
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Antti Linnove & Jari Sinkkonen 

 

IWALL-LIIKUNTAPELAAMINEN DOWN-
LASTEN JA -NUORTEN FYSIOTERA-
PEUTTISESSA KUNTOUTUKSESSA 

 
Kirjallisuuskatsaus liikuntapelaamisen ja iWall-teknologian 

ominaisuuksista 
 

 

Opinnäytetyö 
 

Fysioterapia 
 

Sosiaali- ja terveysala 
 

2021 
 



 
Tutkintonimike Fysioterapeutti (AMK) 
Tekijä/Tekijät Antti Linnove ja Jari Sinkkonen 
Työn nimi iWall-liikuntapelaaminen Down-lasten ja -nuorten fysioterapeutti-

sessa kuntoutuksessa – Kirjallisuuskatsaus liikuntapelaamisen ja 
iWall-teknologian ominaisuuksista 

Toimeksiantaja CSE Entertainment 
Vuosi 2021 
Sivut 62 sivua, liitteitä 9 sivua 
Työn ohjaaja(t) Johanna Vesanto ja Ville Virta 
Aika  10/2021 
 
TIIVISTELMÄ 
 

Opinnäytetyössä käsiteltiin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla Down-las-
ten ja -nuorten fysioterapeuttista kuntoutusta sekä sitä, kuinka iWall-teknolo-
gia toimisi osana kuntoutusta. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat, millaisia 
ominaisuuksia iWall-laitteella on muihin liikuntapeleihin verrattuna, sekä sovel-
tuuko iWall-laitteen käyttöominaisuudet Down-lasten ja -nuorten fysioterapeut-
tiseen kuntoutukseen.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, soveltuvatko iWall-laitteen käyttö-
ominaisuudet Down-lasten ja -nuorten fysioterapeuttiseen kuntoutukseen. Ta-
voitteena oli kartoittaa, millaisia ominaisuuksia iWall-laitteella on muihin liikun-
tapeleihin verrattuna. Tarkoituksen ja tavoitteen selvittäminen vaati valikoitu-
neeseen aihekokonaisuuteen huolellista perehtymistä.  

 
Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin kuudestatoista eri tutkimuksesta. Kir-
jallisuuskatsaukseen valittiin JBI:n (The Joanna Brigss Institute) kriteeristön 
läpäisseet ja näytönasteeltaan vahvat tutkimukset. Kaikki kuusitoista tutki-
musta käsitteli jotain opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen teemaa. Tee-
mat ovat kuntoutus, iWall, Down-lapset ja -nuoret sekä digitaalinen liikuntape-
laaminen. 
 
Tutkimusaineiston mukaan iWall-laitteella pelaaminen on verrattavissa muihin 
digitaalisten liikuntapelien pelaamiseen. Digitaalisten liikuntapelien pelaami-
nen on hyvä tapa lisätä harjoittelun eri muotoja fysioterapeuttiseen kuntoutuk-
seen. iWall-laitteen käyttöominaisuuksia koskevissa tutkimuksissa ei esiintynyt 
syitä, miksi iWall-laitteen käyttöominaisuudet eivät soveltuisi Down-lasten ja -
nuorten fysioterapeuttiseen kuntoutukseen.  
 
Jatkotutkimuskohteena voisivat olla digitaalisen liikuntapelaamisen indikaatiot 
ja kontraindikaatiot eli aiheet ja vasta-aiheet. Toisena jatkotutkimuksen koh-
teena voisi olla iWall-harjoittelun vaikuttavuus ikäihmisten toimintakykyyn. 
 
 
Asiasanat: Liikuntapelaaminen, digitaalinen liikuntapeli, Downin syndrooma, 
lapset ja nuoret, iWall   

 



 
 
Degree Bachelor of Health Care 
Author (authors) Antti Linnove and Jari Sinkkonen 
Thesis title iWall exergaming in physiotherapeutic rehabilitation for Down chil-

dren and adolescents – Literature review of features of exerga-
ming and iWall-technology  

Commissioned by CSE Entertainment 
Time  2021 
Pages 62 pages, 9 pages of appendices 
Supervisor Johanna Vesanto and Ville Virta 
 
 
ABSTRACT 
 

The thesis was carried out as a descriptive literature review. It looked for ans-
wers to physiotherapeutic rehabilitation for Down children and adolescents 
and how iWall technology could be harnessed to support the rehabilita-
tion. The research questions were what qualities does iWall have in compari-
son to other digital exergames and whether the features of iWall device 
are suitable for the physiotherapeutic rehabilitation of Down children and ado-
lescents.  
   
The purpose of the thesis was to clarify whether the usage of iWall would be 
suitable for the physiotherapeutic rehabilitation for Down children and adoles-
cents. The aim was to discover the qualities of iWall and compare them to ot-
her digital exergames. It required careful familiarization with the topic to be 
able to answer the research questions and achieve the aims.  

   
The research material consisted of sixteen relevant academic studies. The 
studies that met the criteria of the JBI (The Joanna Brigss Institute) and had a 
strong rate of screening were selected for the descriptive literature re-
view. Each of the chosen studies covered one of the themes of the fra-
mework, those being rehabilitation, iWall, Down children and adolescents and 
digital exergaming.  

   
The outcome of the research indicated that iWall gaming is comparable 
to playing other digital exergames. Digital exergaming is a good way to 
add different types of exercises into physiotherapeutic rehabilitation. The stu-
dies that covered iWall exergaming gave no indications of why iWall exerga-
ming should not be suitable for the physiotherapeutic rehabilitation of Down 
children and adolescents.  

   
Suggestions for further research include the contraindications and indicati-
ons of digital exergaming. Another area for further research could be the effec-
tiveness of iWall exercising to the functional capacity of the elderly.  
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1 JOHDANTO 

 

Teknologia ja varsinkin liikuntapelaaminen ovat nykyaikana kehittyneet. Tek-

nologia on tuonut uudenlaisia työkaluja fysioterapeutin työhön. Digitaalinen lii-

kuntapelaaminen (englanniksi exergaming) ja sen hyödyt ovat tulleet viime 

vuosina kansan tietoon. Liikuntapelejä on ollut aikaisemminkin esimerkiksi 

Playstation Move- ja Nintendo Wii -pelikonsoleilla. Suuren globaalin suosion 

on saavuttanut muun muassa Pokemon GO -peli, jota pelataan mobiililaitteella 

ulkona. Digitaalisia liikuntapelejä esiintyy nykyään kuntosaleilla, lentokentillä, 

hotelleissa, aktiviteettipuistoissa, sairaaloissa ja kouluissa. (Kari 2017a.) 

 

Digitaalinen liikuntapelaaminen on terminä monille vieras. Digitaalista liikunta-

peliä pelataan hallitsemalla pelin kulkua kehon liikkeillä. Digitaaliseksi liikunta-

pelaamiseksi voidaan määritellä videopelaaminen, joka ylittää matalan aktivi-

suustason pelaamisen aikana. (Kari 2017a.)  

 

Digitaalinen liikuntapelaaminen soveltuu kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille. Di-

gitaalinen liikuntapelaaminen tuo pelaajalle pelaamisen aikana huomaamatta 

liikuntasuorituksia. Peleistä saatu aktiivisuus ei riitä korvaamaan perinteisen 

liikunnan tuomaa aktiivisuutta, mutta digitaalisella liikuntapelaamisella voidaan 

tukea sitä. Digitaaliset Liikuntapelit tuovat leikkisyyttä kuntoutukseen, joka li-

sää toistojen määrää harjoittelun aikana. (Ahonen 2012.) 

 

Digitaalisia liikuntapelejä on testattu ja tutkittu alakouluikäisillä. Alakouluikäis-

ten lasten passiivinen aika on lisääntynyt älypuhelimien ja tietokonepelien 

vuoksi. Digitaalinen liikuntapelaaminen voi olla hyvä ratkaisu lasten passiivi-

sen ajan vähentämiseksi. Digitaaliset liikuntapelit innostavat juuri sellaisia lap-

sia liikunnan pariin, jotka eivät muuten liikkuisi. (Saarinen 2012.) 

 

Opinnäytetyössä käsitellään iWall-laitetta, jolla tarkoitetaan liikuntapeliseinä-

kompleksia. iWall-laitetta voi pelata kaksi henkilöä samaan aikaan, jolloin pe-

laamiseen yhdistyy sosiaalinen kokemus. Laitteessa on liiketunnistin, joka tun-

nistaa pelaajien liikkeet. iWall-laitteessa on 14 erilaista peliä, joiden tarkoituk-

sena on haastaa pelaajan motoristen taitojen eri osa-alueita. (CSE Entertain-

ment 2021.)  



 

Down-lapset ja -nuoret valikoituivat opinnäytetyön kohderyhmäksi. Kuntoutuk-

sen tarkoituksena on kehittää motorisia taitoja, hahmottamista ja ongelmanrat-

kaisukykyä (Räty 2013, 5–7.) Down-lasten ja -nuorten fysioterapeuttinen kun-

toutus on usein leikinomaista ja motivoivaa liikkumista. Digitaalinen liikuntape-

laaminen voisi tarjota näitä ominaisuuksia harjoittelun aikana. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, soveltuvatko iWall-laitteen käyttö-

ominaisuudet Down-lasten ja -nuorten fysioterapeuttiseen kuntoutukseen. Ta-

voitteena on kartoittaa kirjallisuuskatsauksen avulla, millaisia ominaisuuksia 

iWall-laitteella on muihin digitaalisiin liikuntapeleihin verrattuna. 

 

Liikanen ym. (2018) tuovat esille liikuntapelaamisen olevan vielä tuntematon 

aihe suurelle yleisölle, minkä vuoksi aihe on kiinnostava. On hyödyllistä ja 

mielenkiintoista selvittää, millaisia mahdollisuuksia liikuntapelaamisella ja 

iWall-laitteella on fysioterapeuttisessa kuntoutuksessa.   

 

Opinnäytetyön aihe alkoi kehittymään apuvälinemessuilla syksyllä 2019. Apu-

välinemessuilla monissa apuvälineissä oli hyödynnetty nykyaikaista teknolo-

giaa. Tämä herätti halun tehdä opinnäytetyön aiheesta missä yhdistyvät tek-

nologia ja fysioterapeuttinen kuntoutus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 TOIMEKSIANTAJAN KUVAUS 

 

Toimeksiantaja on CSE Entertainment (CSE Simulation Oy). Yritys sijaitsee 

Kajaanissa ja on perustettu vuonna 2012. Se valmistaa digitaalisia liikuntape-

lejä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys yhdistää videopelit ja liikun-

nan. Yrityksen tavoite on innostaa kaikenikäisiä ja -kuntoisia ihmisiä liikku-

maan digitaalisten liikuntapelien avulla (kuva 1). CSE Entertainment on toimit-

tanut tähän mennessä digitaalisia liikuntapelejään yli 40 eri maahan. Yrityksen 

digitaalisia liikuntapelituotteita on myyty yli 300 kappaletta vuoteen 2019 men-

nessä. (CSE Entertainment 2021b.) 

 

 

Kuva 1. Pelitilanne. (MedicalExpo 2021.) 

 

CSE Entertainmentin tuoteryhmiä ovat tällä hetkellä Wall- ja BEAT-tuotesarjat. 

Opinnäytetyössä käsitellään Wall-tuotesarjan iWall-laitetta. Yrityksen oma 

henkilöstö kehittää digitaalisia liikuntapelejä, laitteistoja sekä ohjelmistoa Suo-

messa. Laitteiden komponentit tulevat ympäri maailmaa eri toimittajilta. Yrityk-

sen tavoitteena on vakiinnuttaa merkittävä asema kansainvälisesti digitaalis-

ten liikuntapelituotteiden tarjoajana. (CSE Entertainment 2021b.) 

  



 

3 DIGITAALINEN LIIKUNTAPELAAMINEN 

 

Pelaamista voidaan kutsua digitaaliseksi liikuntapelaamiseksi, kun pelaajan 

fyysinen aktiivisuustaso ylittää sendentaarisen eli matalan aktiivisuustason. 

Digitaalinen liikuntapeli voi sisältää tasapainoa, voimailua ja motoriikkaa haas-

tavia ominaisuuksia. Digitaalisia liikuntapelejä hallitaan oman kehon liikkeillä. 

Pelejä pystyy pelaamaan eri ympäristöissä sekä eri alustoilla, kuten mobiililait-

teella tai konsoleilla. Mobiililaitteella digitaalisia liikuntapelejä voidaan pelata 

ulkona. Konsolien välityksellä peliä pelataan yleensä sisällä TV-ruudun kautta. 

(Kari 2017b.) 

 

Aikaisemmin digitaalisen pelaamisen on ajateltu lisäävän ihmisen passiivista 

aikaa. Nykyään liikuntapelaaminen on mahdollistanut liikunnan ja pelaamisen 

yhdistämisen. Tällaisesta pelaamisesta on tullut keino terveyden ja hyvinvoin-

nin kehittämiseen. Digitaalisella liikuntapelaamisella on selkeä mahdollisuus 

vakiinnuttaa paikkansa, koska digitaalinen pelaaminen on yksi suosituimmista 

viihdemuodoista. (Kari 2017b.) 

 

3.1 Digitaalisen liikuntapelaamisen historia 

Digitaalinen liikuntapelaaminen on saanut näkyvyyttä vasta viime vuosina, 

vaikka digitaalisia liikuntapelejä on valmistettu jo yli 30 vuotta. Digitaaliset lii-

kuntapelit ovat kehittyneet digitaalisista videopeleistä. Varhaisimmat digitaali-

set videopelit ovat liikuttaneet nuoria jo vuosina 1970–1980. Videopelit sijaitsi-

vat aikaisemmin videopelihalleissa. Jotta nuoret pääsivät pelaamaan, heidän 

tuli kävellä tai pyöräillä pelien luokse. Useimpia pelejä pelattiin tuolloin sei-

soma-asennossa. Varhaisia videopelejä ohjattiin joystick:lla eli ohjainsauvoilla. 

Pelin suorituksella ja pelaajan liikkeillä oli siis selvä yhteys pelissä menestymi-

seen. Vaikka pelatessa täytyi olla staattisessa pystyasennossa ja liikuttaa kä-

sillä joystick:ia, eivät varhaiset videopelit luoneet aktiivisuutta tarpeeksi, jotta 

niitä voitaisiin kutsua digitaalisiksi liikuntapeleiksi. (Bogost s.a.) 

 

Mobiililaitteella pelattavat pelit ovat luoneet uuden mahdollisuuden pelata digi-

taalisia liikuntapelejä ulkona. Hyvä esimerkki on suuren suosion saavuttanut 

Pokemon GO. Mobiililiikuntapelien suosion lisääntyessä konsoleilla pelatta-



 

vien digitaalisten liikuntapelien suosio on ollut taas laskussa. Tosin ikääntynei-

den kuntoutuksessa konsoleilla pelattavien digitaalisten liikuntapelien suosio 

on yhä kasvanut. Niinpä kuntoutusta tarvitseville henkilöille on kehitelty toimin-

takykyä edistäviä ja ylläpitäviä pelejä. (Kari 2017a.) 

 

3.2 Digitaalinen liikuntapelaaminen nykyään 

Watcher (2020) kertoo nykypäivän exergaming-tuotteilla olevan paljon yhtäläi-

syyksiä aikaisempiin pelikonsoleihin. Bogost (s.a.) kertoo tutkimusartikkelis-

saan digitaalisten liikuntapelien juoksuominaisuuden kehittyneen vuorotahti-

sesta ohjainpainikkeiden painamisesta. Nykyään peleissä käytetään kehon 

liikkeiden lukemiseen videokameroita tai infrapunasensoreita, jotka tunnistavat 

henkilön tekemät liikkeet. Toisin sanottuna pelit eivät ole enää niin mekaanisia 

ja yksinkertaisia, kuin ne olivat digitaalisten liikuntapelien alkuaikoina. Watcher 

(2020) esittelee Sonyn kehittämän Playstation Eye 2007, joka tulkitsee kehon 

liikettä ja eleitä, värejä, reunoja sekä pään liikkeitä ja kasvojen eleitä. Bogost 

(s.a.) tutkimuksen mukaan pelit ovat nykyään moniulotteisempia ja voivat vaa-

tia useampia fyysisiä ominaisuuksia yhtäaikaisesti. Myös digitaalisten liikunta-

pelien ympäristöistä voidaan tehdä pelaajalle mieluisia luomalla pelin sisään 

esimerkiksi alppi- tai metsämaisemia. 

 

Opetushallituksen tekemät Move! -mittaukset osoittavat lasten ja nuorten kes-

tävyyskunnon vähentyneen vuonna 2020. Muilla toimintakyvyn osa-alueilla ei 

ole tapahtunut muutosta. UKK-instituutin lääketieteen asiantuntijat ovat huolis-

saan vuoden 2020 koronaepidemian lisäämästä lasten ja nuorten liikkumisen 

vähentymisestä. (Opetushallitus 2020.) 

 

Liikanen ym. (2018) toteaa tutkimuksessaan, että liikuntapelaaminen lisää las-

ten ja nuorten aktiivisuutta. Samalla liikuntapelaaminen on myös sosiaalinen 

tapahtuma. Sinnemäen ym. (2021) mukaan lapset asetetaan samalle lähtöta-

solle, jolloin hiljaisemmat ja vähemmän liikkuvat lapset voivat lähteä matalam-

malla kynnyksellä muiden mukana pelaamaan.  

 



 

3.3 Digitaalisten liikuntapelien eri ominaisuudet 

Digitaalista liikuntapelaamista on alettu tutkia enemmän ja havaittu sen edistä-

vän sekä ylläpitävän toimintakykyä samassa suhteessa kuin normaali liikunta-

harjoittelu. Digitaalista liikuntapelaamista on tutkittu enemmän kansainvälisesti 

kuin kansallisesti. Kymmenen vuoden takaisia tutkimuksia ei voi enää hyödyn-

tää digitaalisen liikuntapelaamisen tutkimuksissa, koska pelit olivat silloin 

enemmän mekaanisia ja Arcade-tyyppisiä. (Ottavainen-Nurkkala 2021.) 

 

Nykyään ollaan aikaisempaa enemmän kiinnostuneita digitaalisen liikuntape-

laamisen hyödyistä nuorille ja vanhemmille ikäpolville. Digitaalinen liikuntape-

laaminen voi olla tulevaisuutta. Digitaalisen liikuntapelaamisen tuomat fyysi-

sen aktiivisuuden hyödyt eivät ole normaalia liikuntaa paremmat eivätkä huo-

nommat. Toisaalta tutkimuksessa pohditaan myös sitä, koituuko digitaalinen 

liikuntapelaaminen kohtalokkaaksi sen alhaisen fyysisen aktiivisuuden ja sisä-

tiloissa pelaamisen takia. (Baranowski 2017.) 

 

Kuntoutuksessa käytettäviä digitaalisia liikuntapelejä voidaan tarkastella eri 

näkökulmista. Kuvassa digitaalisten liikuntapelien ominaisuudet on havainnol-

listettu SWOT-analyysin avulla visuaaliseksi kokonaisuudeksi (kuva 2). Kuva 

on suomennettu Benzing ja Schimdt tekemästä katsauksesta. (Benzing & 

Scmidt 2018, 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Liikuntapelaamisen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. (Benzing & 

Schmidt 2018.) 

 

Digitaalinen liikuntapelaaminen ei ole kuitenkaan verrattavissa normaaliin lii-

kuntaan. Digitaalisten liikuntapelien pelaaminen on silti huomattavasti parempi 

kuin videopelien pelaaminen. Digitaalisten liikuntapelien pelaaminen voisi siis 

toimia hyvin henkilöille, joille liikkuminen on vieraampaa. Näitä henkilöitä voi-

daan sen avulla tutustuttaa liikkumisen maailmaan. Digitaalinen liikuntapelaa-

minen voi myös toimia hyvänä lisänä normaalin liikunnan rinnalla. (Ahonen 

2012.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vahvuudet 
 

- Lisää motivaatiota ja viihtymistä 
- Koskettaa tiettyjä väestöryhmiä 
- Muokattavuus 
- Yksilöllistäminen 
- Laajennettavuus 

Heikkoudet 
 

- Harvoin käytetty mahdollisuus 
- Kallista kehittää 
- Kaupallisten liikuntapelien haitta-

puoli 
- Teknisiä rajoituksia 
- Ei pysty hyödyntämään pidempään 

kestävillä ajanjaksoilla 
- Rajallisesti tutkittu 

Uhat 
 

- Korvaa perinteisen liikunnan 
- Kasvattaa ruutuaikaa 
- Pelko haitallisista vaikutuksista ter-

veyteen 
- Kiintyminen ja sitoutuminen 
- Siirtovaikutus 
- Selektiivisyyden puolueellisuus ja 

ei-hyväksyttävyys 

 

Mahdollisuudet  
 

- Nostaa fyysistä aktiivisuutta ja sen 
kautta terveyttä 

- Terapeuttinen työkalu 
- Hyödyntää rakenteellisten videope-

lien ominaisuuksia 
- Implisiittinen ja eksplisiittinen oppi-

minen 
- Neuroplastisuus 



 

3.4 iWall-liikuntapeliseinä 

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltava iWall on kolme metriä leveä valkoinen 

kotelo. Kotelo sisältää kaksi isoa näyttöä, tietokoneen, liiketunnistimen sekä 

iWall-ohjelmiston. iWallia pelatakseen on varattava kolme metriä syvä alue, 

joka merkitään tarroin. Tilaa voi käyttää muuhun tarkoitukseen silloin, kun 

iWall:ia ei pelata. (CSE Entertainment 2021a.) 

 

iWall on monipuolinen laite. Se sisältää pelejä, jotka nostattavat sykettä, har-

joittavat tasapainoa ja haastavat koordinaatiota. iWall:lla pystyy pelaamaan 

samanaikaisesti 1–2 henkilöä. Pelit haastavat lapsia sekä aikuisia ja motivoi-

vat pelaajaa pelaamaan uudelleen. iWall:ia pystyy pelaamaan viihdetarkoituk-

sessa tai kuntoilutarkoituksessa. Tämän vuoksi iWall:n voi sijoittaa eri ympä-

ristöihin. (CSE Entertainment 2021a.) 

 

Pelit jaettiin luokkiin intervalli ja sykettä nostattavat, koordinaatio ja tasapaino, 

liikkuvuus ja lihaskestävyys sekä hahmottaminen ja strategia (kuva 3). 

 

Kuva 3. Pelit ominaisuuksittain (CSE Entertainment 2021a.) 

Intervalli- ja sykettä 
nostattavat pelit 

- HyperSlam 
- Steert Racing 
- Extreme Slam 
- Parkour 

Extreme 

Koordinatio- ja 
tasapainopelit 

- KayaKing 
- Flow Master 
- StepUp! 
- Ski Cross 

 

Liikkuvuus ja 
lihaskestävyyspelit 

- Shadow 
Master 

- Ski Jump 
- Parkour 
- Ski Cross 

 

Hahmottaminen ja 
strategiapelit 
- Deepsea 

Dash 
- Space 

Shooter 
- JumpOn 

 



 

iWall tarjoaa 14 eri liikuntapeliä. Pelit on suunniteltu vaativiksi ja kehittämään 

pelaajan fyysisiä ominaisuuksia. Pelien vaatimia fyysisiä ominaisuuksia ovat 

muun muassa lihaskestävyys- ja voima, koordinaatio, tasapaino, liikkuvuus ja 

rytmitaju. (CSE Entertainment 2021a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 DOWN-OIREYHTYMÄ 

 

Downin oireyhtymä on yleisin kromosomihäiriö. Tässä kromosomihäiriössä 

lapsi ei peri tavallista määrää kromosomeja, vaan saa yleensä jokaiseen so-

luun yhden ylimääräisen kromosomin. Tätä häiriötä kutsutaan trisomiaksi. 

Suomessa syntyy vuosittain noin 70 Down-lasta. Downin oireyhtymää sairas-

tavia ihmisiä on Suomessa noin 3000. Muutamalla prosentilla ylimääräinen 

kromosomi on vain osassa soluista. Tätä kutsutaan mosaikismiksi. (Jalanko 

2019.) 

 

Downin oireyhtymä todetaan usein hyvin varhaisessa vaiheessa. Se on mah-

dollista todeta jo raskauden aikana. Suomessa kaikissa neuvolajärjestelmään 

kuuluvissa raskauksissa seulotaan mahdolliset kromosomimuutokset jo ras-

kauden alkupuolella ultraäänen avulla. Riski saada Down-lapsi kasvaa synnyt-

täjän iän myötä. Yli 35-vuotiaille on Suomessa mahdollisuus raskauden ai-

kana kromosomidiagnostiikkaan. Raskauden aikana sikiöstä löydetty niska-

poimu voi viitata Downin oireyhtymään. Ainoa varma tapa on kuitenkin lapsi-

vesinäytteestä otettu sikiön kromosomitutkimus. (Jalanko 2019.) 

 

4.1  Down-lasten kasvun ja kehityksen ominaispiirteet 

Down-lapsilla todetaan kehossa poikkeavuuksia heti syntymän jälkeen. Tyypil-

lisiä rakenteellisia muutoksia pään alueella on vino silmäluomen poimu, leveä 

nenän selkä, ulostyöntyvä kieli ja lyhyt kaula. (Terveyskylä 2019.) Muita ra-

kenteellisia muutoksia ovat leveä isovarpaan väli, yliliikkuvat nivelet ja usein 

rakenteellinen sydänvika. Lisäksi ominaisia poikkeavuuksia ja riskejä ovat li-

hasheikkous, lisääntynyt riski sairastua leukemiaan, keskivaikea kehitysvam-

maisuus, huono kasvu, ylipainoisuus, infektioherkkyys, pitkäaikainen korvatu-

lehdus, kuulovamma, kaihi, kilpirauhasen vajaatoiminta, keliakia sekä epilep-

sia- ja dementiataipumus. Kaikesta huolimatta Down-lapset ja nuoret voivat 

nykyään elää kehittyneen terveydenhuollon ansiosta normaalia elämää. (Bull 

2011, 393–406.) 

 

 

 



 

Down-lapset tarvitsevat tukea arkisissa asioissa, koska heidän kehittymisensä 

on normaalia hitaampaa. Heidän kehittymistasonsa vastaa noin 5–7-vuotiaan 

kehitystasoa nuoruusiällä. Puolet Down-lapsista tarvitsee alle puolivuotiaana 

avosydänleikkauksen. Sydänvika voi olla minkä tyyppinen tahansa, mutta ylei-

sin poikkeavaisuus on laaja aukko sydämen väliseinässä. Kuten aikaisemmin 

mainittiin, Down-lapsilla on kohonnut riski korvatulehduksille. Tämä lisää myös 

kuulon alenemisen mahdollisuutta. Keskivaikean kehitysvamman vuoksi 

Down-lapset ja Down-aikuiset tarvitsevat vaihtelevasti lievästä avusta jatku-

vaan tukeen. Kuntoutus suunnitellaan moniammatillisessa työryhmässä, jossa 

suunnitelmanluonnin keskiössä on yksilö. (Bull 2011, 393–406.) 

 

4.2  Down-lasten ja nuorten motorinen kehitys 

Lapsilla ja nuorilla, joilla on Downin-oireyhtymä, karkea- ja hienomotoriikan 

hallinta on heikompaa kuin terveillä lapsilla ja nuorilla. Tutkimusartikkelissa to-

detaan, että Downin-oireyhtymän omaavilla yksilöillä on vaikeuksia silmä-käsi-

koordinaatiossa, lateraalisissa eli uloimmissa liikkeissä ja visuaalismotori-

sessa kontrollissa. Lisäksi heillä on heikommat voimatasot lantion loitontajissa 

ja polven ojentajissa. (Gupta ym. 2010.)  

 

Malak ym. (2015.) artikkelissaan kuvaavat Down-lasten ja –nuorten motorisia 

taitoja. Artikkelin mukaan etenkin kävelykyvyn, tasapainon ja seisoma-asenon 

kehitys etenee hitaammin verrattuna vammattomiin lapsiin ja nuoriin. Motoris-

ten taitojen eri osa-alueet linkittyvät toisiinsa, joten niitä tulisi tarkastella yh-

dessä ja erikseen fysioterapeuttisessa kuntoutuksessa. Näin pystyttäisiin ke-

hittämään kokonaisvaltaisesti Down-lasten ja –nuorten motorisia taitoja. 

 

Capio ym. (2018, 228–239) mukaan liikalihavuus lapsella heikentää motorisia 

taitoja. Tämä liikalihavuuden ja motorisen kehityksen yhteys on tärkeä ymmär-

tää, kun puhutaan Down-lapsista ja -nuorista. Downin syndrooman omaavilla 

on taipumusta liikalihavuudelle, mikä voi johtua Downin syndroomalle tyypilli-

sistä eri sairauksista. Kilpirauhasen vajaatoiminta aiheuttaa ongelmia painon-

hallinnan kanssa. Myös hidastunut aineenvaihdunta ja heikentynyt pituus-

kasvu vaikeuttavat painonhallintaa. Down-lapset ja -nuoret eivät myöskään 

tunne kylläisyyden tunnetta. Myös Down-lasten synnynnäisen sydänvian 

vuoksi painonhallinta olisi tärkeää.  



 

Liikalihavuus vaikuttaa tasapainoon. Tasapaino on tärkeä kyky, joka auttaa 

selviämään arjen vaatimuksista. Down-lapsilla ja -nuorilla, joilla on parempi 

karkeamotoriikka, seisominen ja kävely ovat varmempia. Karkeamotoriset liik-

keet vaativat lihaksistossa isompien lihasryhmien yhtäaikaista toimintaa. Hie-

nomotorisilla liikkeillä tarkoitetaan pieniä ja tarkkoja liikkeitä esimerkiksi ken-

gännauhojen sitomista, jossa pienempien lihasryhmien toiminta korostuu. Hie-

nomotoriikka kontrolloi liikkeitä ja saa niistä sujuvan ja määrätietoisen näköi-

siä. Hienomotoriset liikkeet opitaan myöhemmin kuin karkeamotoriset liikkeet. 

(Capio ym. 2018.) 

 

Down-lapset ja -nuoret usein kärsivät hypotoniasta. Hypotoniassa nivelten ja 

lihasten liikeratojen vastus on alentunut. Hypotonialle tyypillistä on myös alen-

tunut lihasjänteys. Hypotonia voidaan määritellä vaikeutena säilyttää asento 

tai tehdä liike painovoimaa vastaan. (Peredo & Hannibal 2009.) 

 

Down-lapsen tai -nuoren motorisen kehityksen kannalta on tärkeää saada ak-

tivaatiotaso korkealle ja sitä kautta parantaa lihasjänteyttä. Tukipinta-alan pie-

nentäminen tekee asennonhallinnasta haastavampaa. Seisoma-asennossa 

lapsi tai nuori joutuu käyttämään keskivartalon ja alaraajojen lihaksia ylläpi-

tääkseen asentoaan. (Salpa & Autti-Rämö 2010.)  

 

  



 

5 KUNTOUTUS  

 

Kuntoutus käsitteenä ymmärrettiin hyvin pitkään fyysisten vikojen korjaami-

sena ja kuntouttamisena. Tämä käsitys johtaa juurensa sotien jälkeisestä 

ajasta, jolloin oli paljon sodassa vammautuneita ihmisiä. Vuonna 1977 Engel 

loi biopsykososiaalisen mallin, joka nosti psyykkiset ja sosiaaliset tekijät fyy-

sisten tekijöiden rinnalle. Engelin malli kuitenkin nojautuu lääketieteellisiin läh-

tökohtiin kuntoutuksessa eikä ota huomioon yhteiskunnallista näkemystä. 

(Koukari 2010.) 

 

Ympäristön ja kuntoutujan välistä vaikutussuhdetta alettiin miettimään tarkem-

min vuonna 2002. Kyseisenä vuonna valtioneuvoston kuntoutusselonteossa 

vahvistettiin WHO:n (World Health Organization) laatima ICF-luokitus. ICF-

luokitus perustuu toimintakyvyn ja toimintakykyrajoitteiden tarkasteluun kon-

tekstuaalisesti. Lääketieteellisen tarkastelun rinnalle on noussut myös yhteis-

kunnallinen tarkastelutapa. (Koukari 2010.) 

 

5.1 Suomen valtion laatima kuntoutusväylä 

Sosiaali- ja terveysministeriö (s.a.) kuvaa kuntoutuksen tavoitteeksi yksilön toi-

mintakyvyn edistämisen, osallistumismahdollisuudet, työ- ja opiskelukyvyn 

edistämisen, työllistymisen ja työssä jaksamisen. Sosiaali- ja terveysministeriö 

(s.a) jakaa kuntoutumisen kahdeksaan pääryhmään eli lääkinnälliseen kuntou-

tukseen, ammatilliseen kuntoutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan, sosiaali-

seen kuntoutukseen, työtapaturmissa ja liikenteessä vammautuneiden kuntou-

tukseen, rintamaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutukseen sekä vammais-

palveluihin osana sosiaalihuoltoa ja niiden erityispalveluihin.  

 

Suomessa Kela eli Kansaneläkelaitos mahdollistaa monille kuntoutuksen tu-

kemalla toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Kelan kuntoutusta järjestävät mo-

net yritykset, kuntoutuslaitokset, vammaisjärjestöt, oppilaitokset ja yksityiset 

terapeutit. Kela tarkkailee säännöllisesti kuntoutuksen hyötyjä, tavoitteita ja tu-

loksia. Kuntoutuksesta saaduilla tuloksilla Kela pyrkii kehittämään kuntoutus-

toimintaa ja päättää, tukeeko se kuntoutujan etuuksia. (Kela 2020.) Kuva ha-

vainnollistaa tyypillistä kuntoutusprosessia sekä sen eri vaiheita (kuva 4). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Kuntoutusprosessin eteneminen. (Autti-Rämö ym. 2016.) 

 

Kuntoutuksen perustana on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, joka ohjaa kun-

toutustoimintaa. Kuntoutusprosessissa mietitään kuntoutujan ja hänen ympä-

ristönsä vuorovaikutusta. Kolmas asia tässä kokonaisuudessa eli kuntoutus-

prosessissa on kuntoutujan tavoitteet. Kuntoutuksessa siis pyritään kuntoutu-

jan kokonaisvaltaiseen elämäntilanteen edistämiseen. (Koukari 2010.) 

 

Koukari (2010) kertoo kuntoutumisen lähtökohtana olevan yksilöllinen kuntou-

tus. Kuntoutuminen voidaan jakaa kolmeen osaan: fyysiseen, psyykkiseen ja 

sosiaaliseen kuntoutumiseen. Tavoitteena on edistää kaikkia näitä kolmea 

osa-aluetta, jolloin puhutaan laaja-alaisesta kuntoutumisesta. Malmström ym. 

(2018) selvittivät Suomessa tapahtuvan kuntoutuksen asiakasryhmiä. Suurim-

mat asiakasryhmät ovat tuki- ja liikuntaelinsairaat, aivoverenkiertohäiriöitä sai-

rastavat ja ortopediset potilaat.  

 

Kari (2017b) pohtii tutkimuksessaan kuntoutukseen ja terapiaan kehiteltyjä ter-

veyspelejä. Terveyspelin idea on esimerkiksi harjoittaa vanhuksen tasapainoa 

ja tehdä harjoittelusta hauskaa ja mielenkiintoista. Ahonen (2012, 17) mainit-

see, että liikuntapelit vastaavat kuormitukseltaan keskimäärin reipasta kävelyä 

ja näin ollen soveltuvat kaiken ikäisille ja kuntoisille. 



 

5.2 Down-oireyhtymän fysioterapeuttinen kuntoutus 

Down-lapset kehittyvät kromosomipoikkeamattomia lapsia hitaammin. Moto-

risten taitojen harjoittaminen kuntoutuksessa on todella tärkeää, koska motori-

sia taitoja tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Downin syndrooman omaavilla 

ihmisillä on haasteita hahmottamisen ja tehtävien ymmärtämisen kanssa. Mo-

toriset haasteet voivat siis johtua näiden haasteiden yhteisvaikutuksista. (Räty 

2013, 5–7.) 

 

Down-lapsien ja nuorien fysioterapeuttinen kuntoutus on leikinomaista harjoit-

telua. Pelit ja leikit suunnitellaan jonkun motorisen taidon ympärille, jota pe-

lissä tarvitsee käyttää. Silmä-käsikoordinaatiota harjoitellaan useasti pelaa-

malla polttopalloa tai muunnelluin säännöin lentopalloa. Tasapainoa ja kehon 

hahmottamista harjoitellaan esteradoilla, jotka on suunniteltu tarpeeksi haas-

taviksi. Motoriikkaa ja lihasvoimaa voidaan harjoitella muunnellulla hipalla. 

Esimerkiksi alaraajojen lihaksia voidaan rasittaa hipalla, jossa hippaa tulee 

päästä pakoon hyppimällä sammakko hyppyjä. (Kalmari 2014.) 

 

Down-lasten ja -nuorien fysioterapeuttisessa kuntoutuksessa liikkumiskyvyn 

testaaminen on tärkeää, koska halutaan tietää, saavutetaanko annetulla kun-

toutuksella hyötyjä kuntoutujalle. Testitulosten avulla voidaan tarkkailla kun-

toutujan kehitystä ja suunnitella tulevia harjoituksia, jotka kehittävät kuntoutu-

jan heikkouksia. Silmä-käsikoordinaatiota voidaan testata pallonheittotestillä. 

Testissä heitetään minuutin aikana niin monta palloa kohti seinää ja otetaan 

pallo kiinni kuin keretään. Mitä enemmän palloja kuntoutuja on ennättänyt 

heittää ja ottaa kiinni, sen parempi tulos on. Silmä-käsikoordinaation lisäksi 

testi testaa käsien liikenopeutta. (Kalmari 2014.) 

 

Juoksunopeutta voidaan testata kahdeksikkojuoksulla. Testattava juoksee 

kartioilla merkatun kahdeksikon aikaa vastaan. Mitä nopeammin testattava 

juoksee merkityn matkan, sitä parempi hänen tuloksensa on. Tasapainoa voi-

daan testata yhden jalan seisonnalla. Yhden jalan seisomatesti mittaa staat-

tista tasapainoa ja vartalon pystyasennon hallintaa. Kyykkytesti mittaa alaraa-

jojen kestävyys- ja lihasvoimaa. Testauksia tehdään yleensä kaksi kappaletta 

alku- ja lopputestaus. Testaustilanteiden tulee olla samanlaisia, jotta tuloksia 

pystytään luotettavasti vertaamaan keskenään. (Kalmari 2014.) 



 

 

Rädyn (2013, 34) tutkimuksessa tutkittiin nuoria, joilla on Downin syndrooma. 

Tutkimuksessa verrattiin Down-nuorten eli 13–18-vuotiaiden adaptiivisia tai-

toja muihin kehitysvammaisiin ja vammattomiin nuoriin. Adaptiiviset taidot pitä-

vät sisällään itsestään huolehtimisen, kommunikoinnin, sosiaalisen vuorovai-

kutuksen, akateemiset tehtävät ja työhön liittyvät taidot. Tutkimuksessa selvisi, 

että Down-nuorten adaptiiviset taidot olivat heikommat kuin kehitysvammai-

silla tai vammattomilla. Tulokset pohjautuivat ABI-testiin (The Ankle-Brachial 

Index). Testi sisältää kysymyksiä jokaiselta adaptiivisten taitojen osa-alueelta.  

 

Kuntoutus on moniammatillista ja yksilön elämänlaatua auttavaa. Down-yksi-

lön kuntoutuksessa on otettava huomioon myös perhe ja heidän voimava-

ransa. Suomessa kuntoutus tuodaan kuntoutujan luokse eli koulun toimintaan 

sekä muuhun arkielämään. Kuntoutujan elämänhallinnan tukeminen on paljolti 

varhaiskasvatuksen, erityisopetuksen ja vammaispalvelun harteilla. Yksilöllistä 

terapiaa ja erityistukitoimia järjestetään tarpeen mukaan. (Downin oireyhtymä 

2010.) 

 

Liikunnan säännöllinen harrastaminen on todettu parantavan fyysistä kestä-

vyyttä ja maksimisuoristusta aikuisilla ihmisillä, joilla on Downin oireyhtymä. 

Juoksumattoharjoittelulla on todettu olevan positiivinen vaikutus kävelyn oppi-

misen kannalta. Down-oireyhtymän kuntoutuksesta on kuitenkin niukasti tutki-

mukseen perustuvaa tietoa. (Downin oireyhtymä 2010.) 

 

5.3  Liikuntapelaaminen fysioterapeuttisessa kuntoutuksessa 

Perinteiset kuntoutusohjelmat ja -menetelmät perustuvat toistoihin ja ovat ol-

leet olemassa jo vuosikymmenten ajan. Tavanomaiset, toistoihin perustuvat 

kuntoutustekniikat voivat kuitenkin olla tekijälle päämäärättömiä ja tylsiä, mikä 

voi vähentää kuntoutujan motivaatiota. Etenkin lapsista puhuttaessa motivaa-

tio pitkiin liikesarjoihin ja toistomääriin menetetään usein nopeasti. Tämä voi 

vaikuttaa kuntoutuksen kestoon ja intensiteettiin, mikä osaltaan vaikuttaa tera-

peuttisen vaikutuksen heikentymiseen. (Metsäranta 2020.)  

 



 

Cardenas ym. (2021) tekemässä tutkimuksessa tarkastellaan fysioterapeutti-

sessa kuntoutuksessa tapahtuvaa alaraajojen polkemisharjoitteluun liitettyä di-

gitaalista liikuntapelaamista. Tutkimuksen kohderyhmänä on CP-vammaiset 

lapset ortopedisen alaraajaleikkauksen jälkeen. Polkuharjoitteluun liitetty lii-

kuntapelaaminen vähentää lapsien tuntemaa leikkauksen jälkeistä kipua sekä 

tuottaa positiivista vaikutusta heidän henkiseen hyvinvointiinsa. Tutkimuk-

sessa painotetaan jatkotutkimuksien tekemistä, koska laadukkaita ja laajoja 

tutkimuksia aiheesta on vielä vähän. 

 

Aikuisten ja vanhusten sekä mobiilipohjaisten liikuntapelien parissa digitaali-

sesta liikuntapelaamisesta julkaistua tutkimustietoa on vielä vähänlaisesti. 

Suurin osa tutkimusartikkeleista käsittelee konsolipohjaisia pelejä tai tutkimuk-

sen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. (Kari 2014.)  

 

Virtuaalitodellisuuden etuna on aistinvaraisten palautteiden saaminen harjoi-

tusten ohessa. Lisäksi virtuaalitodellisuus mahdollistaa harjoittelun erilaisissa 

ympäristöissä. Ympäristön hallittavuus mahdollistaa helpon ja oikeanlaisen 

muokkaamisen jokaiselle osallistujalle. Pelikerroista voidaan siten muovata 

yksilölle sopivan haastava ja kohdentaa harjoitus esimerkiksi oikealle lihasryh-

mälle. (Metsäranta 2020.) 

 

Digitaalinen liikuntapelaaminen tarjoaa motivoivia ja kuntoutusta hyödyntäviä 

mahdollisuuksia. Digitaalisen liikuntapelaamisen kulmakivenä kuntoutuksessa 

ovat harjoituksen muokattavuus ja kuntoutujan motivoiminen. Näin harjoitus-

kerroista saadaan intensiivisiä ja kuntoutujaa osallistavia. Digitaalinen liikunta-

pelaaminen voisi siis olla osa normaalia kuntoutusta. (Metsäranta 2020; Kari 

2014.) 

 

Kuntoutustarkoitukseen tehtyjen digitaalisten liikuntapelien tulisi olla visuaali-

sesti mielenkiintoisia ja haastaa motorisia taitoja sekä olla pelaajille turvallisia. 

Visuaalinen puoli auttaa kuntoutujaa pitämään mielenkiinnon harjoituksessa ja 

saamaan pidempiä harjoituskertoja kuntoutusjaksolla. Digitaalisen liikuntapelin 

haastavuutta tulisi pystyä säätämään, koska kuntoutujia on eritasoisia. Harjoit-

telu tehostuu ja vaste paranee, kun haastavuus on säädetty oikealle tasolle. 

Kaiken lähtökohtana on kuitenkin turvallisuus, ettei kuntoutuja voi pelatessaan 

loukata itseään tai harjoitella väärin. (Pirovano ym. 2016, 55–65.) 



 

6 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, soveltuvatko iWall-laitteen käyttö-

ominaisuudet Down-lasten ja -nuorten fysioterapeuttiseen kuntoutukseen. 

Opinnäytetyössä kartoitetaan iWall-laitteen ja muiden digitaalisten liikuntape-

lien raportoituja hyötyjä Down-lasten ja -nuorten kuntoutuksessa. Opinnäyte-

työssä kerätään tietoa digitaalisen liikuntapelaamisen ominaisuuksista ja ver-

rataan niitä iWall-laitteen ominaisuuksiin.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa, millaisia ominaisuuksia iWall-laitteella 

on muihin digitaalisiin liikuntapeleihin verrattuna. Opinnäytetyön tavoitteena on 

myös avata keskustelua ja herättää uusia tutkimuskysymyksiä kyseisestä ai-

heesta. 

 

Tutkimuskysymykset:  

1. Millaisia ominaisuuksia iWall-laitteella on muihin digitaalisiin liikuntape-
leihin verrattuna? 

2. Soveltuvatko iWall-laitteen käyttöominaisuudet Down-lasten ja -nuorten 
fysioterapeuttiseen kuntoutukseen? 

  



 

7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa kuvataan menetelmällinen lähestymis-

tapa vaiheittain. Suunnitelmana oli tuottaa kuvaileva kirjallisuuskatsaus ai-

heesta ja analysoida tutkimustuloksia johtopäätöksissä. Menetelmäkirjallisuu-

den haku suoritettiin keräämällä avainsanoja neljään eri teemaan, jotka olivat 

pelit, liikuntapelaaminen, kuntoutus ja Downin syndrooma. Käytettyjä haku-

kantoja olivat Google Scholar, EBSCO, HELDA, FINNA ja JYX. Hakukritee-

reinä olivat maksuton saatavuus, vertaisarvioitu aineisto, paljon käytetty tieto-

kanta ja aineiston ikä enintään 10 vuotta. Laadunarviointi suoritettiin käyttä-

mällä JBI (The Joanna Briggs Institute) -tarkastuslistaa. JBI:n laatimilla eri ai-

neistojen kriteeristöllä käytiin tutkimukset läpi. Kriteeristön avulla tutkimukset 

pisteytettiin, minkä vuoksi se toimii laadun varmistajana. Näytönasteen arvi-

ointi suoritettiin Hoitotyön tutkimussäätiön laatimalla näytönasteen arviointitau-

lukolla, joka lajittelee tutkimuksien näytönasteen luokituksella A-D (A on vahva 

näyttö aiheesta ja D on hyvin heikko näyttö aiheesta). Tutkimusten laatu var-

mistettiin käyttämällä kahta eri menetelmää.  

 

Tutkimustuloksista tehtiin yhteenveto ja yhdistettiin yhteneväiset tutkimustu-

lokset. Analyysin perusteella vastattiin kahteen tutkimuskysymykseen. Ensim-

mäisellä kysymyksellä pyrittiin vertaamaan iWall-laitetta muihin liikuntapelei-

hin. Toisella tutkimuskysymyksellä selvitettiin, soveltuuko iWall-laite Down-las-

ten ja -nuorten fysioterapeuttiseen kuntoutukseen. Lopuksi pohdittiin katsauk-

sen tuloksia ja prosessia sekä mahdollisia jatkotutkimuskohteita.  

 

Opinnäytetyön ideavaihe alkoi vuonna 2019 Tampereella järjestetyillä apuväli-

nemessuilla. Huomasimme apuvälinemessuilla paljon teknologiaan liittyviä 

apuvälineitä sekä muita kuntoutukseen liittyviä välineitä, jotka pohjautuivat uu-

teen teknologiaan. Aiheen valitseminen tuli ajankohtaiseksi syksyllä 2020. Ai-

hetta alettiin etsiä opinnäytetöiden ideapankista, jossa iWall-laitetta käsittelevä 

aihe kiinnitti huomion. 

 



 

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa rakennettiin opinnäytetyölle teoreettinen 

viitekehys ja kuvattiin menetelmällinen lähestymistapa vaiheittain. Viitekehyk-

seen liittyvää tietoa löytyi paljon, mutta tarkasti rajaukseen soveltuvaa tietoa 

oli hankala löytää. 

 

Kirjallisuuskatsaus tehtiin syyskuussa 2021. Ensiksi kerättiin tutkimuksia kirjal-

lisuuskatsausta varten, minkä jälkeen arvioitiin tutkimusten laadullista päte-

vyyttä. Kirjallisuuskatsaustaulukon ollessa valmis siirryttiin analysoimaan ai-

neistoa. Tämän jälkeen tarkasteltiin tutkimusten tuloksia ja tehtiin niistä johto-

päätökset.  

  

 

 

 

 

  



 

8 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS JA TUTKIMUSEETTISYYS 

 

Luotettavuuden kuvaus ja tutkimuseettiset kysymykset tuovat luotettavuutta ja 

merkityksellisyyttä. Näitä kysymyksiä pohtimalla nähdään, liittyykö kyseisiin 

käsitteisiin joitain tutkimuseettisiä tai luotettavuuteen koskevia ongelmia. 

(Puusa ym. 2020.) 

 

8.1 Opinnäytetyön luotettavuus 

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen, itsenäinen tutkimus. Opinnäytetyöt ovat 

yleensä kehittämistarkoituksessa tehtyjä. Aiheet opinnäytetyöhön tulevat 

usein työelämässä olevalta toimeksiantajalta. Opinnäytetyöhön saadaan luo-

tettavuutta, kun toimeksiantaja on tiiviissä yhteistyössä opinnäytetyön tekijöi-

den kanssa. Opinnäytetyössä luotettavuutta haetaan tieteellisen tutkimuksen 

kriteerien mukaisesti ja eettisesti kestävien tiedonhankinta-, tutkimus- ja arvi-

ointimenetelmien avulla. Opinnäytetyössä käytetään alan ammattieettisiä oh-

jeita sekä soveltuvaa lainsäädäntöä. (Koivisto & Aro 2019.) 

 

Luotettavuutta on pohdittava heti, kun valitaan tutkimukseen soveltuvaa me-

netelmää. Menetelmän valintaa voidaan lähestyä esimerkiksi kysymyksellä 

”mikä tutkimusmenetelmä antaa luotettavimmat tulokset?” Menetelmää valitta-

essa on mietittävä, soveltuuko se tutkittavaan aiheeseen ja missä olosuh-

teessa menetelmää käytetään. (Hyväri & Vuokila-Oikkonen 2016.) 

 

Uskottavuus kuvaa, miten tutkimusta lukeva suuri yleisö ja tutkimusta lukevat 

kollegat hyväksyvät tutkimuksessa kerrottavat asiat. Tutkittava asia on siis esi-

tettävä asianmukaisesti. Luotettavuus perustuu tutkijan uskottaviin perustelui-

hin. Tutkija osoittaa oman tietämyksen ja ammattitaitonsa oikeanlaisilla lähes-

tymistavoilla sekä tutkimusmenetelmillä. (Puusa ym. 2020.) 

 

Eettisyydestä on pidettävä huolta koko tutkimuksen ajan. Tutkijan on tärkeää 

noudattaa eettisiä sääntöjä. Tutkimus ei saa vaarantaa kohdehenkilöitä tai ai-

heuttaa heille muunlaista haittaa. Kohdehenkilöiden tietojen suojaaminen on 

tärkeää. Varsinkin näin on silloin, kun tutkimuksessa käsitellään arkaluontoisia 



 

asioita. Tietojen salaamiseen on tänä päivänä tullut uusia haasteita, koska ih-

miset ovat entistä riippuvaisempia toisistaan ja elävät avointen tiedotusvälinei-

den aikakautta. (Puusa, Juuti & Aaltio 2020.) 

 

8.2 Tutkimuseettiset kysymykset 

Eettisten kysymysten pohdinta alkaa jo aihetta valitessa. Opinnäytetyön teki-

jöiden on hyvä perehtyä hyvään tieteelliseen käytäntöön (HTK) ja sen louk-

kausepäilyjen käsittelemiseen Suomessa. Suomessa tutkimuseettinen neuvot-

telukunta tulkitsee mahdollisia tiedevilppejä. Sanktioiden ja tiedevilpin määrää-

misessä on kaksi toimintalinjaa, jotka ovat lakiin perustuva malli ja tiedeyhtei-

sön itsesääntelymalli. (TENK s.a.) 

 

Aiheen valinnan jälkeen opinnäytetyön tekijät alkavat tehdä opinnäytetyösuun-

nitelmaa. Suunnitelmassa kuvataan opinnäytetyön vaiheet. Suunnitelmassa 

esitellään tietoperustaa, aikaisempia tutkimuksia, tutkittava aihe ja keskeiset 

käsitteet. Tietoperustassa pitää huomioida rehellisyys, yleinen huolellisuus ja 

tarkkuus. Viittaaminen muihin tutkijoihin ja heidän tekemiin tutkimuksiinsa pi-

tää olla aina asianmukaista. (Koivisto & Aro 2019.)  

 

Eettinen ennakkoarviointi tapahtuu tutkimussuunnitelmaa arvioidessa eettisten 

käytänteiden mukaisesti. Eettisessä ennakkoarvioinnissa on tarkoituksena tul-

kita tutkimuksen tai tuloksien tuomaa haittaa. Suomessa eettisen ennakkoarvi-

oinnin perusteet määräytyvät lääketieteellisen tai ei-lääketieteellisen tutkimuk-

sen kautta. Lääketieteelliset säännökset on kirjattu lakiin, kun taas muu ihmi-

seen kohdistuva tieteellisen tutkimuksen ennakkoarviointi perustuu tutkimus-

eettisen neuvottelukunnan ohjeisiin. (TENK s.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 KUVAILEVA KIRJALLISUUSKATSAUS TUTKIMUSMENETELMÄNÄ 

 

Tässä luvussa esitellään kuvailevaa kirjallisuuskatsausta tutkimusmenetel-

mänä sekä kuvataan, kuinka aineisto kerättiin ja analysoitiin. Aineisto koottiin 

tiedonhakutaulukkoon.  

 

9.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsaukset jaetaan kolmeen alaryhmään: systemaattiseen, kuvaile-

vaan ja meta-analyysiin. Kirjallisuuskatsauksen alaryhmä määräytyy tutkitta-

van aiheen mukaan. (Hietamies 2021.) 

 

Opinnäytetyön tutkimuksen lähestymistapa on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kehittää jo tutkittua tietoa 

sekä luoda uutta tietoa aikaisemman tiedon rinnalle. Kuvailevaa kirjallisuus-

katsausta voidaan käyttää myös aikaisemman tiedon arviointiin, tietokokonai-

suuden luomiseen, ongelmien tunnistamiseen sekä kuvaamaan tutkitun asian 

kehitystä. (Salminen 2011.) 

 

Hietamies (2021, 14) kertoo kuvailevan kirjallisuuskatsauksen eduista, joita 

ovat yksityiskohtaisuus ja kriittisyys. Näiden ominaisuuksien vuoksi kuvailevaa 

kirjallisuuskatsausta suositellaan tutkimusmetodiksi eri kirjallisuuskatsausten 

joukosta. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on siis selkeä ja luotettava tutkimusme-

todi. Sen lisäksi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tekemiseen ei tarvitse ha-

kea tutkimuslupia. Kirjallisuuskatsauksen työvaiheet esitellään kuvassa 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kuva 5. Kirjallisuuskatsauksen työvaiheet. 

 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa on tarkat kriteerit, kuinka se tehdään. 

Näitä kriteereitä on syytä noudattaa, jotta kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta 

tulee luotettava. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus ja systemaattinen tiedonhaku 

ovat tieteellisiä työtapoja, joten ne on dokumentoitava ja kuvailtava tekstissä 

tarkasti. (Kirjallisuuskatsaus 2020.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjallisuuskatsauksen työvaiheet 

Aiheen valitseminen ja 

rajaaminen 

 

Tutkimuskysymysten 

asettaminen 

 

Tutkimusmenetelmän 

valikointi 

 

Aineiston kerääminen 

 

Aineiston analysointi 

 

Tulosten esittäminen 

 



 

Pelit 

Videopelit 

-digitaaliset pelit 

Pelaaminen 

Games 

Videogames 

Virtual reality 

-interactive computer 

games 

iWall 

 

 

9.2 Menetelmäkirjallisuuden haku 

Tiedonhaku alkoi etsimällä yleisesti tietoa liikuntapelaamisesta käsityksen 

muodostamiseksi. Tämän jälkeen alettiin etsiä tietoa pääteemojen mukaisilla 

hakusanoilla. Englanninkielisien lähteiden etsintään siirtyessä luotettavien ha-

kutulosten määrä kasvoi huomattavasti. Tiedonhaussa käytettiin hyödyksi 

koulun tarjoamaa tiedonhaunasiantuntijaa, joka auttoi rajaamaan lähteiden 

määrää käyttämällä kuvan mukaisia avainsanoja (kuva 6). Avainsanat rajasi-

vat lähteitä sekä lisäsivät laadukkaiden tutkimuksien ja artikkelien määrää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Opinnäytetyön tiedonhaussa käytettyjä avainsanoja. 

 

Tärkeä tekijä lähteiden valinnassa oli useamman laaditun teeman käsittely tut-

kimuksessa tai artikkelissa. Teemojen yhdistyminen lisää luotettavuutta, koska 

aiheita käsitellään lähemmin samasta näkökulmasta. 

 

9.3 Kuvaileva kirjallisuuskatsauksen hakuprosessi 

Hakutulokset kerättiin tiedonhakutaulukkoon. Taulukosta selviää tietokanta, 

hakusanat, käytetyt rajaukset, hakutulosten lukumäärä ja valittujen osumien 

määrä (taulukko 1). 

Exergaming 

Exergames 

Liikuntapelaaminen 

Kuntoutus 

Fysioterapia 

Rehabilitation 

Physical therapy 

Liikunta 

Kehitysvammaiset 

lapset 

Developmental 

Disabilities 

Intellectual disability 

Down syndrome 



 

Tietokanta Hakusanat Rajaukset Hakutulosten 
lukumäärä 

Valittujen 
lukumäärä 

Google 
Scholar 

iWall  
AND 
Physical fun 
 
Strength and balance 
training 
AND 
Children 
AND  
Down syndrome 
 
 
Cognitive 
AND 
Visual-Motor 
AND 
Down syndrome 
 
 
Kuntoutusjärjestelmä 

- Julkaisuaika: 
2018 
 
 
- Julkaisuaika: 
2011 
- Clinical 
rehabilitation 
- Journals 
 
 
 
- Julkaisuaika: 
2019 
 
 
 
 
 
- 
Valtioneuvosto 
- 2018  
 

14 
 
 
 
22 900 
 
 
 
 
 
 
 
12 700 
 
 
 
 
 
 
344 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 

EBSCO Rehabilitation 
AND 
Children 
AND 
Down syndrome 
 
 
 
 

- Full text 
 
- Julkaisuaika: 
2017- 2020 

30 2 

HELDA Psykofyysinen 
kuntoutus 
AND  
Fysioterapia 

- Kielikoodi: 
Suomi 
- Julkaisuaika: 
2010-2018 

59 1 

FINNA Kuntoutus - Kieli: Suomi 
- 
Aineistotyyppi: 
Väitöskirja 
- 
Valmistusvuosi
: 2010 

32 1 

JYX iWall  
AND 
Exergaming 
 
Virtuaalitodellisuus  
AND  
Kuntoutus 
 
Down syndrooma 
 
Liikuntapeli 
 
 
Digital sports games 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- Tekijä: 
Saarinen 
 
- Oppiaine: 
Erityispedagog
iikka 
- Tekijä: 
Ahonen 

3 
 
 
 
16 
 
 
 
2 
 
15 
 
 
4 

2 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

Taulukko 1. Tiedonhaun taulukko. 

 

Sisäänotto- ja poissulkukriteerit ovat esiteltynä kuvassa (kuva 7). Sisäänotto-

kriteerit toimivat luotettavuuden ja laadun varmistajina. Määritellyt poissulku-

kriteerit karsivat epäluotettavat lähteet pois. 

 



 

Poissulkukriteerit: 

-Maksullinen saatavuus 

-Aineistoa ei ole vertaisarvoitu 

-Epäselvä tietokanta 

-Aineistoin ikä yli 10 vuotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

 

Avainsanoilla löytyi hyvin aihetta ja teemoja koskevia tutkimuksia. Rajauksia 

piti tehdä paljon, jotta hakutulosten määrä pieneni ja hakutarkkuus parani. 

Etenkin JYX:in tietokannassa rajaus jouduttiin määrittämään tekijään. Englan-

ninkielisiä tutkimusartikkeleja löytyi runsaasti, mutta usein aineiston saanti oli 

haastavaa ja maksullista. Tämän johdosta hyviä ja luotettavan oloisia tutki-

muksia oli vaikea löytää. 

 

9.4 Alkuperäistutkimuksien näytönasteen arviointi 

Alkuperäistutkimuksien näytönaste käy ilmi näytönastekatsauksesta, jossa 

huomioidaan tulosta tarkasteltavien tutkimusten määrä, yhdenmukaisuus, tut-

kimusnäytön vahvuudet, tutkimuksen metodinen laatu ja sovellettavuus. Näy-

tönaste arvioidaan käyttämällä näytönasteen arviointitaulukkoa (taulukko 2). 

Sisäänottokriteerit: 

-Maksuton saatavuus 

-Aineisto on vertaisarvioitu 

-Paljon käytetty tietokanta 

-Aineiston ikä enintään 10 

vuotta 



 

 

Taulukko 2. Näytönasteen arviointitaulukko (Hoitotyön tutkimussäätiö s.a.) 

 

Näytönaste määräytyy seuraavasti: näytön vahvuus, tutkimusten menetelmäl-

linen laatu, tutkimustulosten yhteneväisyys ja epäyhteneväisyys sekä sovellet-

tavuus. (Hoitotyön tutkimussäätiö s.a.) Taulukon mukaisesti näytönaste määri-

tellään asteikolla A-D, jossa A osoittaa vahvaa luotettavuutta tutkimustulok-

sesta ja D hyvin heikkoa luotettavuutta. 

 

9.5 Alkuperäistutkimuksien laadun arviointi 

Laadun arviointi on yksi osa hyvää tutkimuskäytäntöä. Tutkimuksen laadun ar-

vioinnissa tulee tarkastella eri osioita tutkimuksesta, jotka ovat tutkimuspro-

sessi, lyhyen aikavälin tulokset ja vaikutukset. Näiden osatekijöiden arvioinnin 



 

tarkoituksena on saada selville, millä toimintamalleilla tutkimuksessa on ke-

rätty tietoa ja kuinka se on vaikuttanut tutkimuksen tuloksiin. (Lahtinen ym. 

2003.) 

 

Jokaisen alkuperäistutkimuksen menetelmällinen laatu arvioidaan ennen nii-

den hyväksymistä kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen. Laadun arvioinnin tar-

koituksena on karsia epäluotettavat tutkimukset pois, jolloin tutkimuksista ana-

lysoidut tulokset eivät vääristy. (Hotus s.a.) 

 

Alkuperäistutkimuksien laadun arviointiin valikoitui JBI:n (The Joanna Brigss 

Institute) tutkimusten arviointikriteeristö. Kriteeristö valikoitui sen helppokäyt-

töisyyden vuoksi. JBI on luonut erilaisia kysymyspattereita eri tutkimustyy-

peille, joilla selvitetään tutkimuksen toimintaketjun luotettavuutta. JBI:n kritee-

ristöjen ja kysymyspattereiden luotettavuutta lisääviä tekijöitä ovat yhdenmu-

kaisuus eli eri tutkimustyyppien laadun arviointiin käytetään saman instituution 

luomia kriteeristöjä, jolloin laadun arvioinnissa ei ole kriteeristöstä johtuvia 

eroavaisuuksia. Myös Suomen sairaanhoitopiiri käyttää JBI:n luomia laadun 

arviointikriteeristöjä. (The Joanna Brigss Institute 2018.) 

 

Kaikissa JBI:n kriteeristöissä yksittäinen kriteeri arvioidaan asteikolla kyllä (K), 

ei (E), epäselvä (?) ja ei sovellettavissa (NA). Kriteerien määrä vaihtelee arvi-

oitavan menetelmän mukaan. Järjestelmällisen katsauksen kriteeristössä on 

11 kriteeriä, laadullisen tutkimuksen kriteeristössä on 10 kriteeriä ja satunnai-

sesti kontrolloitujen tutkimusten kriteeristöissä on 13 kriteeriä. (Hotus s.a) 

 

Kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen valikoitui eri menetelmillä tehtyjä alkupe-

räistutkimuksia. Tutkimusten laatu arvioitiin eri JBI:n kriteeristöillä niiden me-

netelmien perusteella. Järjestelmällisen katsauksen kriteeristöllä arvioitiin 

kolme tutkimusta, laadullisen tutkimuksen kriteeristöllä arvioitiin viisi tutki-

musta ja satunnaisesti kontrolloidulla tutkimuskriteeristöllä arvioitiin neljä tutki-

musta. 

 

9.6 Kirjallisuuskatsaukseen valikoituneet tutkimukset 

Opinnäytetyöhön löydettiin sisäänottokriteerien puitteissa 19 tutkimusta, joiden 

sisältöjä alettiin käydä huolellisesti läpi. Tutkimuksiin paneutuessa käytettiin 



 

edellä mainittuja menetelmiä, jotta voitiin olla varmoja tutkimuksien luotetta-

vuudesta. Kuva osoittaa kuinka prosessi eteni (kuva 8). 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Kirjallisuuskatsaukseen päätyneet tutkimukset. 

 

Näytönastetta ja laadunarviointia suoritettaessa päädyttiin sulkemaan pois 

neljä tutkimusta. Menetelmillä luotettavuutta mitattaessa selvisi tutkimuksien 

olevan laadultaan tai näytönasteeltaan heikkoja, joten tutkimukset olivat kel-

vottomia kirjallisuuskatsaukseen.  

 

9.7 Aineiston analysointi 

Sisällönanalyysi on tieteellinen metodi. Menetelmällä voidaan analysoida eli 

tarkastella aineistoa, jota halutaan tutkia. Sisällönanalyysilla pystytään käsitte-

lemään kirjallista, kuvitettua tai verbaalista aineistoa. Eri aineistotyyppejä kut-

sutaan yhdellä termillä, joka on dokumentti. Dokumentit voivat olla kirjoja, ar-

tikkeleita, kirjeitä, haastatteluita, tutkimuksia tai dialogeja tai muita vastaavia 

kirjallisessa muodossa olevia aineistoja. (Saaranen-Kauppinen ym. 2013.) 

 

Sisällönanalyysilla selkeytetään kirjallisuuskatsaukseen päätyneitä tutkimuk-

sia. Tutkimusten selkeyttäminen tapahtuu pelkistämällä tutkimuskohde, mitä 

kutsutaan redusoimiseksi. Pelkistetyistä tutkimuskohteista etsitään yhteneväi-

syyksiä ja tutkimukset, joilla on samankaltaiset tutkimuskohteet, teemoitellaan 

saman teeman alle esimerkiksi värikoodistolla. Teemoittelua kutsutaan ter-

millä klusterointi. Teemoittelun jälkeen tutkimuksista erotetaan oleellinen tieto. 

Oleellisten tietojen perusteella tutkija muodostaa teemakohtaisesti yleiskäsi-

tyksen ja tiivistelmän jokaisesta teemasta. Tämän jälkeen tiivistelmät ja yleis-

käsitykset esitellään tulososiossa. (Silius 2005.) 

 

Sisäänottokriteerien puit-

teissa olevat tutkimukset: 

19 kpl 

 

Näytönasteeltaan tai laadul-

taan kelvottomat tutkimuk-

set: 

4 kpl 

 

Kirjallisuuskatsaukseen pää-

tyneet tutkimukset: 

15 kpl 

 



 

Sisällönanalyysin menetelmää käytettiin muodostamalla esimerkkitaulukko 

(taulukko 3). Taulukosta selviää tutkija ja sen kohde. Eri aihealueet teemoitel-

tiin värikoodein menetelmäkirjallisuuden hakuprosessin mukaisesti. Samaan 

aihealueeseen kuuluvat tutkimuskohteet korostettiin tiettyä väriä käyttäen, 

jotta lukija löytää helposti kaikki tutkimukset, joissa on tutkittu kyseisiä asioita. 

  

Taulukko 3. Esimerkki tutkimuskohteiden keräämisestä teemoihin. 

 

Sinisellä korostetut kuuluvat digitaalisen videopelaamisen teemaan, kun taas 

keltaisella korostetut kuvaavat liikuntapelaamisen teemaa. Vihreä käsittää 

kuntoutuksen ja ruskea kehitysvammaisuuden sekä Downin syndrooman.  

 

Taulukkoon on kerätty kaikki kirjallisuuskatsaukseen päätyneet tutkimukset 

(taulukko 4). Tutkimuksien kohde on esitetty tiivistettynä taulukossa, sekä ai-

heet ovat teemoiteltu korostusvärien avulla. Suurin osa tutkimuksista sisältää 

liikuntapelaamisen ja digitaalisen videopelaamisen teemoja. Koosteesta sel-

viää tutkimuksien kohteiden olevan saman suuntaisia, mikä osaltaan lisää tut-

kitun aiheen luotettavuutta. (Hiltunen 2009.) 

 

Tutkimus Tutkimuksen kohde 

Liikanen ym. 2018. 

 

Mitattiin lihasaktivaatiota, sykettä ja aktiivisuutta 
sparkkauksen aikana SuperParkin eri osastoilla. Yhdellä 
osastolla oli mukana iWall. 

Kari, T. 2017c. 

 

Millainen on tilanteeseen liittyvän kontekstin rooli 
kokemuksen jälkeisen digitaalisen liikuntapelaamisen 
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Taulukko 4. Tutkimuskohteet teemoiteltuna. 

 

Suurin osa tutkimuksista sisältää liikuntapelaamisen ja digitaalisen videope-

laamisen teemoja. Useissa tutkimuksissa yhdistyy kaksi tai kolme määriteltyä 

teemaa. Koosteesta selviää tutkimuksien kohteiden olevan saman suuntaisia, 

mikä osaltaan lisää tutkitun aiheen luotettavuutta. (Hiltunen 2009.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 TULOKSET 

 

Seuraavaksi esitellään tulokset kuntoutuksesta, digitaalisesta liikuntapelaami-

sesta, Down-lasten ja -nuorten kehityksestä ja iWall-laitteesta. Teemaa käsit-

televät tutkimukset on koottu niitä kuvaavien otsikoiden alle. Tuloksissa ava-

taan kirjallisuuskatsaukseen päätyneet tutkimukset. 

 

10.1 Pelaaminen digitaalisilla liikuntapeleillä  

Karin (2017c) tutkimus pohjautuu 461 todelliseen, kriittisesti arvioituun liikunta-

pelitapahtumaan. Tapahtumien perusteella tutkitaan, kuinka tilannekonteksti 

vaikuttaa liikuntapelien uudelleen pelaamiseen, etenkin negatiivisen pelikoke-

muksen jälkeen. Liikuntapelaaminen jatkuu todennäköisemmin positiivisen pe-

likokemuksen jälkeen. Negatiivinen kokemus johti 44,3 % todennäköisyydellä 

kyseisen pelin lopettamiseen, mutta ei vaikuttanut muiden liikuntapelien jatko-

kokeiluihin. Liikuntapelien tulisi tarjota tarpeeksi fyysisiä haasteita ja luoda ta-

voitteita pelaajalle pelin sisällä. Tutkimusartikkelin mukaan pelaaja jatkoi to-

dennäköisemmin digitaalisen liikuntapelin pelaamista, jos hän koki fyysisen ra-

situstaso-ominaisuuden kohtalaiseksi tai rasittavaksi. Digitaalisen liikuntapelin 

peliympäristön ominaisuudella oli vaikutus pelaajan päätökseen pelata tulevai-

suudessa kyseistä peliä. Pelaaja jatkoi kaikkein todennäköisimmin pelin pe-

laamista, jos peliä pelattiin ulkona. Mobiilialustalla pelattavaa digitaalista lii-

kuntapeliä pelattiin todennäköisesti myös uudestaan. Lisäksi digitaalisen lii-

kuntapelin sosiaalisella vuorovaikutuksella oli merkitystä pelin jatkamiseen. 

Peliä pelattiin todennäköisemmin jatkossa, jos peli sisälsi moninpeliominaisuu-

den. Yksinpelattavaa digitaalista liikuntapeliä ei todennäköisesti pelattu uudel-

leen.  

 

Ahonen (2012) selvitti tutkimuksessaan pelaajatyyppejä. Pelaajatyypit on ja-

ettu neljään luokkaan, jotka ovat A, B, C ja D. A-tyypin pelaajat edustavat lii-

kunnallista ja aktiivista tyyppiä suhteessa videopelaamiseen. A-tyypin pelaajat 

pelasivat 1–3 kertaa viikossa 1–2 tunnin ajan liikuntapelejä ja kerran viikossa 

kuntoilutarkoituksessa. Pääsääntöisesti A-tyypin pelaajat pelaavat liikuntape-

lejä viihteen vuoksi. B-tyypin pelaajat harjoittelevat myös aktiivisesti kuten A-

tyypin pelaajat, mutta ovat aloittaneet aktiivisen harjoittelun vanhempana tai 



 

aloitettuaan pelaamaan liikuntapelejä. B-tyypin pelaajat pelaavat liikuntape-

lejä 1–3 kertaa viikossa puolesta tunnista kahteen tuntiin. Tämän tyypin pelaa-

jille liikuntapelaaminen tuo vaihtelevaisuutta ja hauskuutta harjoitteluun. B-tyy-

pin pelaajille liikuntapelaaminen on madaltanut kynnystä kokeilla uusia urhei-

luharrastuksia tai lisännyt kuntoilua yleisesti. C-tyypin pelaajat eivät pidä lii-

kuntapelaamisesta eivätkä pidä pelaamista harjoitteluna. C-tyypin pelaajat pe-

laavat liikuntapelejä keskimäärin kerran viikossa puolesta tunnista tuntiin. Tä-

mäntyyppiset pelaajat ovat aktiivisia urheilijoita, jotka harjoittelevat ulkona nor-

maalisti 3 kertaa viikossa. D-tyypin pelaajat eivät sitoudu urheiluun ollen-

kaan tai harjoittelevat satunnaisesti. D-tyypin pelaajat kokevat, ettei liikuntape-

laaminen ole tarpeeksi haastavaa, ja he pelaavat ainoastaan viihteen vuoksi. 

Tutkimuksessa todettiin liikuntapelaamisella olevan suuri vaikutus säännölli-

sen harjoittelun ylläpitämiseen. Digitaalinen liikuntapelaaminen lisää pelaajan 

liikkumisen määrää ja innostaa harjoittelemaan enemmän.   

 

Karin (2017h) tekemässä tutkimuksessa selvitettiin, mitkä olivat suurimmat 

syyt siihen, miksi digitaalisia liikuntapelejä ei pelattu, sekä mitä eroja sukupuo-

lien välillä oli digitaalisien liikuntapelien pelaamistottumuksissa. Miesten kes-

kuudessa kolme merkittävintä syytä pelaamattomuudelle olivat kiinnostuksen 

puute, harjoittelu muilla keinoilla sekä se, ettei omistanut liikuntapeliä. Naisille 

kolme merkittävintä syytä olivat kiinnostus muihin urheilumuotoihin, kiinnos-

tuksen puute liikuntapelejä kohtaan sekä se, ettei omistanut liikuntapeliä. Syyt 

pelaamattomuudelle olivat samat eri sukupuolilla. Syiden järjestys oli vain eri. 

 

Karin (2017g) tekemässä tutkimuksessa vastattiin kysymyksiin, mitkä ovat di-

gitaalisten liikuntapelien yleisimmät käyttötapatottumukset sekä mitä syitä eri-

ikäisillä on olla pelaamatta digitaalisia liikuntapelejä. Tutkimus toteutettiin tutki-

malla neljää eri ikäryhmää, jotka olivat 0–24-vuotiaat, 25–34-vuotiaat, 35–44-

vuotiaat ja yli 45-vuotiaat. Tutkimus osoitti, että digitaalisia liikuntapelejä pela-

taan eniten konsolipohjaisesti. Digitaalisten liikuntapelien käyttö vähenee 

ikääntymisen mukaan. Nuoret pelasivat mobiilipohjaisia liikuntapelejä enem-

män kuin muut ikäryhmät. Alle 25–vuotiaiden yleisimmät syyt pelaamattomuu-

delle olivat rahan puute, ettei omista liikuntapeliä ja suosii muita harjoittelu-

muotoja. Ikäryhmässä 25–34-vuotiaat kolme yleisintä syytä oli muiden harjoi-

tusmuotojen suosiminen, ei kiinnostusta digitaaliseen liikuntapelaamiseen ja 



 

ettei omista liikuntapeliä. Kahden vanhimman ikäryhmän kohdalla kolme ylei-

sintä syytä olla pelaamatta digitaalisia liikuntapelejä olivat kiinnostuksen puute 

pelaamiseen, suosii muita harjoitusmuotoja ja ettei omista liikuntapeliä eikä 

halua käyttää niihin rahaa.  

 

Karin (2017d) tekemässä tutkimuksessa vastataan kysymykseen: ”Mitkä ovat 

suomalaisten käyttötottumukset digitaalisessa liikuntapelaamisessa?” Tutki-

muksen tulos pohjautuu 1,091 Suomalaisen kuluttajan kyselyn vastaukseen, 

joista 319 vastausta hyödynnettiin artikkelissa. Tutkimuksen mukaan heikom-

pikuntoiset saivat sopivan rasitusvasteen digitaalisesta liikuntapelaamisesta. 

Suomalaiset pelasivat mieluiten mobiilipohjaisia liikuntapelejä.  

 

10.2 Digitaalisten liikuntapelien fyysinen rasittavuus 

Kari (2017e) selvittää tutkimuksessaan, edistääkö digitaalinen liikuntapelaami-

nen fyysistä aktiivisuutta sekä mitkä ovat digitaalisille liikuntapeleille tyypillisiä 

rasitustasoja. Tutkimuksen mukaan tyypillisiä rasitustasoja digitaalisille liikun-

tapeleille ovat kevyt tai kohtalainen rasitustaso. Rasituksentaso kuitenkin riip-

puu liikuntapelistä. Pelit, jotka kuormittavat alaraajoja ovat raskaampia kuin 

ylävartaloa kuormittavat pelit. Kaikista raskaimpia digitaalisia liikuntapelejä 

ovat pelit, jotka aktivoivat ylä- ja alavartaloa. Tutkimuksessa selviää, ettei digi-

taaliset liikuntapelit tue fyysistä kuntoa pitkällä aikavälillä.  

 

Kari (2017i) tutkii digitaalisten liikuntapelien eroavaisuutta verrattuna tavan-

omaisiin liikuntamuotoihin. Digitaalisien liikuntapelien fyysinen rasitus on sel-

västi vähäisempi verrattuna tavanomaisiin liikuntamuotoihin. Sen vuoksi digi-

taaliset liikuntapelit soveltuvat heikompikuntoisille kannustaen heitä liikunnal-

listen harrastusten pariin. Digitaalisten liikuntapelien sosiaalinen puoli kannus-

taa myös heikompikuntoisia liikkumaan enemmän. Digitaalinen liikuntapelaa-

minen ei kuitenkaan haasta fyysisesti hyväkuntoisia ja heidän mielenkiintonsa 

katoaa helposti, koska digitaaliset liikuntapelit eivät tarjoa heille fyysistä haas-

tetta. 

 



 

10.3 iWall-laitteen ominaisuudet kuntoutukseen 

Liikanen ym. (2018) tutkivat 16 lapsen ja 8 aikuisen fyysistä aktivaatiota kym-

menessä elämyspuisto SuperParkin pelissä. Pelejä suoritettiin sattumanvarai-

sessa järjestyksessä kolmen minuutin ajan kahden minuutin tauoilla. Veren-

kiertoelimistön toiminnan kuormitusta mitattiin sykemittareilla. Lihashermotuk-

sen kuormitusta mitattiin lyhyellä lihassähkökäyrällä (EMG) ja tulos laskettiin 

suorituksien viimeisen minuutin aikana saadusta keskiarvosta. Päivittäistä is-

tumista ja fyysistä aktiivisuutta mitattiin Fibion-laitteella seitsemän päivän ajan, 

jolloin osallistuja vieraili SuperParkissa. Tutkimuksen mukaan lapsien aktiivi-

suus SuperPark-vierailun aikana oli WHO:n liikuntasuosituksien mukaisella ta-

solla. Lapsilla oli iWall-parkourpeliä pelatessa aerobinen ja lihashermotukselli-

nen intensiteetti kohtalaisella tasolla. Aikuisilla molemmat olivat voimakkaalla 

tasolla. Tutkimustulosten mukaan iWall-parkour kehittää lapsilla terveyttä, ve-

renkiertoelimistön toimintaa ja lihaskestävyyttä. Aikuisilla peli edistää terveyttä 

ja kehittää verenkiertoelimistön anaerobista kestävyyttä ja lihasvoimaa.  

 

Piirainen (2021) tutki iWall-laitteen vaikutuksia esikouluikäisten lasten liikku-

mis- ja käsittelytaitoihin. Tutkimukseen osallistui 12 poikaa ja 11 tyttöä eli yh-

teensä 23 lasta. Lapset jaettiin kontrolli- ja koeryhmään. Koeryhmässä oli 10 

lasta ja kontrolliryhmässä oli 13 lasta. Koeryhmän lapset osallistuivat kolmeen 

testimittaukseen sekä liikuntapelijaksoon. Kontrolliryhmän lapset osallistuivat 

ainoastaan testimittauksiin. Koeryhmän lapset pelasivat iWall-laitteella kaksi 

kertaa 30 minuuttia joka viikko kahdeksan viikon ajan. iWall-laitteella pelaami-

nen parantaa esikouluikäisten lapsien motorisia taitoja. Lasten käsittely- ja liik-

kumistaidot paranivat huomattavasti pelijakson aikana. Etenkin juoksu, konk-

kaus ja yhdellä kädellä suoritettavat liikkeet kokivat huomattavan parannuksen 

verrattuna aikaisempaan. Lapsilla siis kehittyi eniten juuri ne taidot, joita iWall-

laitteen on tarkoitus harjoittaa. 

 

10.4 Down-lasten ja -nuorten kehitys digitaalisella liikuntapelaamisella 

Gupta ym. (2010) tutkivat 23 Down-lasta, jotka olivat sattumanvaraisesti valittu 

koe- ja kontrolliryhmiin. Koeryhmä koostui 12 lapsesta, jotka kävivät progres-

siivisesti läpi tasapainoharjoittelua ja alaraajojen vastusharjoituksia kuuden vii-

kon ajan. Loput osallistujista jatkoivat kontrolliryhmässä koulussa säännölli-



 

sesti tapahtuvia aktiviteetteja. Koeryhmän lapset pystyivät parantamaan ala-

raajojen lihasvoimaa ja tasapainoa jakson aikana. Tasapainoharjoittelu kehitti 

erityisesti lapsien seisomatasapainoa silmät sidottuina, mutta suoraan kävel-

lessä tasapaino ei parantunut.  

 

Räty (2013) selvitti tutkimuksessaan 13–18-vuotiaiden Down-nuorien adaptii-

visia taitoja. Tutkimus suoritettiin nuorten opettajia haastattelemalla. Aineistoa 

verrattiin kehitysvammaisten ja kaikkien nuorten ennalta kerättyyn normiai-

neistoon. Tutkimuksen nuoret sijoittuivat kaikkien nuorien normiaineiston kes-

kiarvon läheisyyteen ja selvästi kehitysvammaisten nuorten normiaineiston 

keskiarvoa korkeammalle. Tuloksista selviää, ettei sukupuolella ollut väliä 

adaptiiviseen käyttäytymiseen, kun taas ikä vaikutti selvästi adaptiivisten taito-

jen kehittymiseen. Myös ystävien määrällä oli yhteys yksilön adaptiivisen käyt-

täytymisen kehittymiseen. Tutkimuksessa todettiin, ettei kehitysvammadiag-

noosin perusteella voi tehdä johtopäätöksiä yksilön adaptiivisista taidoista.  

 

Reis ym. (2017) ovat tutkineet Down-lasten ja -nuorten motorista koordinaa-

tiota, tasapainoa ja kehonkoostumusta. Tutkimukseen osallistui 12 lasta ja 

nuorta, jotka jaettiin koeryhmään ja kontrolliryhmään. Koeryhmä harjoitteli au-

diovisuaalisessa huoneessa neljä kertaa viikossa neljän viikon ajan. Kontrolli-

ryhmä harjoitteli saman verran perinteisillä terapiamenetelmillä. Koeryhmän 

tulokset paranivat kontrolliryhmään verrattuna kaikissa laadituissa harjoit-

teissa: käsientyönnössä, seisoessa tandemasennossa sekä seisoessa yhdellä 

jalalla. Tutkimuksessa selvisi, etteivät kehonkoostumus ja PBS (Pediatric Ba-

lance Scale) testit korreloineet keskenään, mitä korkeampi kehonkoostumus 

sitä huonompi PBS. Virtuaalitodellisuusterapia voi kehittää kokonaisvaltaista 

koordinaatiota Down-lapsilla ja -nuorilla, mutta kehitys kestää vain lyhyen 

ajan. Tämän vuoksi harjoittelua tulisi saada päivittäin ja suorittaa vapaa-ajalla, 

mikä auttaisi saavuttamaan tärkeitä hyötyjä terveyden edistämisessä. 

 

Torres-Carión ym. (2019) tutkimukseen osallistui 56 Downin syndrooman 

omaavaa henkilöä. Henkilöt jaettiin kontrolli- ja koeryhmään. Kontrolli- ja koe-

ryhmää on tutkittu digitaalisen liikuntapelin omaisella TANGO:H järjestelmällä, 

johon on laadittu erilaisia visuaalismotorisia harjoitteita. Harjoittelun yhtey-

dessä kehitystä on mitattu KINECT-sensorijärjestelmällä, joka mittaa eleellistä 



 

vuorovaikutusta. Tutkimusjakso kesti yli kuukauden, jolloin koeryhmä kävi nel-

jästi harjoittelemassa 20 minuutin ajan TANGO:H-laitteella. Tutkimuksessa 

selvisi, että TANGO:H:lla harjoitellut koeryhmä kehittyi kontrolliryhmää enem-

män visuaalismotorisissa taidoissa. TANGO:H-laitteella harjoittelu on varteen 

otettava työkalu Down-kuntoutujille. Tutkimuksessa nostettiin esille sen omi-

naisuus räätälöidä yksilöllisiä harjoitteita.  

 

10.5 Digitaalisen liikuntapelaamisen soveltuminen kuntoutukseen 

Tutkimuksesta saadut tulokset pohjautuivat 22 puolistrukturoituun haastatte-

luun. Haastateltavat olivat 17–82-vuotiaita henkilöitä. Haastattelutilanteet suo-

ritettiin kasvotusten tai puhelimitse. Tehtyjen haastatteluiden perusteella koko-

naisvaltaista kuntoutusta ja kuntoutujan mahdollisuutta vaikuttaa kuntoutuk-

seen pidettiin tärkeänä asiana. Haastateltavat mielsivät kuntoutuksen fyysi-

senä toimintana eli harjoitteluna. Harjoittelun rinnalla haastateltavat kokivat 

psyykkisen kuntoutuksen tärkeänä osana kokonaisvaltaista kuntoutusta. Kun-

toutusprosessissa haastateltavat kokivat tärkeänä prosessissa tapahtuvan 

fyysisen ja henkisen kasvun. Haastateltavien mielestä oli helpompaa puhua 

fysioterapeutille kuin psykologille, koska psykologi yhdistettiin useasti mielen-

terveysongelmien hoitoon. Omaisten rooli koettiin merkittävänä voimavarana, 

joka edes auttoi jaksamista läpi kuntoutusprosessin. Omaisten holhoaminen ja 

liiallinen suojelu kuntoutujaa kohtaan voi kuitenkin aiheuttaa negatiivisia vaiku-

tuksia kuntoutukseen. Kuntoutuja haluaa olla tasavertainen jäsen omassa so-

siaalisessa ympäristössä. Osallisuus ja kuuluminen sosiaaliseen ryhmään aut-

tavat kuntoutujaa saavuttamaan tavoitteensa. (Koukari 2010.) 

 

Metsäranta (2020) tutki virtuaalitodellisuuden käyttöä fyysisessä kuntoutuk-

sessa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkimuksessa verrattiin 

virtuaalitodellisuuskuntoutuksen eroavaisuuksia tavanomaiseen kuntoutuk-

seen. Virtuaalitodellisuuskuntoutus erosi tavanomaisesta kuntoutuksesta mah-

dollistamalla enemmän omatoimista tekemistä, antamalla suoran palautteen 

kuntoutustilanteesta ja koukuttamalla kuntoutujan harjoittelemaan enemmän. 

Virtuaalitodellisuuskuntoutus vahvisti aivoalueita, jotka osallistuivat motoriikan 

ja oppimisen prosessointiin. Virtuaalitodellisuusjuoksumattoharjoittelu paransi 

kuntoutujan tasapainoa enemmän kuin tavanomainen harjoittelu. Virtuaalito-

dellisuusjuoksumattoharjoittelu tuki varsinkin raajojen osallistumista kävelyyn. 



 

Lisäksi sen todettiin olevan hyvä lisä normaaliin fysioterapeuttiseen harjoitte-

luun. Tämänkaltaisen harjoittelun todettiin vaikuttavan paremmin alaraajojen 

kuin yläraajojen toimintaan. Muita etuja oli kuntoutujien kustannuksien pienen-

tyminen verrattuna tavanomaiseen kuntoutukseen. 

 

Kari (2017f) tutkii, mitä hyötyjä digitaalisesta liikuntapelaamisesta olisi kuntou-

tuksessa. Digitaalinen liikuntapelaaminen soveltuu kuntoutukseen, koska se 

on viihdyttävää harjoittelua. Tällainen harjoittelu voi lisätä kuntoutujan harjoi-

tuskertojen toistojen määrää. Digitaalisien liikuntapelien tulisi suosia kuntoutu-

jan aikaisempia liikunnallisia kohteita, jotta pelaaja kiinnostuisi harjoittelemaan 

digitaalisien liikuntapelien avulla. Myös pelaamisen sosiaalinen puoli lisää 

kuntoutujan kiinnostusta pelata pelejä. Lisäksi digitaalisien liikuntapelien tulisi 

olla helppokäyttöisiä. Pelin ollessa käyttäjäystävällinen kuntoutuja palaa to-

dennäköisemmin pelaamaan peliä uudestaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.6 Tiivistelmä tuloksista 

Alapuolella olevassa taulukossa on tiivistetty tutkimuksien tulokset (taulukko 

5). Vasemmalla olevissa sarakkeissa on tutkimukset ja oikealla tutkimuksien 

tulokset. 

 

Tutkimukset Tulokset 

Liikanen ym. 

2018 

Lapsien aktiivisuus Superpark vierailun aikana oli WHO:n liikun-
tasuosituksien mukaisella tasolla. iWall-parkour kehittää lapsilla 
terveyttä, verenkiertoelimistön toimintaa ja lihaskestävyyttä. Aikui-
silla peli edistää terveyttä ja kehittää verenkiertoelimistön anaero-
bista kestävyyttä ja lihasvoimaa. 

Kari, T. 

2017c. 

Pelaaminen jatkuu todennäköisemmin positiivisen pelikokemuk-
sen jälkeen. Negatiivisen pelikokemuksen jälkeen kyseistä peliä 
ei todennäköisesti pelattu. Negatiivinen pelikokemus ei vaikutta-
nut muiden digitaalisten liikuntapelien kokeiluun. 

Gupta ym. 

2010. 

Koeryhmän Down-lapset pystyivät parantamaan alaraajojen lihas-
voimaa ja tasapainoa jakson aikana. Tasapainoharjoittelu kehitti 
erityisesti lapsien seisomatasapainoa silmät sidottuina, mutta 
suoraan kävellessä tasapaino ei parantunut. 

Koukari, M. 

2010. 

Haastateltavat mielsivät kuntoutuksen fyysisenä toimintana eli 
harjoitteluna. Harjoittelun rinnalla haastateltavat kokivat psyykki-
sen kuntoutuksen tärkeänä osana kokonaisvaltaista kuntoutusta. 
Kuntoutusprosessissa haastateltavat kokivat tärkeänä proses-
sissa tapahtuvan fyysisen ja henkisen kasvun. 

Metsäranta, 

T. 2020. 

Virtuaalitodellisuusjuoksumattoharjoittelu paransi kuntoutujan ta-
sapainoa enemmän kuin tavanomainen harjoittelu. Virtuaalitodelli-
suusjuoksumattoharjoittelu tuki varsinkin alaraajojen osallistu-
mista kävelyyn. Lisäksi sen todettiin olevan hyvä lisä normaaliin 
fysioterapeuttiseen harjoitteluun. Tämänkaltaisen harjoittelun to-
dettiin vaikuttavan paremmin alaraajojen kuin yläraajojen toimin-
taan. Muita etuja oli kuntoutujien kustannuksien pienentyminen 
verrattuna tavanomaiseen kuntoutukseen. 

Räty, L. 

2013. 

Tutkimuksessa todettiin, ettei kehitysvammadiagnoosin perus-
teella voi tehdä johtopäätöksiä yksilön adaptiivisista taidoista. Ikä 
ja nuoren sosiaaliset suhteet vaikuttivat adaptiivisiin taitoihin. 

Ahonen, K. 

2012. 

Eniten digitaalisia liikuntapelejä pelaa A-tyypin pelaajat. Vähiten 
digitaalisia liikuntapelejä pelasivat D-tyypin pelaajat. 

Torres-

Carión ym. 

2019. 

TANGO:H:lla harjoitellut koeryhmä kehittyi kontrolliryhmää enem-
män visuaalismotorisissa taidoissa. TANGO:H-laitteella harjoittelu 
on varteen otettava työkalu Down-kuntoutujille. Tutkimuksessa 
nostettiin esille sen ominaisuus räätälöidä yksilöllisiä harjoitteita. 

Reis ym. 

2017. 

Virtuaalitodellisuusterapia voi kehittää kokonaisvaltaista koordi-
naatiota Down-lapsilla ja -nuorilla, mutta kehitys kestää vain ly-
hyen ajan. Tämän vuoksi harjoittelua tulisi saada päivittäin ja suo-
rittaa vapaa-ajalla, mikä auttaisi saavuttamaan tärkeitä hyötyjä 
terveyden edistämisessä. 



 

Piirainen, R. 

2021. 

iWall-laitteella pelaaminen parantaa esikouluikäisten lapsien mo-
torisia taitoja. Lasten käsittely- ja liikkumistaidot paranivat huo-
mattavasti pelijakson aikana. Etenkin juoksu, konkkaus ja yhdellä 
kädellä suoritettavat liikkeet kokivat huomattavan parannuksen 
verrattuna aikaisempaan. 

Kari, T. 

2017d. 

Suomalaiset pelasivat mieluiten mobiilipohjaisia liikuntapelejä. Di-
gitaaliset liikuntapelit ovat suositumpia heikompi kuntoisten kes-
kuudessa, koska pelit tarjoavat sopivan rasitustason heille. 

Kari, T. 

2017e. 

Digitaaliset liikuntapelit tarjoavat kevyen tai kohtalaisen rasitusta-
son. Digitaaliset liikuntapelit rasittavat enemmän alaraajoja, kun 
yläraajoja. Digitaalinen liikuntapelaaminen ei tue fyysistä kuntoa 
pitkällä aikavälillä. 

Kari, T. 

2017f. 

Digitaalisien liikuntapelien tulisi suosia kuntoutujan aikaisempia lii-
kunnallisia kohteita, jotta pelaaja kiinnostuisi harjoittelemaan digi-
taalisien liikuntapelien avulla. Myös pelaamisen sosiaalinen puoli 
lisää kuntoutujan kiinnostusta pelata pelejä. 

Kari, T. 

2017g. 

Digitaalisten liikuntapelien pelaaminen vähentyy iän myötä. Nuo-
remmat pelaavat enemmän mobiililaitteella ja iäkkäämmät konso-
leilla. 

Kari, T. 

2017h. 

Kolme merkittävintä syytä olivat kiinnostus muihin urheilumuotoi-
hin, kiinnostuksen puute liikuntapelejä kohtaan sekä, ettei omista-
nut liikuntapeliä. Syyt pelaamattomuudelle olivat samat eri suku-
puolien välillä, syiden järjestys oli erilainen. 

Kari, T. 

2017i. 

Digitaalisen liikuntapelaamisen tarjoama fyysinen rasitus on huo-
mattavasti pienempi, kun tavanomaisen liikunnan. 

Taulukko 5. Tiivistelmä tutkimusten tuloksista. 

 

Taulukkoon on tehty tiivistelmät 16 tutkimuksesta helpottamaan tulosten tar-

kastelua ja vertailua. Tulokset käsittelevät digitaalisen liikuntapelaamisen fyy-

sistä rasitusta, käyttötottumuksia, syitä pelaamattomuudelle, Down-lasten ja -

nuorten kuntoutusta sekä digitaalisen liikuntapelaamisen vaikutuksia kuntoutu-

jan toimintakykyyn. 

  



 

11 POHDINTA 

 

Pohdinnassa tarkastellaan kirjallisuuskatsauksessa olevien tutkimusten tulok-

sia ja tehdään niistä johtopäätöksiä. Tulosten tarkastelun ja johtopäätösten 

kerronnan jälkeen esitetään jatkotutkimusehdotukset. Pohdinnan lopuksi ava-

taan opinnäytetyön koko prosessi. 

 

11.1 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyön menetelmällisenä lähestymistapana oli aluksi laadullinen tutki-

mus aiheesta. Heikko kohderyhmän tavoitettavuus kuitenkin vaikeutti laadulli-

sen tutkimuksen toteutusta, joten menetelmää jouduttiin vaihtamaan kuvaile-

vaan kirjallisuuskatsaukseen. Menetelmän vaihtaminen lisäsi tutkimuksen eet-

tisyyttä, sillä henkilötietojen ja kyselyjen kerääminen sekä säilyttäminen jäi 

pois toteutuksesta. Luotettavuuden näkökulmasta kuvaileva kirjallisuuskat-

saus kerää olemassa olevaa tietoa yhdeksi kokonaisuudeksi, joka auttaa ai-

heen hahmottamisessa ja voi tuoda uusia näkökulmia aiheeseen. Kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus ei kuitenkaan tuo konkreettisesti uutta tietoa aiheesta.  

 

Opinnäytetyön luotettavuutta lisää toteutuksessa käytetyt laadun ja näytönas-

teen arviointimenetelmät. Tutkimuksien laadun ja näytönasteen arviointi pois 

sulkee luotettavuudeltaan epäpätevät tutkimukset, jos menetelmiä käytetään 

asianmukaisesti. Opinnäytetyössä käytettiin laadun ja näytönasteen arviointi-

menetelmiä asianmukaisesti. 

 

Opinnäytetyön eettisyyttä ja luotettavuutta laskee tekijöiden kokemattomuus, 

sillä aikaisempaa kokemusta vastaavista töistä ei ole. Tämä osaltaan voi vai-

kuttaa haitallisesti prosessiin ja mahdollisien puutteiden ilmenemiseen. Lisäksi 

opinnäytetyön luotettavuuteen ja eettisyyteen vaikuttavia tekijöitä olivat rajalli-

nen tutkimustieto aiheesta ja kiire opinnäytetyön valmistamisessa.  

 

 

 

 



 

11.2 Tulosten tarkastelu  

Pelaamista digitaalisilla liikuntapeleillä on tutkittu viidessä eri tutkimuksessa. 

Kari (2017c) ja Ahonen (2012) tutkimukset antavat samankaltaisia tuloksia 

siitä, että digitaalisten liikuntapelien on oltava viihdyttäviä pelattavuuden kan-

nalta. Ahosen (2012) mukaan kolme neljästä pelaajatyypistä pelasi digitaalisia 

liikuntapelejä niiden viihteellisyyden takia. Kari (2017c) päätyi lopputulemaan, 

että negatiivisen pelikokemuksen jälkeen kyseistä peliä ei todennäköisesti 

enää pelattu eli pelikokemuksen tulee olla viihdyttävä ja positiivinen, jotta peliä 

pelataan uudelleen.  

 

Kari (2017c) selvitti tutkimuksessaan pelaajien haluavan digitaalisilta liikunta-

peleiltä kohtalaista tai rasittavaa fyysistä aktiivisuutta. Pelien tulisi haastaa tar-

peeksi pelaajan fyysisiä ominaisuuksia. Kari (2017e) tutki digitaalisten liikunta-

pelien tyypillisiä rasitustasoja, jotka olivat kevyt tai kohtalainen rasitustaso. 

Kari (2017i) tutki digitaalisen liikuntapelien rasittavuutta verrattuna normaaliin 

liikuntaan. Digitaalinen liikuntapelaaminen ei ole fyysisesti yhtä rasittavaa kuin 

normaali liikunta. Karin (2017d) tutkimus osoitti kyselyn pohjalta, että suoma-

laisistakin heikkokuntoisimmat hyötyivät digitaalisista liikuntapeleistä eniten. 

Karin (2017d), Karin (2017c), Karin (2017e) ja Karin (2017i) tutkimusten pe-

rusteella digitaaliset liikuntapelit eivät tarjonneet pelaajille täysin heidän halua-

maansa fyysistä rasitusta. Tutkimuksista voikin päätellä, että heikompikuntoi-

set saavat digitaalisista liikuntapeleistä sopivimman fyysisen haasteen, kun 

taas parempikuntoisille fyysinen haaste ei ole riittävä. 

 

Kari (2017g) tutki eri-ikäisten syitä olla pelaamatta digitaalisia liikuntapelejä ja 

sitä, mitkä olivat digitaalisten liikuntapelien yleisimmät käyttötapatottumukset. 

Nuoret pelasivat eniten digitaalisia liikuntapelejä. Pelaaminen vähentyi aina 

mitä vanhempaa ikäryhmää tarkasteltiin. Kaikkien ikäryhmien pelaamattomuu-

den syyt olivat, ettei omista liikuntapeliä ja suosii muita harjoitusmuotoja. 

Muita syitä olivat rahanpuute ja kiinnostuksen puute digitaalista liikuntapelaa-

mista kohtaan. Kari (2017h) tutkii sukupuolten välisiä eroja pelaamattomuu-

delle. Miehillä ja naisilla olivat samat syyt, jotka olivat kiinnostuksen puute, 

harjoittelee muilla keinoin ja ei omista liikuntapeliä. Karin (2017g) ja Karin 

(2017h) tutkimukset osoittavat digitaalisten liikuntapelien pelaamattomuuden 



 

syiden olevan hyvin paljon samoja eri ikäisten ja eri sukupuolten keskuu-

dessa. 

 

Down-lapsia ja –nuoria tutkittiin neljässä eri tutkimuksessa. Räty (2013) ja 

Reis ym. (2017) tutki Down-lasten ja –nuorten ominaisuuksia Down-lapset ja -

nuoret ovat kehitykseltään jäljessä ja todennäköisesti ylipainoisia. Tämä voi li-

sätä avuntarvetta päivittäisistä toimista selviämiseen. Down-lasten ja -nuorten 

adaptiivisten taitojen kehittymistä edesauttaa vanhempien ja ystävien tuki. 

Tutkimuksien mukaan digitaalisella liikuntapelaamisella on saatu kehitettyä 

lasten ja nuorten fyysisiä ja motorisia ominaisuuksia. Jotkut hyödyt kuitenkin 

katoavat lyhyessä ajassa, jos samankaltaista harjoittelua ei jatketa.  

 

Gupta ym. (2010) ja Torres-Carión ym. (2019) tutkivat tutkimuksissaan digi-

taalisen liikuntapelaamisen mahdollisuuksia Down-lasten ja -nuorten kuntou-

tuksessa. Down-lasten ja -nuorten kuntoutus voi olla haastavaa ja digitaalinen 

liikuntapelaaminen voi tuoda siihen työkalun, jolla voidaan räätälöidä harjoitte-

lusta mielekkäämpää. Kuten tuloksista selviää, Down-lasten ja -nuorten sosi-

aalisuus on tärkeää ottaa huomioon. Digitaalinen liikuntapelaaminen voisi 

tuoda myös tähän helpotusta kaverien löytämisen ja yhdessä pelaamisen nä-

kökulmasta. Digitaalisten liikuntapelien pelaaminen osana fysioterapeuttista 

kuntoutusta toisi fyysisen kehittymisen rinnalle myös sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen. 

 

iWall-liikuntapeliseinä on vielä digitaalisena liikuntapelinä tuore laite. Lait-

teesta on tehty kirjallisuuskatsaus sekä se on ollut mukana kahdessa tutki-

muksessa. Laite on kehitetty kuntoutus- ja viihdetarkoituksiin, joita se tarjoaa 

pelaajilleen. Lisäksi sen pelit haastavat pelaajien eri fyysisiä ominaisuuksia, 

mikä osaltaan voi motivoida pelaajaa pelaamaan. Toisaalta fysioterapeutti-

sesta näkökulmasta pelien räätälöinti on puutteellista ja haastavaa kuntoutus-

tarkoitukseen. Ominaisuuksiltaan iWall oli kuitenkin verrattavissa digitaaliseen 

liikuntapelaamiseen.  

 

Kuntoutusta tutkittiin kolmessa eri tutkimuksessa. Koukari (2010) tutki, kuinka 

kuntoutujat käsittivät tavanomaisen kuntoutuksen. Kuntoutujat mielsivät kun-

toutuksen fyysisenä harjoitteluna. Heidän mielestään kuntoutuksen sosiaali-



 

nen puoli oli tärkeässä osassa fyysisen harjoittelun rinnalla. Kuntoutujat koki-

vat, että heidän oli helpompaa jakaa asioitaan fysioterapeutille kuin psykolo-

gille. Kuntoutuja haluaa olla tasavertainen jäsen omassa sosiaalisessa ympä-

ristössä. Osallisuus ja kuuluminen sosiaaliseen ryhmään auttavat kuntoutujaa 

saavuttamaan tavoitteensa. 

 

Metsäranta (2020) ja Kari (2017f) tutkivat tutkimuksissaan digitaalisten liikun-

tapelien käytettävyyttä ja hyötyjä kuntoutuksessa. Käytettävyyttä lisäsi digitaa-

listen liikuntapelien tuoma leikkisyys, viihteellisyys sekä kuntoutujan vahva 

osallistaminen. Digitaalisten liikuntapelien tuomat hyödyt olivat kuntoutuksen 

monipuolistuminen, toistomäärien kasvu ja kuntoutujan saama välitön palaute 

peliltä hänen liikkeistään. Metsäranta (2020) ja Kari (2017f) tutkimuksista käy 

ilmi, että digitaalinen liikuntapelaaminen olisi hyödyllinen lisä osana tavallista 

fysioterapeuttista kuntoutusta.  

 

11.3 Johtopäätökset 

Useat tutkimukset osoittivat digitaalisen liikuntapelaamisen toimivan mahdolli-

sena työkaluna osana fysioterapeuttista kuntoutusta. Lisäksi kuntoutuksen 

menetelmänä käytetty digitaalinen liikuntapelaaminen voisi lisätä kuntoutujan 

sitoutumista harjoitteluun sekä lisätä toistojen määrää. Digitaalista liikuntape-

laamista käsittävistä tutkimuksista ei ole tähän mennessä noussut esille ai-

heuttaako pelaaminen haittavaikutuksia pelaajille. 

 

Kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan vastata tutkimuskysymyksiin, miten 

iWall vastaa liikuntapelaamisen ominaisuuksiin ja soveltuvatko sen käyttöomi-

naisuudet Down-lasten ja -nuorten fysioterapeuttiseen kuntoutukseen.  

 

 

 

 

 

 



 

11.3.1 Digitaalisen liikuntapelaamisen ja iWall-laitteen ominaisuudet 

Digitaalisen liikuntapelaamisen vaatimat ominaisuudet ja iWall-laitteen ominai-

suudet kohtaavat selvästi. Ominaisuudet jaoteltiin kuvaan selventämään yhte-

neväisyyttä (kuva 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Digitaalisen liikuntapelaamisen ominaisuudet ja iWall-laitteen käyttöominaisuudet. 

 

Rasituksen tasoltaan digitaalisten liikuntapelien tulee olla kevyitä tai kohtalai-

sesti rasittavia. iWall-laitetta pelatessa aerobinen rasitustaso lapsilla on kohta-

lainen ja aikuisilla voimakkaalla tasolla. Digitaaliset liikuntapelit vaativat pelaa-

jaltaan erilaisia fyysisiä ominaisuuksia, mikä nousi myös iWall-laitteella pelaa-

misen ominaisuudeksi. Lisäksi pelaajan liikkeiden tulee välittyä pelattavaan 

peliin. Tämä myös yhdistyy iWall-laiteella pelaamisen ominaisuuksiin. Lisänä 

digitaaliseen liikuntapelaamiseen iWall pelaaminen kehittää pelin vaatimia fyy-

sisiä ominaisuuksia.   

 

11.3.2 iWall-laitteen ominaisuudet Down-lasten ja -nuorten fysioterapeut-

tiseen kuntoutukseen 

Down-lapset ja -nuoret pystyvät kehittymään tasapainoharjoittelun ja alaraajo-

jen vastusharjoittelun avulla. Lapsien ja nuorien adaptiivisien taitojen kehitty-

miseen vaikuttaa ikä ja ystävien määrä. Virtuaalitodellisuusterapia kehittää 

lasten ja nuorten kokonaisvaltaista koordinaatiota. Digitaalisella liikuntapelillä 

on havaittu olevan kehittävää vaikutusta visuaalismotorisiin taitoihin. 

 

Digitaalisen liikuntapelaamisen 
vaatimat ominaisuudet: 

• Rasituksen taso on oltava 
kevyt tai kohtalainen 

• Pelaaminen ylittää matalan 
aktiivisuustason 

• Vaatii pelaajalta erilaisia 
fyysisiä ominaisuuksia 

• Pelaajan liikkeet välittyvät 
peliin 

iWall-laitteen käyttöominaisuu-
det: 

• Pelaajan liikkeet välittyvät 
peliin 

• Vaatii pelaajalta erilaisia 
fyysisiä ominaisuuksia 

• Lapsien aerobinen ja li-
hashermotuksellinen inten-
siteetti on kohtalaisella ta-
solla ja aikuisien voimak-

kaalla tasolla 

• iWall kehittää niitä ominai-
suuksia, joita peli vaatii 



 

Fysioterapeuttisesta näkökulmasta iWall tarjoaa Down-lapsille ja -nuorille har-

joittelumuotoja, joissa voi haastaa ja kehittää erilaisia fyysisiä ominaisuuksia. 

Lisäksi laitteella pelaaminen edellyttää matalan aktiivisuustason ylittymistä, jo-

ten se voi lisätä Down-lasten ja -nuorten liikunnallista aktiivisuutta. iWall-lait-

teella pelaaminen voisi siis sopia fysioterapeuttisena kuntoutusmenetelmänä 

Down-lasten ja -nuorten kuntoutuksessa.  

 

11.3.3 Opinnäytetyöprosessi 

Opinnäytetyön aikana opimme paljon digitaalisesta liikuntapelaamisesta ja 

iWall-laitteesta. Aiheeseen syventyessämme huomasimme, mitenkä digitaa-

lista liikuntapelaamista on mahdollista hyödyntää osana fysioterapeuttista kun-

toutusta. Kehityimme paljon itsenäisessä työskentelyssä ja varsinkin suuren 

katsauksen tekemisessä.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli verrata iWall-laitteen ominaisuuksia muihin digi-

taalisiin liikuntapeleihin. Aiheeseen perehtyminen opetti digitaalisien liikunta-

pelien vaatimista ominaisuuksista ja huomattiin iWall-laitteen sisältävän sa-

mankaltaisia ominaisuuksia. Selvästi iWall erottui muista digitaalisista liikunta-

peleistä sen helppokäyttöisyyden ansiosta. Opinnäytetyön aikana opittiin 

kuinka iWall-laitetta voi hyödyntää Down-lasten ja -nuorten fysioterapeutti-

sessa kuntoutuksessa motivoivana ja toistomääriä lisäävänä tekijänä. 

 

Tutkimusprosessi oli aivan uusi ja vieras asia. Yllätyksenä tuli kuinka paljon 

asioita pitää ottaa huomioon opinnäytetyön tekemisessä. Prosessin työtavat 

hahmottuivat opinnäytetyön edetessä. Opinnäytetyön toteutusosa opetti tutki-

muksen rakentamisen perusideat ja hyvät tutkimuseettiset työtavat. Kehi-

tyimme aineiston analysointia tehdessä isojen tekstikokonaisuuksien läpikäyn-

nissä ja olennaisen tiedon etsimisessä.  

 

 

 

 

 



 

11.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Jatkotutkimuksen kohteena voisi olla iWall-harjoittelun tutkiminen ikäihmisten 

toimintakykyyn. Nykypäivää ja etenkin tulevaisuutta ajatellen ikäihmiset ovat 

tottuneet käyttämään älylaitteita jo jonkin verran. Digitaalisen liikuntapelaami-

sen kontraindikaatioita ei noussut tutkimuksissa juurikaan esiin. Jatkotutki-

muskohteena voisi olla digitaalisen liikuntapelaamisen indikaatiot ja kontraindi-

kaatiot eli aiheet ja vasta-aiheet.   
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Tutkimuksen biblio-
grafiset tiedot  

Tutkimuskohde ja 
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Otoskoko/osallistujat ja mene-
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Keskeiset tulokset 

Liikanen,V. Pesola, 
A. 2018.  
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Physical fun: Exer-
cise, social relation-
ship and learning in 
SuperPark 
 
Saatavissa:  
https://www.theseus
.fi/bitstream/han-
dle/10024/142903/U
RNISBN978952344
0777.pdf?se-
quence=1&isAllo-
wed=y  

Lapset ja aikuiset. 
 

16 lasta (5–12 v.) ja 8 aikuista 
(18–65 v.) - fyysisen aktiivisuu-
den osassa.   
15 lasta (5–12 v.) ja 8 aikuista 
(18–65 v.) – henkisen hyvin-
voinnin kohdassa.  
Laadullinen tutkimus.   
Mitattiin sykettä, lihasaktivaa-
tiota ja liikettä kiihtyvyysmitta-
rilla. 
 

Pelatessaan lapset ja aikuiset 
saavuttivat useimmissa pe-
leissä vähintään kohtalaisen 
syketason.   
  
Seikkailupuistossa tuli eniten 
liikettä kiihtyvyysmittareilla mi-
tattaessa.   
 

Kari, T.  
2017c.. Article 1 – 
The role of situa-
tional context in 
post-experience use 
continuance  
  
Exergaming Usage: 
Hedonic and Utili-
tarian Aspects  
  
Saatavissa: 
https://jyx.jyu.fi/bit-
stream/han-
dle/123456789/528
66/978-951-39-
6956-
1_vaitos11022017.p
df?sequence=1&is-
Allowed=y. 

Millainen on tilan-
teeseen liittyvän 
kontekstin rooli ko-
kemuksen jälkeisen 
liikuntapelaamisen 
käytön jatkami-
sessa. 
 

Tutkimuksen otoskoko 461. Ai-
neiston purun menetelmänä 
toimi CIT (The critical incedent 
technique). Määrällistä ja laa-
dullista analyysia apuna käyt-
täen.   
 

Tutkimus tutki pelitilanteiden 
jälkikokemuksia ja niiden vai-
kutusta päätökseen pelata lii-
kuntapelejä uudelleen. Tulok-
sena oli negatiivisen kokemuk-
sen vähentävän kyseisen lii-
kuntapelin uudelleen pelaa-
mista 44 %, mutta negatiivinen 
kokemus ei vaikuttanut merkit-
tävästi muiden liikuntapelien 
uudestaan pelaamiseen. Toi-
sena tuloksena oli peli rasitta-
vuuden ja haastavuuden mer-
kitys. Pelin tuli haastaa pelaa-
jaa tarpeeksi, että hän halusi 
pelata peliä uudestaan. 
 

Gupta, S. Rao, B-K. 
Kumaran, SD. 
2010.  
Effect of strength 
and balance training 
in children with 
Down’s syndrome: 
a randomized con-
trolled trial 
 
Saatavissa:  
https://journals-sa-
gepub-
com.ezproxy.xamk.f
i/doi/full/10.1177/02
69215510382929  

Down syndrooma 
lapset 

Kaksikymmentä kahdeksan 
lasta, jotka oli sattumanvarai-
sesti valikoitu kontrolliryhmiin.   
  
Satunnaisesti kontrolloitu tutki-
mus.  
  
Tutkittu dynamomittarilla ala-
raajojen lihasvoimaa ja tasa-
painoa mitattiin Bruininks 
Oseretsky Test of Motor Profi-
ciency (BOTMP).  
  
Tutkimusjaksot kestivät kuusi 
ja kaksitoista viikkoa. 
 

Interventio ryhmissä olleet lap-
set osoittivat tilastollisesti mer-
kittävää parannusta alaraajo-
jen voimatasoissa.  
 
Tasapaino myös parani huo-
mattavasti BOTMP-asteikolla 
mitattuna. 
 
Tutkimuksen johtopäätös: Tä-
män tutkimus ehdottaa, että 
tarkoin määritellyt harjoitusoh-
jelmat saattavat kehittää voi-
maa ja tasapainoa Down syn-
drooma lapsilla. 
  

Koukari, M. 
2010. 
Tavoitteena 
kuntoutuminen. 
Kuntoutujien käsi-
tyksiä kokonaisval-
taisesta kuntoutuk-
sesta ja kuntoutumi-
sesta. 
 
Saatavissa: 
https://lauda.ulap-
land.fi/bitstream/han

Kuntoutujat, joiden 
ikähaarukka oli 17–
82-vuotta 

Otoskoko oli 22 tutkimushenki-
löä, jotka ovat 17–82-vuotiaita 
naisia ja miehiä. He ovat saa-
net elämänsä aikana kuntou-
tusta.   
Laadullinen tutkimus. Feno-
menografinen tutkimusmene-
telmä. 
 

Keskeiset tulokset ovat kun-
toutujien käsitykset kokonais-
valtaisesta kuntoutuksesta ja 
sen moninaisuudesta. 
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RIA.pdf?se-
quence=1&isAllo-
wed=y  

Metsäranta, T. 
2020.  
Virtuaalitodellisuu-
den käyttö fyysi-
sessä kuntoutuk-
sessa: Systemaatti-
nen kirjallisuuskat-
saus.  
 
Saatavissa: 
https://jyx.jyu.fi/bitstr
eam/han-
dle/123456789/693
76/URN%3aNBN%
3afi%3ajyu-
202006023634.pdf?
sequence=1&isAllo-
wed=y  

Virtuaaliteknologian 
käyttö kuntoutta-
vassa hoidossa. 

Systemaattinen kirjallisuuskat-
saus. 
 
85 artikkelia joista 43 artikkelia 
päätyi ydinaineistoon. 

Teknologiaa on käytetty eniten 
alaraajojen kuntoutuksessa, 
sekä osittain yläraajojen.   
  
Artikkelien tutkittujen ikäja-
kauma oli korkeimmillaan 50–
69-vuotiaiden kohdalla. 
 

Räty, L.  
2013. 
Adaptiiviset taidot 
13–18-vuotiailla 
nuorilla, joilla on 
Down syndrooma.  
 
Saatavissa: 
https://jyx.jyu.fi/bitstr
eam/han-
dle/123456789/411
06/URN%3aNBN%
3afi%3ajyu-
201303251367.pdf?
sequence=1&isAllo-
wed=y. 

Suomalaiset 13–18-
vuotiaat nuoret, 
joilla on Down syn-
drooma. 

Lopullinen otoskoko oli 18 vas-
tausta. 
 
Menetelmänä oli pienimuotoi-
nen määrällinen tutkimus, il-
man parametrillisiä menetel-
miä. 

Down syndrooma nuorilla oli 
hieman heikommat adaptiiviset 
taidot, kun normaaliaineiston 
kehitysvammaisilla.  

Ahonen, K. 
2012.  
 
Digital sports 
games and their 
players- Playing 
motivations and 
player´s assess-
ment of the effects 
of playing.  
 
Saatavissa: 
https://jyx.jyu.fi/bitstr
eam/han-
dle/123456789/406
81/URN_NBN_fi_jy
u-
201301131034.pdf?
sequence=6&isAllo-
wed=y  

Digitaaliset liikunta-
pelit ja niiden pelaa-
jat. 

Osallistujia kyselyssä oli 8, 4 
miestä ja 4 naista. Miesten 
keski-ikä oli 36.6 vuotta ja 
naisten 41.25 vuotta.  
 
 
Laadullinen tutkimus. 

Digitaalisia liikuntapelejä pela-
taan fyysisen kunnon kohotta-
misen ja hyvän olon takia, 
sekä painonhallinnan takia.  
 
Liikuntapelejä pelatessa viihty-
vyys näyttää olevan pääsyy 
pelien pelaamiseen. 
 
Liikuntapelit voivat lisätä aktii-
visuuden määrä, jos pelaaja 
tuntee pelaamisen miellyttä-
väksi. 
 
Tytöt pelaavat poikia vähem-
män liikuntapelejä. 
 
Pelejä pelataan kuntoilu ja yh-
dessä pelaamisen syistä. 

Torres-Carrión, P.V. 
González, C.S. To-
ledo-Delgado, P.A. 
Munoz-Cruz, V. Gil-
Iranzo, R. Reyes-
Alonso, N. Hernán-
dez-Morales, S.  
2019.   
Improving Cognitive 
Visual-Motor Abili-
ties in Individuals 

Down syndrooma 
nuoret 

56 Down syndrooma nuorta, 
jotka on jaettu kahteen pie-
nempään ryhmään.   
  
Menetelmänä käytetty Illinois 
Test for Psycholinguistic Apti-
tudes (ITPA).  
  
Määrällinen tutkimus. 
 

Visual-motorisen kuntoutus-
menetelmän avulla saatiin ke-
hitystä DS nuoren kognitiivi-
sissa ja visualis-motorisissa 
taidoissa.   
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with Down Syn-
drome. 
 
Saatavissa:  
https://www.mdpi.co
m/1424-
8220/19/18/3984/ht
m  

Reis, G. Ribeiro, J. 
Cassiano, M-N. 
Filho, P. Muller, D. 
Emmanuel, G-C. 
Verardi, L. Eduardo, 
C. Siqueira, C. 
Oliveira, L. Danielle, 
F-G. Roberto, S-G. 
Cynthia, Y.H. To-
nello, M. Georgina, 
M.  
2017.  
Virtual reality ther-
apy: Motor coordi-
nation and balance 
analysis in children 
and teenagers with 
down syndrome.  
 
Saatavissa: 
http://web.b.ebscoh
ost.com.ezproxy.xa
mk.fi:2048/ehost/pdf
viewer/pdfvie-
wer?vid=9&sid=2e4
226f6-fff4-47c9-
af33-
a77e94555892%40
pdc-v-sessmgr02   

Virtuaalitodellisuu-
den vaikuttavuuden 
arviointi Down-las-
ten ja nuorten moto-
riseen koordinaa-
tioon ja tasapai-
noon.  

Analyyttisesti ja laskennalli-
sesti tuotettu tutkimus.  
 
Otoskoko:  
12 osallistujaa.  
 
Jaettu kahteen ryhmään. 
5 osallistujaa kontrolliryh-
mässä, jotka suorittivat perus 
laitoskuntoutusta.  
7 osallistujaa oli protokolaryh-
mässä, jotka suorittivat kun-
toutuksen virtuaalitodellisuus-
harjoitteluna ja laitoskuntou-
tuksena.  
 
Molempien ryhmien kuntoutus-
jakso koostui 16 käyntiker-
rasta, jotka kestivät ajallisesti 
20min.  

Tilastollisesti merkittävää kehi-
tystä tapahtui protokoliryhmän 
motorisessa koordinaatiossa ja 
tasapainossa.  
 
Negatiivista korrelaatiota ta-
pahtui kehonkoostumusmit-
tauksissa ja PBS-testin tulok-
sissa.  
 
(Pediatric Balance Scale test) 
 
Kontrolliryhmässä ei tapahtu-
nut merkittävää kehitystä kun-
toutusjakson aikana.  
 
Pohdintana: 12 minuutin virtu-
aalitodellisuusharjoittelu nor-
maalin laitoskuntoutuksen yh-
teydessä tuottaa parempaa 
suorituskykyä motorisessa 
koordinaatiossa ja tasapai-
nossa.  

 
Piirainen, R. 2021. 
Liikuntapelien vai-
kutus motoristen tai-
tojen kehittymiseen 
esikouluikäisillä lap-
silla. 
 
Saatavissa: 
https://jyx.jyu.fi/bitstr
eam/han-
dle/123456789/769
01/URN%3aNBN%
3afi%3ajyu-
202106294091.pdf?
sequence=1&isAllo-
wed=y 

Tutkimuksen kohde 
on liikuntapelien 
vaikutus esikou-
luikäisten lasten 
motorisiin taitoihin. 
Tutkimuskysymyk-
set ovat Miten esi-
koululasten motori-
set perustaidot ke-
hittyvät vertailta-
essa testiryhmää 
kontrolliryhmään? 
Toisena tutkimusky-
symyksenä on Mi-
ten esikoululasten 
liikkumistaidot, ja 
välineen käsittelytai-
dot kehittyvät ver-
tailtaessa testiryh-
mää kontrolliryh-
mään? 

Tutkimukseen osallistui 23 
lasta 11 poikaa ja 12 tyttöä. 
Yksi lapsista sairastui loppu-
mittausten aikana eli hänet 
jouduttiin jättämään pois tulok-
sista. Menetelmänä oli satun-
naistettu määrällinen tutkimus. 

Opinnäytetyön kannalta mie-
lenkiintoisia tutkimuskohteita 
oli iWall-laitteen vaikutus las-
ten motorisiin taitoihin. 

Kari, T.  
2017d.. Article 2 – 
Adoption and usage 
habits: Physical ac-
tivity background 
and digital gaminig 
frequency 
  
Exergaming Usage: 
Hedonic and Utili-
tarian Aspects  
  
Saatavissa: 

Kohderyhmänä 
Suomalaiset kulut-
tajat, joidenka vas-
taukset kerättiin 
verkkokyselyn 
avulla. 

1,091 Suomalaista kuluttajaa, 
joista 319 vastausta hyödyn-
nettiin artikkelissa. 
  
Määrällinen tutkimus. 

Tutkimuksessa selvisi, että ne, 
jotka pelaavat liikunta pelejä 
enemmän, todennäköisesti pe-
laavat liikuntapelejä jatkossa-
kin enemmän.  
  
Tutkimuksessa selvisi myös 
se, että fyysisesti aktiivisem-
mat liikuntapelejä pelaavat liik-
kuvat pelatessa vähemmän 
kuormittavasti kuin ne, jotka ei-
vät ole fyysisesti aktiivisia. 
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Kari, T.  
2017e. – The ability 
to promote physical 
fitness and physival 
activity 
  
Exergaming Usage: 
Hedonic and Utili-
tarian Aspects  
 
Saatavissa: 
https://jyx.jyu.fi/bit-
stream/han-
dle/123456789/528
66/978-951-39-
6956-
1_vaitos11022017.p
df?sequence=1&is-
Allowed=y. 

Tietokirjallisuus. 
Voiko liikuntapelaa-
minen edistää fyy-
sistä kuntoa ja fyy-
sistä aktiivisuutta. 
 

1040 artikkelia, josta lopulta 
kirjallisuuskatsaukseen päätyi 
6 tutkimusta mitkä sisältävät 
kirjallisuuskatsauksen. 

Tutkimuksessa selvisi, että it-
sessään liikuntapelaaminen ei 
kehitä fyysistä kuntoa tai aktii-
visuutta niin että se toisi mer-
kittäviä terveyshyötyjä.  
  
Kuitenkin liikuntapelaaminen 
pystyy lisäämään fyysistä aktii-
visuuta vähentämällä paikal-
laan olon määrää. 

Kari, T. 
2017f. - 
Usage intentions of 
exergames 
  
Exergaming Usage: 
Hedonic and Utili-
taian Aspects. 
  
Saatavissa: 
https://jyx.jyu.fi/bit-
stream/han-
dle/123456789/528
66/978-951-39-
6956-
1_vaitos11022017.p
df?sequence=1&is-
Allowed=y 
 

Kohteena tutkia 
minkälaiset tekijät 
selittävät tarkoitusta 
käyttää liikuntape-
laamista osan yksi-
lön harjoittelua. 
 

Nettikysely, jonka otoskoko oli 
271 vastausta. 
  
Teoreettinen malli selittää lii-
kuntapelaamisen käytön tar-
koituksia ja sitten malli on em-
piirisesti testattu. 
  
  
Hypoteettis-deduktiivinen tutki-
musmenetelmä. 
 

Ensimmäinen avainlöydös oli, 
että yksilöllä on mieluisempi 
vaikutus käyttää liikuntapelejä 
verrattuna fyysisen liikunnan 
kehittämisen mieltymykseen.  
  
Toinen avainlöydös oli, että 
havaitulla yhteensopivuudella 
oli vahva vaikutus asenteessa 
käyttää liikuntapelejä, joiden 
tarkoituksena on olla hauskoja 
ja sovittaa käyttäjien liikunta 
tottumuksia.  
  
Kolmas avainlöydös oli, että 
jossakin määrin sosiaalisen 
ympäristön sekoittaminen 
edisti liikuntapelien käyttä-
mistä. 
 

Kari, T. 
2017g. - 
Adoption, usage 
habits and the rea-
sons for not playing 
exergames: Age 
  
Exergaming Usage: 
Hedonic and Utili-
taian Aspects. 
  
Saatavissa: 
https://jyx.jyu.fi/bit-
stream/han-
dle/123456789/528
66/978-951-39-
6956-
1_vaitos11022017.p
df?sequence=1&is-
Allowed=y. 

Tutkimuksen kohde 
on selvittää miksi lii-
kuntapelejä ei pe-
lata. Tutkimuksessa 
vertaillaan neljää eri 
ikäryhmää alle 24-
vuotiaat, 25–34-
vuotiaat, 35–44-
vuotiaat ja yli 45-
vuotiaat 

Tutkimus perustuu verkkoky-
selyyn, otoskoko oli 3036 
joista mukaan otettiin 2976. 
Mukaan otetuista tehtiin kaksi 
ryhmää, toisissa oli liikuntape-
lien pelaajia ja toisessa ryh-
mässä oli henkilöitä, jotka ei-
vät pelanneet liikuntapelejä. 

Tutkimuksesta selvisi 11 pää-
asiallista syytä miksi liikunta-
pelejä ei pelattu. Merkittävim-
piä syitä pelaamattomuudelle 
oli kiinnostuksen puute, pitää 
muita liikuntamuotoja parem-
pana ja kolmanneksi merkittä-
vin syy oli, ettei omistanut lii-
kuntapeli välineitä. 

Kari, T. 
2017h. – Adoption, 
usage habits and 
the reasons for not 

Ensimmäisenä koh-
teena oli, selvittää 
minkälaisia suku-

Tutkimus pohjautuu samaan 
dataan kuin artikkeli 5 ja 3,036 
nettikyselyn tuloksesta, joista 
2,976 vastasi tutkimukseen.  

Tutkimuksessa löytyi joitakin 
eroja miesten ja naisten välillä.  
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playing exergames: 
Gender  
  
Exergaming Usage: 
Hedonic and Utili-
taian Aspects. 
  
Saatavissa: 
https://jyx.jyu.fi/bit-
stream/han-
dle/123456789/528
66/978-951-39-
6956-
1_vaitos11022017.p
df?sequence=1&is-
Allowed=y. 

puolieroja löytyi lii-
kuntapelien pelaa-
misen tottumuk-
sista.  
  
Toisena kohteena 
oli, selvittää minkä-
laiset sukupuolierot 
vaikuttivat syyhyn ei 
pelata liikuntape-
lejä. 

  
Tutkimusmenetelmänä toimi 
määrällinen tutkimus. 

Painavin syy miehillä pelaami-
sen haluttomuuteen oli mielen-
kiinnon puute, mieltymykset 
toisenlaiseen liikuntaan ja 
omistussuhde.  
  
Painavimmat syyt naisilla oli 
mieltymykset toisenlaiseen liik-
kumiseen, mielenkiinnon puute 
ja omistussuhde. 
  
Tutkimus osoittaa, että liikun-
tapelejä pitäisi kehittää enem-
män mielenkiintoisiksi ja 
enemmän käytännöllisiksi vai-
kuttamaan fyysiseen kuntoon. 

Kari, T. 
2017i. – Intentions 
to use more tradi-
tional sports tech-
nology  
  
Exergaming Usage: 
Hedonic and Utili-
taian Aspects. 
  
Saatavissa: 
https://jyx.jyu.fi/bit-
stream/han-
dle/123456789/528
66/978-951-39-
6956-
1_vaitos11022017.p
df?sequence=1&is-
Allowed=y. 

Kohteena tutkia 
minkälaiset tekijät 
selittävät liikunnal-
listen monitorilaittei-
den tarkoituksia. 

Tutkimus menetelmä on hypo-
teettisdeduktiivinen mene-
telmä. Otoskoko on 1250 verk-
kokysely vastausta. 

Tutkimuksessa saatiin selville, 
että pelien tulee opastaa pe-
laajaa pelin aikana ja saada 
pelaajalle helppo käyttökoke-
mus sekä onnistumisen tun-
teita. Pelien suunnittelussa ja 
markkinoinnissa tulee ottaa 
nämä vaatimukset huomioon. 
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