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Mitä on digitaalisuus?

▪ ”Digitalisaatio on sekä toimintatapojen uudistamista, 
sisäisten prosessien digitalisointia että palveluiden 
sähköistämistä. Kyse on isosta oivalluksesta, miten omaa 
toimintaa voidaan muuttaa jopa radikaalisti toisenlaiseksi 
tietotekniikan avulla.” (VM /  https://vm.fi/digitalisaatio )

▪ Digitalisaatio tai digitalisoituminen tarkoittaa digitaalisen 
tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa. 
(Wikipedia)

Digital Health EU

https://ec.europa.eu/health/ehealth/overview_en

https://vm.fi/digitalisaatio
https://ec.europa.eu/health/ehealth/overview_en


Lähde: Data Integration for Dummies, viite 1



Mitä on fyysinen aktiivisuus?



Hypokinetic disease
(Krause, Raab 1961)





https://doi.org/10.1371/journal.pone.0019657

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0019657


Onko fyysisen aktiivisuuden 
taso laskenut?

https://yle.fi/uutiset/3-10277869

https://yle.fi/uutiset/3-10277869


http://theweek.com/articles/457759/could-forrest-gump-have-possibly-survived-epic-run
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Teknologia mukana jo monessa 
liikunnan harrastamisessa



Sosiaalinen media tärkeä 
liikuttaja



Kaupunki ”Alepa” pyörät

▪ 2016 408 160 ajettua matkaa (750 000 km)

▪ 2017 1,5 milj. ajettua matkaa (3,4 milj. km)

▪ 2018 jo nyt yli 2 miljoonaa ajettua matkaa

Tavallisia arjen asioita, joissa 
teknologia jo liikuttaa

https://www.hsl.fi/kaupunkipyorat

https://www.hsl.fi/kaupunkipyorat


▪ Tulevaisuudessa mm. yksilöllisiä palveluita

Tekoäly, artificial intellicence (AI)



Etäohjaus



Esimerkki omaishoitajan 
fyysisestä aktiivisuudesta (2006)





https://yle.fi/aihe/e-urheilu

https://yle.fi/aihe/e-urheilu






▪ Monia termejä samalle asialla:
✓Lifelogging
✓Self-tracking
✓Personal informatics
✓Personal analytics
✓Biohacking
✓Quantified self jne.

▪ Ensimmäinen essee, jossa ehdotettiin 
itsensä seuraamista tietokoneen 
avulla on vuodelta 1945

▪ www.quantifiedself.com sivusto listaa 
yli 500 välinettä tai ohjelmaa, jolla voi 
itseään seurata

Itsensä mittaaminen

http://www.quantifiedself.com/




▪ tarkoittaa katselijalle heijastettua näkymää, joka 
peittää reaalimaailman

▪ virtuaaliseen maailmaan voidaan heijastaa todellisia 
ympäristöjä ja henkilöitä tai luoda täysin fiktiivinen 
maailma

Virtuaalinen todellisuus (VR)

http://www.betterday.io/services/

http://www.betterday.io/services/




▪ Laajennettu tai lisätty todellisuus (Augmented reality, 
AR) näyttää maailman katselijalle sellaisena kuin se 
on, mutta maailmaan voidaan lisätä tekstiä, kuvia tai 
hahmoja täydentämään katsojan kokemusta.

Lisätty todellisuus (AR)



▪ Pokémon Go peli lienee tunnetuin lisätyn 
todellisuuden pelisovellus

▪ Pokémon Go lisäsi tutkimuksen arvion 
mukaan 144 miljardia askelta noin ½ vuoden 
aikana pelkästään USA:ssa

▪ Mikä parasta, peli aktivoi kaiken ikäisiä 
sukupuolesta, kehon painosta tai nykyisestä 
fyysisen aktiivisuustasosta piittaamatta

Pokémon Go!



▪ Pepper on sosiaalinen robotti, jonka käyttöliittymänä 
toimii ensisijaisesti puhe

▪ "Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus" (ROSE) –
hankkeessa on toteutettu useita nopeita kokeiluja 
erilaisilla roboteilla kotihoidon työn piirissä

Pepper robotti liikunnanohjaajana



https://www.hocoma.com/solutions/armeo-spring/
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▪ Tuo mukaan tavallisia, jo käytössä olevia, esineitä 
digitaalisuuden pariin

▪ Monet esineet vielä kehitysvaiheissa

▪ Iso kysymys turvallisuus; miten varmistaa, että 
esineitä ei kaapata ja laitteen tiedot pysyvät tallessa

▪ Smart cities, smart homes jne.

Esineiden internet, Internet of 
Things (IoT) 





▪ Digitalisaatio vaatii asennetta, innovatiivisuutta, 
uudenlaista verkostoitumista ja toimintaa – myös 
liikuntaväen keskuudessa

▪ Verkostoituminen yli oman osaamisalueen

▪ Muutokset ovat nopeita, toimenpiteet usein hitaita

▪ 75 / 150 minuuttia viikossa vs. 10 080 minuuttia

-> myös tavoitteiden operationalisointi tärkeää!

▪ Siis, vähentääkö vai lisääkö digitaalisuus ihmisten 
liikkumista?

Miten jatkossa?



mikko.julin@laurea.fi

KIITOS!


