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MIHIN FIBION-MITTAUS PERUSTUU?
Fibion-mittari mittaa istumista ja liikkumista tarkkaan
kiihtyvyysanturiteknologiaan perustuen. Ero esimerkiksi
ranteessa tai vyötäröllä pidettäviin mittareihin on se, että
Fibion-mittaria pidetään reiden etupuolella. Näin se
pystyy tunnistamaan hyvin tarkasti istumisen, seisomisen
sekä pyöräilyn muiden aktiivisuuksien ohella, mihin muut
mittarit eivät pysty tarkasti.
KUINKA TARKKA FIBION ON?
Reisipannassa pidettäessä Fibion tunnistaa 100%
istumisesta ja 97,9% seisomisesta oikein. Taskussa
pidettäessä Fibion tunnistaa vastaavasti 92,5%
istumisesta ja 100% seisomisesta oikein. Kaikista
aktiivisuustyypeistä Fibion tunnistaa oikein 97%
reisipannassa pidettäessä ja 92,8% taskussa
pidettäessä. Aktiivisuustyypin tunnistuksen myötä
Fibionin arvioima energiankulutus on vain 0,8%
alhaisempi verrattuna suoraan mitattuun
energiankulutukseen, mikä tekee Fibionista markkinoiden
tarkimman istumis- ja aktiivisuusmittarin.
MIHIN FIBIONIN SUOSITUSTASOT PERUSTUVAT?
Fibion-raporttien suositustasot sekä terveysyhteyksien
laskenta perustuvat Jyväskylän yliopiston
Liikuntabiologian laitoksella tehtyyn tutkimukseen sekä
satoihin väestötason tutkimuksiin, joihin on osallistunut
kymmeniä tuhansia henkilöitä. Fibion-raportti tulkitsee
istumisen ja liikunnan terveysriskejä ja -hyötyjä mitatun
istumis- ja aktiivisuusdatasi sekä taustatietojesi
perusteella suhteessa vertailuaineistoon.

LÄÄKETIETEELLINEN VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE
Fibion Istumis- ja arkiaktiivisuusanalyysi ei ole lääketieteellinen tuote, eikä tuloksia voi
käyttää diagnosointiin. Laskennalliset terveysriski- ja terveyshyötypisteet eivät kerro yksilön
riskistä tai terveyshyödyistä, vaan ne perustuvat väestötason aineistoissa havaittuihin
yhteyksiin. Pyydä ammattilaisen apua tarkempaan tulkintaan sekä turvallisen
elämäntapamuutoksen tekemiseen. Jos sinulla on rintakipuja tai sydän- ja verisuonitauteja,
konsultoi lääkäriäsi ennen reippaan liikunnan aloittamista tai lisäämistä.

ISTUMIS- JA ARKIAKTIIVISUUSANALYYSI
Malliraportit ja ohjeet valmentajalle

1 Painamalla nappia sivuvalikko avautuu
2 Printtaa Yhteenvetoraportti

1

3 Printtaa Tavoiteraportti

4 Luo tekstiraportti, josta saat kaikki
muuttujat ulos listamuodossa

5 Siirry kokoruuduntilaan
6 Vaihda kieli (suomi/englanti)
7

Raporttien ikonit näkyvät vasemmassa
reunassa. Siirry raporttien välillä
painamalla ikonia.
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8 Jokaisen raportin kohdalla näet raporttiin
liittyvät saavutetut kortit.

9 Ohjeet.
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1 “Aktiivisuuskelloraportti näyttää milloin ja kuinka paljon olet istunut ja liikkunut.”
2

3

4

5
6

Jokainen ympyrä kuvaa yhtä mittauspäivää
kellotaulun muodossa. Kellotaulu alkaa klo 6
ja näyttää 24 tuntia. Ylhäällä on klo 12
päivällä ja alhaalla klo 24 yöllä.
Jokainen kellotaulun palkki kuvaa viiden
minuutin keskiarvoistettua aktiivisuutta.
Tumman sininen väri kuvaa
keski-kovatehoista aktiivisuutta, johon
kuuluvat keskitehoinen kävely (>3.5x
lepoenergiankulutus), pyöräily sekä
kovatehoinen aktiivisuus (>6x
lepoenergiankulutus).
Vaalean sininen väri kuvaa kevyttä
aktiivisuutta, johon kuuluvat seisominen sekä
kevyt kävely (<3.5x lepoenergiankulutus).
Tummempi sävy kuvaa pitkien
seisomisjaksojen (>30min yhtämittaisesti)
yhteenlaskettua kestoa.

7 Violetti väri kuvaa kaikkea istumista.
8

Punainen väri kuvaa pitkien istumisjaksojen
(>30min yhtämittaisesti) yhteenlaskettua
kestoa.

9

10
11

Jokaisen aktiivisuustyypin keskimääräinen
kesto näytetään oikealla olevien ympyröiden
vieressä.
Kun Fibion mittalaite on ollut täysin paikallaan
esimerkiksi pöydällä, näytetään se harmaana.
Eniten istumista sisältänyt tunti (punainen
viiva) sekä eniten keski-kovatehoista
aktiivisuutta sisältänyt tunti (tumman sininen
viiva) näytetään kellotaulun kehällä.
Viikonpäivien nimet näytetään kellotaulun

12 päällä ja alapuolella. Eniten istumista

(punainen pallo) ja eniten keski-kovatehoista
aktiivisuutta (sininen pallo) sisältäneet päivät
on merkitty pienillä palloilla. Klikkaamalla
viikonpäivää näet kyseisen päivän
aktiivisuuden tarkemmin.

13 Näet Aktiivisuuskelloraportissa saavuttamasi
kortit klikkaamalla ikonia.
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Klikkaamalla ympyröitä voit vaihtaa päivää.

3 Kellotaulu alkaa klo 6 ja näyttää 24 tuntia.

Ylhäällä on klo 12 päivällä ja alhaalla klo 24
yöllä.

5

10

“Yhden päivän aktiivisuuskelloraportti näyttää milloin ja kuinka
paljon olet istunut ja liikkunut valitsemasi päivän aikana.”

2 Valitun päivän nimi näkyy mustalla pohjalla.

4

9

Jokainen kellotaulun palkki kuvaa viiden
minuutin keskiarvoistettua aktiivisuutta.
Jokaisen palkin korkeus kuvaa aktiivisuuden
intensiteettiä. Punaiset ja violetit pylväät ovat
lyhyitä, koska ne kuvaavat alhaista
energiankulutusta istuessa. Tummansiniset
pylväät ovat korkeimpia, koska ne kuvaavat
korkeaa energiankulutusta reippaan
aktiivisuuden aikana.
Tumman sininen väri kuvaa
keski-kovatehoista aktiivisuutta, johon
kuuluvat keskitehoinen kävely (>3.5x
lepoenergiankulutus), pyöräily sekä
kovatehoinen aktiivisuus (>6x
lepoenergiankulutus).
Vaalean sininen väri kuvaa kevyttä

6 aktiivisuutta, johon kuuluvat seisominen sekä
kevyt kävely (<3.5x lepoenergiankulutus).

7 Tummempi sävy kuvaa pitkien

seisomisjaksojen (>30min yhtämittaisesti)
yhteenlaskettua kestoa.

8 Violetti väri kuvaa kaikkea istumista.
9 Punainen väri kuvaa pitkien istumisjaksojen
(>30min yhtämittaisesti) yhteenlaskettua
kestoa.

10 Jokaisen aktiivisuustyypin kesto valittuna
päivänä näytetään oikealla olevien
ympyröiden vieressä.

11

Kun Fibion mittalaite on ollut täysin paikallaan
esimerkiksi pöydällä, näytetään se harmaana.
Eniten istumista sisältänyt tunti (punainen

12 viiva) sekä eniten keski-kovatehoista

aktiivisuutta sisältänyt tunti (tumman sininen
viiva) näytetään kellotaulun kehällä.

13

Näet Aktiivisuuskelloraportissa saavuttamasi
kortit klikkaamalla ikonia.
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1 “Tämä on Aktiivisuuskelloraporttisi, joka näyttää tunneittain keskiarvoistettuna

kuinka paljon olet istunut ja liikkunut mittausjakson aikana.”

2

Saat raportin esille painamalla sitä kuvaavaa
ikonia.

3

Istuminen ja aktiivisuus näytetään kellotaulun
kehällä tunneittain keskiarvona mittausjakson
päiviltä. Kellotaulu alkaa klo 6 ja näyttää 24
tuntia. Ylhäällä on klo 12 päivällä ja alhaalla
klo 24 yöllä.

4

5
6

Tumman sininen väri kuvaa
keski-kovatehoista aktiivisuutta, johon
kuuluvat keskitehoinen kävely (>3.5x
lepoenergiankulutus), pyöräily sekä
kovatehoinen aktiivisuus (>6x
lepoenergiankulutus).
Vaalean sininen väri kuvaa kevyttä
aktiivisuutta, johon kuuluvat seisominen sekä
kevyt kävely (<3.5x lepoenergiankulutus).
Tummempi sävy kuvaa pitkien
seisomisjaksojen (>30min yhtämittaisesti)
yhteenlaskettua kestoa.

7 Violetti väri kuvaa kaikkea istumista.

8

Punainen väri kuvaa pitkien istumisjaksojen
(>30min yhtämittaisesti) yhteenlaskettua
kestoa.

9

Jokaisen aktiivisuustyypin keskimääräinen
kesto näytetään oikealla olevien ympyröiden
vieressä.

10

Kun Fibion mittalaite on ollut täysin paikallaan
esimerkiksi pöydällä, näytetään se harmaana.
Eniten istumista sisältänyt tunti (punainen

11 viiva) sekä eniten keski-kovatehoista

aktiivisuutta sisältänyt tunti (tumman sininen
viiva) näytetään kellotaulun kehällä.

12

Viikonpäivien nimet näytetään kellotaulun
päällä ja alapuolella. Eniten istumista
(punainen pallo) ja eniten keski-kovatehoista
aktiivisuutta (tumman sininen pallo)
sisältäneet päivät on merkitty pienillä palloilla.
Klikkaamalla viikonpäivää näet kyseisen
päivän aktiivisuuden tarkemmin.

13 Näet Aktiivisuuskelloraportissa saavuttamasi
kortit klikkaamalla ikonia.
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“Tämä on Aktiivisuuskelloraporttisi yhdeltä päivältä, joka näyttää
tunneittain kuinka paljon olet istunut ja liikkunut valitun päivän aikana.”

2

Valitun päivän nimi näkyy mustalla pohjalla.
Klikkaamalla ympyröitä voit vaihtaa päivää.

3

Istuminen ja aktiivisuus näytetään kellotaulun
kehällä tunneittain. Kellotaulu alkaa klo 6 ja
näyttää 24 tuntia. Ylhäällä on klo 12 päivällä
ja alhaalla klo 24 yöllä.

7 Violetti väri kuvaa kaikkea istumista.
8 Punainen väri kuvaa pitkien istumisjaksojen
(>30min yhtämittaisesti) yhteenlaskettua
kestoa.

9

4 Tumman sininen väri kuvaa

keski-kovatehoista aktiivisuutta, johon
kuuluvat keskitehoinen kävely (>3.5x
lepoenergiankulutus), pyöräily sekä
kovatehoinen aktiivisuus (>6x
lepoenergiankulutus).

Kun Fibion mittalaite on ollut täysin paikallaan

10 esimerkiksi pöydällä, näytetään se harmaana.
Eniten istumista sisältänyt tunti (punainen

11 viiva) sekä eniten keski-kovatehoista

aktiivisuutta sisältänyt tunti (tumman sininen
viiva) näytetään kellotaulun kehällä.

Vaalean sininen väri kuvaa kevyttä

5 aktiivisuutta, johon kuuluvat seisominen sekä
kevyt kävely (<3.5x lepoenergiankulutus).
Tummempi sävy kuvaa pitkien

6 seisomisjaksojen (>30min yhtämittaisesti)
yhteenlaskettua kestoa.

Jokaisen aktiivisuustyypin kesto valittuna
päivänä näytetään oikealla olevien
ympyröiden vieressä.

12

Näet Aktiivisuuskelloraportissa saavuttamasi
kortit klikkaamalla ikonia.
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1 “Aktiivisuusenergiaraporttisi näyttää kuinka paljon

tekemäsi aktiivisuudet kuluttivat energiaa.”

2

Voit näyttää energiankulutuksen joko
kilokaloreissa (kcal) tai kilojouleissa (kJ).

3 Kaikki muu kuin aktiivisuuden aiheuttama

energiankulutus näytetään alhaalla olevassa
palkissa. Tähän on laskettu
perusaineenvaihdunnan, istumisen,
lepäämisen sekä ruuan aiheuttama
energiankulutus (10%
kokonaisenergiankulutuksesta). Lukema
kuvaa mittausjakson keskiarvoa per päivä.

4

Seisomisen energiankulutus näytetään
alimmassa palkissa. Oikealla oleva alin
ympyrä näyttää seisomisen keston.

5 Kevyen kävelyn energiankulutus ja –kesto.
6 Reippaan kävelyn energiankulutus ja kesto.

7 Pyöräilyn energiankulutus ja kesto. Alle 20

kcal energiankulutuksia ei näytetä numerolla.

8
9

Kovatehoisen aktiivisuuden energiankulutus
ja kesto.
Pylvään korkeus kuvaa energiankulutusta
jokaisena mittauspäivänä. Jokaisen päivän
kokonaisenergiankulutus näytetään palkin
yläpuolella.

10 Klikkaa eri päiviä nähdäksesi kyseisen päivän
aktiivisuuksien kestot oikealla ympyröissä.

11 Näet Aktiivisuusenergiaraportissa

saavuttamasi kortit klikkaamalla ikonia.
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1 “Aktiivisuussuositusraportti näyttää istutko ja liikutko suositusten mukaisesti.”
Istumisen vähentäminen on yhteydessä

2 laskeneeseen sydän- ja verisuonitautien ja

2-tyypin diabeteksen riskiin. Istumisen
terveysriskit alkavat nousta hieman kun
istumisaika nousee yli kuuden tunnin
päivässä ja selvästi kun istumisaika nousee yli
kahdeksan tunnin päivässä. Lupaava
istumisaika on 8-10 tuntia päivässä, hyvä 6-8
tuntia päivässä ja erinomainen alle 6 tuntia
päivässä. Jos saavutat suositustason, sitä
kuvaava ympyrä muuttaa väriä ja saat tasoa
kuvaavan merkin.

3

Pitkien, yli puoli tuntia kestäneiden
istumisjaksojen lukumäärä päivässä. Pitkien
istumisjaksojen tauottaminen vähentää
verensokeritason heittelyitä, väsymystä sekä
pitkällä aikavälillä 2-tyypin diabeteksen riskiä.
Istumisen tauottaminen on tärkeää myös
koska istumisasento uhkaa lysähtää
istumisen pitkittyessä. Lupaava taso on 3-5,
hyvä 1-3 ja erinomainen alle 1 pitkää
istumisjaksoa päivässä. Jo minuutin
aktiivisuus riittää katkaisemaan pitkän
istumisjakson.

4 Kokonaisaktiivisuuteesi on laskettu kaikki

aktiivisuus seisomisesta kovatehoiseen
liikuntaan. Suuri kokonaisaktiivisuuden kesto

vähentää istumista ja auttaa
painonhallinnassa. Lupaava taso on 6-8
tuntia, hyvä 8-10 tuntia ja erinomainen yli 10
tuntia päivässä.

5 Pitkien, yli puoli tuntia kestäneiden

seisomisjaksojen lukumäärä päivässä. Pitkien
seisomisjaksojen tauottaminen vähentää
polvien sekä alaselän kuormitusta ja on siksi
yhteydessä tuki- ja liikuntaelinvaivojen riskin
laskuun. Lupaava taso on alle 5, hyvä alle 3
ja erinomainen alle 1 pitkää seisomisjaksoa
päivässä. Jo lyhyt tauottaminen ja hyvä kunto
auttavat jaksamaan pitkäaikaista seisomista.

6 Reippaaseen aktiivisuuteen lasketaan reipas

kävely ja kaikki sitä tehokkaampi liikkuminen.
Reipas aktiivisuus on liikuntasuositusten
mukaista aktiivisuutta, joka aiheuttaa
hengästymistä ja hikoilua, kasvattaa kuntoa
ja laskee sydän- ja verisuonitautien sekä
2-tyypin diabeteksen riskiä. Lupaava taso on
30–60, hyvä taso 60–90 ja erinomainen taso
yli 90 minuuttia päivässä.

7 Näet Aktiivisuussuositusraportissa

saavuttamasi kortit klikkaamalla ikonia.
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“Aktiivisuustasapainoraportti näyttää miten istumisesi ja
liikuntasi ovat tasapainossa terveyshyötyjen kannalta.”

Mitä enemmän tasapainolauta on kallellaan
oikealle, sitä paremmin liikuntasi kumoaa
istumisesi terveysriskejä ja sitä korkeammat
Fibionpisteesi ovat.
Tämä pallo kuvaa laskennallisia istumisen

intensiteetillä harrastat reipasta aktiivisuutta,
sitä korkeammat liikuntapisteesi ovat.
Fibionpisteesi on summa istumisen

5 terveysriskipisteistä ja liikunnan

terveyshyötypisteistä. Heikoimmat
Fibionpisteet ovat -100 ja parhaat +100. Voit
saada paremmat Fibionpisteet istumalla
vähemmän ja/tai istumalla lyhyempiä jaksoja,
jolloin istumispisteitä kuvaava pallo pienenee,
tai liikkumalla enemmän ja/tai liikkumalla
kovemmalla intensiteetillä, jolloin
liikuntapisteitä kuvaava pallo suurenee.

3 terveysriskipisteitä (istumispisteet).

Heikoimmat istumispisteet ovat -100 ja
parhaat 0. Istumispisteet kuvaavat
laskennallisia istumisen ja pitkien
istumisjaksojen terveysriskejä suhteessa
muuhun väestöön. Mitä vähemmän sinulla oli
istumista ja pitkiä istumisjaksoja, sitä
paremmat istumispisteesi ovat.

4

Tämä pallo kuvaa laskennallisia reippaan
aktiivisuuden terveyshyötypisteitä
(liikuntapisteet). Heikoimmat liikuntapisteet
ovat 0 ja parhaat +100. Liikuntapisteet
kuvaavat laskennallisia reippaan liikunnan
terveyshyötyjä suhteessa muuhun väestöön.
Mitä enemmän ja mitä kovemmalla

6

Näet Aktiivisuustasapainoraportissa
saavuttamasi kortit klikkaamalla ikonia.
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1

“Aktiivisuustavoiteraportissa voit asettaa itsellesi istumista ja liikuntaa
koskevat tavoitteet ja nähdä niiden vaikutukset Fibionpisteisiisi.”

2 Mitattu kokonaisistumisaikasi.
3

Aseta kokonaisistumisajan tavoite
liikuttamalla kytkintä. Näet tavoitteen ylhäällä.

4

Mitattu pitkien, yli 30 minuuttia yhtämittaisesti
kestäneiden, istumisjaksojen lukumäärä.

5

Aseta pitkien istumisjaksojen tavoite
liikuttamalla kytkintä. Näet tavoitteen ylhäällä.

6 Mitattu reippaan aktiivisuuden kesto.
7 Aseta reippaan aktiivisuuden tavoite

liikuttamalla kytkintä. Näet tavoitteen ylhäällä.

8 Mittauksen Fibionpisteet.

9 Fibionpisteet päivittyvät kun liikutat

tavoitekytkimiä. Voit testata, miten eri
tavoitteet vaikuttavat Fibionpisteisiisi.

10

Tallenna tavoitteet painamalla nappia. Kirjoita
Fibion tuotelaatikossa saamasi koodi
avautuvaan ikkunaan. Tavoitteet säilyvät
tallentuneina jos palaat raporttiisi
myöhemmin.

11 Yhdistä edellisen raportin tulokset painamalla
nappia ja sijoittamalla vertailuraportin linkki
avautuvaan ikkunaan. Vertailutulokset tulevat
näkyviin omina palkkeinaan.

12 Näet Aktiivisuustavoiteraportissa

saavuttamasi kortit klikkaamalla ikonia.
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“Tämä on Aktiivisuustavoiteraporttisi, johon on lisätty edellinen mittaustuloksesi sekä
edelliset tavoitteesi. Näet kehityksesi ja voit asettaa seuraavat tavoitteesi.”

2 Mitattu kokonaisistumisaikasi sekä

asettamasi tavoite vertailumittauksessa.

3

4
5

Mitattu kokonaisistumisaikasi sekä tavoitteesi
nykyisessä mittauksessa. Aseta uusi
kokonaisistumisajan tavoite liikuttamalla
kytkintä. Näet tavoitteen ylhäällä.
Mitattu pitkien istumisjaksojesi lukumäärä
sekä asettamasi tavoite vertailumittauksessa.
Mitattu pitkien istumisjaksojesi lukumäärä
sekä tavoitteesi nykyisessä mittauksessa.
Aseta uusi pitkien istumisjaksojen tavoite
liikuttamalla kytkintä. Näet tavoitteen ylhäällä.

6 Mitattu reippaan aktiivisuutesi kesto sekä
asettamasi tavoite vertailumittauksessa.

7

Mitattu reippaan aktiivisuutesi kesto sekä
tavoitteesi nykyisessä mittauksessa. Aseta
uusi reippaan aktiivisuuden tavoite
liikuttamalla kytkintä. Näet tavoitteen ylhäällä.

8 Fibionpisteet ja Fibionpisteiden tavoite
vertailumittauksessa.

9

Mitatut Fibionpisteet sekä Fibionpisteiden
tavoite nykyisessä mittauksessa.
Fibionpisteet päivittyvät kun liikutat
tavoitekytkimiä. Voit testata, miten eri
tavoitteet vaikuttavat Fibionpisteisiisi.

10 Tallenna tavoitteet painamalla nappia.
Näet Aktiivisuustavoiteraportissa

11 saavuttamasi kortit klikkaamalla ikonia

OLLAAN
YHTEYDESSÄ!
fibion.com
info@fibion.com
facebook.com/Fibion
Twitter: @Fibion
google.com/+Fibion
pinterest.com/fibion
linkedin.com/company/fibion-inc

