunnan hallintakoneiston määrittelemien normien ja ihanteiden 

kuitenkin vaikuttaessa koko ajan taustalla, itsehallinnan todellisena käynnistäjänä. 

Syntynyttä tilannetta kuvaa hyvin Miller ja Rosen (2010:30) määritelmä 

”etähallinnasta”. Tätä kautta aktiivisen ja terveydestään tietoisemman itsensä 

mittaajan voisikin mielestäni nähdä biopolitiikan silmissä tasapainoisena ja 

ihanteellisena, ”normaalina” kansalaisena. 

Millerin ja Rosen (2010) määrittelemät hallintamentaliteetin kaksi osaa, rationaliteetit 

ja teknologiat antavat osviittaa siihen, että biopolitiikan ja terveysteknologian voisi 

nähdä nyky-yhteiskunnan esimerkkinä siitä, miten moderni hallintamentaliteetti 

toteutuu konkreettisesti biopoliittisen hallinnan näkökulmasta. Biopolitiikan voi 

tulkita hallinnan rationaliteettina, jonka hallinnan teknologiana terveysteknologia 

toimii. Tätä kautta itsensä mittaaminen näyttäytyy terveysteknologisen hallinnan 

teknologian toteutumana yhteiskunnassa mikrotasolla. 

Itsensä mittaamisessa biopoliittisen hallinnan taustalla olevia normeja kuvaa myös 

esimerkiksi lupaus siitä, että itsensä säätely ja liikunta johtaa palkintoon, muun muassa 

terveempään elämään ja paremman näköiseen kehoon. Ajana (2017) mainitsee 

artikkelissaan esimerkkinä liikuntasovelluksien merkit ja tittelit, joita käyttäjä 

saavuttaa liikkuessaan yhä runsaammin ja joka rohkaisee myös kilpailuun muiden 
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käyttäjien kanssa. Ilmiönä elämän pelillistyminen on näin myös keskeinen osa 

biopoliittista hallintaa terveysteknologiassa (Basten, 2017). 

Ruckenstein (2012:108) kiteyttää hyvin itsensä mittaamisen luonnetta liittyen 

biopoliittiseen hallintaan ja uusliberalismin hallintamentaliteettiin: “Mittaaminen 

kehottaa muutoksiin ja vastuunottoon omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Näin itsen 

mittaaminen kytkeytyy yksilölliseen ohjaukseen, kehittämiseen ja 

valmennukseen”...”Koska itsen optimointi edistää tehokkuutta ja kansalaisten 

suorituskykyä, sitä voi pitää uusliberalistisen politiikan tuotoksena (Harvey, 2005).” 

Terveysteknologian voidaan näin nähdä vahvistavan biopolitiikan roolia väestön 

hallinnassa, kun sen voidaan ajatella edistävän valtion pyrkimystä “vetäytyä” 

etäämmälle kansalaisten hallinnassa. Uusliberalistiseen tapaan terveysteknologiaa 

kehittäville markkinoille pyritään näin antamaan aiempaa merkittävämpi rooli 

terveyden ja hyvinvoinnin tuottajana, tavoitteena valtion kustannuksien vähentäminen 

ja palvelujen tason parantaminen (Ruckenstein, 2012) 

Terveysteknologisten laitteiden suosion räjähdysmäisen lisääntymisen pohjalta valtiot 

ympäri maailmaa ovatkin kääntyneet nousevalla tahdilla yksilöllisen mittaamisen 

puoleen terveydenhuollon taloudellisten haasteiden lisääntyessä. Terveydenhuolto on 

alkanut etsimään ja visioimaan uudenlaisia terveydenhuollollisia malleja puettavien 

laitteiden teknologian vahvan kehityksen seurauksena (Ajana, 2017; Lupton, 2013a). 

Mielenkiintoisimpina lähestymiskulmina tähän kehitykseen voi mainita 

käyttäjäkeskeisempien teknologioiden käyttö, mobiililaitteiden käyttöasteen 

lisääminen ja datan käytön keskeisyys (Ajana, 2017). Ajana (2017) tuo omaan 

tutkielmaani liittyen esille keskeisen teeman näiden kehittyvien terveydenhuollon 

mallien ytimestä: mallit pyrkivät korostamaan ja painottamaan yksilöllisen vastuun ja 

aloitekyvyn tärkeyttä kansalaisen oman terveyden ylläpidossa, johon on kytköksissä 

vahvasti Big Datan tuottaminen itsensä mittaamisen avulla, puettavaa teknologiaa 

hyväksi käyttäen. 

Vakuutusyhtiöiden kiinnostus ja pyrkimykset yksilöllisen mittausdatan käytön 

hyödyntämiseen on myös lisääntynyt, josta kertoo esimerkiksi kuntosovellusten 

kehittäminen, jotka tarjoavat taloudellisia kannustimia terveellisiä elämäntapoja 

ylläpitäville käyttäjille (Ajana, 2017). Vakuutusala pyrkii siis luomaan järjestelmiä, 

joilla se tarjoaa erityiskohtelua asiakkailleen, jotka jakavat yhtiölle säännöllistä dataa 
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todisteeksi terveellisemmästä ja näin vastuullisemmasta elämisestä (Ajana, 2017). 

Tämä tekijä myötäilee biopoliittisen hallinnan ihannetta: vakuutusyhtiö luo 

asiakkaalleen motivaattorin itsensä hallitsemiseen, tässä tapauksessa tarkemmin 

terveydestä ja hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Ottamalla paremman vastuun omasta 

hyvinvoinnistaan ja jakamalla siitä dataansa, tekee yksilö itsestään samalla 

“halvemman” asiakkaan vakuutusyhtiön näkökulmasta katsottuna, kun hän 

todennäköisesti pysyy paremmin terveenä ja vähentää näin itseensä kohdistuvia 

terveydenhuollollisia kustannuksia. Dataa keräämällä vakuutusyhtiöt pyrkivät 

luomaan tulevaisuuden projektioita ja tarjoamaan niiden pohjalta erilaisten 

asiakkaiden mukaan kohdennettuja vakuutuskäytäntöjä sen mukaan, kuinka hyvin 

yksilö todennäköisesti tulee itse huolehtimaan hyvinvoinnistaan (Ajana, 2017). 

Tämän teoreettisen katsauksen perusteella terveysteknologia ja sen avulla toteutuva 

itsensä mittaaminen näyttää lukuisien tekijöiden valossa kytkeytyvän osaksi nyky-

yhteiskunnan modernia hallintamentaliteettia, näyttäytyen biopoliittisia tavoitteita 

edistävänä hallinnan välineenä. Seuraavassa luvussa tarkastelen, millaisilla eri tavoilla 

terveysteknologia ja itsensä mittaaminen on tullut esille aiemmissa tutkimuksissa 

osana biopoliittista hallintaa. 
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3. Aikaisempi tutkimus terveysteknologian suhteesta 

biopolitiikkaan  
 

Terveysteknologian, itsensä mittaamisen ja biopolitiikan yhteyksiä ovat aiemmin 

tutkineet esimerkiksi Ajana (2017, 2020), Johnson (2017), Lupton (mm. 2013a, 2014a, 

2014b), Ruckenstein (Ruckenstein, 2012; Ruckenstein & Schüll, 2017) ja  Sanders 

(2017). 

Ajanan (2017) artikkeli ”Digital health and the biopolitics of the Quantified Self” avaa 

näkökulmia itsensä mittaamisen syntyyn, sen rooliin biopoliittisena vaikuttajana niin 

hallinnollisella kuin yritystasolla ja perehtyy muun muassa myös itsensä mittaamisen 

tuloksena kertyvän, yksilöllisen terveysdatan käytön eettisyytteen ja tähän liittyviin 

poliittisiin ongelmiin. Toisessa artikkelissaan Ajana (2020) tuo esille huomion siitä, 

että nykypäivän ihmisinä emme paljoa edes ajattele, että juuri minun terveysdatastani 

saattaisi olla hyötyä jollekin muulle. Näyttää siis siltä, että luotamme nykyisin liian 

sokeasti laitteisiin liittyviin palveluntarjoajiin. Ajana (2020) toteaa myös, että 

poikkitieteelliselle tutkimukselle on tulevaisuudessa suurta tarvetta, jotta 

ymmärryksemme itsensä mittaamisen vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään 

lisääntyisi. Lupton (2014a, 2014b) on käsitellyt töissään laajalla skaalalla digitaalisen 

terveyden ja itsensä mittaamisen rooleja hallinnallisesti sekä osana yksilön 

hyvinvointia. Hän on rakentanut myös muun muassa yksityiskohtaista eri tavoista, 

joilla itsensä mittaaminen tulee näkyväksi nyky-yhteiskunnassa (Lupton, 2014b). 

Ruckenstein (2012, 2017) on käsitellyt digitaalista terveyttä ja terveysteknologiaa 

myös biopoliittisia näkökulmia esille tuoden. Hän kiinnittänyt huomiota erityisesti 

muun muassa digitalisaation ja itsensä mittaamisen vaikutuksista terveydenhuoltoon 

ja hyvinvointiin yleensä sekä myös tämän kehityksen mukana nousseisiin, 

uudenlaisiin valvonnan ja hallinnan elementteihin. Harjun (2021) pro gradu -tutkielma 

”Itsensä mittaaminen osana arkea” tarjosi myös hyviä lähtökohtia ja näkökulmia 

omalle tutkielmalleni erityisesti itsensä mittaamisen merkityksen eroista sitä 

käyttävien yksilöiden välillä. 

Sanders (2017) on vertaillut artikkelissaan biovallan tapaa luoda vallitsevia 

terveysnormeja ja patriarkaalisen vallan perintönä muodostuneita vartalon ja 

kauneuden ihanteita, etenkin naisen näkökulmasta. Hän luo vertailun pohjalta kuvaa 
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siitä, miten uusi, digitaalisesti mitattava, biometrinen keho näyttäytyy haluttujen 

normien ja ihanteiden välittäjänä. Keskeistä Sandersin (2017:50) tarkastelussa on 

huomiot myös siitä, millä tavoin digitaaliset itsensä mittaamisen laitteet voivat toimia 

negatiivisessa valossa ihanteiksi muodostuneiden, haitallisten vartalo- ja 

kauneusihanteiden ylläpitäjänä ollessaan väline toiminnalle, jolla pitää yllä 

pyrkimyksiä saavuttaa näiden ihanteiden taso yksilöllisesti. Teknologian kehitys on 

myös lisännyt naisten itseseurantaa. Sanders (2017) käsittelee myös digitaalisen 

itsensä mittaamiseen liittyvää tosiasiaa siitä, kuinka vahvasti laitteiden käyttäminen on 

sidoksissa biopoliittisiin järjestelmiin ja pohtii mahdollisuuksia, miten laitteiden 

käyttäminen olisi enemmän käyttäjän hallinnassa ilman, että kerättyjä tietoja 

hyödynnetään yritysten toimesta ja tätä kautta laajemmin hallinnan välineenä 

(Sanders, 2017:54–55). Sanders (2017) määrittelee artikkelissaan biovallan ja itsensä 

mittaamisen suhdetta monipuolisesti luoden synteesiä ilmiöiden välille ja sille, miten 

itsensä mittaaminen esiintyy biovallan ja biopolitiikan välineenä uusliberalistisella 

hallintamentaliteetin aikakaudellamme. Hän luo ymmärrystä tälle synteesille tuomalla 

esille henkilökohtaisia esimerkkejä itsensä mittaamisen teknologian käytöstä ja siitä, 

miten sovellus pyrkii ohjaaman häntä terveydellisten normien mukaiseen elämään. 

Normit ja niiden avulla tapahtuva hallinta on biovallan ja biopolitiikan ytimessä (esim. 

Miller & Rose, 2010) ja myös Sanders (2017) tuo tämän esille käsitellessään 

digitaalisten itsensä mittaamisen laitteiden makro- ja mikrotason mekanismeja 

biovallan välineenä. Hän kutsuukin tällaista terveysteknologiaa ”normalisoinnin 

biopoliittisiksi välineiksi” (Sanders, 2017:45).  

Johnson (2017) pureutuu artikkelissaan kantaa ottavasti siihen, millä tavoin 

yksilöllinen terveysdata näyttäytyy uusliberalismin mukaisen hallintamentaliteetin 

edistävänä työkaluna, jonka avulla ihmiset saadaan valvomaan itseään.  Hänen 

otteensa ja tarkastelu ilmiötä kohtaan tuntuu negatiivissävytteiseltä, kun Johnson 

(2017 näkee itsensä mittaamisen kehittymisen vahvasti vain valvonnan ja hallinnan 

lisääntymisenä, jossa yksilöllä on yhä vähemmän valtaa ja vapautta omaa toimintaansa 

kohtaan. Keskeisenä ongelmana hän näkee oikeuden yksilön terveysdatan 

yksityisyyden vähäisyydessä jotain terveysdataa mittaavaa laitetta tai applikaatiota 

käytettäessä. Jotta yksilön oikeuksia saataisiin tulevaisuudessa turvattua paremmin 

syntyneen tilanteen pohjalta, esittää Johnson (2017) artikkelissaan tarpeelliseksi 

ratkaisuksi datan tietolukutaidon ja kriittisen informaatiolukutaidon lisäämisen ja 
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kehittämisen, jotta jokainen yksilö ymmärtäisi paremmin terveysdatan keräämiseen ja 

jakamiseen liittyviä hyötyjä ja riskejä. Tämä on tarpeellista, koska nykyinen epävakaa 

ja yksilölle jopa vaarallinen datan jakamisen kenttä, missä lääketieteellis-teollinen 

kompleksi ja uusliberalistinen valtio kykenee hyödyntämään jaettua yksilöllistä dataa, 

on mahdollinen tuomaan paljon haittoja ja kustannuksia terveysdatan haltijalle. 

Johsonin (2017) artikkelissaan esille tuomat tekijät yksilöllisen terveysdatan 

mahdollistamasta, radikaalista kontrolloimisesta antaa aiheeseen harjaantuneelle 

lukijalle uudenlaisia, vahvoja näkökulmia tähän esimerkkiin biopoliittisesta 

hallinnasta.  

Edellä mainittujen lisäksi (De Moya et al., 2020) tuovat artikkelissaan esille itsensä 

mittaamisen ilmiön yleistymisen synnyttämän yksilön itse suorittaman, itsevalvonnan 

roolin nykypäivän yhteiskunnassa (micro-surveillance). (De Moya et al., 2020) 

kuvailevat tätä mikrovalvontaa Foucalt’n valvontaan liittyvän metaforallisen 

panopticonin kautta ja nimeävätkin itsensä mittaamisen synnyttämän itsehallinnan 

heautopticoniksi, heautos -termin tarkoittaessa itseä ja opticonin näköä/ näkökykyä. 

Vahvemmin itsensä mittaamiseen ja sen käyttämiseen ovat perehtyneet 

tutkimuksessaan esimerkiksi Didžiokaitė, Saukko, & Greiffenhagen, (2018) ja Kari et 

al. (2016). Didžiokaitė et al. (2018) tarkastelivat ja tekivät vertailua pitempiaikaisesti 

itseään mittaavien, osana mittaavaa yhteisöä toimivien yksilöiden ja ”jokapäiväisten 

kalorien seuraajien” välillä. He havaitsivat tutkimuksessaan eroja esimerkiksi 

mittaamisen yksityiskohtaisuuden määrässä ja sen tavoitteissa: aktiivinen ja 

terveysdataansa yhteisössä jakava mittaaja kiinnittää kokonaisvaltaisemmin, 

pitemmällä aikavälillä huomiota moniin terveysdatansa indikaattoreihin, kun taas 

arjen itsensä mittaaja keskittyy monesti paremman tason saavuttamiseen yhdessä 

terveytensä osa-alueessa (esimerkiksi painonhallinta) käyttäen apuna mittaavaa 

teknologiaa. Aktiivinen ja yhteisöllisempi mittaaja pyrkii siis ymmärtämään 

terveysdataansa kokonaisvaltaisemmin ja optimoimaan elämäänsä, kun arjen itsensä 

mittaaja käyttää teknologiaa yksittäisten terveydellisten tavoitteiden saavuttamiseen, 

juurikaan kyseenalaistamatta tuotetun datan tarkkuutta ja todenmukaisuutta. 

Kokonaisvaltaisesti terveysdataansa seuraavaa ja elämän optimointiin tähtäävää 

mittaajaa voidaan kutsua tutkimuskirjallisuuteen vakiintuneella termillä myös 

”biohakkeriksi” (Sovijärvi et al., 2016). 
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Kari et al. (2016) tuovat esille toteamuksen itsensä mittaamisen keskeisimmästä 

hyödystä sitä suorittavalle yksilölle: itsensä mittaamisen avulla voidaan todella mitata 

yksilöllistä aktiivisuutta ja toimintaa. Näin yksilö ei ole enää vain esimerkiksi 

terveydellisten suositusten pohjalta muodostettujen viitearvojen tai yleistyksien 

varassa, vaan hän kykenee tarkkailemaan aidommin yksilöllistä terveyttään. He tuovat 

tutkimuksessaan esille myös huomion siitä, että helppokäyttöisyyden kokemus on 

keskeinen tekijä itsensä mittaamisen käytettävyydessä, jonka muodostumiseen 

vaikuttaa moni asia, esimerkkeinä laitteen tarjoaman tiedon ymmärryksen taso ja 

käyttäjälle annetut opastus laitteen käyttöön ja käytön aloittamiseen, jotta käytöstä 

muodostuisi mahdollisimman tavoitteellista. Jos käyttökokemus muodostuu liian 

hankalaksi, voi itsensä mittaaminen saada aikaan myös arjen hyvinvoinnin 

heikentymistä (Kari et al., 2016).  

Tutkielmani aihepiiriin kuuluvaan aiempaan tutkimukseen perehtyminen tarjosi 

minulle ensikädessä arvokkaitta näkökulmia ja ymmärryksen lisäystä 

terveysteknologian ja biopolitiikan käsittelyyn. Mielenkiintoisimpia esille tulleita 

näkökulmia olivat esimerkiksi, että moni koki terveysteknologisten laitteiden 

näyttäytyvän vahvasti valvonnan välineenä ja nykyisin niitä käyttävä ihminen 

kiinnittää liian vähän huomiota siihen, miten juuri hänestä kertynyttä dataa voidaan 

käyttää jonkun toisen toimesta hyödyksi. Muutamassakin artikkelissa yhdistettiin 

näiden lisäksi itsensä mittaamisen osaksi uusliberaalista hallintamentaliteettia. 

Katsaus aiempaan kirjallisuuteen tarjosi lisämotivaatiota tutkimukseni suorittamiseen 

mielenkiintoisten käsiteltyjen aiheisen lisäksi myös sen pohjalta, että moni tutkija 

ilmaisi lisätutkimuksen tarpeen aihepiiriin liittyen. Kirjallisuus motivoi myös lisää 

tutkielmani kahdesta erilaisesta aineistosta muodostuvan kokonaisuuden laatimiseen, 

koska lähestymistapa, jossa käytetään hyväksi poliittisten tavoitteiden ja 

terveysteknologian käyttäjien välillä tapahtunutta vuoropuhelua ei näyttänyt olleen 

lukemani perusteella yleistä. Tämän pohjalta olikin siis motivoivaa lähteä laatimaan ja 

suorittamaan tutkielmani empiiristä osiota, kun tutkielmani tulokset ja pohdinnat 

voisivat hyvin tarjota lisäarvoa tutkielmassani käsittelemieni ilmiöiden tutkimukseen, 

laitteiden teknologian jatkaessa edelleen kiihtyvää kehitystä.  
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4. Aineisto ja menetelmät 
 

Tutkielmani aineisto koostui kahdesta erillisestä aineistosta: Suomen valtion sosiaali- 

ja terveyspoliittisesta asiakirja-aineistosta ja terveysteknologian käyttäjiltä kerätystä 

haastatteluaineistosta. Koska tutkielmani tavoitteena oli selvittää terveysteknologian 

liittymistä valtion harjoittamaan, biopoliittiseen väestön hallintaan ja itsensä 

mittaamisen näyttäytymistä välineenä väestön hallinnassa, koin hyödylliseksi käyttää 

tutkielmani aineistona kahta erillistä aineistoa. Suomen sosiaali- ja terveyspoliittisten 

asiakirjojen analyysin tavoitteena oli hahmottaa valtion pyrkimyksiä liittyen väestön 

biopoliittiseen hallintaan ja millaisia odotuksia se kohdistaa kansalaisiin, käyttämällä 

Suomea esimerkkivaltiona. Yksilöiden terveysteknologian käyttämisestä kertova 

haastatteluaineisto taas antaisi asiakirjojen analyysin jatkoksi osviittaa siitä, kuinka 

suuri vaikutus itsensä mittaamisella on ollut yksilöiden elämään ja onko laitteen 

käytössä sekä sen roolissa osana haastateltavien elämää nähtävissä valtion 

biopoliittisiin tavoitteisiin heijastuvia tekijöitä. Tutkielmani teoreettiseen 

viitekehykseen tukeutuen, oli haastattelujen tavoitteena selvittää myös sitä, että onko 

terveysteknologiaa käyttävien yksilöiden kanssa käydyistä keskusteluista tulkittavissa 

yhteiskunnan normien ja ihanteiden kaltaista toimintaa ja käyttäytymistä, joka voisi 

antaa viitteitä biopoliittisten tavoitteiden välittymisestä kansalaisten elämiin 

terveysteknologian kautta. 

 

4.1 Suomen valtion sosiaali- ja terveyspoliittisten asiakirjojen analyysi 
 

Analysoin Suomen valtion sosiaali- ja terveyspoliittisia asiakirjoja tausta-aineistoksi 

tutkielmaa varten koostamalleni haastatteluaineistolle. Tarkoituksena oli selvittää 

millaisia biopoliittisia tavoitteita ja näin väestöön ja yksilöihin kohdistuvia odotuksia 

Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioista on havaittavissa. Tällaisten 

biopoliittisten linjojen ja tavoitteiden tunnistaminen antoi laajempaa ymmärrystä siitä, 

millaisilla hallinnan rationaliteeteilla näitä biopolittisia tavoitteita pyritään ajamaan 

ihmisten elämiin. Poliittisten asiakirjojen analyysi antoi myös parempaa käsitystä siitä, 

millaisia kansalaisia Suomen valtio pyrkii tuottamaan, ja millaisia kansalaisia he 

odottavat ja haluaisivat yhteiskunnan osana olevien yksilöiden olevan.  
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Tulkitsin tutkielmaani varten kuutta asiakirjaa. Biopolitiikan kannalta keskeisimmiltä 

tarkasteltavilta Suomen valtion hallinnon toimijoilta tuntuivat ne, jotka keskittyvät 

työssään vaikuttamaan väestön elämään ja hyvinvointiin sekä työhön ja tätä kautta 

tehdyn työn tehokkuuteen. Biopolitiikalla pyritään hallitsemaan ja muokkaamaan 

väestön elämää. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on kansalaisten hyvinvoinnin ylläpito, 

jonka pyrkimyksenä on esimerkiksi taloudellisen kasvun lisääminen ja elintason 

nostaminen (Dean, 2010). Tämän tuloksena päätin keskittyä analyysissa niihin 

toimijoihin, jotka terveyttä edistämällä saattaisivat pyrkiä esimerkiksi Suomen valtion 

tuotannon ja tehokkuuden parantamiseen. Näin tuntui luontevalta keskittyä pääasiassa 

sosiaali- ja terveysministeriön sekä sen alaisuudessa toimivien instituutioiden 

väestöön kohdistuviin tavoitteisiin ja hallinnallisiin rationaliteetteihin. Hierarkkisesti 

analyysini asiakirjat sijoittuivat eri tasoille: aloitin tarkastelun nykyisen Suomen 

hallituksen hallitusohjelmasta, jotta ymmärtäisin paremmin lähtökohtia väestöön 

kohdistuvalle hallinnalle ja sen tavoitteille myös Suomen ylimmän hallinnollisen 

elimen näkökulmasta. Hallitusohjelmasta etenin sen alaisuudessa toimivan Sosiaali- ja 

terveysministeriön (STM) kautta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä 

Työterveyslaitoksen (TTL) strategioihin. Yllä mainittujen asiakirjojen lisäksi tutustuin 

myös Opetus- ja kulttuuriministeriön uusimpaan strategiaan. Työ- ja 

elinkeinoministeriön strategiasta en löytänyt selkeitä biopoliittiseen hallintaan 

viittaavia tavoitteita, joten jätin sen tämän analyysin ulkopuolelle. Analysoidut 

asiakirjat olivat siis pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelma 

Osallistava ja osaava Suomi (Valtioneuvosto, 2019), STM:n sosiaali- ja 

terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020(Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2011), STM:n tulevaisuuskatsaus Eheä yhteiskunta ja kestävä 

Suomi (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2018), THL:n strategia Terveydestä hyvinvointia 

- 2020 - hyvinvoinnista terveyttä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020) ja TTL:n 

skenaario Hyvinvointia työstä 2030-luvulla (Työterveyslaitos, 2020) sekä näiden 

lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asiakirjan Opetus- ja 

kulttuuriministeriön strategia 2030 (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019). 

Asiakirjojen tarkastelu ja niistä kerättävän aineiston laatiminen vaati taustalleen 

selkeän toimintavan, joka ohjaisi parhaalla mahdollisella tavalla asiakirjojen 

tulkitsemiseen tutkimukseni tavoitteen kannalta. Suoritin asiakirjojen analyysia 

esittämällä aineistoille seuraavia kysymyksiä: 
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• Miten valtio pyrkii muokkaamaan yksilöiden subjektiviteettia? 

o Millaisia odotuksia ja tavoitteita valtio kohdistaa yksilöihin? 

o Millaisia kansalaisia valtio pyrkii tuottamaan asiakirjan perusteella? 

• Millaisia tekijöitä esitetään ihanteiksi (normeiksi) hyvinvoivasta ja tuottavasta 

kansalaisesta, johon väestön halutaan pyrkiä? 

• Millä toimilla Suomen valtio pyrkii vaikuttamaan väestön ja yksilöiden 

hyvinvointiin ja tuottavuuteen? 

Poliittisten asiakirjojen analyysin suorittamisen jälkeen koin osittaista hämmennystä 

ja pohdintaa siitä, mihin tutkielmani oikeastaan edes tarvitsisi yksilöiden kanssa 

suoritettavia haastatteluja terveysteknologian käytöstä. Asiakirjoista ilmi tulleiden 

Suomen valtion biopoliittisten tavoitteiden ja kansalaisiin kohdistuvien odotusten 

kautta vertailu ja johtopäätösten vetäminen tuntui jo mahdolliselta aiemmin 

tutkimuksessani muodostuneen teoreettisen viitekehyksen kanssa ja näin nähtävissä 

oli biopolitiikan luonteen konkretisoitumista käsittelemäni esimerkkivaltion, Suomen 

näkökulmasta. Tämän pisteiden yhdistymisen pohjalta kuitenkin ymmärsin nopeasti 

sen lisäarvon ja merkityksen, jonka haastattelujen aineisto toisi kokonaisuuden 

kannalta tutkielmaani, ja mitä ne antaisivat tutkielmani tavoitteen kannalta. Poliittisten 

asiakirjojen analyysi antoi ”lihaa luiden ympärille” hallintamentaliteettien ja tätä 

kautta etenkin Millerin ja Rosen (2010) teoriaan perustuvien hallinnan rationaliteettien 

konkretisoitumiselle, tarkasteltaessa todellista Suomen yhteiskuntaa ja sen 

biopoliittista toimintaympäristöä. Haastattelut, joilla selvitettiin terveysteknologisten 

laitteiden ja terveyden merkitystä elämässä, veisivät hallinnan mentaliteettien ja 

keskeisten, esille tulleiden Suomen hallintakoneiston, hallinnallisten rationaliteettien 

pohjalta tutkielmani myös hallinnan teknologioiden (Miller & Rose, 2010) äärelle. 

Näin päästäisiin lähemmäs terveysteknologisen itsensä mittaamisen käytön tarjoaman 

esimerkin kautta sitä käytännön tasoa, jossa biopoliittinen, luonteeltaan etäältä 

tapahtuva hallinta konkretisoituu kansalaisten elämässä ja arjen toiminnassa (Dean, 

2010; Miller & Rose, 2010). Suomen sosiaali- ja terveyspoliittisten asiakirjojen 

analyysi yhdistettynä terveysteknologian käytöstä kertoviin haastatteluihin voisi 

tarjota myös mahdollisuuksia tarkastella modernien (ja etenkin uusliberalistisen) 

hallintamentaliteetin luonnetta nimenomaan Suomen valtiossa, kun kaikki haastatellut 



31 
 

terveysteknologian käyttäjät olivat tätä mahdollisuutta tukien Suomen kansalaisia 

(Kaisto & Pyykkönen, 2010; Miller & Rose, 2010).  

 

4.2 Haastatteluaineisto terveysteknologisten laitteiden käyttöön ja merkitykseen 

liittyen 
 

Tutkielman haastatteluaineisto koostui seitsemästä terveysteknologiaa käyttävien 

yksilöiden kanssa suoritetusta haastattelusta. Haastatteluiden tavoitteena oli selvittää 

terveysteknologiaa käyttävien haastateltavien suhdetta käyttämäänsä laitteeseen ja 

kuinka suuri merkitys laitteella on ollut heidän elämäänsä sekä yleisemmin sitä, mistä 

heidän kiinnostuksensa ja motivaationsa hyvinvointia ja terveyttä kohtaan rakentuu. 

Tämän lisäksi tavoite oli selvittää vastaavatko haastateltavien ajatukset 

terveysteknologian käytöstä asiakirja-aineistossa esille tulleita valtion väestöön ja 

kansalaisiin kohdistuvia poliittisia tavoitteita. Tällä pyrin selvittämään syvemmällä 

tasolla, että onko Suomen valtion kansalaisiin kohdistuvia odotuksia nähtävissä 

haastateltujen yksilöiden tavoissa toimia elämässä ja missä määrin terveysteknologia 

saattaisi näyttäytyä liittyen näihin toimintatapoihin. Tavoitteena oli saada 

haastateltaviksi yksilöitä, joilla olisi kokemusta säännöllisestä terveysteknologian 

avulla toteutettavasta itsensä mittaamisesta ja edelleen käyttävät laitetta. Tavoite oli 

myös haastatella eri sukupuolien edustajia ja erilaisten terveysteknologisten laitteiden 

käyttäjiä. Nämä tavoitteet täyttyivät tutkimuksen kannalta hyvin, lukuun ottamatta 

yhden haastateltavan laitteen säännöllisen käytön lopettamista puoli vuotta ennen 

haastattelua. Koin kuitenkin myös tämän haastattelun aineiston kokonaisuuden 

kannalta antoisaksi, koska haastateltavalla oli vuosien säännöllinen käyttökokemus 

itsensä mittaamisesta. 

Haastattelut jakautuivat pääasiassa taustoittavien kysymysten osioon ja syvällisempää 

pohdiskelua herättävään osioon. Kysyin haastateltavilta ensin millaista laitetta he 

käyttävät, milloin ja miten käyttö on alkanut sekä kuinka säännöllistä käyttö on ollut. 

Tämän jälkeen keskusteltiin siitä, miksi haastateltavat käyttävät terveysteknologioita 

ja mikä heitä mahdollisesti motivoi niiden käyttöön. Seuraavaksi käsiteltiin 

kokemuksia laitteen helppokäyttöisyyteen liittyen sekä mitä hyötyjä ja haittoja 

haastateltavat näkevät itsensä mittaamisessa. Sosiaaliseen näkökulmaan liittyen 
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kysyttiin, että jakaako tai vertaileeko haastateltava omaa terveysdataansa toisten 

ihmisten kanssa tai esimerkiksi johonkin palveluun. Näiden kysymysten kautta 

edettiin tarkastelemaan laitteen olemassaolon vaikutusta yksilön elämään ja siihen, 

millainen merkitys laitteen antamilla ilmoituksilla on haastateltavan toimintaan. 

Seuraavana esitin kysymyksen haastateltavan motivaation rakentumisesta 

hyvinvointia ja terveyttä kohtaan ja tämän jatkoksi, että kokeeko hän jonkinlaisia tai 

jostain tulevia odotuksia terveenä ja työkykyisenä pysymiseen liittyen. Näiden 

aiheiden jälkeen herättelin vielä pohdintaa kysymällä terveysteknologian 

merkityksestä yksilön vastuullisuuteen omassa terveydessään ja kokeeko hän 

pystyvänsä hallitsemaan elämään paremmin itseään mittaamalla. Viimeiseksi esitin 

yleisen kysymyksen siitä, mitä haastateltava ylipäätään ajattelee terveysteknologisten 

laitteiden käytöstä ja miksi hän arvelee niiden olevan nykyisin niin yleisiä. 

Haastattelun päätteeksi annoin vielä haastateltavalle mahdollisuuden lisäkommenteille 

ja huomioille käydystä keskustelusta. 

Olin laatinut haastatteluja varten kysymyspatterin (liite 1), joka toimi tukena 

tutkielman kannalta keskeisissä teemoissa pysymiselle ja näin haluttujen aiheiden 

käsittelylle haastattelujen aikana. Haastattelut noudattelivat näin puolistrukturoidun 

teemahaastattelun tyyliä (Tuomi & Sarajärvi, 2002), mutta en kiinnittänyt kuitenkaan 

liikaa huomiota kysymysten esittämisjärjestykseen haastattelujen aikana.  En halunnut 

siis antaa etukäteen laadittujen kysymysten määrittää liikaa käydyn keskustelun 

kulkua. Haastattelut toteutuivatkin tämän tuloksena puoliavoimena dialogina, jolle 

etukäteen laaditut kysymykset loivat tutkielman teemojen mukaisen kehyksen. 

Kaikilla haastateltavilla oli vuosien mittainen kokemus terveysteknologisen laitteen 

käytöstä, joka mahdollisti teemahaastattelun kaltaisten, tutkielman aiheeseen liittyvien 

yksityiskohtaisempien kysymysten kysymisen (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Pyrin 

haastatteluiden aikana antamaan haastateltavalle tilaa kysytyn aiheen syvemmälle 

pohdinnalle ilman, että pidättäydyin liiaksi esimerkiksi kysymysten etukäteen 

laaditussa järjestyksessä. Tämä vapaampi lähestymistapa johtikin monessa 

haastattelussa tutkielman kannalta antoisiin keskusteluihin, kun pyrin eri teemojen 

käsittelyn lomassa esittämään haastateltaville myös jatkokysymyksiä heidän 

vastauksiinsa. Tavoitteeni oli siis kysyä kaikilta haastateltavilta haastattelun aikana 

samat, kysymyspatterin mukaiset kysymykset, mutta en kiinnittänyt liikaa huomiota 

kysymysten esittämisjärjestykseen haastattelun aikana. Tämä antoi paremman 
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lopputuloksen kannalta arvokasta tilaa tarttua syvemmin keskustelun aikana esille 

nousseisiin teemoihin. Kokonaisuuden kannalta samojen kysymysten kysyminen 

jokaisen haastattelujen aikana antoi kuitenkin samaan aikaan rakennetta haastattelujen 

analyysivaihetta varten, kun kaikilta haastateltavilta oli kysytty samojen teemojen 

mukaiset kysymykset.  

Haastateltavista kolme oli sukupuoleltaan naisia ja neljä miehiä. Naiset olivat iältään 

26, 39 ja 62-vuotiaita ja miehet 22, 26, 29 ja 39-vuotiaita. Kokemusta 

terveysteknologisen laitteen käytöstä kaikilla haastateltavilla oli vähintään viisi vuotta, 

kokeneimmalla 17 vuotta. Pääasiallisena terveysteknologisena laitteena 

haastateltavista kolme käytti älysormusta (yksi säännöllisesti myös urheilukelloa), 

kolme sykettä ja aktiivisuutta mittaavaa urheilukelloa ja yksi älypuhelimella 

käytettävää sovellusta liikuntasuorituksien seurantaan. Kolme haastateltavista oli 

täysipäiväisesti työssäkäyviä (mm. hyvinvointi ja sosiaalialalla), kaksi työssäkäyviä 

opiskelijoita (toinen hyvinvointiin ja toinen teknologiaan liittyvässä työssä) ja kaksi 

opiskelijoita. Liikuntataustaltaan viidellä haastateltavalla oli kokemusta ainakin jonkin 

pituisesta jaksosta tavoitteellisempaa urheilua (jalkapallo, jääkiekko, ringette tai 

suunnistus), joista neljä oli lopettanut tavoitteellisen urheilun ja yksi harrasti edelleen 

lajiaan tavoitteellisesti. Kaikki haastateltavat olivat elämäntavaltaan säännöllisesti tai 

melko säännöllisesti liikuntaa harrastavia. Terveysteknologian käyttö oli luonteeltaan 

viidellä haastateltavista päivittäistä, yhdellä liikuntasuoritusten aikaista ja yksi 

haastateltavista oli lopettanut laitteen käytön puoli vuotta ennen haastattelua. Kaikki 

haastatellut olivat kansalaisuudeltaan suomalaisia. 

Suoritettuja haastatteluja voi pitää onnistuneina sen perusteella, että tutkijana koin 

kysyttyjen kysymyksien (liite 1) avulla saamaan riittävän laajan kuvan haastateltavista 

ja heidän terveysteknologian käytöstä sekä johdattelemaan haastateltavia myös 

syvempiin pohdintoihin suhteestaan itsensä mittaamiseen ja oman hyvinvointinsa 

tekijöihin. Tätä huomiota tukee myös monelta haastateltavalta haastattelujen lopussa 

saatu palaute, että he pitivät kysyttyjä kysymyksiä mielenkiintoisina ja syvempään 

pohdintaan herättävinä. Muutama haastateltavista totesikin haastattelujen lopuksi 

seuraavaa: 

”Tämmöiset on ihan tärkeitä, koska ei ole tullut niin kuin mietittyä sitä jotenkin, että miksi 

tekee ja millä tavalla ja mikä siinä on tärkeätä…tämmöisiä keskusteluja voisi käydä 

enemmänkin.” (Nainen, 62 vuotta) 
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”…itse jää pohtimaan niinku tiettyjä juttuja, niinku tosi hyviä kysymyksiä. Herättää siis kyllä 

paljon ajatuksia, että minkälainen niin kuin se oma ura varsinkin sen loppuvaiheessa olisi 

ollut, jos mulla ei olisi ollut tota kelloa, että olisinko mä voinut nauttia siitä enemmän.” 

(Nainen, 39 vuotta) 

”…siis hyviä kysymyksiä, mun mielestä mä sain kerrottua asiat mitä mä olin valmistautunut 

kertomaan niin silleen tyhjentävä haastattelu, kiitos siitä” (Mies, 25 vuotta) 

 

4.2.1 Terveysteknologiaa käyttävien yksilöiden kanssa suoritettujen haastattelujen 

analyysi 

 

Ennen haastatteluaineiston analyysin aloittamista litteroin haastatteluaineiston 

käyttämällä hyväkseni haastatteluista tallennettuja äänitiedostoja ja puhetta tekstiksi 

muuttavaa ohjelmaa apuna käyttäen. Koin analyysin tehokkuuden osalta järkeväksi 

litteroida haastattelujen aineiston suoraan haastatellun sanoja kuvailemaan muotoon 

enkä siis yksityiskohtaisesti siihen muotoon, miten haastateltava oli äänitiedoston 

perusteella itsensä ilmaissut. Myöhemmin analyysin tuloksia koostaessani kuitenkin 

huomasin, että tämä ei lopputuloksen kannalta ollutkaan ehkä paras tapa edetä 

litteroinnin osalta, koska tuloksia auki kirjoittaessa ja tilanteeseen sopivia 

haastateltavien lainauksia valitessani huomasin jatkuvasti palaavani alkuperäisiin, 

puheesta tekstiksi muutettuihin tiedostoihin ja äänitiedostoihin. Jälkiviisaana olisin siis 

toteuttanut litteroinnin puhtaasti haastateltavien sanotun auki kirjoittamisella, koska 

näin ilmaisujen alkuperäinen rakenne säilyy myös litteroidussa tekstissä ja niiden 

käyttäminen osana tulosten ilmiöiden käsittelyä on tehokkaampaa. 

Litteroinnin jälkeen ajattelin käydä kaikki haastattelut läpi kysymys kerrallaan ja 

muodostaa sen mukaan kokonaisuuksia kysymyspatterini ohjaamien teemojen 

perusteella. Totesin kuitenkin tutkielmani ohjaajan kanssa, että tutkielman tulosten 

kannalta tämä turhan yksityiskohtainen kysymys kerrallaan -läpikäynti ei antaisi 

todennäköisesti riittävästi tilaa keskeisimpien kokonaisuuksien ja ilmiöiden esille 

nousuun. Aloinkin siis analysoimaan haastatteluja lukemalla niitä omina 

kokonaisuuksina, saaden samalla lisättyä ymmärrystäni kustakin haastateltavasta 

henkilöstä ja siitä, mikä juuri hänen kohdallansa itsensä mittaamisen ilmiössä on 

keskeistä. Valitsemani tapa haastattelujen analyysille mukailikin vahvimmin Tuomen 

ja Sarajärven (2002:102) esille tuomaa aineistolähtöistä analyysimallia, jossa 
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keskitytään merkityskokonaisuuksien jäsentymiseen, tulkintaan ja lopuksi niiden 

välisen synteesiin tulkintaan ja löytymiseen. Tässä analyysin tavassa korostuu tutkijan 

intuition merkitys aineistoa käsiteltäessä ja luettaessa ja analyysin mallin mukaisesti 

merkityskokonaisuuksien ikään kuin ”nähdään” tulevan esiin, kunhan aineistoon 

syventyminen on ollut riittävää (Laine, 2010; Tuomi & Sarajärvi, 2002:103). 

Luokittelin ja jäsentelin analyysiprosessin aikana aineistoa myös kysyttyjen 

kysymysten perusteella, mutta pääasiassa pyrin luottamaan tutkijana omaan 

tulkintaani keskeisten teemojen esille nousemisessa, tulkitsemalla haastatteluja 

ensisijaisesti yksilöllisinä kokonaisuuksia ja vasta tämän jälkeen niitä toisiinsa 

yhdistelemällä. 

Didžiokaitė et al. (2018) ovat suorittaneet tutkielmani aineiston tapaisesti 

haastattelututkimusta haastatellen ”normaaleja itseään mittaavia” naisia ja miehiä. 

Heidän haastatteluiden analyysissa esille nousi kolme pääteemaa: laitteiden käytön 

tavoitteet, käyttö ja vaikutus (goals, use and effect). Sen lisäksi, että nämä teemat olivat 

hyviä lähtökohtia itse haastattelujeni suorittamiseen, toimivat ne myös hyvinä 

huomioon otettavina tekijöinä omassa analyysiprosessissani, joiden kautta oli 

luontevaa edetä esittämään aineistolle kysymyksiä Suomen valtion väestöön 

kohdistuvan hallinnan ja biopoliittisen hallinnan näkökulmista. Analyysia suorittaessa 

oli tärkeää huomioida myös mahdollisuus esille nousevista asioista ja teemoista, joita 

en tutkijana osannut odottaa tulevan esiin ja pyrkiä erottelemaan näitä 

kokonaisuudesta tutkielman tulosten esittelyä varten. Pertti Alasuutarin (1999:218) 

sanoin ”Tavoitteena on aina tavalla tai toisella löytää aineistosta tai ilmiöstä 

paradokseja, järjettömiltä tai epäjohdonmukaisilta näyttäviä asioita.” Analyysiä 

tehdessä oli siis tärkeää antaa tilaa myös odottamattomien teemojen esiin nousemiselle 

ja näiden huomioon ottamiselle.  
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4.3 Aineistojen luotettavuus 
 

Selkeimmäksi empiiristen aineistojeni vahvuudeksi koen sen, että en käyttänyt 

tutkielmani aineistona pelkästään haastatteluja terveysteknologian käytöstä ja 

merkityksestä tai pelkästään Suomen sosiaali- ja terveyspoliittisia asiakirjoja, joilla 

selvitettiin Suomen valtion kansalaisiin kohdistuvia hallinnan tavoitteita ja odotuksia. 

Kahden erillisen aineiston mahdollistava synteesi ja tämän kautta ilmiön laajemman 

tarkastelun mahdollistuminen teki terveysteknologian roolin tarkastelusta 

biopoliittisessa hallinnassa paljon monipuolisempaa. Subjektiivisen 

haastatteluaineiston ja hallinnollisten tavoitteiden tarkastelun yhdistäminen 

mahdollistivat näin aiheen tarkastelun näkökulmiltaan rikkaammaksi. 

Maisterintutkielman ajallisten resurssien näkökulmasta kahden aineiston 

yhdistämisellä saadaan aikaan mielestäni kattavalta tuntuva kokonaisuus. Jos olisin 

keskittynyt tutkielman aineiston osalta tutkielmassani vain yhden aineiston laadintaan, 

olisi tutkielman tavoitteiden kannalta ollut hyvä koota yksittäisen aineiston tilanteessa 

määrällisesti suurempi aineisto. 

 

Päällimmäisiksi mahdollisiksi puutteiksi tutkielmani empiirisiin aineistoihin liittyen 

koen rajalliset taitoni tutkijana aineistojen analyysien tekemiseen ja jäsentelyyn sekä 

haastattelujen osalta oman objektiivisuuteni puutteen suhteessa haastateltuihin 

henkilöihin. Taitoni tutkijana ovat rajalliset, koska suoritan maisterintutkielman 

kanssa vasta ensimmäisiä tarkemmin laadittuja haastattelujani ja olen myös suorittanut 

ensimmäistä kertaa kunnollista diskurssianalyysiä jonkin tietyn aihepiirin asiakirjojen 

analyysin muodossa. Haasteeksi voikin todeta sen, että osasinko lopulta kysyä 

haastatteluissa oikeanlaisia kysymyksiä suhteessa tutkielmani aiheeseen ja etenkin 

sen, kuinka laadukkaasti kykenin löytämään aineistoista oleellisimpia tekijöitä sekä 

millaisella laadulla pystyin ilmaisemaan nämä tutkielmassani lukijalle 

mahdollisimman arvokkaalla ja ymmärrettävällä tavalla. Mahdollinen puute voi siis 

syntyä itse omasta työstä ja taidoistani tutkijana, koska tutkielman lukija näkee vain 

lopputuloksen, jonka minä koin keskeiseksi tiivistää keräämästäni aineistosta 

tutkielmani tuloksiin. Subjektiivisuuden mahdollisuudet ja vaarat aineistojen 

analyysiä tehdessä oli tähän liittyen tärkeätä pitää mielessä tutkielman teon edetessä. 
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Kaikki haastatellut terveysteknologian käyttäjät olivat minulle tuttuja henkilöitä, 

joihin minulla oli tutkimuksen suorittajana muodostunut jo ennen haastattelujen 

toteutumista henkilökohtainen suhde. Tämä voidaan nähdä tutkimuksellista 

objektiivisuutta rajoittavana tekijänä. Toisaalta maisterintutkielman suorittajana 

minulla oli rajallinen määrä resursseja ja aikaa käytössäni aineiston laatimiseen ja jo 

ennestään tuttujen henkilöiden haastattelu teki prosessista kokonaisuutena helpomman 

sekä tehokkaamman suorittaa. Kokonaisuudessaan terveysteknologia ja itsensä 

mittaaminen olivat myös itselleni tuttuja aiheita jo ennestään, tutkielman aiheeseen 

liittyvän kuuden vuoden mittaisen työurani ja urheilutaustani takia. Tämä antoi 

monipuolisemmat lähtökohdat koko tutkielman aiheen tarkasteluun ja ilmiön 

syvempään ymmärtämiseen. Aihetta kohtaan olemassa olevan oman subjektiivisuuden 

takia itse lopullisen analyysin objektiivisuus on saattanut kuitenkin myös heikentyä, 

koska minulla on tutkijana olemassa jo ennestään vahvoja näkemyksiä ja kokemuksia 

aiheesta ja sitä kohtaan. 

 

Haastattelujen osalta mahdollinen luotettavuuteen vaikuttava tekijä voi olla myös se, 

että valitsinko haastatteluihin sopivia henkilöitä ja millä perusteilla tein nämä valinnat. 

Olivatko valitut yksilöt siis riittävällä tavalla tutkittuun aiheeseen sopivia vai olivatko 

kaikki haastattelut kokonaisuuksina liian kaukana toisistaan, suhteessa esimerkiksi 

haastateltujen terveysteknologisten laitteiden käyttöön? Tällaisten eroavaisuuksien 

löytymisen voi mielestäni nähdä kuitenkin myös etuna ja rikkautena suhteessa 

tutkielman tuloksiin.  
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5. Tulokset 
 

Poliittisia asiakirjoja ja strategioita lukiessa tuli hyvin ilmi biopolitiikan luonne 

tulkinnanvaraisena hallinnan rationaliteettina. Hallinnallisten tavoitteiden ja 

kansalaisia kohtaan asetettujen odotusten löytäminen oli monesti haastavaa ja 

tulkinnan varaista. Biopolitiikka on osoittautunut tutkielmani teoreettisen 

viitekehyksenkin perusteella luonteeltaan etäältä tapahtuvaksi hallinnaksi, jolla 

pyritään vaikuttamaan kansalaisten elämään (mm. Dean, 2010; Foucault, 2008). Tämä 

epäsuoran hallinnan tekijä hallinnan luonteessa tukeekin mielestäni sitä, miksi 

biopoliittisten tekijöiden löytäminen ei ollut Suomen valtion kansalaisiin kohdistuvan 

hallinnan tavoitteista monesti löydettävissä suoraan asiakirjojen kirjoitetusta tekstistä. 

Tämä tarkoitti sitä, että minulla tutkijana oli myös oleellinen vastuu luetun tekstin 

tulkitsemisessa biopoliittisen hallinnan näkökulmasta ja muistutti myös 

haastatteluiden tuloksiin liittyen tarkan ja harkitun tulkinnan merkityksestä. 

 

5.1 Biopoliittisen hallinnan tavoitteiden ilmeneminen Suomen valtion sosiaali- 

ja terveyspoliittisissa asiakirjoissa 
 

Analysoimieni asiakirjojen perusteella näyttää siltä, että Suomi on hyvinvoinnin ja 

biopoliittisen hallinnan rakenteeltaan edelleen murroksessa. Uusliberalismin 

yksityistämisen ja yksilön korostamisen elementit ottavat jatkuvasti suurempaa roolia 

osana Suomen valtion hallintamentaliteettia, mutta sosiaalisen hallintamentaliteetin 

mukaiset aatteet ovat kuitenkin edelleen vahvasti läsnä kaiken taustalla, josta 

keskeisenä esimerkkinä ilmeni hyvinvointivaltion rakennetta edustavan 

sosiaaliturvajärjestelmän olemassaolo (Kaisto & Pyykkönen, 2010; Miller & Rose, 

2010). Suomen hallituksen hallitusohjelmassa hallinnan rationaliteetit ja biopoliittiset 

tavoitteet tuodaan esille hyvin yleisellä tasolla, keskittyen järjestelmien ja 

instituutioiden toiminnan ja resurssien parantamiseen. Näistä yleisemmän tason 

hallinnallisten suuntaviivojen tarkastelusta oli luontevaa edetä tarkastelemaan 

hallituksen ja eduskunnan alaisuudessa toimivien hallinnollisten elinten hallinnan 

rationaliteetteja ja biopoliittisia tavoitteita. Yleisemmän tason lähtökotien vertailu 

esimerkiksi STM:n sekä STM:n alaisuudessa toimivan THL:n strategioihin ja 
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tavoitteisiin antoi arvokasta pohjaa ja tulkinnanvaraa siihen, millä tavoin ylimmän 

hallinnon tason asettamat suuntaviivat näkyvät alempien hallinnollisten tasojen 

toiminnassa ja tavoitteissa, jotka taas ovat lähempänä kansalaisille esiintyvää 

konkretiaa. 

 

5.1.1 Suomen valtion biopoliittisen hallinnan rationaliteetit 

 

Sanna Marinin hallitusohjelman osion 3.6 “Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja 

mukaan ottava Suomi” tilannekuvassa mainitaan Suomen valtion hyvinvointimallin 

kulmakiviksi muun muassa “suuri sosiaalinen liikkuvuus” ja “aktiivinen 

kansalaisyhteiskunta” (Valtioneuvosto, 2019). Valtio asettaa näin keskeisiksi 

peruspilareiksi kansalaisten hyvinvoinnille tekijät siitä, että kansalaisella on 

mahdollisuus löytää ja vaikuttaa omaan paikkaansa kansakunnan sosiaalisessa 

rakenteessa sekä sen, että aktiivisena oleminen on hyvä asia. Yksilön näkökulmasta 

tämän voisi tulkita niin, että valtio kannustaa vapaaseen vastuunottamiseen. 

Seuraavassa virkkeessä luodaan yhdistävä motiivi näille kahdelle kulmakivelle: 

ihmisten osallistamiseen ja hyvinvointiin ei ole investoitu resursseja vain siksi, että 

siihen on ollut varaa investoida, vaan siksi, että “...vaurastuisimme yhteiskuntana.” 

(Valtioneuvosto 2019:143).  Suomen hallitus näyttäisi siis perustelevan varojen 

investointia sillä, että hyvinvointiin käytettävien resurssien kautta esimerkiksi valtion 

kansantaloutta kyetään vahvistamaan. Yhteiskuntana vaurastumisen mahdollistumisen 

täytyy näin pitää sisällään ihanteen tuottavammasta, vaurautta lisäävästä kansalaisesta. 

Valtio siis pyrkii investoimaan yksilöiden hyvinvointiin, jotta he olisivat 

hyödyllisempiä kansalaisia “kansakunnan vaurastumiselle”. 

Suomen valtion biopoliittisten hallinnan rationaliteettien ja myös teknologioiden 

(Miller & Rose, 2010) perustavanlaatuisena taustatekijänä näyttää olevan edelleen 

hyvinvointivaltion mallin mukainen, vahvan talouden kautta toimiva ja ylläpidettävä 

sosiaaliturvajärjestelmä. Etenkin STM:n (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011, 2018) 

asiakirjoista voi tulkita sosiaaliturvajärjestelmän olevan itsessään se perustana toimiva 

hallinnallinen rationaliteetti, jonka päälle rakennetaan hyvinvointia ja yhteiskunnan 

tehokkuutta tukevia toimia, jota myös seuraava lainaus tukee: ”Sosiaaliturva on 

yhteiskunnan lupaus yksilön hyvinvoinnin turvaamiseksi.” (Sosiaali- ja 
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terveysministeriö, 2018:12). Sosiaaliturva pyrkii siis olemaan kaikille tasapuolinen 

valtion tarjoama perusturva, joka pyrkii yhä enemmän ennaltaehkäisten ja 

osallistumista lisäten (peruspalveluita tehostamalla ja monipuolistamalla) 

rohkaisemaan kansalaisia työntekoon.   Kun valtio tarjoaa turvaa ja 

oikeudenmukaisuutta, nähdään yksilölle muodostuvan vahvempaa halua osallistua 

yhteiskunnan toimintaan ja osaamisensa ylläpitämiseen, jatkuvan oppimisen kautta.  

Suomen valtion pyrkimyksissä parempaan hyvinvointiin onkin siis asiakirjojen 

perusteella nähtävissä edelleen vahvoja sosiaalisen hallinnan mentaliteetin tekijöitä 

(Miller & Rose, 2010; Saari, 2010). Kaikkien oikeutta sosiaaliseen hyvinvointiin ja 

sosiaaliturvaan korostetaan ja faktaa siitä, että valtio on tukena elämän riskitilanteiden 

yllättäessä kansalaisen. Sosiaaliturva tuntuu edelleen luovan pohjaa Suomen valtion 

hallinnan rakenteissa uusliberalististen tekijöiden mahdollistajana: kaikille oikeutetun 

sosiaaliturvan pohjalta halutaan turvata kaikille mahdollisuuksia osallistua ja 

mahdollisuus ”…parhaaseen mahdolliseen terveyteen” (Sosiaali- ja terveysministeriö, 

2011:4). Suomen valtion tarjoama sosiaaliturva etuuksien ja palvelujensa tuloksena 

toimii siis rohkaisijana tehokkaampaan työntekoon, ja tätä kautta kansalaisten vastuun 

ottamiseen omasta hyvinvoinnista, vastuullisena kansalaisena, kun hyvinvointivaltion 

tapaisesti valtio tarjoaa perustarpeet hyvinvoinnille. Suomen valtion voisi siis nähdä 

tarjoavan ”putoamisalustan” kaikille kansalaisille, joka tukee kriisitilanteiden tullen 

hyvinvointia, toimien kuitenkin samaan aikaan ponnahduslautana yksilöllisempään 

hyvinvoinnin vastuunottoon. Palveluita, sosiaalietuuksia ja taloudellista turvaa 

tarjoava sosiaaliturva halutaan nähdä työn tekoon kannustavan järjestelmän lisäksi 

järjestelmänä, joka mahdollistaa kansalaisten terveenä eläkkeelle siirtymisen ja 

”…rohkaisee ihmisiä myös itse edistämään hyvinvointiaan.” (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2011:6). 

Sosiaaliturvan lisäksi hallinnallisena rationaliteettina esiintyy haaste väestön 

ikääntymisestä ja sitä kautta myös osatyökykyisen väestön huomioonotto 

tulevaisuudessa. Työelämään takaisin tulemista esimerkiksi eläkkeeltä pyritään 

tukemaan. Osaksi yhteiskunnan työvoimaa halutaan valjastaa kaikki myös 

mahdollisesti työkykyiset kansalaiset ja tähän liittyen myös työnantajien valmiutta ja 

heille suunnattuja kannustimia palkata osatyökykyisiä pyritään tukemaan (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2011:8). Potentiaalista työntekijää pyritään tarkastelemaan 

enemmän sen kautta, millaista työtä hän pystyisi tekemään, eikä pyritä niinkään 
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selvittämään ja määrittelemään, millaisia rajoitteita työllistymiselle yksilöllä 

mahdollisesti on. Valtio pyrkii siis lisäämään kokonaistehokkuutta tekemällä kaikista 

tarpeellisia ja hyödyllisiä työelämälle (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011:8). 

Kokonaistehokkuuteen liittyen sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään 

ennaltaehkäisevämmiksi, jotta kansalaisten työkykyä pystytään pitämään paremmin 

yllä ja työkyvyn mahdollinen aleneminen olisi mahdollista tunnistaa riittävän aikaisin. 

Sairauden hoidosta mennään siis kohti hyvinvoinnin aktiivista edistämistä ja 

ennaltaehkäisyä, jolla saataisiin elämänlaadun ja tuottavuuden parantamisen lisäksi 

hillittyä sosiaalimenojen kasvua (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011:6). Teknologian 

ja tietovarantojen hyödyntämisellä pyritään laajentamaan sosiaali- ja terveyden 

huollon mahdollisuuksia. Teknologia mahdollistaa tietojen tehokkaamman 

keräämisen ja asiakkaiden palvelutarpeiden arvioimisen, joka mahdollistaa 

ennaltaehkäisevämpiä toimia. STM:n strategian lopussa esille tuodut 

seurantaindikaattorit antavat viitteitä siitä, millä tavoin tietovarantoja pyritään 

hyödyntämään terveyden ja hyvinvoinnin kehittymisen seurannassa  (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2011:5 ja 23). STM:n (2018:17) mainitseman ”digitaalisen 

omahoidon” kautta tulee sosiaali- ja terveyenhuollon tehokkuuden kehittämisessä 

myös esille tutkielmani ytimessä oleva terveysteknologia: (Terveys)teknologia 

näyttäytyy osana ennaltaehkäisevämpiä palveluita uuden työkalun muodossa, joka 

auttaa ”yksilöa auttamaan itseään”, ja jonka tuloksena sosiaali- ja terveydenhuollon 

resursseja vapautuu enemmän henkilökohtaisempaa ohjausta vaativiin tehtäviin. STM 

pyrkii siis digitalisaation mahdollistavan omahoidon lisäämisen kautta antamaan lisää 

vastuuta niille, ”…jotka eivät tarvitse tukea” ja jonka tuloksena ammattilaisille jää 

aikaa sitä enemmän tarvitseville (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2018). 

Terveysteknologia tuntuu näin näyttäytyvän STM:n tunnistamana tulevaisuuden 

terveydenhuollon työkaluna, jolla yksilöiden tietoisuutta ja vastuunottoa omasta 

terveydestä saataisiin lisättyä ja samalla resursseja saadaan suunnattua niitä eniten 

tarvitseville. Itsensä mittaamisen voi näin mielestäni nähdä potentiaalisena 

terveydenhuoltojärjestelmän resurssien vapauttajana. 

Toimivan sosiaaliturvanjärjestelmän tarjoaman perustan pohjalta tavoitellaan siis 

kansalaisten yhteiskunnan osana olemisen ja osallistumisen lisäämistä, jonka halutaan 

luovan ilmapiiriä kansalaisten vahvemman yksilöllisen vastuun ottamiselle oman 

hyvinvoinnin ja osaamisen ylläpidosta. Tämä yhdistettynä ikääntyvien ihmisten 
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toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen näyttäytyy asiakirjojen perusteella Suomen 

biopoliittiseksi tieksi tulevaisuuden hyvinvointiin, poliittisesti kansainvälistyvässä 

toimintaympäristössä. Tietovarantojen ja teknologian todetaan myös laajentavan 

mahdollisuuksia toimia hyvinvoinnin ja tehokkuuden hyväksi ja näin kerätty data 

näyttäytyy yhtenä hallinnan teknologiana (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011:5). 

 

5.1.2 Kansalaisiin kohdistuvat biopoliittiset tavoitteet ja odotukset 

 

Yksi vahvimmista yhteiskunnan yksilöihin kohdistuvista tavoitteista ja samalla 

odotuksista läpi käymissäni poliittisissa asiakirjoissa oli selkeästi pyrkimys 

kansalaisten yhteiskunnallisen osallistumisen lisäämiseen, jonka rohkaisemana 

kansalaisia ohjataan suuremman vastuun ottamiseen. Osallistumisen mahdollisuus 

halutaan taata turvaamalla kaikille oikeus hyvinvointiin ja  parhaaseen mahdolliseen 

terveyteen (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011:4). Kun yksilö on osallistuvampi, 

mahdollistaa se uudenlaisia tapoja hyvinvoinnin edistämiseen ja työtehokkuuden 

parantamiseen (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2018). Suomen valtio haluaa siis nähdä 

kansalaisensa osana yhteiskuntaa, joilla on halua osallistua ja vaikuttaa, ja jotka myös 

kokevat pystyvänsä osallistumaan ja vaikuttamaan. 

Toinen vahvasti esille tullut odotus liittyy väestön yksilöllisen vastuun lisäämiseen. 

Julkisen vallan ottaessa vastuun perusoikeuksien turvaamisesta (esimerkiksi 

sosiaaliturvajärjestelmä), odotetaan yksilön kantavan vastuuta valinnoistaan ja tätä 

kautta edistävän myös itse omaa hyvinvointiaan (mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, 

2011, 2018). Kun kansalainen tekee parempaan elämänlaatuun johtavia valintoja, on 

hänellä tällöin yhteiskunnan tuki takanaan. Sosiaaliturvan osana olevan yksilön 

odotetaan siis edistävän myös itse omaa hyvinvointiaan olemalla vastuullisempi ja 

ottamalla vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. THL:n (2020) mukaan myös 

asiantuntijoiden osaamisen vahvistamisen ja tätä kautta tiedon välittämisen 

vahvistuessa kansalaisille vahvistuu myös kansalaisten omaehtoisen terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäminen. Se tieto, jota kansalainen omaa ja millaista tietoa hänelle 

on viranomaisten toimesta välitetty vaikuttaa keskeisesti niihin toimiin, joita 

kansalainen tekee oman terveyden ja hyvinvointinsa edistämiseksi (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, 2020). Päätöksenteon pohjana olevan jaetun tieteellisen tiedon ja 
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tilastojen voikin siis näin nähdä toimivan perustana sille, millaisia odotuksia 

kansalainen kokee yhteiskunnan asettavan hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. 

Tämän tiedon välittämisen, josta mm. THL (2020) asiakirjoissa puhuu, voi näin nähdä 

muodostavan yksilölle sen kehyksen ja ihanteen, jonka pohjalta yksilö pyrkii 

toimimaan yhteiskunnassa ja kantamaan vastuuta hyvinvoinnistaan. Tämä esimerkki 

jaetusta tiedosta näyttäytyy näin mielestäni esimerkkinä niistä normeista, joita Suomen 

valtio pyrkii muodostamaan yksilöihin kohdistuvien biopoliittisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja joilla kansalaisten omaehtoista terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistä saadaan lisättyä (mm. Miller & Rose, 2010). Tavoitteeseen välittää ja 

tarjota enemmän tietoa voidaan liittää myös OKM:n (2019:2) määritelmä siitä, että 

sivistyneempi kansalainen kokee elämänsä merkityksellisempänä ja luottaa tätä kautta 

enemmän yhteiskuntaansa. Kun yhteiskunta  tarjoaa yksilölle mahdollisuuksia sivistää 

itseään, kokee hän näin ollen luottavansa enemmän yhteiskuntaan (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2019). 

Etenkin työnteon näkökulmasta yksilöiden odotetaan myös kehittävän jatkuvasti omaa 

osaamistaan, jolla mahdollistetaan pidempiä työuria ja turvataan näin työvoiman 

riittävyyttä tulevaisuudessa. Työntekijöiden tulee olla tulevaisuudessa 

”resilientimpiä” eli kestävämpiä muutokselle ja sinnikkäämpiä tavoittelemaan 

tekemänsä työn päämääriä (Työterveyslaitos, 2020). Yksilön odotetaan siis 

huolehtivan paremmin omasta työkyvystään ja myös työllistymiskyvystään 

ylläpitämällä henkilökohtaisia, työllistymisen mahdollistavia taitojaan. Tällä 

tavoitellaan myös kansalaisten osaamisen vanhentumisen ennaltaehkäisyä teknologian 

kehittyessä ja muuttaessa työelämän osaamisvaatimuksia. Tekoälyn kehittyessä ja 

ottaessa haltuun työtehtäviä, joista kone selviytyy ihmistä tehokkaammin, tulee 

kansalaisten huolehtia ja kehittää luovia ja sosiaalista älykkyyttä vaativia taitojaan 

pysyäkseen arvokkaana työvoimallisena resurssina (Työterveyslaitos, 2020:96). 

Yksilöiltä edellytetään vahvempaa uusiutumiskykyä, työelämän ”metataitojen” 

(tietoisuus itsestä, proaktiivisuus ja työuran hallinta) korostuessa (Työterveyslaitos, 

2020). Työntekijän tulee siis olla kyvykäs, hyvinvoiva ja aktiivinen eli 

kokonaisvaltainen yksilö työelämässä (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2018:12). 

Edellä mainittuja konkreettisempi kansalaisiin kohdistuva esille tullut odotus on tarve 

työurien pidentymisestä väestön ikääntyessä. Kansalaisten tulee pysyä pidempään 

terveempinä ja tehdä tätä kautta terveiden elinvuosien lisääntyessä myös pidempiä 
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työuria. Terveempi työntekijä omaa pidemmän työuran ja paremman tuottavuuden. 

Työikäisten määrän vähentyessä, tulee STM:n (2011:7) mukaan työuria pidentää 

niiden alku- ja loppupäistä. Työntekijöiden halutaan myös olevan terveempiä 

pidempään, jotta parempi tuottavuus ja pidemmät työurat ovat mahdollisia. 

Kansalaisten ottaessa enemmän vastuuta yksilöllisestä hyvinvoinnistaan, lisääntyy 

eliniän pitenemisen tuloksena myös terveiden elinvuosien määrä, joka mahdollistaa 

pidempiä työuria. Elintavoiltaan terveemmän kansalaisen todetaan kykenevän 

pitämään yllä paremmin työkykyään, lihavuuden ja vähäisen liikunnan ollessa 

keskeisiä esteitä tälle (Työterveyslaitos, 2020:67). Ikääntyneiden toiminta- ja 

työkyvyn ylläpitäminen nähdään yhtenä tienä hyvinvointiin ja esimerkiksi eläkkeellä 

olevilta kansalaisilta odotetaankin myös osa-aikatöiden tekemistä tulevaisuudessa. 

TTL (2020:66) toteaa väestön ikääntymisen tuottavan ”…yhteiskunnallista ja 

yksilöllistä painetta työurien pidentämiseen.”. Tämän voi mielestäni nähdä suoraan 

kansalaisiin kohdistuvana odotuksena pidemmistä työurista yhteiskunnan 

toimintakyvyn ylläpitämiseksi. TTL (2020:94) toteaa myös raportissaan, että 2030-

lukua kohti mentäessä työntekijän omasta hyvinvoinnista kannettavan vastuun ja 

työkyvyn ylläpitämisen korostuessa, tulee riittävästä mielenterveydestä sekä 

osaamisen kehittämisestä huolehtiminen olemaan myös keskiössä. Kansalaisten tulee 

siis pysyä pidempään terveempinä ja tehdä tätä kautta terveiden elinvuosien 

lisääntyessä myös pidempiä työuria. Terveempi työntekijä omaa pidemmän työuran ja 

paremman tuottavuuden. 

Suomen valtio haluaa ja odottaa siis tulevaisuudessa kansalaistensa olevan 

aktiivisempia yhteiskunnan toimintaan osallistujia, jotka pitävät yllä ja jatkuvasti 

kehittävät työelämän taitojaan ja hyvinvointiaan. Taitojen ylläpitoon ja kehittämiseen 

liittyen väestön ja yksilöiden odotetaan myös ottavan itse yhä enemmän vastuuta 

omien taitojen, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidosta ja kehittämisestä, ollessaan 

samalla kestävämpiä (resilientimpiä) työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuville 

muutoksille. Kansalaisten odotetaan myös tekevän pidempiä työuria terveiden 

elinvuosien lisääntyessä ja lisäävän näin kokonaistuottavuutta. Yhteen vedettynä 

Suomen valtio odottaa vahvimmin kansalaistensa kantavan itse suurempaa vastuuta 

työkyvyn ja ammatillisen osaamisensa sekä terveyden ja hyvinvointinsa ylläpidosta 

nyt ja tulevaisuudessa. Kun yksilön ja yhteiskunnan oikeudet ja velvollisuudet ovat 

tasapainossa, edistää tämä kokonaisvaltaista sosiaalista kestävyyttä (Sosiaali- ja 
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terveysministeriö, 2011:10). Voidaankin todeta, että läpikäytyjen poliittisten 

asiakirjojen perusteella Suomen valtio tunnistaa terveemmän ja hyvinvoivan 

kansalaisen tehokkuudeltaan paremmaksi yhteiskunnan jäseneksi. 

 

5.2 Haastattelut yksilöiden terveysteknologian käytöstä 
 

Taustasyyt laitteiden käytön aloittamiselle vaihtelivat haastateltavien välillä 

tavoitteelliseen urheiluun, työhön, elinympäristöön (lapsuus ja perhe) ja 

sairastumiseen liittyvien tekijöiden välillä.  

Neljällä haastateltavista tavoitteellinen urheilu tai liikunta oli vahvimpana tekijänä 

terveysteknologian käytön aloittamisen taustalla. Muutama heistä koki itsensä 

mittaamisen tulleen osaksi elämää urheilun mukana, laadukkaamman harjoittelun ja 

harjoittelun seurannan mahdollistajana. Moni näkikin itsensä mittaamisen osana 

paremmaksi urheilijaksi tulemista. Mies, 29 vuotta totesikin itsensä mittaamisen 

merkityksestä (kestävyys)urheilussa:  

”Joo no urheilussahan toi itsensä mittaaminen tulee aika silleen puolivalmiisti, että jotta 

pystyy niin kun ymmärtää paremmin siitä, että miten kehittyy urheilijana, niin se on totta kai 

ihan suotavaa, että on kaikennäköistä mittaria mukana (harjoittelussa).” (Mies, 29 vuotta) 

Yhdellä haastateltavista tähän liittyi myös valmentajan ehdotus laitteen käytön 

aloittamiselle ja myöhemmin puoliammattimaisen uran aikana myös urheiluseuran 

urheilijoille esittämä vaatimus itsensä mittaamisesta. Laitteen käytön aloitus osana 

urheilua mahdollisti yhdelle haastattelijoista samalla myös harjoituspäiväkirjan käytön 

aloittamisen, kun urheilukellon tallentama data tallentui automaattisesti laitteen 

valmistajan tai jonkun muun toimijan yhteensopivalle, datan analysoinnin 

mahdollistavalle alustalle. Harjoituspäiväkirjan pitäminen osoittautui olevan tärkeä 

osa itsensä mittaamista monelle muullekin haastateltavalle. Terveysteknologian 

käytön äärelle oli tuonut myös ärsytys oman kestävyyskunnon riittämättömyydestä 

harrastetussa lajissa ja näin pyrkimyksestä laitetta käyttämällä kunnon parantamiseen.  

Urheilun ja liikunnan ohella vahvimpia taustatekijöitä käytön aloittamiselle olivat 

muun muassa tavoitteellista urheilua harrastaneilta lapsilta käyttöön ”periytynyt”, 

sykettä mittaava urheilukello, lapsuudessa hyvinvointia ja terveyttä kohtaan 
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rakentuneen kiinnostuksen ja vakavamman sairastumisen kautta yhdistyneet syyt sekä 

hyvinvointiteknologiaan liittyneiden opintojen kautta herännyt kiinnostus itsensä 

mittaamista kohtaan, joka myöhemmin vahvistui ja lisääntyi biohakkeroinnin parissa 

tehdyn työn kautta. 

Suurimmalla osalla haastateltavista taustalla käytön aloitukselle oli myös puhtaasti 

halu ja kiinnostus oman terveysdatan tallentamiselle käytetyn laitteen avulla, jotta 

esimerkiksi oman liikunnallisen kehityksen, aktiivisuuden tai muun terveyteen 

liittyvien tekijöiden tarkastelu ja seuranta olisi tarkemmin mahdollista. 

 

5.2.1 Haastateltavien motiivit terveysteknologioiden käyttöön 

 

”Enpä minä laitetta käyttäisi, jos en kokisi sitä tarpeelliseksi ja hyväksi työkaluksi” (Nainen, 

62 vuotta) 

Haastateltavia motivoi laitteiden käyttöön ja itsensä mittaamiseen vahvimmin laitteen 

mahdollistavan objektiivisen datan kerääminen, oman subjektiivisen havainnoinnin 

tueksi. Tähän yhdistyi monen vahva halu kasvaa ihmisenä ja voida paremmin. Laitteen 

käyttöön motivoi siis se, että itsensä mittaamisella tallennettava terveysdata toimii 

tukena omille tunneperäisille havainnoille. Se koettiin siis työkaluna, jolla käyttäjä 

pystyy tilastoimaan ja seuraamaan omaa hyvinvointia ja terveyttä, esimerkiksi 

liikuntasuorituksia ja unen rakennetta. Kerätty data toimii elämän muutosten 

seurannan tukena ja sen tallentumisen kautta mahdollistuu myös esimerkiksi oman 

fyysisen kunnon kehittymisen seuranta, joka taas toimii motivaattorina aktiivisena 

pysymiselle. Monen haastateltavan vastauksissa, liittyen motivaatioon laitteen 

käytölle, painottui myös pidempiaikaisten hyvinvoinnin trendien seuranta, jonka 

itsensä mittaamisen datan tallentuminen mahdollistaa. Ihmisen muistin kapasiteetti on 

rajallinen ja näin teknologia tarjoaa apua tiedon tallentumiseen. Mitattu terveysdata 

voi toimia konkretisoivana työkaluna pidempiaikaisten muutosten huomaamisessa, 

joka motivoi itse laitteen käytön lisäksi myös voimaan paremmin. Tähän liittyen 

itsensä mittaaminen koettiin myös järjestelmällisyyttä tarjoavana työkaluna, kun oman 

menneisyyden mitattu ja tilastoitu terveysdata auttaa näkemään tehtyjä muutoksia ja 

ymmärtämään näiden vaikutusta omaan hyvinvointiin. Laitteen koettiin myös 
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parantavan huomion kiinnittämistä sellaisia hyvinvoinnin tekijöitä kohtaan, joihin ei 

muuten olisi tajunnut edes kiinnittää huomiota. 

Muutosten seurannan ja niiden huomaamisen koettiin toimivan myös 

voimaannuttavana tekijänä omaa elämää ja terveyttä kohtaan, kun itseään mittaamalla 

on saanut kokemuksen oman terveyden paremmasta haltuun ottamisesta. Etenkin 

liikuntasuorituksia mitattaessa tallentunut datan koettiin antavan myös vertailupohjaa 

omiin aiempiin suorituksiin ja myös vertailulle muiden liikuntasuorituksiin, joka taas 

voi toimia innostajana paremmille liikuntasuorituksille, kun ”…haluaa juosta 

paremmin kuin muut käyttäjät.” (Mies, 25 vuotta).  

Tavoitteellinen urheileminen oli myös yksi vahva motivaattori, kun 

terveysteknologinen laite tarjoaa harjoitusten tallentamisen ja analysoinnin lisäksi 

myös paljon informaatiota itse harjoitusten aikana, esimerkiksi sykkeen, nopeuden ja 

matkan mittaamisen muodossa. Haastateltujen urheilijoiden lisäksi myös moni muu 

haastateltava koki etenkin laitteen GPS-ominaisuuden merkittäväksi syyksi laitteen 

käyttöön. Omien reittien ja muun matkadatan tarkastelu myöhemmin koettiin 

mielekkääksi ja motivoivaksi. 

Laitteiden käyttöön motivoi myös mitatun datan synnyttämä ilo ja että kaikenlainen 

oman aktiivisuuden mittaaminen on hauskaa ja mielenkiintoista. Tätä kautta datan 

koettiin toimivan myös rohkaisijana ja tukijana omassa toiminnassa. Nainen 39 vuotta 

kertoi, että laitteesta sai pelatun pelin jälkeen ”lisäadrenaliinipiikin”, kun huomasi 

suuren kalorinkulutuksen. Laitteen data loi siis tätä kautta lisämotivaatiota urheiluun. 

Haastateltava kertoi kuitenkin myös, että tieto kulutuksesta saattoi muodostua myös 

itse pelin lopputulosta suuremmaksi asiaksi, jonka voisi tulkita kertovan terveysdatan 

negatiivisesta, elämää määrittelevästä roolista haastateltavan elämässä.   

Yleinen kiinnostus mittaamista, teknologiaa ja tilastointia kohtaan oli myös 

motivoivina tekijöinä laitteiden käytölle. Itsensä mittaamisen vahva suosion 

lisääntyminen viime vuosina oli myös motivoinut yhtä haastateltavaa aloittamaan 

terveysteknologian säännöllisemmän käytön.  

Yhteen vedettynä vahvimmat tekijät haastateltavien laitteiden käytölle oli, että 

terveysteknologia mahdollistaa oman terveyden ja aktiivisuuden 

kokonaisvaltaisemman ja analyyttisemman seurannan. Seurannan mahdollistuminen 

itsensä mittaamisen avulla on voimaannuttavaa, joka luo lisämotivaatiota laitteen 
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käytölle. Terveysteknologia tuo siis oman aktiivisuuden, elämän muutokset ja 

liikuntasuoritukset näkyvämmäksi osaksi haastateltavien tavoitteissa voida paremmin 

ja saada muutoksia aikaan. Terveysteknologia mahdollistaa siis omien hyvinvoinnin 

perustekijöiden kuntoon laittamisen, joiden päälle pystyy rakentamaan vankemmin 

halutun kaltaista elämää:  

”Mua motivoi laitteen käyttöön voimakas halu kasvaa ja voida paremmin, kun ikään kuin 

perustason hyvinvoinnin pilarit on unen, levon, ravinnon ja liikunnan muodossa saanut 

hyvään kuntoon, on tämän päälle helpompaa lähteä rakentamaan muita asioita.” (Mies, 38 

vuotta) 

 

5.2.2 Laitteiden käytettävyys ja käytön mielekkyys 

 

Laitteiden käytettävyys oli haastateltavien mielestä pääasiassa helppoa ja mielekästä. 

Monella oli kokemus, että laitteiden käytettävyys on teknologian kehittyessä 

parantunut merkittävästi viimeisten viiden-kymmenen vuoden aikana, laitteiden 

muuttuessa jatkuvasti kooltaan pienemmiksi ja näin vaivattomammiksi käyttää. 

Tämän kehityksen mukana laitteiden ominaisuudet ovat myös kehittyneet jatkuvasti ja 

käytettävyydestä on tehnyt mielekkäämpää myös akun pidempiaikainen kesto, uudet 

ja tarkemmat ominaisuudet esimerkiksi unen ja aktiivisuuden seurantaan sekä yhä 

laadukkaampien laitteiden edullisempi hinta. Erityisesti älysormusta käyttäneet 

haastateltavat kokivat sormuksen ”ylittäneen tietyn kynnyksen” laitteen teknologisen 

muotoilun tuloksena. Koska laite on vain sormuksen kokoisena omassa sormessa, 

mitaten muun muassa oman unen rakennetta ja aktiivisuutta, saattaa laitteen 

olemassaolo kätevyytensä ja huomaamattomuutensa johdosta jopa välillä unohtua. 

Tarvittavien toimenpiteiden määrä suhteessa käytettyyn laitteeseen näytti siis olevan 

todella keskeinen tekijä laitteen käytettävyydessä ja siinä, kuinka mielekkäältä käyttö 

tuntui. Mobiilisovellusta älypuhelimen avulla käyttävä haastateltava kertoikin, että 

kokee lenkin aikana datan seuraamisen hankalaksi, koska se vaatii aina puhelimen 

esille ottamisen ja näytön avaamisen.  

Käytettävyyden tasoon vaikutti myös tunne datan luotettavuuden tasosta. Jos 

esimerkiksi kahdella laitteella mitatun unen tiedot olivat epäjohdonmukaisia tai 

laitteen mittaama lenkin pituus ei aina vastannut todellisuutta, vaikutti tämä käytön 
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mielekkyyteen. Toisaalta mies 22 vuotta, jolla oli käytössään ranteesta sykettä 

mittaava urheilukello, totesi laitteen käytön olevan mukavaa juuri sen takia, että se ei 

kerro liian tarkkaa dataa omasta kehosta:  

”Tää on vielä sen verran yksinkertainen laite, että se on niin kun ihan kiva käyttää, että se ei 

mitään ihan hirveän tarkkaa dataa anna niin kun siitä omasta kehostani ja tälleen. Että jos 

olisi vielä niinku tarkempi laite omassa käytössä, niin voisin uskoa, että voisi niin kun käydä 

ehkä ahdistavaksikin, jos seuraisi niin kun ihan koko ajan, että mitä kehossa tapahtuu ja tosi 

tarkasti seurais unta, niin ehkä itse en niin tarkasti haluu seurata oman kehon toimintaa”. 

(Mies, 22v) 

Käytettävyyden tasoon koettiin vaikuttavan myös laitteiden tarjoama konkreettinen 

data ja kuinka helppoa sitä on käyttäjänä ymmärtää. Yksi haastateltavista kertoi myös 

löytävänsä edelleen jatkuvasti laitteesta uudenlaisia käyttömahdollisuuksia. 

 

5.2.3 Terveysteknologian käytön koetut hyödyt ja haitat 

 

Jo aiemmin esille tuotujen, käytön motivaattoreina toimivien tekijöiden lisäksi 

haastateltavat kokivat itsensä mittaamisen hyödyksi sen, että sen tarjoaman datan 

avulla alkaa kiinnittämään uudenlaisella tavalla huomiota asiaan, jota on alkanut 

laitetta käyttämällä seuraamaan ja toisaalta laitteen avulla voi oppia kiinnittämään 

huomiota aivan uudenlaisin asioihin omassa hyvinvoinnissaan. Itsensä mittaaminen 

oli tämän kaltaisen seurannan mahdollistumisen kautta saanut kiinnostumaan 

enemmän esimerkiksi omasta unesta ja sen rakenteesta, kun myös jälkikäteen pystyy 

ymmärtämään paremmin ja vahvistamaan datan avulla sitä, millaiseen terveysdataan 

omat arjen valinnat ovat johtaneet.  

”Tää (terveysteknologinen laite) niinku parhaimmillaan antaa sinulle dataa, mutta ei se data, 

ei siitä ole mitään hyötyä, jos sä et niinku käytä sitä mihinkään” (Mies, 29 vuotta) 

Moni toi esille vahvaksi hyödyksi sen, että terveysteknologinen laite voi toimia tukena 

ja työkaluna osana sitä muutosta, jonka yksilö haluaisi saada esimerkiksi terveydessä 

tai fyysisessä kunnossaan aikaan. Muutoksen tekemiseen ja siihen pyrkimiseen liittyen 

moni haastateltavista kuitenkin totesi, että terveysteknologinen laite ei koskaan saa 

muutosta aikaan ihmisen puolesta. Motivaatio muutokselle ja varsinkin sille, että siitä 

tulisi pysyvämpi osa omaa toimintaa, täytyy aina löytyä yksilöstä itsestään. Laite antaa 
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dataa, mutta siitä ei lopulta ole mitään hyötyä, jos itse yksilö ei päätä tehdä datan 

kertomille asioille jotain: 

”…mut tavallaan se aina, aina kaatuu siihen, että kun ei se laite ihmisen puolesta mitään tee.” 

(Mies, 38 vuotta)  

Esille tulleeksi hyödyksi muodostui myös se, että terveysteknologian ja yksilöllisen 

datan keruun paremman tarjonnan ja saatavuuden tuloksena jokaisella ihmisellä on 

nykyisin aiempaa vahvempi valta oman terveyden ja hyvinvoinnin mittaamiseen ja 

muuttamiseen. Tässä on nähtävissä uusliberalismin aatteen vahvistumista itsensä 

mittaamisen ilmiön yleistymisen kautta, kun yksilön vapaus ja vastuu korostuu (Saari, 

2010). Tämän toteamuksen kautta terveysteknologian voisi nähdä biopoliittisten 

tavoitteiden ilmentymänä Suomen valtion asiakirjojen perusteella, joissa odotetaan 

kansalaisilta suurempaa yksilöllistä vastuunottoa omasta työkyvystä huolehtimalla ja 

ylläpitäen ja jatkuvasti kehittäen taitojaan. Se, että terveysteknologiset laitteet 

muuttuvat jatkuvasti edullisemmiksi sekä huomaamattomammiksi ja 

vaivattomammiksi käyttää on omiaan tukemaan tätä ihannetta paremmin omaa 

terveyttään hallitsevasta yksilöstä. 

Selvästi suurimmaksi itsensä mittaamiseen liittyväksi haitaksi ilmeni 

terveysteknologian käyttö tavalla, jossa käytetty laite alkaa määrittelemään laitetta 

käyttävän yksilön elämää ja haitallisimmassa tilanteessa elämä tapahtuu terveysdataan 

tallentavan laitteen kautta tai mitattavaa dataa varten. Tämä teema itsensä mittaamisen 

erilaisista käyttötavoista ja niiden vaikutuksista käyttäjään muodostui haastattelujen 

tulosten kannalta keskeiseksi tekijäksi kuvaamaan haastateltavien ja käytetyn laitteen 

suhdetta, suhteen muutoksia käyttövuosien aikana ja yleisemmin pohdintaan siitä, 

millainen itsensä mittaaminen on sitä toteuttavalle yksilölle hyödyllistä ja millainen 

ei. Nimesin tämän esille nousseen teeman terveeksi ja toksiseksi itsensä mittaamiseksi 

ja käsittelen tutkielmassani teemaa syvemmin näiden ilmiön eri puolia erottelevien 

termien kautta. Tätä toksista itsensä mittaamista kuvaa hyvin naisen 39 vuotta 

kertomus itsensä mittaamisen merkityksestä osana uraansa puoliammattimaisena 

joukkueurheilijana ja miten laitteen käytön lopettaminen vaikutti harjoitteluun:  

”(Laite) toi (tietoisuutta harjoitteluun), mut sit se alko niinku jossain vaiheessa menee yli ja 

sitten se, että se tosiaan sitten loi loppuvaiheessa sen, että treenit ei ole onnistuneita, jos ei 

mulla ole joku vaikka, aina pitää olla joku vähintään 700 kaloria poltettu ja jos ei oo, niin 

sitten mä en niinku ollut tyytyväinen itseeni. Niin nyt mulla ei ole niinku enää mitään (laitteen 
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käytön lopettamisen jälkeen), että mulla on tosi vapautunut olo treenaamisesta”…”se ruokkii 

semmoista vääränlaista, myöskin niin kun ajatusmaailmaa omasta terveydestä.” (Nainen, 39 

vuotta) 

Nainen 26 vuotta kuvasi omaan kokemukseensa perustuen hyvin toksista itsensä 

mittaamista suhteessa nykyisen yhteiskuntarakenteemme ja kulttuurin luomiin, 

suorittamisen haasteisiin: 

”Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä kyllä ja mun mielestä se pätee oikeasti aika paljon 

kaikkeen, just että terveysteknologia on tosi hyvä työkalu silloin, kun se on työkalu ja sä käytät 

sitä tietoisesti, mutta sitten jos siitä niinku itsensä mittaamisesta tulee riippuvuus ja se on se 

joka alkaa ajaa sua, niin sitten se taas vie sut kauemmaksi hyvinvoinnista”…”ja jos sun arvo 

alkaa perustua siihen, että miten paljon sä oot treenannut ja miten hyvin sä olet nukkunut ja 

jos tulee syyllinen olo siitä, että nyt ei ole jotain, niin siten on aika, mun mielestä se on 

huolestuttavaa”. (Nainen, 26 vuotta) 

Miehellä 25 vuotta toksinen itsensä mittaaminen oli ilmennyt pyrkimyksenä juosta 

aina sama juoksulenkki kovempaa ja kovempaa, kuin millainen se on tallentuneen 

datan perusteella edellisellä kerralla ollut.  Haastateltava kuitenkin ymmärsi ja oppi 

(liiallisen kuormituksen ja kestämättömyyden kautta) olemaan itselleen armollisempi 

ja katsomaan harjoittelua enemmän kokonaisuuden kannalta suhteessa muuhun 

elämään. Terveysteknologian käyttö on siis toiminut tälle haastateltavalle työkaluna 

hyvinvoinnin kokonaisvaltaisempaan ymmärtämiseen ja millainen vaikutus 

liikunnalla on tähän. Toksisemman itsensä mittaamisen voisi siis nähdä muuttunen 

terveemmäksi, kokonaisvaltaisempaa terveyttä tukevaksi itsensä mittaamiseksi. 

Toksisen itsensä mittaamisen kautta datan keräämisen vaarana nähtiin myös sen 

muodostuminen itseisarvoksi hyvinvoinnille.  

Moni haastateltava totesi myös yhdeksi haitoista terveysdatan yksityisyyden puutteet. 

Mitattu data tallentuu edelleen laitteiden valmistajien ja palvelujen tarjoajien 

tietokantoihin ilman riittävän selkeitä rajoituksia yksilöiden datan käytölle. Koska 

terveysteknologiset, itsensä mittaamista suorittavat laitteet ovat kaikki kaupallisia, 

kuluttajille suunnattuja elektronisia laitteita, on käyttäjien terveysdatan hyväksikäyttö 

huomattavasti helpompaa kuin jos kyseessä olisi esimerkiksi lääketieteellinen laite. 

Tässä voisikin nähdä yhtymäkohtia myös biopolitiikkaan, kun myös valtioilla voi olla 

mahdollisuuksia päästä tarkastelemaan yksilöllistä terveysdataa. Datan eettisyyteen 

liittyvä keskustelu onkin oma tärkeä osionsa liittyen läheisesti myös biopoliittiseen 
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hallintaan ja siihen, millä tavoin hallinta toteutuu nykymaailmassa teknologian kautta. 

Ajanan (2017) esimerkki vakuutusyhtiöiden aktiivisuusrannekkeiden käytöstä 

Yhdysvalloissa osana vakuutuksien hinnoittelusta on mielestäni jo melko 

äärimmäinen esimerkki yksilöllisen terveysdatan merkityksen korostumisesta 

kansalaisen elämän keskiössä. Ajana (2017) on syventynyt saman artikkelin lopussa 

myös enemmän terveysdatan eettisyyteen ja biopolitiikkaan.  

 

5.2.4 Oman terveysdatan jakamisen potentiaali ja vaarat 

 

Kaikki haastateltavat eivät jakaneet omaa dataansa muiden nähtäväksi ja muutama 

dataa jakavista toteutti datan jakamista vain ystävilleen. Laajempi oman datan 

jakaminen julkisesti johonkin palveluun keskittyi vahvasti omien liikuntasuoritusten 

tietojen jakamiseen, eikä niinkään jonkin muun terveyden osa-alueeseen liittyvän 

datan jakoon. Moni heistä, jotka dataa enemmän jakoivat, kokivat, että muiden saman 

laitteen tai palvelun käyttäjien dataan vertailemisesta on voinut saada motivaatiota 

omaan liikunnalliseen harjoitteluun, kun muut käyttäjät ovat saattaneet esimerkiksi 

juosta jopa samoja reittejä pitkin kulkevia lenkkejä. Palvelu, johon dataa 

liikuntasuorituksista jaettiin, toimi myös muutamalle samalla harjoituspäiväkirjana. 

Tavoitteellista urheilua harrastaneille datan jakaminen mahdollisti myös 

monipuolisemman vuorovaikutuksen oman valmentajan kanssa. Datan jakoon liittyen 

tunnistettiin myös kuitenkin mahdollisia haittatekijöinä, kun muutama haastateltavista 

tunnisti datan jakamisen suurimmaksi vaaraksi toksiseen itsensä mittaamiseen liittyen 

tilanteen siitä, että muiden käyttäjien dataan vertaileminen alkaisi määrittämään omia 

liikuntasuorituksia ja onnistumista. Ne suoritukset, joita nettiin ladataan eivät 

myöskään aina kerro välttämättä koko totuutta niitä jakavasta käyttäjästä, jos 

palveluun ladataan vain valikoituja liikuntasuorituksia. Tähän liittyen mies 25 vuotta 

huomautti osuvasti, että julkisesti jaettu data ei aina varmuudella kerro koko totuutta 

sitä jakavasta käyttäjästä: 

”Mutta siinä on usein silleen et ne ketkä niitä sinne laittaa, niin silleen niin sanotusti kehtaa 

laittaa. Ne on aika kovia tuloksia, pitkiä lenkkejä useimmiten”…”ja ei laiteta jokasta lenkkiä 

sinne vaan laitetaan jotain ennätyksiä”. (Mies 25 vuotta) 
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Datan jakamisen mukana tulevassa vertailun korostumisen vaarassa oli kuitenkin 

nähtävissä terveemmän itsensä mittaamisen suuntaan muuttuneita käyttökokemuksia, 

kun moni oli herännyt siihen, että muiden suorituksiin vertailemisella ei 

todellisuudessa olekaan suurta merkitystä omaan tekemiseen. Aktiivisesti 

harjoitteludataa (omia sykkeitä lukuun ottamatta) Strava -palveluun jakava 22-vuotias 

mies kuvasi tätä muutosta seuraavasti: 

”No aluksi oli vähän sellainen fiilis, että en haluaisi käyttää sitä sen takia, että alkaisi liikaa 

vertailee ja sitten kaikki muutkin näkee, että mitä tuota tekee itse. Mutta sitten mulla joku 

klikkas, että onko sillä niinku loppujen lopuksi kuitenkaan mitään väliä.” (Mies 22 vuotta) 

Mielenkiintoisia muita havaintoja terveysdataan jakamiseen liittyen oli se, että oman 

laitteen toimintaan ja dataa esiteltiin kiinnostuneille ystäville. Tämä oli johtanut 

muutamilla haastateltavilla siihen, että ystävät olivat hankkineet esittelyn tuloksena 

myös itselleen terveysteknologisen laitteen. Laitteen pelkkä olemassaolo ja sen käytön 

kuvailu käytännön esimerkkien avulla oli siis aikaansaanut terveysteknologian 

omaksumista ihmisissä, jotka ovat olleet osana haastateltavan elinympäristöä. Tämä 

havainto on todella mielenkiintoinen tutkielman tuloksiin liittyen, kun pelkällä laitteen 

fyysisellä olemuksella voidaan tämän kautta nähdä olevan vaikutusta ympäröivien 

ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvään käyttäytymiseen. Toinen 

mielenkiintoinen havainto terveysdatan jakamisesta oli Oura -sormuksen datan 

vertailu ystävien kanssa yhdessä vietetyn, alkoholintäytteisen viikonlopun päätteeksi. 

Tämän esimerkin kautta voisi nähdä, että itsensä mittaamista käytetään myös 

enemmän viihdetarkoituksiin kuin itse oman terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen. 

Tämä on mielenkiintoista erityisesti siitä näkökulmasta, että viihdekäytöllinen 

käyttötarkoitus on selvästi vastoin alkuperäistä tarkoitusta, johon itse laitteen 

valmistaja on pyrkinyt ja ei myöskään samalla mukaile terveysteknologian potentiaalia 

biopoliittisten tavoitteiden tukijana Suomen valtion näkökulmasta, kun laitteen 

tallentamaa dataa käytetään enemmän huvituksena, kuin terveyttä tukevana työkaluna.  
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5.2.5 Terveysteknologisen laitteen merkitys haastateltavien elämässä 

 

Selvitettäessä itsensä mittaamisen vaikutuksia ja sen merkityksen suuruutta 

haastateltavien elämässä, nousee tähän aiheeseen liittyen vahvimmin esiin kaikkien 

haastateltavien vastauksista se, että itsensä mittaaminen on auttanut heitä 

ymmärtämään paremmin hyvinvointiaan ja tehnyt tämän tuloksena heistä tietoisempia 

terveydestään. Kaikkien haastateltavien terveysteknologisen laitteen käytössä oli 

vastausten perusteella nähtävissä kehitystä kohti uudenlaista tasoa oman 

terveystietoisuuden kanssa. Itsensä mittaaminen oli opettanut haastateltavia 

ymmärtämään paremmin esimerkiksi elinympäristönsä ja arjen terveyteen liittyvien 

valintojensa merkitystä suhteessa omaan hyvinvointiinsa. Nämä laitteen avulla opitut 

vaikutukset omaan terveyteen ja hyvinvointiin olivat edelleen ohjanneet kohti 

toiminnan muutoksia ja tätä kautta oman hyvinvoinnin parantumista. Tätä uuden 

tietoisuuden tason saavuttamista omassa terveydessä tuki myös se, että moni 

haastateltava kertoi tallentuneen datan seurannan olleen käytön alkuvuosina 

huomattavasti nykyistä aktiivisempaa. Laitteen mittaaman terveysdatan tarkastelu oli 

saattanut muuttua päivittäisestä viikoittaiseksi tai jopa harvemmaksi, ja syyksi tälle 

kuvattiin ymmärryksen lisääntyminen oman kehon toimintaan ja erilaisten olotilojen 

tunnistaminen. Aikaväli oman terveysdatan seurannan tarkastelussa näytti siis 

vähentyneen laitteen aikaansaaman ymmärryksen lisääntymisen, eli yksilön 

terveystietoisuuden parantumisen tuloksena. Tätä tietoisuuden lisääntymistä kuvaa 

hyvin 39-vuotiaan naisen pohdinta laitteen merkityksen muuttumisesta, tietoisuuden 

lisääntyessä omaa kehoa kohtaan: 

”…koska se myös sitten opetti mulle sillon alkuun sen, että kun mun keho ei palautunut, niin 

että nyt mä en voi treenata. Että niin kun siinä (urheilukellossa) pystyy mittaamaan pelkästään 

lepo sykettä, niin tuota se oli mulla tosi korkea, silloin se ensimmäisen vuoden. Niin se niinku 

opetti mua niinku myöskin tietyllä tavalla, ehkä myös silloin mä opin jo pikku hiljaa kuuntelee 

omaa kehoa ja nyt kun mä pystyn itse kuuntelemaan omaa kehoani niiin, että sitä ei määritä 

niinku teknologia. Niin mä en tarvitse siihen enää teknologiaa, vaan mä luotan siihen mun 

omaan kehoon.” (Nainen 39 vuotta) 
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Älysormusta käyttävä 29-vuotias mies kuvasi tätä oman datan seurannan 

vähentymistä seuraavasti: 

”Älysormus on kyllä päivittäin sormessa, mut mä en päivittäin enää välttämättä enää avaa 

tota applikaatiota. Että sitä melkein niin kun tulee katsottua sillen niin kuin viikkotasolla. Ja 

että kokee että kyllä niin kun, niin en mä tiedä, sitä ei vaan niinku janoa samalla tavalla, että 

ensimmäinen juttu aamulla ei ole se, että avaa älysormuksen applikaation ja katsoo, että miten 

meni yö koska kokee, että sieltä ei ehkä samalla tavalla saa enää niinku uusia juttuja ja uusia 

oivalluksia jotka kertoo, että mitä olet tehnyt tällä kertaa eri tavalla.” (Mies, 29 vuotta) 

Nainen 26 vuotta kertoi pitävänsä välillä myös tiedostettuja, jopa muutaman 

kuukauden kestoisia taukoja laitteen käytöstä, jos hän ei halua käyttää energiaa 

terveysdatan tallentumiseen ja seuraamiseen. Tämä haastateltava tuntui käyttävän 

itsensä mittaamista todella tietoisella tavalla osana hyvinvointiaan, mitaten 

terveysdataa silloin, kun sille on olemassa jokin tarkoitus omassa elämässä. Käyttö on 

siis hänelle aina tarkoituksen mukaista, eikä vain laitteen käyttämistä mittaamisen 

takia.  

Konkreettinen esimerkki terveysteknologian käytön lisäämästä tietoisuudesta oli 29-

vuotiaan miehen huomaamat alkoholinkäytön negatiiviset vaikutukset hänen 

älysormuksensa mittaamaan terveysdataan ja etenkin unen laatuun. Tämä oli tarjonnut 

pohjaa muutokselle kohti parempia alkoholinkäyttötottumuksia, kun ymmärrys 

esimerkiksi illalla nautitun alkoholin selvästä negatiivisesta vaikutuksesta yölliseen 

sykevälivaihteluun oli lisääntynyt.  

Vastauksissa oli mielenkiintoisesti nähtävissä myös viitteitä siitä, että moni ei kokenut 

terveysteknologisella laitteella olevan kovin suurta merkitystä tulevaisuuden 

suunnitteluun tai elämänhallintaan, vaan itsensä mittaamista pidettiin tehokkaana 

työkaluna nimenomaan oman hyvinvoinnin menneisyyden ja nykyhetken 

tarkastelussa. Tämä huomio on mielenkiintoisen siitä näkökulmasta, että mielestäni 

mitatun terveysdatan vaikutus myös tulevaan on nähtävissä melkeinpä jokaisen sitä 

keräävän käytössä: kun mittaat esimerkiksi aktiivisuuttasi tai oman unen rakennetta, 

tulee näiden tietojen tarkastelu vaikuttamaan myös tulevaisuuden toimintaasi, jos 

terveysdata kertoo esimerkiksi ylirasituksesta. Tämä johtaa suurella 

todennäköisyydellä pyrkimykseen oman toiminnan muuttamisesta. Ehkä 

haastateltavien vastausten pohjalta tässä on nähtävissä myös se tekijä, kuinka paljon 

itsensä mittaaminen vaikuttaa toimintaamme ilman, että sitä edes huomaamme. 
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5.2.6 Haastateltavien motivaatio terveyteen ja koetut odotukset 

 

”Se avain onnelliseen elämään on kuitenkin se, että elää sen niin kun terveellisesti tai hyvin 

voiden. Aika no mä, mun mielestä niinku. loogisen filosofian todistuksen kautta tästä voidaan 

toki painia pidempäänkin, että miksi terveys kuuluu hyvään elämään ja hyvä elämä niinku 

terveeseen elämään. Mutta ainakin itse koen, että ne on niinku linkittyneitä.”  (mies, 29 vuotta) 

Haastatellun 29-vuotiaan miehen yllä olevaan kommenttia mukaillen, esiintyi 

haastateltavien vahvimmaksi syyksi ja motivaatioksi terveenä ja hyvinvoivana 

pysymiselle sen laaja vaikuttavuus muuhun elämään ja elämänlaatuun. Terveys ja siitä 

huolehtiminen nähtiin elämän perustana, joka antaa valmiuksia ja energiaa toteuttaa 

haluttuja asioita omassa elämässä. Moni näki siis terveyden jopa itseisarvona itse 

elämälle. Jos ei pyri pysymään terveenä, vaikeutuu samalla myös moni muukin asia 

elämässä ja asioiden aikaansaaminen. Tähän liittyen haastateltavat näkivät terveenä 

pysymisen myös sijoituksena tulevaisuuteen: kun pidän huolta hyvinvoinnistani nyt, 

vaikuttaa se myös siihen, miten voin jopa vuosikymmenienkin päästä. Terveyden 

vaaliminen nyt nähtiin siis tekijänä, jonka uskottiin tuottavan lisää arvoa myöhemmin 

omassa elämässä. Liikunnan harrastamisen myötä monen ymmärrys sen 

terveysvaikutuksista oli lisääntynyt, ja tämä oli auttanut ymmärtämään itsestään 

huolenpitämisen vaikutuksista myös tulevaisuuteen. Tavoitteellista urheilua 

harrastaneelle haastateltavalle itse urheilullinen elämäntapa teki jo itsessään elämästä 

hyvinvointia ja terveyttä vaalivaa. Jotta voi urheilla tavoitteellisesti, täytyy samalla 

muut terveyden osa-alueet liikunnan lisäksi olla myös kunnossa. Vaikka siis 

tavoitteellista urheilua harrastaessa terveenä pysymiseen ei tarvitse tämän toiminnan 

tuloksena kiinnittää huomiota, voidaan kuitenkin tässäkin yhteydessä todeta terveyden 

tulevan esille perustana elämälle, jonka päälle rakentaa parempaa suorituskykyä. 

 

Tavoitteeni terveenä pysymiseen ja työkykyisyyteen liittyvistä odotuksista kysymällä 

oli selvittää, onko haastateltavien syissä pysyä työkykyisinä ja terveinä nähtävissä 

vaikutteita yhteiskunnassa ja kulttuurissa vallitsevista normeista ja ihanteista (Miller 

& Rose, 2010). Tämän lisäksi kiinnosti selvittää, onko vastauksissa nähtävissä 

Suomen valtion sosiaali- ja terveyspoliittisista asiakirjoista suoritetun analyysin 

tuloksiin viittaavia, valtion kansalaisiin kohdistamia tavoitteita tai odotuksia.  
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Muutaman haastateltavan vastauksista oli nähtävissä, että he tunnistivat yhteiskunnalta 

tulevan odotuksen työkykyisenä pysymistä kohtaan suhteessa esimerkiksi siihen, että 

Suomen väestö vanhenee ja työvoimaa tullaan tarvitsemaan lisää tulevaisuudessa. 

Vastauksissa oli nähtävissä ymmärrystä siitä, että jos suurempi osa kansalaisista pysyy 

terveempinä, on tästä hyötyä kaikille yhteiskunnan jäsenille. Kaikki haastateltavat 

totesivat vastauksissaan jollain muotoa, että terveenä pysyminen ja hyvinvointi on 

nykyisin vahvasti esillä oleva teema ja media koettiin todella keskeiseksi tekijäksi 

tämän esillä olemiseen. Median ja sosiaalisen median koettiin muun muassa välittävän 

viestiä siitä, että liikunta ja liikunnalliselta näyttäminen olisi hyväksi. Yhteiskunnan 

huolen siitä, että uudet sukupolvet ovat nykyisin yhä edellisiä huonokuntoisempia, 

koettiin myös välittyvän median kautta. Asioiden esillä oleminen mediassa koettiin 

hyödylliseksi siitä näkökulmasta, että ”…harva hyvinvointiin liittyvien asioiden 

edistämisestä kärsii” (Mies, 22 vuotta).  Median roolilla on tässä mielestäni nähtävissä 

selvä etäältä tapahtuvan hallinnan kaava, jolla valtion biopoliittiset tavoitteet saadaan 

tuotua kansalaisten silmien eteen median erilaisia kanavia hyväksi käyttäen.  

Yksi haastateltavista koki selkeää yhteiskunnan painetta työkykyisenä pysymistä 

kohtaan. Hän koki tämän paineen kuitenkin myös hyvänä asiana siitä näkökulmasta, 

että jos osoitan yhteiskunnalle halun pysyä työkykyisenä, niin saan silloin myös 

järjestelmältä tukea terveenä ja työkykyisenä pysymiseen. Tämä muutamassa 

muussakin haastattelussa ilmi tullut ”yhteiskunnan taustatuki” on vahvasti linjassa 

Suomen valtion asiakirjojen analyysissä tulleisiin keskeisiin tekijöihin siitä, että 

Suomen valtio pyrkii lisäämään kansalaisten yksilöllistä vastuunottoa, mutta samalla 

sosiaalijärjestelmä on edelleen hyvinvointivaltion rakenteen tapaan tukena taustalla 

(mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011). Nainen 39 vuotta esitti esimerkkinä 

saadusta tuesta Kansaeläkelaitoksen tarjoaman kuntoutusterapian, jolla yksilöä tuetaan 

työelämässä pysymiseen: 

”Yhteiskunta kyllä tukee niin kun siinä, että kun haluaa niin kun hoitaa itsensä kuntoon niin 

sitä niin kun tuetaan.” (Nainen 39 vuotta) 

Haastateltavat kokivat myös, että yhteiskunta kannustaa erilaisilla keinoilla terveenä 

ja työkykyisenä pysymiseen. Mielenkiintoinen esille tullut esimerkki tästä oli 

kaupunkien ja kuntien pyrkimys luoda parempia hyvinvointi- ja 

liikuntamahdollisuuksia. Kun esimerkiksi liikunnan harrastamiselle on siis olemassa 

parempia ja monipuolisempia puitteita, motivoi se kansalaisia myös liikkumaan 
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enemmän. Tämä koettiin samalla yhteiskunnan osoitukseksi siitä, että se pitää 

kansalaisten terveyttä tärkeänä. Tämän kautta siis yksilölle syntyy tunne siitä, että 

yhteiskunta välittää hänen terveydestään tarjoamalla parempia olosuhteita 

hyvinvoinnin tukemiseen, joka taas synnyttää yksilössä velvollisuuden (odotuksia) 

voida paremmin, kun myös yhteiskunta osoittaa pitävänsä sitä tärkeänä.  

”Onhan se niinku iso asia, siis kaiken kaikkiaan yhteiskunnassa, että silloin kun ihmiset pitää 

huolta itsestään. Nyt jos ajatellaan, että miksi joku kunta tai kaupunki, kun se rakentaa 

liikuntapaikkoja, liikuntamahdollisuuksia ja monipuolisesti näin, niin sehän tarkoittaa sitä, 

että sen niin kuin kunnan tai kaupungin terveysmenot on niin kuin pienemmät, koska ihmiset 

pitää itsestään huolta.” (Nainen 62 vuotta) 

Mielenkiintoinen esille tullut tekijä työkykyisyyteen liittyviin odotuksiin oli myös 

harjoitetun ammatin synnyttämät odotukset hyvinvoinnista. Esimerkiksi toisia ihmisiä 

työkseen auttava 26-vuotias nainen koki, että yhteiskunta muodostaa ennakko-

oletuksia siitä, että yksilö, joka auttaa muita voimaan hyvin, edistää automaattisesti 

asioita myös omassa hyvinvoinnissaan: 

”Mutta sitten ehkä myös ammatillisesti musta odotetaan, että koska sitten mä autan muita 

ihmisiä voimaan hyvin ja sitten siinä on se ennakko-oletus, että toi ihminen tekee asioita oman 

hyvinvoinnin edistämiseksi ja niin.” (Nainen, 26 vuotta) 

Hyvinvointialalla työskentelevä 38-vuotias mies koki myös, että hänen odotetaan 

voivan hyvin ja pysyvän terveenä, koska tekee töitä terveyteen ja hyvinvointiin 

liittyen.  

Kaikkien haastattelujen osalta voi yhteenvetona todeta, että kaikki haastateltavat 

tunnistivat yhteiskunnan ja päättäjien toiveen siitä, että kansalaiset pysyisivät 

terveempinä ja työkykyisinä pidempään. Haastateltavat ymmärsivät, että yhteiskunnan 

kaikkien jäsenten olisi parempi olla terveitä, koska tästä hyötyvät kaikki yhteiskunnan 

jäsenet. Muutama haastateltava toi esille kokevansa yhteiskunnan osana olemisen 

vielä vahvemmin niin, että olemme lopulta kaikki yhdessä haasteiden äärellä, 

puhuttaessa esimerkiksi väestön ikääntymisestä. 
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5.2.7 Haastatteluiden keskeisimmät teemat suhteessa tutkielman aiheeseen 

 

Tutkielman osana suoritetut aineistot terveysteknologiaa käyttävien yksilöiden kanssa 

tarjosivat todella monipuolisia näkökulmia tutkielman tavoitteiden kannalta. 

Haastatteluja analysoidessa aineistosta nousi esiin monia odotetun kaltaisia, 

tutkielman teoreettiseen osaan tukeutuvia ja myös Suomen valtion biopoliittisiin 

tavoitteisiin viittaavia tekijöitä. Näiden lisäksi esille nousi kuitenkin monia tekijöitä, 

joita en osannut etukäteen tutkijana odottaa nousevan esiin. Tämä teki haastatteluista 

osana aineistoa vielä ajateltua arvokkaampia, kun esiin nousi lisää näkökulmia 

biopolitiikan ja terveysteknologian välisen suhteen tarkasteluun. Kokoan seuraavaksi 

vielä yhteen keskeisimpiä, haastatteluissa tutkielmani aiheen kannalta esille nousseita 

teemoja. 

Tarkasteltaessa haastatteluja kokonaisuuksina, koin selvästi arvokkaimmaksi ja 

vahvimmaksi havainnoksi tutkijana sen, että kaikkien haastateltujen ymmärryksen 

taso omaa terveyttä ja hyvinvointia kohtaan näytti selvästi parantuneen itsensä 

mittaamisen tuloksena. Itsensä mittaaminen näytti siis tehneen haastateltavista 

tietoisempia omasta terveydestään. Tätä havaintoa tuki monen kertomus siitä, kuinka 

he kokevat nyt paremmin ymmärtävänsä erilaisten arjen valintojensa vaikutusta ja 

merkitystä kokonaisvaltaisemmin oman hyvinvointinsa näkökulmasta. Vahvemman 

ymmärryksen saavuttamista omassa terveydessä tuki myös lähes kaikkien 

haastateltavien kertomukset terveysteknologisen laitteen datan seurannan 

vähentymisestä käyttövuosien aikana: laite oli suurimmalla osalla edelleen yhtä 

säännöllisesti käytössä, mutta laitteen tallentaman datan tarkastelu oli saattanut 

muuttua päivittäisestä viikoittaiseksi tai jopa harvemmaksi. Tarkasteluvälin 

harventumiselle kerrottiin syyksi se, että haastateltavat kokivat ymmärtävänsä 

nykyisin paremmin kehonsa toimintoja ja reaktioita. He kokivat siis oppineensa 

”kuuntelemaan” kehoaan paremmin ja itsensä mittaaminen oli ollut reflektiivinen 

työkalu matkalla tämän paremman ymmärryksen saavuttamiseen. Terveysteknologian 

avulla suoritettu itsensä mittaaminen oli siis auttanut haastateltavia havainnoimaan ja 

seuraamaan tallentuvan datan kautta omaa terveyttä ja toimintaansa, ja toiminut 

tarjoamansa objektiivisuuden kautta työkaluna oman toiminnan muutosprosesseissa. 

Erityisesti liikunnan näkökulmasta paremman ymmärryksen tason saavuttamista tuki 

haastateltavien kertomukset sykkeen seurantaan liittyen. Aiemmin säännöllisemmän, 
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harjoitusten aikaisen sykkeen seurannan ja harjoitusten jälkianalyysin tuloksena 

muutama haastateltava koki pystyvänsä nykyisin havaitsemaan jopa täysin ilman 

sykettä mittaavaa urheilukelloa, kuinka kuormittavasta harjoituksesta on kyse. 

Sykkeiden mittaaminen oli siis opettanut ymmärtämään paremmin omaa harjoittelua 

ja nykyisin he kokivat, että kykenevät yhtä laadukkaaseen harjoitteluun myös ilman 

sykkeiden seurantaa näin halutessaan. 

Tietoisuuden lisääntymisen ohella ja myös siihen liittyen, toinen vahva esille noussut 

teema oli tilanteet, joissa terveysteknologinen laite ei toimi enää apukeinona yksilön 

matkassa kohti parempaa hyvinvointia, vaan laitteen käyttö alkaa jollain tavoin 

määrittelemään yksilön tapaa elää. Nimesin tämän esille tulleen teeman terveeksi ja 

toksiseksi itsensä mittaamiseksi. Teema tuli esille monilla eri tavoilla, eri 

lähestymiskulmien kautta haastatteluiden aikana, mutta näitä kaikkia yhdisti pohdinnat 

siitä, kuinka hyvä ”renki” itsensä mittaaminen voi käyttäjälleen olla, mutta todella 

huono ”isäntä”. Parhaimmillaan itsensä mittaaminen toimii yksilön tietoisuutta 

lisäävänä ja voimaannuttavana työkaluna, joka tukee käyttäjää muutoksissaan kohti 

parempaa hyvinvointia, vahvistaen subjektiivisia tuntemuksia objektiivisen datan 

avulla.  Dataan on aina myös mahdollista palata myöhemmin ja näin havainnoida 

pidempien aikavälien trendejä omassa hyvinvoinnissa. Äärimmäisen haitallisessa 

tilanteessa itsensä mittaaminen taas määrittelee sitä suorittavan yksilön elämää. Datan 

kerääminen on saattanut muodostua itseisarvoksi omalle hyvinvoinnille ja näin päivän 

onnistuminen on kiinni laitteeseen tallentuneesta datasta. Liikuntasuoritus ei ole 

onnistunut, jos sitä ei ylipäätään ole tallennettu käytettyyn terveysteknologiseen 

laitteeseen ja esimerkiksi saavutetut syketasot tai kulutetut kalorit määrittelevät 

harjoituksen laadun. Yksilö on siis tullut riippuvaiseksi tallentuvasta datasta ja asioita 

toteutetaan elämässä terveysdatan perusteella ja sitä varten. Terveeseen ja toksiseen 

itsensä mittaamiseen liittyen oli terveystietoisuuden lisääntymisen havaintoon tukea 

antaen nähtävissä kuitenkin kehitystä asian suhteen ja käytännössä kaikilla 

haastatelluilla itsensä mittaaminen näytti kulkeneen enemmän toksisesta kohti 

terveempää, jossa laite toimii oman toiminnan tukijana, eikä määrittelijänä. Nämä 

molemmat esille tulleet teemat kuvaavatkin terveysteknologisen laitteen ja laitteen 

käyttäjän suhdetta ja suhteen kehittymistä. Terveystietoisuuden paremman tason 

saavuttamisen ohella haastateltavat kertoivat muun muassa laitteen opettaneen heitä 
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olemaan armollisempia itseään kohtaan ja he olivat oppineet kyseenalaistamaan ja 

tarkastelemaan paremmin, miksi ja mitä varten he ylipäätään laitetta käyttävät.  

”Joo, mä sanoisin että se on niinku työkalu, mutta se niin kuin pitäisi erottaa just, että se on 

vain se työkalu, että se ei määritä sua. Tai se tulos mitä se näyttää niin se ei määritä sinua, 

että monethan on saanut esimerkiksi älysormuksesta apua niinku nukkumiseen ja lepoon ja 

palautumiseen ja tämmöiseen, mikä on musta tosi hienoa, mutta että juttelin tuossa 

miesystävän kanssa, niin oltiin ehkä sitä mieltä, että se ei ehkä mulle oo enää niinku 

tarpeellinen. Että se menisi taas siihen, että mä alkaisin niinku vahtimaan itseäni.” (Nainen, 

39 vuotta)  

Esille tuli myös teema, jossa monet haastattelijat tunnistivat itsensä mittaamisen 

hyödyllisyyden, mutta ymmärsivät samalla, että laite ei koskaan kuitenkaan saa 

muutoksia aikaan, vaan yksilön itse täytyy aina lopulta kantaa vastuu oman 

hyvinvointinsa parantamisessa. Terveysteknologia tarjoaa siis apukeinoja ja 

objektiivisuutta kohti parempaa terveyttä ja hyvinvointia, mutta yksilön täytyy 

kuitenkin aina ymmärtää kantaa itse vastuu tavoitteiden toteutumisesta. Yksi Suomen 

valtion asiakirjoista vahvasti esille tullut biopoliittinen tavoite oli pyrkimys lisätä 

kansalaisten yksilöllistä vastuunottoa ja tätä kautta työkykynsä ja taitojensa 

ylläpitämistä. Haastateltujen ymmärrys henkilökohtaisen vastuun kannosta suhteessa 

hyvinvointinsa tavoitteiden saavuttamisessa myötäilee vahvasti tätä biopoliittista 

tavoitetta ja näin terveysteknologiaa käyttävän kansalaisen voisikin nähdä omasta 

hyvinvoinnistaan paremmin vastuuta kantavana yksilönä. 

Todella mielenkiintoinen ja ennalta-arvaamaton esille noussut teema oli kuinka vahva 

merkitys terveysteknologisen laitteen fyysisellä olemuksella näyttää olevan nykyisin, 

kun teknologian viime vuosien vahvan kehityksen tuloksena laitteista on tullut 

kooltaan yhä pienempiä, kätevämmin puettavia ja tätä kautta myös yhä 

vaivattomampia käyttää. Tähän ilmiöön liittyen esille tuli erityisesti älysormukset, 

jotka näyttävät ylittäneen merkittävän rajapyykin muotoilunsa ja kehittyneen 

teknologiansa tuloksena. Koska älysormusta on niin helppoa ja vaivatonta käyttää ja 

pitää sormessa, saattaa sen käytössä oleminen jopa välillä täysin unohtua. Tämän 

tuloksena terveysteknologian käyttö on lisääntynyt vahvasti ja käytössä olevasta 

laitteesta on tullut jopa statussymboli, jonka olemassaolo yksilön sormessa viestii 

ympäristöön siitä, että yksilö pitää huolta itsestään. Statussymboliksi muodostumiseen 

on todennäköisesti vaikuttanut myös se, että laite on hinnaltaan myös satojen eurojen 
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arvoinen, viestien näin myös käyttäjän varallisesta hyvinvoinnista. Tämän 

terveysteknologisen kehityksen tuloksena itsensä mittaamisesta näyttää siis tulleen 

trendikästä ja muodikasta. Laitteen pelkkään fyysiseen olemassaoloon liittyen 

mielenkiintoinen havainto oli se, että pelkän laitteen esillä olevan käytön tuloksena 

muutaman haastattelijan ystävä oli kiinnostunut laitteesta ja näin haastateltava oli 

esitellyt laitteen toimintoja ja sen keräämää dataa. Tämän voisi helposti ajatella 

lisäävän ystävässä oman hyvinvoinnin pohdintaa ja ainakin yhden haastateltavan 

tapauksessa esittelyn tuloksena ystävä oli päätynyt myös itse hankkimaan vastaan 

laitteen. Tässä voi mielestäni nähdä vain laitteen fyysisen olemassaolon tuloksena 

käynnistynyttä, uuteen yksilöön kohdistunutta itsensä mittaamisen omaksumista.  

Siihen liittyen, mistä haastateltavien terveyden merkitys rakentuu ja kokevatko he 

heiltä odotettavan terveenä ja työkykyisenä pysymistä, tuli haastatteluissa esille 

teemoja vastuullisuuden tunteesta terveenä pysymiselle ja moni tunnisti ja ymmärsi 

merkityksen terveenä pysymiselle suhteessa osana yhteiskuntaa olemiselle. Vahva 

tekijä oli myös, että moni haastateltava koki terveyteen panostamisen nyt olevan 

sijoitus tulevaisuuteen ja terveyteen myös vuosikymmenien päähän. 
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6. Johtopäätökset 
 

Tutkielmani tavoitteena on ollut selvittää terveysteknologian avulla toteutettavan 

itsensä mittaamisen ja nykypäivän biopoliittisen hallinnan mahdollisia yhteyksiä sekä 

ilmeneekö itsensä mittaaminen biopoliittisen hallinnan tavoitteiden tehokkaampaa 

hallintaa mahdollistavana välineenä. Tässä kappaleessa tiivistän ensin aineistoistani 

esille tulleita, keskeisimpiä tekijöitä, jonka jälkeen peilaan haastatteluaineistoni 

tuloksia ja teemoja Suomen valtion kansalaisiin kohdistuviin hallinnan tavoitteisiin ja 

odotuksiin. Tuloksia tiivistävän ja peilaavan yhteenvedon jälkeen siirryn 

tarkastelemaan itse tutkimuskysymystä siitä, että onko terveysteknologinen itsensä 

mittaaminen nähtävissä potentiaalisena biopoliittisten tavoitteiden mahdollistajana tai 

jopa biopoliittisen hallinnan välineenä. 

Taustatekijänä Suomen biopoliitikan kentälle ilmeni analysoitujen asiakirjojen 

perusteella tavoite yhteiskunnan vaurastumiselle ja valtion tuottavuuden 

parantamiseen tähtäävä kansalaisten hyvinvointiin investointi. Muiden biopoliittisen 

hallinnan rationaliteettien ja yhteiskunnan tehokkuutta tukevien toimien voi tulkita 

rakentuvan Suomessa edelleen perustana toimivan, vahvan sosiaaliturvajärjestelmän 

päälle (mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011). Suomen valtion voidaan 

sosiaaliturvajärjestelmän kautta nähdä tarjoavan kansalaisille ”putoamisalustan”, joka 

tukee kriisitilanteissa hyvinvointia, mutta pyrkii samalla toimimaan perustana ja 

rohkaisijana kansalaisten yksilöllisempään vastuunottoon elämässään.  

Yhdeksi keskeisistä hallinnan rationaliteeteista ilmeni väestön ikääntymisen haaste 

tulevaisuudessa ja pyrkimys mahdollisimman monen kansalaisen työllistämiseen. 

Suomen valtio pyrkii siis lisäämään työvoimaa ja näin kokonaistehokkuutta 

pyrkimyksellä tehdä kaikista kansalaisista tarpeellisia ja hyödyllisiä työelämälle. Tätä 

pyrkimystä tukevaksi taustatavoitteeksi ilmeni pyrkimys sairauden hoidon 

muuttamisesta ennaltaehkäisevämmäksi terveydenhuolloksi (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2011). Tavoite on mennä kohti aktiivisempaa hyvinvoinnin 

edistämistä, jonka avulla tehokkuuden lisäämisen ohella sosiaalimenojen kasvua 

pyritään hillitsemään. Teknologian hyödyntäminen ilmeni keskeiseksi työkaluksi, 

osana ennaltaehkäisevämmän järjestelmän luomista. Teknologian avulla kansalaisille 

pystytään tarjoamaan ”digitaalisen omahoidon” työkaluja parempaan itsehoitoon, 
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vapauttaen samalla sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja henkilökohtaisempaan 

ohjaukseen. Tämän tavoitteen kautta terveysteknologian voisi mielestäni nähdä 

Suomen valtion tunnistamana tulevaisuuden terveydenhuollon työkaluna, jolla 

yksilöiden vastuunottoa omasta terveydestä saataisiin lisättyä ja tätä kautta resursseja 

suuntautuu niitä eniten tarvitseville. Itsensä mittaaminen näyttäytyy tämän kautta 

potentiaalisena terveydenhuoltojärjestelmän resurssien vapauttajana.  

 

Suomen valtio odottaa kansalaistensa kantavan tulevaisuudessa suurempaa yksilöllistä 

vastuuta hyvinvoinnistaan ja etenkin työnteon näkökulmasta kehittävän jatkuvasti 

omaa osaamistaan, jotta tavoitteet pidemmistä työurista ja työvoiman riittävyydestä 

tulevaisuudessa toteutuisivat. Valtion tavoite ja odotus on myös lisätä kansalaisten 

yhteiskunnallista osallistumista. Osallistuvampi yksilö mahdollistaa uudenlaisia 

tapoja hyvinvoinnin edistämiseen ja työtehokkuuden parantamiseen. 

Sosiaaliturvajärjestelmän tärkeä rooli kaiken taustalla näkyy kuitenkin kaikkiin 

ylläoleviin odotuksiin liittyen: kun kansalainen ottaa suurempaa vastuuta 

hyvinvoinnista ja toiminnastaan, on hänellä tällöin myös yhteiskunnan tuki takanaan 

(Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011, 2018). Sosiaaliturvan osana olevan yksilön 

odotetaan siis edistävän myös itse omaa hyvinvointiaan olemalla vastuullisempi ja 

ottamalla vastuun valinnoistaan. Kansalaisilta odotetaan myös työuriensa pidentämistä 

väestön ikääntyessä. Hyvinvointia vaalimalla ja siitä vastuuta kantamalla terveiden 

elinvuosien määrä lisääntyy, joka mahdollistaa työurien pidentymisen.  

 

THL (2020) esittää viranomaisten jakaman tiedon terveydestä ja hyvinvoinnista 

vaikuttavan keskeisesti toimiin, joita kansalainen tekee oman terveyden ja 

hyvinvointinsa edistämiseksi. Tämän havainnon perusteella voidaan todeta 

viranomaisten jakaman (yleisesti tieteellisiin tuloksiin perustuvan) tiedon toimivan 

perustana sille, millaisia odotuksia kansalainen kokee yhteiskunnan asettavan 

hyvinvointia ja terveyttä kohtaan. Näin valtion elinten toimet voidaan nähdä 

yhteiskunnassa sen kehyksen ja ihanteiden luojana, joiden pohjalta yksilö pyrkii 

toimimaan yhteiskunnassa ja kantamaan vastuuta hyvinvoinnistaan. Tämän voi nähdä 

mielestäni esimerkkinä hallintavallan pyrkimyksestä elämää määrittelevien 

yhteiskunnan normien luomiseen osaksi kansalaisten elämää, joilla kansalaisten 

omaehtoista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä saadaan lisättyä (vrt. Miller & 

Rose, 2010). Samaan aikaan tämä näyttäytyy myös esimerkkinä siitä viranomaisten 
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välittämästä tieteellisestä tiedosta, joka on kaikkien terveysteknologisten laitteiden 

algoritmien, ilmoitusten ja käyttäjälle räätölöityjen terveellisempään elämäntapaan 

ohjaavien tavoitteiden taustalla (Ajana, 2017).  

 

Toimivan sosiaaliturvajärjestelmän tarjoaman perustan pohjalta tavoitellaan siis 

kansalaisten yhteiskunnan osana olemisen ja osallistumisen lisäämistä, jonka halutaan 

luovan ilmapiiriä kansalaisten vahvemman yksilöllisen vastuun ottamiselle oman 

hyvinvoinnin ja osaamisen ylläpidosta. Tämä yhdistettynä ikääntyvien ihmisten 

toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen näyttäytyy asiakirjojen perusteella Suomen 

biopoliittiseksi tieksi tulevaisuuden hyvinvointiin, poliittisesti kansainvälistyvässä 

toimintaympäristössä. Tietovarantojen ja teknologian todetaan myös laajentavan 

mahdollisuuksia toimia hyvinvoinnin ja tehokkuuden hyväksi ja näin kerätty data 

näyttäytyy yhtenä hallinnan teknologiana (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011:5). Kun 

yksilön ja yhteiskunnan oikeudet ja velvollisuudet ovat tasapainossa, edistää tämä 

kokonaisvaltaista sosiaalista kestävyyttä (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011:10). 

Voidaankin todeta, että läpikäytyjen poliittisten asiakirjojen perusteella Suomen valtio 

tunnistaa terveemmän ja hyvinvoivan kansalaisen tehokkuudeltaan paremmaksi 

yhteiskunnan jäseneksi 

 

Haastateltujen terveysteknologisen laitteen käyttäjien taustatekijöiksi itsensä 

mittaamisen aloittamiseen ilmeni urheilun harrastaminen, elinympäristön vaikutukset, 

terveysteknologiaan liittynyt koulutus tai puhtaasti halu ja kiinnostus oman 

terveysdatan tallentamiseen, toimien apuna terveyteen, liikuntaan tai hyvinvointiin 

liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. 

Yleisesti laitteen käyttöön motivoi vahvimmin objektiivisen datan kerääminen 

subjektiivisten havaintojen ja tuntemusten tueksi, johon yhdistyi halu kasvaa ihmisenä 

ja voida paremmin. Kerätty terveysdata toimi haastateltaville tukena muutoksissa 

kohti parempaa hyvinvointia. Tallentuneen datan mahdollistama oman kehityksen 

seuranta oli toiminut jatkumona vahvemman käyttömotivaation rakentumisessa. 

Tähän liittyi keskeisesti myös oman hyvinvoinnin pidempiaikaisten trendien 

seurannan mahdollistuminen itsensä mittaamisen avulla.  Motivaattorina 

terveysteknologian käytölle toimi myös käytön voimaannuttava vaikutus, itsensä 

mittaamisen tarjoaman, terveyden paremman haltuun ottamisen kokemuksen kautta. 
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Tavoitteellinen urheilu itsessään ilmeni myös motivaattorina laitteen käytölle. GPS-

ominaisuudet esimerkiksi matkan ja vauhdin seurantaan liikunnan aikana olivat myös 

tärkeä syy käytölle. Itsensä mittaaminen näytti siis tarjoavan haastatelluille työkalun, 

jolla saada tukea hyvinvoinnin perustekijöiden kuntoon laittamiseen ja ylläpitämiseen, 

mahdollistaen paremmin haluttujen asioiden toteuttamista omassa elämässä. Itse 

terveysteknologisen laitteen käyttöön kohdistuva kiinnostus ja käyttäjän kokemus 

siitä, että käyttö on kivaa ja mielenkiintoista, näyttäytyi myös yhtenä syynä itsensä 

mittaamiselle. Terveysteknologiaa käyttävä yksilö voi siis kokea itse laitteen käytön 

erilaiset elementit mielenkiintoiseksi ja iloa lisääväksi toiminnaksi. Koska itsensä 

mittaamista toteutetaan monesti esimerkiksi liikuntasuoritusta tehdessä, voisi tämän 

laitteen käytön aikaansaamaan ilon johtavan käytön ”sivutuotteena” myös käyttäjän 

liikuntamäärien ja terveyden parantumiseen. Lähtökohtana itsensä mittaamiselle voi 

siis olla itse laitteen käyttö, joka saa samalla aikaan hyvinvoinnin lisääntymistä, 

kertoen elämän pelillistymisen motivoivasta luonteesta osana terveysteknologiaa 

(Ajana, 2017; Deterding et al., 2011) 

Vahvimpana teemana haastattelujen tuloksista nousi esille näyttö siitä, että yksilön 

ymmärrys ja tietoisuus omaa terveyttä ja hyvinvointia kohtaan näytti parantuneen 

itsensä mittaamisen tuloksena. Terveysteknologian käyttö näytti siis tehneen 

haastateltavista terveystietoisempia. Havaintoa tuki muun muassa monen kuvailema 

suhteen muutos laitteeseen käyttövuosien aikana. Käyttö oli ollut alussa 

innokkaampaa, johtaen monissa tapauksissa elämää liiallisesti määrittelevän, 

toksisemman itsensä mittaamisen kautta lopulta ymmärrykseen itsensä mittaamisen 

potentiaalista apuvälineenä elämän muutosten aikaansaannissa. Tätä tukien datan 

seurannan säännöllisyys näytti myös vähentyneen käyttövuosien aikana, johon 

vahvimmaksi syyksi haastateltavat esittivät itsensä mittaamisen aikaansaaman 

ymmärryksen lisääntymisen kehonsa toimintaa ja terveyttä kohtaan.  

Terveystietoisuuden lisääntymisen ohella teemaksi nousi näkökulmat siitä, millaista 

on terve itsensä mittaaminen ja millaista toksinen itsensä mittaaminen. 

Parhaimmillaan terveysteknologinen laite toimii työkaluna ja apuvälineenä 

muutoksissa kohti parempaa hyvinvointia. Haitallisimmillaan laite taas alkaa 

määrittelemään käyttäjän elämää ja terveysdatasta muodostuu yksilön terveyden ja 

hyvinvoinnin tason määrittelevä numeerinen totuus. Datan keruusta muodostuu 

itseisarvo elämälle ja elämää aletaan toteuttaa kerättävän terveysdatan tuloksia varten. 
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Itsensä mittaamisen luonteen muutokset käyttövuosien aikana mukailivat kaikilla 

haastatelluilla samankaltaista kaavaa: alussa se oli monesti suuremman kiinnostuksen 

ja aktiivisemman käytön tuloksena johtanut elämää määrittelevien, toksisempien 

elementtien syntyyn, mutta tämän kautta käytön luonne näytti muuttuneen 

terveemmäksi. Moni näytti ymmärtäneen laitteen potentiaalin tukea antavana 

työkaluna omaan hyvinvointiin ja elämän muutoksille. Luonteen muutos oli saanut 

aikaan myös armollisuuden lisääntymistä omaa hyvinvointia ja suorittamisen kaltaista 

käyttäytymistä kohtaan, sekä lisännyt kykyä kyseenalaistaa itsensä mittaamisen roolia 

omassa elämässä. Tämä muutos on yhteydessä myös yleisemmin itsensä mittaamisen 

aikaansaamaan ymmärryksen ja tietoisuuden lisääntymiseen.   

Uusliberalismin hallinnan mentaliteettiakin tukeva esille tullut teema oli monen 

haastateltavan tunnistama todellisuus siitä, että terveysteknologinen laite ei koskaan 

saa muutoksia aikaan, vaan yksilön täytyy aina itse kantaa vastuu muutoksen 

aikaansaannissa (Harvey, 2008). Yksilön vastuullisuuden tunnistaminen osana 

muutoksia kertoo haastateltavien sisäistäneen analysoiduista Suomen valtion sosiaali- 

terveyspoliittisista asiakirjoista esille noussutta, kansalaisten vastuullisuuden 

lisäämisen tavoitetta mukailevaa käyttäytymistä (mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, 

2011). 

Edellä esitettyjen lisäksi ennalta-arvaamaton ja vahva esille noussut teema liittyi 

terveysteknologisten laitteiden fyysiseen olemukseen ja sen aikaansaamaan 

statussymbolin muodostumiseen. Terveysteknologisten laitteiden muuttuessa 

teknologisen kehityksen tuloksena yhä pienemmiksi ja vaivattomammiksi käyttää, 

lisääntyy myös niiden käyttö ja suosio jatkuvasti johtaen niiden näkyvyyden 

lisääntymiseen yhteiskunnassa. Statussymboliksi muodostumisen ilmiötä edustavat 

erityisesti rajapyykin laitteiden käytettävyydessä ylittäneet älysormukset, jotka 

viestivät ympäristöön vain sormeen puettuina, että sormuksen käyttäjä huolehtii 

terveydestään. Koska älysormukset ovat hinnaltaan satojen eurojen arvoisia, voisi 

niiden nähdä viestivän myös käyttäjänsä varallisuudesta, ollen yhteydessä 

yhteiskunnan ihanteeseen hyvinvoivasta, uusliberaalista yksilöstä (Harvey, 2008; 

Miller & Rose, 2010). Terveysteknologiset laitteet vaikuttavat siis merkittävällä 

tavalla ympäristöönsä myös ilman laitteen tietoteknisiä, algoritmien tuloksena 

kehitettyjä ominaisuuksia viestien siitä, miten elää ja voida paremmin. 
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6.1  Suomen valtion kansalaisiin kohdistamat odotukset ja tavoitteet osana 

terveysteknologian käyttäjien elämää  
 

Peilattaessa Suomen valtion poliittista asiakirjoista esille tulleita biopoliittisia 

tavoitteita ja kansalaisiin kohdistuvia odotuksia tutkielman haastatteluaineistoon, on 

haastatteluista löydettävissä yhtäläisyyksiä ja haastateltavien tapoja elää ja toimia, 

jotka tukevat Suomen valtion biopolitiikan tavoitteellista linjaa.  

Selkeimmin esille tuli muutaman haastateltavan tunnistama Suomen nykyinen haaste 

ikääntyvästä väestöstä ja näin työvoiman suuremmasta tarpeesta tulevaisuudessa. 

Tämän kautta he kokivat yhteiskunnan odottavan heiltä pidempää työkykyisenä 

pysymistä ja myös vastuullisuutta tätä ”kaikille yhteisen” ikääntymisen haasteen osana 

olemista kohtaan. Haastateltavat toivat Suomen poliittisten tavoitteiden tapaan ilmi 

faktan siitä, että jos suurempi osa kansalaisista pysyy terveempinä, niin hyötyy tästä 

koko yhteiskunta.  

Monissa kohdissa Suomen sosiaali- ja terveyspoliittisia asiakirjoja ilmeni tavoite 

kansalaisten terveiden elinvuosien lisäämiseen, kehittämällä esimerkiksi 

terveydenhuoltojärjestelmää ja kannustamalla kansalaisia vastuunottoon omasta 

hyvinvoinnistaan. Tämä tavoite on nähtävissä myös haastateltavien vastauksissa 

erityisesti sen kautta, että kaikki haastateltavat totesivat jollain muotoa, että terveys ja 

hyvinvointi on nykyisin vahvasti yhteiskunnassa esillä oleva teema ja media koettiin 

keskeiseksi syyksi ja tekijäksi sen vahvalle esillä olemiselle. Median koettiin 

välittävän viestiä siitä, mikä minulle on terveyden näkökulmasta hyväksi niin tiedon, 

kuin myös mediassa esillä olevien atleettisten ihmisten kautta. Tieto esimerkiksi 

yhteiskunnan haasteista ikääntyvän väestöön ja jatkuvasti heikkenevään kansalaisten 

yleiskuntoon liittyen oli saavuttanut haastateltavat median ja uutisten välityksellä. 

Tämä löytynyt yhteys median näyttäytymisestä kertoo median vahvasta roolista 

valtion tiedon välittymisen kanavana kansalaisille. Media näyttäytyy näin myös 

biopoliittisen hallinnan luonteelle omaisena, etäältä harjoitettavana hallinnan 

teknologioiden toteutumana, jonka avulla valtio pyrkii luomaan biopoliittisten 

tavoitteiden mukaisia ihanteita ja normeja esimerkiksi terveempänä pysymisestä 

(Miller & Rose, 2010). Haastattelujen avaama mielenkiintoinen huomio tähän liittyen 

oli myös 22-vuotiaan miehen toteamus siitä, että ”…harva hyvinvointiin liittyvien 
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asioiden edistämisestä kärsii”. Tämän kommentin kautta onkin tärkeää todeta, että 

vaikka valtio saattaakin ensisijaisesti pyrkiä esimerkiksi terveyteen liittyvän 

informaation välittämisellä ja kansalaisiin vaikuttamalla yhteiskunnan tuottavuuden 

parantumiseen, ei terveyteen liittyvän informaation välittymisestä ole kenelläkään 

haittaa, vaan monesti tietoisuutta ja ymmärrystä lisäävää hyötyä. Tämä huomio on 

tärkeä yleisesti tutkielmani aiheen kannalta, koska hallinta ja väestön toimintaan 

vaikuttaminen näyttäytyy helposti päällimmäisenä negatiivissävytteisenä asiana.  

Yhteiskunnan odotus työkykyisenä pysymistä kohtaan koettiin jopa yhteiskunnalta 

tulevana paineena. Tämä paine koettiin kuitenkin myös hyvänä asiana siitä 

näkökulmasta, että jos osoittaa yhteiskunnalle halua pysyä työkykyisenä, niin silloin 

järjestelmältä myös saa tukea terveenä ja työkykyisenä pysymiseen. Tämä 

muutamassakin haastattelussa ilmi tullut ”yhteiskunnan taustatuki” (viitaten valtion 

sosiaaliturvajärjestelmään) on vahvasti linjassa Suomen valtion sosiaali- ja 

terveyspoliittisten asiakirjojen analyysissä esille tulleisiin tekijöihin siitä, että Suomen 

valtio pyrkii lisäämään kansalaisten yksilöllistä vastuunottoa, mutta samalla 

sosiaaliturvajärjestelmä on edelleen hyvinvointivaltion rakenteen tapaan tukena 

taustalla (mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011). Kun kansalainen siis kantaa itse 

suurempaa vastuuta toiminnastaan, on hänellä tällöin myös yhteiskunnan tuki 

takanaan. 

Järjestelmän tarjoama taustatuki ja sitä kautta rohkaisu terveyden vaalimiseen ja 

työkyvyn ylläpitoon näkyi myös yhden haastateltavan esille tuomassa kaupunkien ja 

kuntien pyrkimyksessä parempien hyvinvointi- ja liikuntamahdollisuuksien 

luomiseen. Paremmat liikuntamahdollisuudet motivoivat liikkumaan enemmän, joka 

taas johtaa terveellisempään elämään. Tämän tuloksena kansalaisen terveiden 

työvuosien määrä todennäköisesti lisääntyy, kansalaisten terveyteen kohdistuvien 

valtion kustannusten samalla vähentyessä. Valtion tarjoamat olosuhteet parempaan 

hyvinvointiin koettiin myös valtion osoituksena siitä, että se välittää kansalaistensa 

hyvinvoinnista. Tämän voi mielestäni nähdä valtion biopolitiikkaa edistävänä 

hallinnallisena kanavana, kun valtio tekee luomiensa olosuhteiden kautta 

kansalaisistaan terveempiä ja samalla antaa heille kokemuksen yhteiskunnassa 

osallisena olemisesta (Dean, 2010). Tätä tukee poliittista asiakirjoista esille noussut 

teema pyrkimyksestä kansalaisten yhteiskunnallisen osallistumisen lisäämiseen (mm. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011). Hyvinvointi- ja liikuntaolosuhteiden luonti 
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näyttäytyy siis tätä kautta valtion kanavana sen osoitukselle, että se välittää 

kansalaistensa hyvinvoinnista. Tämän todennäköisesti lisää kansalaisten intoa olla 

osana järjestelmää, kun he kokevat tulevansa nähdyksi yhteiskunnan silmissä.  

Linjassa Suomen valtion tavoitteiden ja pyrkimyksien kanssa oli vahvasti myös monen 

haastattelijan esille tuoma terveysteknologisen laitteen käyttäjän vastuu muutoksien 

aikaansaamisessa. Itsensä mittaaminen koettiin monipuoliseksi työkaluksi 

pyrkimyksissä oman hyvinvoinnin parantamiseen, mutta moni haastateltava korosti 

sitä todellisuutta, että laite ei kuitenkaan koskaan voi saada muutosta aikaan yksilön 

puolesta. Suomen valtio haluaa kansalaistensa kantavan tulevaisuudessa itse 

suurempaa vastuuta hyvinvoinnin ja työkykynsä ylläpidosta (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2011; Työterveyslaitos, 2020). Haastateltujen tunnistaman 

käyttäjän vastuun muutoksien lopullisessa aikaansaannissa voi nähdä viitteitä 

antavana tekijänä sitä kohtaan, että haasteltavat ovat omaksuneet poliittisten 

tavoitteiden mukaisia vastuullisuuden tekijöitä hyvinvoinnin ja työkykynsä ylläpitoon. 

 

6.2 Onko terveysteknologia siis osa nykypäivän biopoliittista hallintaa? 
 

Tutkielmani keskeisimpänä tavoitteena on ollut selvittää ja lisätä ymmärrystä siitä, 

millä tavoin ja kuinka vahvasti terveysteknologisten laitteiden avulla suoritettavan 

itsensä mittaamisen voi nähdä kytkeytyvän nykypäivän valtioiden harjoittamaan, 

individualismia suosivaan uusliberalistiseen hallintamentaliteettiin (Harvey, 2008; 

Miller & Rose, 2010). Tutkielman alussa muodostetun teoreettisen viitekehyksen ja 

suoritettujen haastattelujen perusteella vahvinta näyttöä terveysteknologian roolista 

biopoliittisen hallinnan välineenä antaa kaikkia haastateltuja koskeva havaintoni siitä, 

että haastatellut ovat tulleet itsensä mittaamisen avulla tietoisemmiksi omasta 

terveydestä ja kehonsa toiminnasta. Terveysteknologia näyttäytyy näin työkaluna, 

jonka avulla haastateltavat ovat saavuttaneet korkeamman itsetietoisuuden tason 

terveydestään ja siihen vaikuttavista tekijöistä elämässään. Yksilön ollessa 

terveystietoisempi, kantaa hän myös todennäköisemmin suurempaa vastuuta 

hyvinvoinnistaan (Hong, 2011). Itsensä mittaamisen voisi nähdä näin luovan (Suomen 

valtion kansalaisten terveyteen ja työkykyyn kohdistuviin tavoitteisiin peilaten) 

biopoliittisten pyrkimysten näkökulmasta ihanteellisempia kansalaisia, jotka kantavat 
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suurempaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Uusliberalismin aatteelle on ominaista 

pyrkimys yksilöllisen vapauden takaamiseen, samalla korostaen yksilön vastuuta 

omasta hyvinvoinnista ja toiminnastaan (Harvey, 2008:83). Terveysteknologian 

tehdessä sitä käyttävästä yksilöstä, terveystietoisuuden lisääntymisen tuloksena 

vastuullisemman omasta hyvinvoinnistaan, on itsensä mittaaminen nähtävissä 

uusliberalismin tavoitteita tukevana hallinnan välineenä. Tähän antaa tukensa myös 

Ajanan (2017:4) kuvaus itseään vapaaehtoisesti mittaavasta ja terveyttään seuraavasta 

ideaalista uusliberaalista kansalaisesta. Itseään mittaava ja suurempaa vastuuta omasta 

hyvinvoinnistaan kantava kansalainen on todennäköisesti myös yhteiskunnalle 

tuottavuudeltaan ihanteellisempi kansalainen. Kykenemällä pidempään työuraan 

terveiden elinvuosien määrän ollessa suurempi, tukee tällainen kansalainen paremmin 

uusliberalismin hallintamentaliteetin pyrkimystä jatkuvan tuottavuuden kasvusta 

(Harvey, 2008:82).  

Ajatusta terveystietoisemman ja ideaalin uusliberaalin kansalaisen syntymisestä 

itsensä mittaamisen tuloksena tukee havaintoni siitä, että kaikista haastatteluista oli 

tulkittavissa samankaltaisten ja tosiaan vastaavassa aikajärjestyksessä ilmenneitä 

vaiheita terveysteknologisen laitteen käytössä. Kaikkien haastateltavien kohdalla 

itsensä mittaamisessa oli havaittavissa käytön aloituksen mukanaan tuomaa 

innokkuutta ja kiinnostusta uudenlaista toimintaa sekä laitteen tarjoamaa monipuolista 

informaatiota kohtaan. Tämä oli monen haastateltavan kohdalla johtanut seuraavaksi 

toksisempaan laitteen käyttöön, kun laite oli rakentunut osaksi liiallista suorittamista 

elämässä tai alkanut määrittelemään haastateltavan toimintaa. Tämän kautta suhde 

laitteeseen oli kuitenkin kehittynyt pääasiassa terveempään suuntaan, haastateltavien 

ymmärtäessä paremmin laitteen merkityksen elämää tukevana ja omasta 

hyvinvoinnista ymmärrystä lisäävänä apuvälineenä. Lopulta laitteen olemassaolo oli 

ymmärretty oman kehon ja hyvinvoinnin jatkeena toimivana työkaluna, joka tukee 

tarvittaessa objektiivisen datansa avulla subjektiivisesti havainnoituja tuntemuksia, 

tarjoten samalla mahdollisuuden hyvinvoinnin pidempiaikaisten trendien seurantaan.  

Kun yhteiskuntaa osana olevasta yksilöstä on tullut itseään mittaamalla tietoisempi 

oman terveyden ja hyvinvointinsa tekijöistä, voi hänen ajatella olevan siis myös 

valtion biopoliittisten tavoitteiden kannalta ideaali, uusliberaali kansalainen (Ajana, 

2017; Ruckenstein, 2012).  
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Haastattelujen tulosten perusteella terveysteknologian helppokäyttöisyyden 

merkitystä suhteessa niiden potentiaaliin valtion biopoliittisten tavoitteiden välittäjänä 

toimimiselle ei tule myöskään sivuttaa. Terveysteknologiset, itsensä mittaamiseen 

suunnitellut laitteet ovat nykyisin yhä vaivattomampia ja helpompia käyttää, kun 

laitteiden koko ja puettavuus muuttuu yhä luontevammaksi osaksi ihmiselämää, 

syventäen laitteen adaptaation tasoa osana yksilön elämää. Laitteiden yhä edullisempi 

hinta, informaatiorikkaampi luonne ja helppokäyttöisyys johtaa myös todennäköisesti 

käyttöasteen lisääntymiseen ja sitä kautta terveysteknologisten laitteiden 

yleistymiseen. Koska terveysteknologisten laitteiden ja tätä kautta itsenä mittaamisen 

omaksuminen osaksi elämää näyttää jatkuvasti helpottuvan teknologisen kehityksen 

tuloksena, voi terveysteknologian roolin nähdä myös jatkuvasti vahvistuvana, Millerin 

ja Rosen (2010) esille tuomana hallinnan teknologiana.  

Terveysteknologian yhteyttä nykyiseen, uusliberalistiseen hallinnan mentaliteettiin 

tukee myös se, että itsensä mittaaminen näyttää antavan ihmisille lisää valtaa oman 

terveyden hallitsemiseen, tarjoten nykyisin lukuisia menetelmiä hyvinvoinnin 

erilaisten tekijöiden havainnointiin ja tarkkailuun. Itsensä mittaaminen antaa yksilölle 

nykyisin vain terveysdataansa keräämällä ja tarkkailemalla mahdollisuuden muutosten 

tekemiseen omaan terveyteensä niin, että tarve terveydenhuollon ammattilaisen avulle 

on pienempi. Tämä näyttäytyy valtion uusliberaalin hallintamentaliteetin 

näkökulmasta edullisena kehityksenä kohti yksilön vahvempaa vapautta ja samalla 

suurempaa vastuunottoa omasta elämästään (Harvey, 2008; Miller & Rose, 2010). 

Tämän ilmiön jatkuvaan vahvistumiseen voidaan nähdä vaikuttavan keskeisesti 

terveysteknologisten laitteiden jatkuva tarjonnan ja tätä kautta saatavuuden 

parantuminen, ihmisten varallisuuden lisääntymisen samalla mahdollistaen 

teknologisten laitteiden hankintaa. 

Haastatteluissa vahvasti esille tullut teema terveestä ja toksisesta itsensä mittaamisesta 

on myös mielenkiintoinen ilmiö suhteessa itse valtion harjoittamaan biopoliittiseen 

hallintaan. Tutkielman haastattelujen tulosten vahvistamana terveen itseensä 

mittaamisen voidaan nähdä tukevan vastuullisempien ja terveempien kansalaisten 

tuottamista. Kun itsensä mittaaminen osana yksilön elämää on terveellä pohjalla, on 

se omiaan tukemaan hyvinvoinnin peruspilarien muodostamista johtaen terveempään 

elämään ja parempaan työkykyisyyteen. Terve itsensä mittaaminen toimii siis 

apuvälineenä elämän muutoksien aikaansaannissa, mahdollistaen samalla omien arjen 
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valintojen vaikutusten tarkastelun suhteessa yksilön hyvinvoinnin 

pidempiaikaisempiin trendeihin. Tämä taas tukee laitteen toimimista hyvinvointia 

tukevana kehon jatkeena, joka mahdollistaa paremman terveyden ja ylläpitää yksilön 

hyödyllisyyttä yhteiskunnalle.  

Itsensä mittaamisen taas ollessa luonteeltaan toksista, voi se ensikädessä johtaa moniin 

haittavaikutuksiin yksilön hyvinvoinnissa. Toksisen itsensä mittaamisen tapauksessa 

terveysteknologisen laitteen keräämä data muodostuu itseisarvoksi yksilön elämän 

laadulle ja kertyneestä datasta on muodostunut oman hyvinvoinnin tasoa määrittelevä 

totuus. Näin itsensä mittaaminen on muodostunut suoritettavaksi riippuvuudeksi, joka 

luo elämään lisää stressiä ja heikentää hyvinvoinnin tasoa. Haastattelujen tulosten 

perusteella toksisen käytön voi ajatella tuottavan myös laitteen käyttäjän terveyteen 

liittyvän vastuuttomuuden lisääntymistä, jos hän alkaa pelkäämään mitatun datan 

kertomia tekijöitä terveydestään. Tämä voi johtaa esimerkiksi ”huonoihin” arvoihin 

johtavien elämäntapahtumien tarkoitukselliseen mittaamatta jättämiseen, joka kertoo 

pelosta ottaa lopulta kokonaisvaltaista vastuuta omasta hyvinvoinnista. 

Terveysteknologia osana yksilön elämää voi siis muodostua toksisen käytön kautta 

myös haitalliseksi tekijäksi suhteessa valtion kansalaisiin kohdistamiin, parempaan 

tuottavuuteen ja hyvinvointiin tähtääviin tavoitteisiin.  

Koen kuitenkin, että toksinen itsensä mittaaminen voi näyttäytyä myös hallintaa ja 

biopoliittisten tavoitteiden saavuttamista tukevana toimintana. Toksisen itsensä 

mittaamisen tuloksena yksilön voisi ajatella haitallisten tekijöiden ohella olevan 

samaan aikaan valtion näkökulmasta paremmin hallittavissa oleva yksilö, koska 

käytetty terveysteknologinen laite hallitsee yksilön tapaa elää elämää lisäten myös 

yksilön itseensä kohdistavaa hallintaa (mm. De Moya et al., 2020). Tämän kautta 

toksinen itsensä mittaaminen voi korostaa myös terveysteknologisen laitteen 

ilmoitusten ja algoritmien taustalla olevien biopoliittisten tavoitteiden välittymistä 

osaksi laitteen käyttäjän elämää ja normeja, vaikka käyttö olisikin samalla yksilön 

hyvinvoinnin näkökulmasta haitallisen ehdotonta. Laitteiden algoritmien taustalla on 

aina jonkin hallinnollisen toimijan määrittelemä, tieteelliseen tietoon perustuva 

suositus (Ajana, 2017), joka ehdottomamman käytön tuloksena todennäköisesti 

vaikuttaa syvemmin laitetta käyttävän yksilön tapoihin elää, muuttaen hänen 

käyttäytymistään yhteiskunnan ihannoimien normien mukaiseksi (Miller & Rose, 
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2010). Toksinen itsensä mittaaja voidaan siis nähdä ylikorostuneesti terveydestään 

huolta pitävänä, yhteiskunnan normeja tahtomattaan noudattavana kansalaisena. 

Haastatteluista esille tullut terveysteknologisten laitteiden puhdas fyysisen 

olemassaolon merkitys kertoo biopoliittisten tavoitteiden päätymisestä osaksi 

kansalaisten elämää uudenlaisella tavalla, joka poikkeaa keskeisesti itsensä 

mittaamisen mahdollistamasta datan seurannasta ja sen hyödyntämisestä osana 

hyvinvointia. Biopolitiikan aspektista tarkasteltaessa voidaan nähdä erityisesti 

älysormusten ylittäneen terveysteknologian käytettävyydessä ja laitteiden muotoilussa 

kriittisen rajapyykin, jonka tuloksena on kehittynyt uudenlainen tapa hallita ihmisten 

kehoja ja ihmisten elämän rakenteita. Pelkän laitteen olemassaolo yksilön sormessa, 

ilman että huomioon otetaan edes datan keräämisen tai laitteen toimintojen vaikutuksia 

luo ympäristöön kuvaa siitä, mitä on olla terveempi ja hyvinvoiva. Tämä voi antaa 

myös itse sormusta käyttävälle yksilölle motivaatiota voida vielä paremmin laitetta 

käyttämällä puhtaasti itse sen statussymbolisen merkityksen kautta.  On 

mielenkiintoista, että itse laitteen teknologia ja taustalla olevat suositukset 

hyvinvoinnille ja terveen elämän normeille (Ajana, 2017), eivät näytä edes olevan tästä 

näkökulmasta oleellisia siinä, kuinka vahvasti pelkkä laitteen fyysinen olemassaolo 

käyttäjän sormessa saa aikaan biopoliittisen hallinnan aspekteja. Pelkkä laitteen 

fyysinen olemassaolo signaloi ympäristöön informaatiota siitä, että millaista on olla 

terve ja miten omasta hyvinvoinnista huolehditaan. Kun ihminen näkee esimerkiksi 

älysormuksen toisen ihmisen sormessa ympäristössään, saattaa tästä automaattisesti 

muodostua ajatusyhteys siihen, että tuo ihminen huolehtii terveydestään, koska hän 

kantaa älysormusta sormessaan. Puettava terveysteknologia näyttää siis välittävän 

yksilöiden elämään ja kehoihin kohdistuvia hallinnan tavoitteita osaksi kansalaisten 

arkea vain pelkällä fyysisellä olemassaolollaan ilman, että yksilö edes käyttäisi laitetta. 

Terveysteknologia näyttääkin viime vuosien nopeasti edenneen teknologisen 

kehityksen tuloksena muodostuneen myös fyysisen olemassaolonsa välityksellä 

valtion ihanteita hyvinvoivasta ja vastuullisesta kansalaisesta välittäväksi hallinnan 

välineeksi.   

Yllä olevien pohdintojen perusteella voi osioon loppuun todeta, että tutkielman 

tulosten perusteella itseään terveysteknologisen laitteen avulla mittaavassa yksilössä 

on nähtävissä valtion biopoliittisia tavoitta ja ideaalin, uusliberalistisen kansalaisen 

aatetta mukailevia tekijöitä. 
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6.3 Tutkielman tavoitteen täyttyminen ja jatkotutkimus 
 

Tutkielmani tulokset tukevat sitä, että terveysteknologialla on nähtävissä oleva rooli 

biopoliittisen hallinnan tavoitteiden välittäjänä väestön ja yksilöiden elämiin. 

Haastattelujen tulosten perusteella terveysteknologian käyttäjät edustavat monella 

tavalla Suomen valtion sosiaali- ja terveyspoliittisissa asiakirjoissa esille tulleita, 

kansalaisiin kohdistuvien tavoitteiden ja odotusten mukaisia kansalaisia. Tämä antaa 

tukea tutkielmani hypoteesille siitä, että yksilölle hyödyllisenä työkaluna toimimisen 

lisäksi, voidaan itsensä mittaaminen nähdä biopoliittisten tavoitteiden tekijöitä 

kansalaisten arkeen välittävänä, hallinnallisena välineenä. Tutkielmaani voi siis pitää 

mielestäni sen tavoitteiden kannalta onnistuneena, aihepiirin keskusteluun lisää 

sisältöä tuovana selvityksenä etenkin itsensä mittaamisen tuloksena lisääntyneeseen 

terveystietoisuuteen viittaavat ja esimerkiksi terveysteknologisten laitteiden fyysisestä 

olemassaolon merkityksestä kertovat tulokset.  

Jatkotutkimuksen osalta näen aihepiirissä tarvetta ja potentiaalia etenkin itsensä 

mittaamisen avulla kerätyn datan eettisyyteen liittyen. Monissa lukemissani 

artikkeleissa tuotiin esille itsensä mittaamisella kerätyn datan yksityisyyden 

puutteeseen ja eettisyyteen viittaavia tekijöitä ja muutama haastateltava toi myös 

tämän aiheen esille kertoessaan kokemuksia esimerkiksi itsensä mittaamisen haitoista. 

Näiden tekijöiden johdosta terveysteknologisten laitteiden avulla syntyvän datan 

syvempi tarkastelu ja kannanotto sen yksityisyyden puutteisiin voisi olla tarpeellinen 

lähtökohta jatkotutkimukselle. Modernien hallintamentaliteettien ja biopoliittisen 

hallinnan roolin yhdistäminen datan yksityisyyteen ja eettisyyteen tuntuu myös 

tärkeältä tutkimuskohteelta tulevaisuudessa. Haastatteluissa esille tulleeseen terveen 

ja toksisen itsensä mittaamisen näkökulmaan liittyen olisi myös mielenkiintoista 

suorittaa jatkotutkimusta ja tarkastella vielä laajemmin esimerkiksi terveysteknologian 

käyttäjien itsensä mittaamisen luonteen muutoksia terveestä toksiseen tai toksisesta 

terveempään. Tutkielmassani esille tullut itsensä mittaamiseen käytettävien laitteiden 

fyysisen symboliikan merkitys tarjoaa myös lähtökohtia biopoliittiselle 

jatkotutkimukselle. Näiden aiheiden lisäksi arvokasta olisi selvittää vielä syvemmin 

terveysteknologian käytön aloittamisen taustalla olleita tekijöitä. Millaiset rakenteet 

ihmisten elämässä ovat saaneet heidät terveysteknologisten laitteiden käytön äärelle ja 

onko tässä nähtävissä väestöön suuntautuvan, biopoliittisen hallinnan elementtejä? 
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8. Liitteet 
 

Liite 1. Terveysteknologiaa käyttävien yksilöiden kanssa suoritettujen haastattelujen 
kysymyspatteri 

 

• Millaisia terveysteknologisia laitteita käytät? Kuinka säännöllisesti? 

• Milloin aloit käyttämään terveysteknologiaa ja miten käyttö alkoi? 

• Miksi käytät laitetta? Mitä uskot saavuttavasti laitteen käytöllä? 

• Mikä sinua motivoi laitteen käyttöön? 

• Onko terveysteknologisia laitteita helppoa ja kivaa käyttää? Miksi on ja miksi 

ei? 

• Mitä hyötyä ja haittoja ajattelet laitteen käytöstä olevan? 

• Jaatko dataa muiden kanssa tai vertailetko omaa dataa muiden käyttäjien 

dataan? 

• Kuinka paljon laitteen antamat ilmoitukset esim. aktiivisena pysymisestä ja 

tavoitteisiin pääsystä vaikuttavat toimintaasi? 

 
• Kuinka vahva vaikutus laitteen käytöllä ja laitteen olemassaololla on ollut 

elämääsi? 

 

• Mistä motivaatiosi hyvinvointia kohtaan rakentuu? Miksi haluat pysyä 

terveenä? 

• Tuntuuko sinusta siltä, että sinun odotetaan pysymään terveenä ja 

työkykyisenä? 

 

• Onko terveysteknologisen laitteen käyttö tehnyt sinusta vastuullisemman 

omasta terveydestäsi? 

• Koetko kykeneväsi hallitsemaan paremmin omaa elämääsi laitetta 

käyttämällä? 

• Mitä yleisesti ajattelet terveysteknologisten laitteiden käytöstä? Miksi 

terveysteknologisia laitteita käytetään nykyisin näin paljon? 
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