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• 1) Arjen mobiilipalvelut –hankkeen oppimisen ja hyvinvoinnin 
mobiiliratkaisut

• Jyväskylän yliopisto (Agora Center)

– Sjögren ym. 2011; Sjögren ym. 2013, 

• 2) Etäkuntoutuksen vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa –
Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-anlyysi (2014-16)

• Jyväskylän yliopisto ja Kela

– Rintala, Hakala ja Sjögren 2017

• 3) Etäteknologia vaikuttavuus sydän kuntoutuksessa (EtSy) (2015-18) 

Jyväskylän yliopisto, Kuntoutus Peurunka ja Kela

- Sjögren ym. 2018 

- vaikuttavuus, merkityksellisyys, kustannusvaikuttavuus

• 4) Innovatiiviset etäkuntoutuspalvelut (Inno) (2016-18)

Jyväskylän yliopisto, Kuntoutus Peurunka ja Kela

- Sjögren ym. 

- vaikuttavuus, merkityksellisyys, kustannusvaikuttavuus

- innovatiivisuus, henkilökunnan kokemukset, toimintatapojen 
mallintaminen ja  muuttaminen 
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Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-

analyysi (2014-16)

• 8 tietokantaa, 45 RCT-tutkimusta, 11 602 tutkittavaa, 
keski-ikä 52 vuotta, naisia 52%

• Yleisimmät teknologiat: matkapuhelin, internet, 
askelmittarit

• Etäteknologiaa hyödyntävä liikunnallinen kuntoutus oli 
vaikuttavampaa kuin tavanomainen kuntoutukseen

• 1) Fyysinen aktiivisuus lisääntyi 
(näytönaste B)

• 25% - 19%- 12% - 0%

• Ei vaikutusta tuloksiin; tutkimuksen 
laatu, intervention kesto, etäteknologian 
mahdollistama vuorovaikutus tai 
fyysisen aktiivisuuden menetelmä

• Sydänkuntoutujien  (B) ja MS-
kuntoutujien (C) fyysinen aktiivisuus 
lisääntyi

• 2) Positiivisia vaikutuksia painonhallintaan 
/ kehon koostumukseen (B)

• -1,7 kg / -2,5 cm  vyötärön ympärys/ -
1,4 kehon rasva%

• 3) Koettua elämänlaatu parantui (C)

• Oli yhtä vaikuttavaa 

• Henkilöillä, joilla ei ollut diagnosoitua sairautta

• Maksimaaliseen hapenottokykyyn, työkykyyn, 
minäpystyvyyteen, AVH-kuntoutujien 
liikkumiseen

• Järjestelmällisen katsauksen tulokset tukevat 

aikaisempien katsauksien tuloksia

• 1) Fyysinen aktiivisuus lisääntyi 

• Fry ja Neff 2009; Krishna ym. 2009; Davies

ym. 2012; Foster ym. 2013; Sjögren ym. 2013 

• 2) Positiivisia vaikutuksia painonhallintaan / 

kehon koostumukseen

• kun vertaillaan tuloksia minimaalista 

liikunnallista kuntoutusta tai ei lainkaan 

liikunnallista kuntoutusta saaneiden tuloksiin 

(Krishna ym. 2009)

• Oli yhtä vaikuttavaa 

• verrattaessa samanlaiseen eli yhtä 

intensiiviseen kuntoutukseen ilman 

etäteknologia

• tutkimuksessa ei löydetty riittävästi todisteita 

että etä- tai internetkuntoutus olisi 

tehokkaampaa, kun sitä verrattiin kasvotusten 

tapahtuvaan kuntoutukseen ( Richardsin ym. 

2013) 

JYU. Since 1863. 323.8.2018



JYU. Since 1863. 4

Tulevaisuuden tavoitteena, vaikuttavaa, merkityksellistä ja 

kustannustehokasta liikunnallista kuntoutusta muuttuvissa 

toimintaympäristöissä 

• Tulevaisuudessa asiakkailla on mahdollisuus osallistua Kelan kuntoutuspalveluihin 

etäteknologian välityksellä

• Kelan etäkuntoutuspalveluiden kehittämishanke (2016-18; n=13 hanketta)

• Etäkuntoutus

• toimintaa, jossa käytetään tavoitteellisesti erilaisia etäteknologioita hyödyntäviä sovelluksia

• puhelin, tietokone, tablettitietokone, puhelimen ja tietokoneen yhteiskäyttö, televisiosovellukset 

• ammattilaisen ohjaamaa ja seuraamaa toimintaa, ja sillä on selkeä alku ja loppu 

• Teknologia toimii mahdollistajana, mutta digitalisaation hyödyt syntyvät toiminnan uudistamisen kautta

Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena, Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025 –julkaisu, Honkonen 

2015; Salminen 2016

• Haasteita järjestelmällisten katsauksien perusteella

• Alkuperäistutkimusten (RCT) määrän vähäisyys

• Intervention aikainen vaikutus vähäistä, pitkäaikaisvaikutusten seurannan puuttuminen 

• Tutkimuksien laadussa puutteita

• Kliininen (PICO) ja tilastollinen heterogeenisyys suurta

• Kustannustehokkuuteen liittyvä tarkastelun puuttuminen

• Asiakkaan/kuntoutujan  näkökulman puuttuminen

Sjögren ym. 2011; Sjögren ym. 2013, Rintala, Hakala ja Sjögren 2017
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Heterogeenisyyttä ei voitu selittää ->miten 

voidaan laajentaa ilmiön ymmärtämistä?
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Esim. Fyysinen aktiivisuus ja etäteknologia

Ei vaikutusta tuloksiin: tutkimuksen laatu, intervention kesto, etäteknologian mahdollistama vuorovaikutus 

tai  fyysisen aktiivisuuden menetelmä

Hakala ym.2017 



Etäteknologian vaikuttavuus sydänkuntoutuksessa (2015-18) 

Tutkimusasetelma ja 

tutkimuskysymykset

Vaikuttavuus  

• Ryhmätasolla satunnaistettu tutkimus, CRT 

• Vaikuttaako etäteknologiasovellusta 
hyödyntävä kuntoutus 
sepelvaltimotautikuntoutujien

– fyysiseen aktiivisuuteen

– toiminta- ja työkykyyn

– koettuun elämänlaatuun ja 
osallistumiseen 

Merkityksellisyys kuntoutujille

• Kuntoutujien ryhmähaastattelut

• Sepelvaltimotautikuntoutujien näkemykset 
(käsitykset, kokemukset) laitoskuntoutuksesta 
ja etäteknologian hyödyntämisestä 
kuntoutuksessa sekä toimijuudesta?

Kustannusvaikuttavuus



Intervention sisältö

Koeryhmä (n=29):  tavanomainen kuntoutus + etäteknologian käyttö

- Fitbit aktiivisuusranneke (Omaseuranta ja motivointi)

- Movendos –nettisivut (ohjaus ja neuvonta, tehtäviä, viestittely, materiaalipankki jne.)

- Yhteys 2x/kk (henkilökohtainen ja automaattinen)

Kontrolliryhmä (n=30): tavanomainen kuntoutus



• Koettu elämänlaatu 

– WHOQOL –BREF

• Kuntoutujien osallistuminen

– Movendos mCoach

• Fyysinen aktiivisuus ja 
toimintakyky 

– Fyysinen aktiivisuus

» Fitbit Zip aktiivisuumittari

» IPAQ-kyselylomake 

– Hengitys- ja 
verenkiertoelimistön kunto

» Kävelytestit (6 min)

• Kehon koostumus

» Paino, BMI, 
vyötärönympärys

Haastattelun teemat

• Kuntoutukseen ja 

etäteknologiaan liittyvät

• odotukset

• kokemukset

• toimijuus 

• Arvio etäteknologian 

käyttökelpoisuudesta 

kuntoutuksessa

Mittarit 

Mittarit ja haastattelun teemat 

- 0kk, 6kk,12kk ja 6 kk seuranta (18kk)



Analyysimenetelmät

• Ryhmätasolla satunnaistettu 
tutkimus, CRT (määrällinen) 

• Oletuksien testaus: 
Normaalisuuden testaus, 
varianssien yhtäsuuruus

• T-testi/ Mann-Whitneyn U-
testi

• Anova/ Kruskal-Wallis –
testi

• Parittaisten otosten t-testi / 
Wilcoxonin testi

• Haastattelututkimus (laadullinen)

• Sisällön analyysi

• Fenomenologia

• Mixed method menetelmä

• Grounded theory (GT)



• CRT-tutkimus n=59, keski-ikä 59 vuotta, naisia 11%. 

• Fyysisen aktiivisuuden suositukset eivät täyttyneet

• IPAQ MVPA  40% < 150 min/vko 

• ZIP MVPA 55% < 150 min/vko 

• Painon hallinnassa puutteita

• BMI 15% oli tavoitepainoisia

• Vyötärönympärys: Miehet 17% ja naiset 2% tavoitearvossa

• Elämän laatuun tyytymättömyyttä (≤ 50%)

• Fyysinen ympäristö 50%

• Unen laatuun 49%

• Liikuntakykyyn 49% 

• Mahdollisuuteen käyttää julkisia ja/tai muita liikennevälineitä 47%

• Terveyteen 46 %

• Vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksiin 39%

• Lääke- tai muuta hoidon tarpeeseen päivittäisessä elämässä 30%

Alkumittaukset: Hyvinvoinnin vajetta 
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Etäteknologia vaikuttavuus sydän kuntoutuksessa 

(0, määrälliset tulokset tukivat katsauksien tuloksia

23.8.2018

• Etäteknologian käyttö  tavanomaisen kuntoutuksessa toi lisäarvoa tavanomaiseen 

kuntoutukseen verrattuna (0-12kk)

• Kevyt fyysinen aktiivisuus lisääntyi (Zip-minuutit), ero  ryhmien välillä 324 min 

• 0kk-6kk, p= 0.008

• Vyötärönympärys pienentyi, ero 1,63cm 

• 0-6kk: p <0,042; 0-12kk o=0,007 

• Elinympäristöön liittyvä koettu  elämänlaatu  parantui

• 0-6kk; p=0,026

• Koettu työkyky parantui työn henkisten vaatimusten kannalta

• p=0,024

• Yhtä vaikuttavaa 

• Hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto

• Ei vaikutusta

• BMI, paino, MVPA aktiivisuus

Sjögren, Anttila, Kivistö, Paajanen, Piirainen 2018; Hakala ym. 2018; Hirvonen 2018



Etäteknologian merkityksellisyys kuntoutujille 0kk 

(laadullinen) (n=39, miehiä 74 %, aika 2h 36min ) (*Anttila ym.)

Aktiivinen käyttäjä

Harkitseva toteuttaja

Innoton osallistuja

Pelokas tarkkailija



Käyttäjätyyppien yhteys käyttäytymisen 

muutokseen 0kk-6kk-12kk (**Anttila ym.)

• Vyötärön ympärys

• alkutilanteessa oli eroja
“pelokas tarkkailijat” ja “aktiivinen käyttäjä” ryhmä (p=0,028; 
112cm/100cm)

”Innoton osallistuja” ja ”aktiivinen käyttäjä” (p=0,069; 111cm/100cm)

• muutoksessa on eroa 6kk ja 12kk

“pelokas tarkkailijat” and “innoton osallistujat” ryhmät (p=0,016)               

-3.1cm/+1.4cm)

• Pelokkaat tarkkailijat hyötyivät 
etäteknologiasta eniten

• Innottomien osallistujien muutos 
on negatiivinen 6 kk jälkeen

• -> Miten huomioidaan 
kuntouksen sisällössä?
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e-kuntoutusprosessi 18 kk  

puhelinhaastattelu (***Anttila ym.)

JYU. Since 1863. 1423.8.2018

n= 9, aika: 3ym.h 46 min
naisia 4, miehiä 5



Merkityksellisyyden yhteenveto
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Kuntoutujien erilliset valmiudet ja osaaminen teknologian 

käyttöön ottoon on huomioitava.  

Teknologian käyttäjätyypeille on mahdollistettava oma 

ohjauksellinen polku huomioiden teknologiaan liittyvä 

osaaminen, motivaatio ja teknologin käytön halukkuus.

Aiheuttaako teknologia liian suuren stressitekijän 

kuntoutujille? esim. osaamisen suhteen

Kuntoutuksessa käytettävän teknologian käytettävyys on 

merkittävää; helppokäyttöinen ja koettu hyödyllisyys 

vaikuttavat teknologian hyväksymiseen ja käyttöönottoon. 

Kuntoutujien välisen vertaistuen mahdollistaminen 

helppokäyttöisen teknologian avulla tukee heidän osallisuutta 

kuntoutukseen

Soveltuva teknologia ja sen harjoittelu sekö ohjaus ja 

neuvonta voivat tukea erilaisten kuntoutujien 

kuntoutusprosessia ja elämäntapamuutoksia 



• Kiitoksia

Kysymyksiä

Kommentteja

Keskustelua

Jyväskylän yliopiston fysioterapian tiimi 2018
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• Sjögren T, Anttila M-R, Kivistö H, Paajanen,  Piirainen A Etäteknologiasovellusta hyödyntävän kuntoutuksen vaikuttavuus 
sepelvaltimotautikuntoutujien fyysiseen aktiivisuuteen, toimintakykyyn, koettuun elämänlaatuun ja toimijuuteen interventiotutkimus 
laitoskuntoutuksessa (Etäteknologia sydänkuntoutuksessa, EtSy). Loppuraportti

• Rintala A, Hakala S ja Sjögren T (toim.) 2017. Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa, järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja 
meta-analyysi. (Kelan tutkimusjulkaisusarja, 4/2017) 

• Rintala A, Hakala S, Paltamaa J, Heinonen A, Karvanen J, Sjögren T. 2016. Effectiveness of technology-based distance physical rehabilitation
interventions on physical activity and walking in multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Disability
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• Käsikirjoitukset

• Effectiveness of technology at promoting physical activity in cardiovascular disease distance rehabilitation, 12 months cluster randomized trial: 
Sanna Hakala, M.Sc.a, Heikki Kivistö B.Sc.a, ,Teemu Paajanen, B.Sc.b, Marjo-Riitta Anttila, M.Sc.a, Ari  Heinonen, Ph.D a, Tuulikki Sjögren, Ph.D

• *Qualitative study on the technology experience of those affected by cardiovascular disease assessed before remote rehabilitation: Marjo-Riitta 
Anttila, M.Sc., Heikki Kivistö,M.Sc, Arja Piirainen,Ph.D, Katja Kokko, Ph.D, , Anita Malinen, Ph.D, Mika Pekkonen, Ph.D, Tuulikki Sjögren, Ph.D

• **Technology usage characters associations with a behavioral changes process in cardiovascular disease remote rehabilitation: Mixed Methods. 
Marjo-Riitta Anttila, M.Sc., Anne Söderlund,Ph.D, Teemu Paajanen M.Sc, Katja Kokko, Ph.D, Anita Malinen, Ph.D, Tuulikki Sjögren, Ph.D

• ***Experiences of cardiovascular patients with technology six months of rehabilitation. Marjo-Riitta Anttila   M.Sc, Anne Söderlund Ph.D,   Heikki 
Kivistö MSc,  Katja Kokko PhD, Kamran Namrad Ph.D, Tuulikki Sjögren, Ph.D

• The effectiveness of distance technology-based weight loss physical activity interventions to body ‒ systematic review and meta-analysis and meta-
regression Heli Lahtio (MSc); Aki Rintala (MSc); Jaakko Immonen (MSc); Tuulikki Sjögren (PhD)

• Effectiveness of technology-based distance physical rehabilitation interventions for improving physical functioning in stroke: a systematic review of 
randomized controlled trials. Aki Rintala (MSc), Ville Päivärinne (MSc),Sanna Hakala (MSc), Jaana Paltamaa (PhD), Ari Heinonen (PhD), Juha 
Karvanen (DSc)5,Tuulikki Sjögren (PhD)
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