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Monet ihmiset liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän, vaikka tietoa sen vaikutuksista on 
enemmän kuin koskaan. Ajzenin (1985; 1991) suunnitellun käyttäytymisen teorian (SKT) on 
todettu ennustavan ja selittävän fyysistä aktiivisuutta erityisen hyvin (Linder, Harper, Jung & 
Woodson-Smith 2017). Sen mukaan toimintaa edeltää aikomus, joka koostuu toimintaan 
liittyvästä asenteesta, subjektiivisesta normista ja koetusta toiminnan kontrollista. Edellä 
mainitut kognitiiviset konstruktiot perustuvat laajaan verkkoon erilaisia uskomuksia, jotka 
riippuen niiden saatavuudesta vaikuttavat aikomuksiin.  

Tässä tutkimuksessa arvioitiin Hintsa-hyvinvointiohjelman vaikutuksia terveyttä edistävään 
fyysiseen aktiivisuuteen (TEFA) ja aikomuksiin. Vastausta haettiin tutkimalla TEFA:ssa sekä 
aikomuksissa ja sen osatekijöissä tapahtuneita muutoksia ja niiden yhteyttä 
hyvinvointiohjelmassa käytettyihin menetelmiin. Tutkimus toteutettiin vuoden kestävänä 
pitkittäistutkimuksena hyvinvointiohjelmaan osallistuneessa rahoitusalan yrityksessä. Koko 
tutkimusjoukkoa koskevaa tietoa haettiin kyselyillä ja yksilötason muutosten ymmärtämistä 
syvennettiin teemahaastatteluilla. Muutosten tilastollinen merkitsevyys ja muuttujien välisen 
korrelaation tilastollinen merkitsevyys testattiin. Haastatteluaineiston analyysimenetelmänä 
käytettiin teoriasidonnaista luokittelevaa sisällönanalyysiä. 

Kyselyt (n=14) eivät tuottaneet tilastollisesti merkitseviä muutoksia TEFA:ssa ja SKT-
muuttujissa tai menetelmien ja muutosten välisessä yhteydessä. Haastatteluista ilmeni 
merkittäviä yksilötason muutoksia TEFA:ssa ja SKT-muuttujissa, etenkin asenteissa ja 
aikomuksissa. Arkiaktiivisuudessa ja kehonhuollossa tapahtui muutoksia, mutta raskaissa 
aktiivisuusmuodoissa, vaikka myönteiset asenteet ja aikomukset kaikkia aktiivisuusmuotoja 
kohtaan kasvoivat. Menetelmien käyttöaste ja -kokemukset vaihtelivat huomattavasti ja ne 
olivat yhteydessä edellä kuvailtuihin muutoksiin ja tietoisuuden lisääntymiseen. Subjektiiviset 
mittarit sekä kyselyn käsitteenmuotoilun rajoitteet ja pieni vastaajamäärä (12% työntekijöistä) 
olivat tutkimuksen suurimmat puutteet ja selittivät osittain kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen 
aineiston välisiä eroja. Tulevaisuuden tutkimusaiheeksi ehdotetaan arkiaktiivisuuteen 
liittyvien myönteisten asenneuskomusten ja suunnitelmallisuuden vaikutusten määrittämistä 
kokonaisaktiivisuuden lisääntymiseen. 

Avainsanat: fyysinen aktiivisuus, suunnitellun käyttäytymisen teoria, Hintsa- 
hyvinvointiohjelma, käyttäytymisen muuttamisen tekniikat ja työkalut  



 

 

 

ABSTRACT 

Hintsa, E. 2018. The impact of a Hintsa-health program on intentions and physical activity. 
Faculty of sports sciences, University of Jyväskylä, Masters’ thesis in sports pedagogy, 83 
pages, 8 appendices.  

There is more information available concerning the impact of physical activity and inactivity 
on health than ever before. Yet, numerous people exercise inadequately to benefit their health. 
The problem is recognized as behavioral and therefore a variety of theories to explain and 
predict physical activity have been developed. Ajzen’s (1991) Theory of Planned Behavior 
(TPB) has been discovered to explain and predict physical activity particularly well (Linder, 
Harper, Jung & Woodson-Smith 2017). According to the theory all behavior is preceded by 
intention based on attitude, subjective norm and perceived behavioral control. These cognitive 
constructs are based on a set of underlying beliefs, which according to their accessibility 
impact intention.  

The objective of this study was to assess the impact of a Hintsa-health training program on 
health enhancing physical activity (HEPA) using the TPB as the theoretical framework. 
Changes in HEPA- and TPB-variables, as well as the role of the specific behavior change 
techniques (BCT) and sources of delivery on said changes, were investigated within a group 
of finance employees taking part in the Hintsa- program. Data concerning the entire 
population was gathered through IPAQ and TPB questionnaires and understanding of 
individual-level processes was deepened through theme interviews. Statistical significance 
levels of the changes were tested as well as variable correlation significance. The theme 
interviews were analyzed and interpreted using categorizing content analysis. 

The changes in the quantitative data (n=14) were small and statistically insignificant and no 
significant correlation was found between variables of interest. However, the interviews 
showed clear changes in HEPA and TPB variables, most notably in intentions and attitudes. 
Participants increased their everyday-activity and mobility exercise, but not strength or 
aerobic training, even though positive attitudes and intention grew towards them all. There 
was considerable variance in experiences regarding BCTs and sources of delivery, which 
impacted adherence to the program. Small population sample (12% of the employees) and 
limitations in the word-framing in the questionnaire explain contradictions in quantitative and 
qualitative results. The impact of positive attitudes towards light exercise on intention and 
overall physical activity is suggested as a topic for future research.  

Key words: physical activity, theory of planned behavior, Hintsa-design, health training 
program, behavior change technique, delivery source   
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1 JOHDANTO 

”Liikuntatieteellinen tutkimus on tuottanut siinä määrin luotettavaa tietoa 

liikunnan vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin, että liikunnan 

yhteiskunnallinen ja yksilöllinen merkitys ei ole enää kiinni tiedon puutteesta vaan 

siitä, miten saadaan ihmiset kiinnostumaan liikunnasta, kehittämään motorisia 

taitojaan ja kuntoaan sekä oivaltamaan liikunnan merkitys omalle 

hyvinvoinnilleen.” (Telama 2003.) 

Nykyään tiedetään hyvin, että riittävä fyysinen aktiivisuus on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

edellytys. Sillä on merkittävä rooli terveyden ja toimintakyvyn säilyttämisessä ja 

edistämisessä sekä sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa (DoH 2004). Esimerkiksi monet 

kansantaudit, kuten tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön 

sairaudet, mielenterveysongelmat ja syövät olisivat vältettävissä riittävällä fyysisellä 

aktiivisuudella (Vuori 2011, s.13).  Maailmanlaajuisesti riittämättömän fyysisen aktiivisuuden 

arvioidaan aiheuttavan vuosittain 3,2 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa ja olevan neljänneksi 

suurin ennenaikaisen kuoleman riskitekijä korkean kolesterolin, verensokerin ja tupakoinnin 

jälkeen (WHO 2011). Fyysisellä passiivisuudella on myös taloudellisia seurauksia: muun 

muassa Suomessa se aiheuttaa jopa 3,2–7,5 miljardin euron vuotuisen yhteiskunnallisen 

menoerän, kun huomioidaan terveyden- ja sosiaalihuollon kustannukset, 

tuottavuuskustannukset, tuloverojen menetys, maksetut työttömyysturvaetuudet ja 

syrjäytymisen kustannukset (UKK-instituutti 2018). 

Fyysisen aktiivisuuden hyödyt ja passiivisuuden haitat tiedostetaan tänä päivänä hyvin. 

Suomessa vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus on kasvanut huomattavasti, mutta se ei riitä 

täyttämään terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden kriteerejä (Sosiaali- ja terveysministerio 

2013, 9). Riittämätön aktiivisuus juontaa juurensa länsimaisten elintapojen muutoksiin (Dong, 

Block & Mandel 2004; Westerterp & Plaqui 2004). Elintason nousun ja teknologisen 

kehityksen myötä tulleet uudet palvelut ja logistiset ratkaisut mahdollistavat, jopa 

kannustavat, fyysiseen passiivisuuteen. Etenkin työn kuormittavuudessa tapahtuneiden 
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muutosten arvioidaan olevan merkittävä osatekijä passiivisuudesta aiheutuvien haittojen 

ilmenemisessä (Pesola 2013, 19, 22). Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan muun muassa 

erilaisten työpaikalla toteutettavien hyvinvointiohjelmien avulla, joita sekä yksityinen että 

julkinen sektori järjestävät. Ohjelmissa on pyritty vaikuttamaan työntekijöiden 

arkiaktiivisuuteen ja kuntoliikuntaan erilaisten työkalujen ja tekniikoiden avulla. Ohjelmien 

toteuttamisessa työyhteisöissä on monia etuja, kuten niiden yhteys parempaan 

työtehokkuuteen ja sairaspoissaolojen vähenemiseen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 13). 

Suomessa työympäristön toimiessa hyvinvointiohjelmien areenana voitaisiin saavuttaa yli 4 

miljoonaa ihmistä (Tilastokeskus 2018). 

Tyypillisesti ohjelmien vaikutuksissa on ilmennyt suurta vaihtelua ja niiden 

kokonaisvaikutukset ovat jääneet pieniksi (Abraham & Graham-Rowe 2009; Conn, Hafdal, 

Cooper, Brown & Lusk 2009; Michie, Abraham, Whittington, McAteer & Gupta 2009; 

Taylor, Conner & Lawton 2011). Merkittäviä ongelmia ovat olleet osallistumisen varhainen 

keskeyttäminen ja muutosten ylläpitämisen vaikeus pitkällä aikajänteellä (Fogelholm 2011, 

121). Tutkijat (Platt & Watson 2000, 2; Tones & Tilford 2001, 174; Davis ym. 2015) 

painottavat hyvinvointiohjelmien tutkimisen tärkeyttä, jotta ymmärtäisimme paremmin 

terveyskäyttäytymistä ja sen muuttamiseen liittyviä prosesseja pysyvien muutosten 

aikaansaamiseksi.  

Käyttäytymisen teorioita suositellaan käytettäväksi hyvinvointiohjelmien suunnittelussa, 

toteutuksen tukena ja arvioinnissa (Painter, Borba, Hynes, Mays & Glans 2008), sillä niiden 

on todettu lisäävän merkittävästi ohjelman vaikuttavuutta (Taylor, Conner & Lawton 2011; 

Webb, Joseph, Yardly & Michie 2010; Michie & Preston 2010). Teorioiden avulla on pyritty 

ymmärtämään, ennustamaan ja selittämään fyysistä aktiivisuutta ja niiden tulisi ohjata muun 

muassa hyvinvointiohjelmissa käytettyjen työkalujen ja tekniikoiden valintaa (Taylor ym. 

2011). Tutkituimmat terveyskäyttäytymistä selittävät teoriat (Taylor, Bury, Campling, Carter, 

Garfied, Newbould & Rennie 2006) ovat terveysuskomusmalli (Hochbaum, Rosenstock & 

Kegels 1952), sosiaaliskognitiivinen teoria (Bandura 1982), suunnitellun käyttäytymisen 

teoria (Ajzen 1985; 1991) ja muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983).  
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Ajzenin (1985; 1991) suunnitellun käyttäytymisen teoria (SKT) on kolmanneksi käytetyin 

teoreettinen viitekehys 82 teorian joukosta käytöksen muutoksen interventioissa (Davis, 

Campbell, Hildon, Hobbs & Michie 2015) ja sen on todettu selittävän ja ennustavan fyysistä 

aktiivisuutta erityisen hyvin (Ajzen 2011; McEachan, Conner, Taylor & Lawton 2011; 

Linder, Harper, Jung & Woodson-Smith 2017). Teorian mukaan kaikkea toimintaa edeltää 

aikomus, joka muodostuu yksilön toimintaan kohdistuvasta asenteesta, subjektiivisesta 

normista eli koetusta sosiaalisesta paineesta sekä koetusta toiminnan kontrollista. Nämä 

kognitiiviset konstruktiot muodostuvat laajasta uskomusten verkostosta, joihin 

hyvinvointiohjelmissa tyypillisesti pyritään vaikuttamaan erilaisten tekniikoiden ja työkalujen 

avulla. Teoriaa on käytetty pohjana useissa erilaisissa fyysisen aktiivisuuden interventioissa 

(Chatzisarantis & Hagger 2005; Darker, French, Eves & Sniehotta 2010; Stolte, Hopman-

Rock, Aartsen, Tilburg & Chorus 2017).   

Tutkijat kuitenkin toteavat, että etenkin SKT:n viitekehyksestä käsin tehtyjä fyysisen 

aktiivisuuden interventiotutkimuksia tarvitaan lisää. 

“Kaikki tietävät keinot parempaan hyvinvointiin, mutta kuka keksisi pillerin, josta 

saa motivaatiota?” (tohtori Jesus) Arroyon mielestä Hintsan metodi on kenties 

ratkaissut ongelman. Samaa mieltä on World Economic Forumin perustaja Klaus 

Schweb, jonka mielestä Hintsan oivallus on avain maailman terveysongelmiin.” 

(Hintsa & Saari 2015.) 

Lääkäri Aki Hintsa on luonut kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallin, jossa terveys on 

menestyksekkään elämän lähtökohta. Mallia kuvataan kuusiosaisena pyöränä (Kuva 1), jossa 

hyvinvointi on osiensa tulo eikä summa, jolloin yhdenkin osan puuttuminen estää pyörää 

pyörimästä. Fyysinen aktiivisuus on yksi olennainen osa ympyrää. Sen keskiössä on ihmisen 

“Core”, joka vastaa kysymyksiin: 1) tiedätkö, kuka olet? 2) tiedätkö, mitä haluat? ja 3) 

hallitsetko omaa elämääsi?. Ympyrän ulkopuoli koostuu kuudesta hyvinvoinnin osa-alueesta, 

jotka toimivat vuorovaikutteisesti ja toisistaan riippuvaisina. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

olemassaolon ehtona on, että kukin osa-alue on riittävällä tasolla. (Saari & Hintsa 2013, 73–

74.) Coren hallinta luo pohjan päätöksenteolle ja kestävälle motivaatiolle (Saari & Hintsa 
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2013, 94). Hintsan mallia on käytetty sekä huippu-urheilussa että yritysmaailmassa 

hyvinvointiohjelmien pohjana. Yksi ohjelmien tavoitteista on kehittää yksilön terveyttä 

edistävää fyysistä aktiivisuutta. 

 

KUVA 1. Hintsa-mallin ”Menestyksen ympyrä” (Saari & Hintsa 2013, 73). 

Hyvinvointiohjelmien kehittämiseksi niiden toimintaperiaatteita on tärkeä täsmentää, tutkia ja 

arvioida. Vaikka Hintsa-hyvinvointiohjelmilla on vankka lääketieteellinen perusta, ei niitä 

olla toistaiseksi tutkittu käytöstä selittävästä teoreettisesta viitekehyksestä käsin. Tämän 

tutkielman tarkoituksena on arvioida Hintsa-hyvinvointiohjelmaa SKT:n viitekehyksestä 

käsin ja selvittää vaikuttaako Hintsa-hyvinvointiohjelma osallistujien aikomuksiin ja terveyttä 

edistävään fyysiseen aktiivisuuteen. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan hyvinvointiohjelmaan 

valittujen tekniikoiden ja työkalujen vaikutuksia edellä mainittuihin muutoksiin. Kyseessä on 

tapaustutkimus, joka seuraa pääosin perinteistä opinnäytetyön rakennetta, jossa on johdanto, 

teoriaosuus, tutkimuskysymysten täsmennys, toteutuksen eteneminen ja eettisyys, tulosten 

esittely ja pohdinta. Tutkimusten avulla voidaan ymmärtää paremmin fyysisen aktiivisuuden 

muuttamista käyttäytymisen tasolla ja tehostaa hyvinvointiohjelmien käyttöä tulevaisuudessa. 

Hyvinvointiohjelmien tutkiminen on tärkeä ja ajankohtainen aihe, sillä passiivisuus on 

maailmanlaajuinen ongelma (esim. WHO 2011; UKK-instituutti 2010; CDC 2015). Parhaassa 

tapauksessa onnistuneet TEFA-muutokset siirtyvät työpaikalta kotiin ja sen myötä myös 

tuleville sukupolville.  



 

5 

 

2 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY JA TUTKIMUKSEN TEOREETTISET 

LÄHTÖKOHDAT 

Tässä luvussa määritellään tutkimuksen kannalta olennaiset käsitteet ja teoreettiset 

lähtökohdat sekä esitellään olemassa olevaa tutkimustietoa aiheesta. Perimiltään tämän 

tutkimuksen kohteena on käytöksen muuttamisen prosessi. Ilmiön avainkäsitteet ovat 

kohdekäytös, teoria, hyvinvointiohjelma, tekniikat ja työkalut. Kohdekäytöksellä (behavior) 

tarkoitetaan käyttäytymistä, jota halutaan muuttaa. Teoria (theory) kertoo tässä tapauksessa, 

minkä fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten konstruktioiden avulla kohdekäytöstä pyritään 

ymmärtämään (Taylor ym. 2011). Hyvinvointiohjelmilla tarkoitetaan terveyden kannalta 

myönteiseen käytöksenmuutokseen tähtääviä interventioita. Tekniikat (technique) tarkoittavat 

spesifejä hyvinvointiohjelmissa käytettyjä menetelmiä, joilla käytöstä pyritään muuttamaan ja 

niiden tulisi määräytyä käytetyn teorian ja/tai mallin mukaan (Taylor ym. 2011). Työkaluja 

(source of delivery) puolestaan käytetään tekniikoiden välittämiseen hyvinvointiohjelmaan 

osallistuville henkilöille.  

2.1 Terveyttä edistävä fyysinen aktiivisuus 

Terveyttä edistävästä fyysisestä aktiivisuudesta (TEFA) vallitsee erilaisia käsityksiä ja 

määritelmiä (Pesola 2013, 86). Fyysinen aktiivisuus (FA) on WHO:n (2011) määritelmän 

mukaan mitä tahansa luurankolihasten aikaansaamaa liikettä, joka nostaa energiankulutusta 

elimistössä. FA:n vastakohta on fyysinen passiivisuus (FP). Terveyttä kuvataan ihmisen 

jatkuvasti muuttuvana fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden tilana, joka asettuu 

johonkin kohtaan negatiivisen ja positiivisen pään omaavaa asteikkoa (Centers for Disease 

Control and Prevention; CDC 2015). FA terveysvaikutukset pohjautuvat osittain 

lyhytaikaisiin kuormitusvasteisiin, mutta pääosin sen aiheuttamiin elimistön rakenteiden ja 

toimintojen mukautumismuutoksiin harjoittelun myötä (Vuori 2011, 12). Liikunnan ja 

terveyden annosvastesuhteet ovat yksilöllisiä, mutta vallitsevan konsensuksen mukaan FA:sta 

on kaikille iästä ja sukupuolesta terveydellistä hyötyä (Vuori 2011, 12). Elimistössä FA 

vaikuttaa myönteisesti muun muassa hengitys- ja verenkiertoelimistöön, luurankolihaksiin, 

luustoon, veren koostumukseen, immuunijärjestelmään ja hermostoon (Terveyskirjasto 
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Duodecim 2009; CDC 2018). Sillä on tärkeä rooli mielenterveyden ja emotionaalisen 

hyvinvoinnin edistämisessä: sen todetaan muun muassa kohentavan mieltä ja itsetuntoa, 

lieventävän masennuksen ja stressin oireita (Terveyskirjasto Duodecim 2009; CDC 2018) 

sekä parantavan unta (Kredlow, Kapozzoli, Hearon, Calkins & Otto 2015). Lisäksi FA:n 

kognitiviisia prosesseja edistävistä vaikutuksista on yhä enemmän vakuuttavaa tutkimustietoa 

(Kramer & Erickson 2007; Ruschewey, Willemer, Krüger, Duning, Warnecke, Sommer, 

Völker, Ho, Vooren, Mooren, Knecht & Flöel 2011; Ratey & Loehr 2011). 

Terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden on määritelty olevan aktiivisuutta, joka lisättynä 

tiettyyn perustasoon tuottaa terveyshyötyä (CDC 2015). Tällainen TEFA:n määritelmä 

painottaa erityisesti kuntoliikunnan muotoja, mikä onkin näkynyt voimakkaasti aiemmissa 

terveysliikuntasuosituksissa (Fogelholm & Oja 2011, 71.). Kuntoliikunnalla tarkoitetaan 

“vapaa-ajalla suoritettua suunnitelmallista, järjestelmällistä ja toistuvaa fyysistä aktiivisuutta, 

jonka pääasiallinen tarkoitus on lisätä tai ylläpitää fyysistä kuntoa, suorituskykyä ja terveyttä” 

(CDC 2015). Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, ettei pelkkä vapaa-ajalla harjoitettu 

kuntoliikunta riitä eliminoimaan FP:n tuottamia riskejä terveydelle (Biswas, Faulkner, Bajaj, 

Silver, Mitchell & Alter 2015) ja sen todetaan olevan itsenäinen, kuntoliikunnasta 

riippumaton, sairauden ja ennenaikaisen kuoleman riskitekijä (WHO 2011). Tämän myötä on 

herännyt keskustelua TEFA:n uudesta määritelmästä, jossa painotetaan kuntoliikunnan sijasta 

fyysisesti aktiivista arkea ja passiivisuuden minimoimista (Pesola 2013, 87). Uusimmissa 

terveyssuosituksissa painotetaankin fyysistä kokonaisaktiivisuutta ja täydellisen fyysisen 

passiivisuuden vähentämistä ja välttämistä (Fogelholm & Oja 2011, 71). FA:n 

terveyshyötyjen saamiseksi ja riskien välttämiseksi työikäisille aikuisille suositellaan viikossa 

vähintään 3–4 tuntia kohtuullisesti tai 2–3 tuntia raskaasti kuormittavaa fyysistä aktiivisuutta, 

joka tulisi suorittaa vähintään 10 minuutin jaksoissa (UKK-instituutti 2009). 

2.2 Fyysinen aktiivisuus ja suunnitellun käyttäytymisen teoria 

Teorian katsotaan olevan hyvinvointiohjelmien suunnittelun ensisijainen perusta (Brug, 

Oenema & Ferreria 2005) ja teoriasidonnaisten ohjelmien on todettu johtavan parempiin 

lopputuloksiin fyysisen aktiivisuuden muuttamisessa (Taylor ym. 2011; Michie & Preston 
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2010; Webb ym. 2010). Teorian avulla voidaan muun muassa täsmentää, mihin käytöksen 

rakenteisiin pyritään vaikuttamaan ja auttaa tekniikoiden valinnassa ja luomisessa (Taylor ym. 

2011). Davis ym. (2015) tunnistivat scoping review -artikkelissaan yhteensä 82 

hyvinvointiohjelmissa käytettyä teoriaa. Ajzenin (1991) suunnitellun käyttäytymisen teoria 

(SKT) oli kolmen käytetyimmän ja tutkituimman joukossa ja sen on todettu selittävän ja 

ennustavan liikuntakäyttäytymistä ja -aikomuksia erityisen hyvin (esim. Culos-Reed, 

Gyurcsik & Brawley 2001, 695; Hagger, Chatzisarantis & Biddle 2002; Linder ym. 2017). 

Tutkimuksissa SKT selittää tyypillisesti 40-50% fyysisestä aktiivisuudesta (Ajzen 2011). 

Suunnitellun käyttäytymisen teoriaa kuvataan FA kontekstissa alla (Kuvio 1). 

 

 KUVIO 1. Kooste suunnitellun käyttäytymisen teoriasta fyysisen aktiivisuuden kontekstissa 

(muokattu Ajzen 1991). 

SKT (Ajzen 1991; 1985) on sosiaaliskognitiivisen psykologian käyttäytymistä selittävä teoria, 

jonka mukaan kaikkea toimintaa edeltää aikomus (AI). Aikomus kuvaa motivaation 

voimakkuutta. Sitä käytetään motivaation rinnakkaisterminä (Ajzen 1991) ja sen on useassa 

tutkimuksessa todettu selittävän ja ennustavan fyysistä aktiivisuutta (Godin & Kok 1996; 

Hausenblas ym. 1997; McEachen, Conner, Taylor & Lawton 2011; Linder ym. 2017). Muun 

muassa Courneya (1995) luonnehti sen olevan luotettavin malli selittämään ja ennustamaan 
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ihmisten liikuntakäyttäytymistä. Kattavissa meta-analyyseissä aikomuksen ja toiminnan 

välillä on todettu kohtalaisen voimakas yhteys (Sheeran 2002; McEachan ym. 2011). 

Yhteyden on todettu olevan voimakkaampi mittausvälin ollessa alle viisi viikkoa (Sheeran, 

Orwell & Trafimow 1999; Conner, Sheeran, Norman & Armitage 2000; Ajzen 2011). 

Armitage (2005) havaitsi tutkimuksessaan FA-tapojen muodostuvan viidessä viikossa, mikä 

saattaa selittää aikavälin merkitystä tutkimuksissa. Todennäköisyys palata aiempiin 

toimintatapoihin suurenee aikomusten ollessa epävakaita (Sheeran ym. 1999; Ajzen 2002) ja 

Ajzen (2011) esittääkin tapamuutoksen haasteiden johtuvan aikomusten muutoksista pitkällä 

aikavälillä. 

Ajzenin (1985; 1991) alkuperäisen teorian mukaan aikomusten välityksellä tapahtuvaa 

toimintaa ohjaavat kolmenlaiset uskomukset: a) toiminnan seurauksiin ja sen piirteiden 

arviointiin liittyvät uskomukset (“toiminnan uskomukset”) b) muiden odotuksiin liittyvät 

uskomukset (“normatiiviset uskomukset”) sekä c) uskomukset toimintaa edistävistä ja 

estävistä tekijöistä (“kontrolli uskomukset”). Näiden uskomusten pohjalta muodostuvat 

aikomuksen varsinaiset osatekijät, eli a) toimintaan kohdistuva asenne (A), b) subjektiivinen 

normi (SN) eli sosiaaliset paineet, toiminnan toteuttamiseen ja c) koettu toiminnan kontrolli 

(KTK). Teorian mukaan aikomus on sitä voimakkaampi mitä positiivisempi toimintaan 

kohdistuva asenne on, mitä voimakkaampi subjektiivinen normi on sitä toteuttaa ja mitä 

suurempi koettu toiminnan kontrolli on. Mitä voimakkaampi aikomus on toimia, sen 

todennäköisempää on toiminnan toteuttaminen olosuhteiden niin salliessa. (Ajzen 1991.)  

Asenne. Suunnitellun käyttäytymisen teorian mukaan asenne vaikuttaa yksilön aikomukseen 

toimia tai olla toimimatta ja tätä kautta myötävaikuttaa toiminnan toteuttamiseen. Se 

muodostuu yksilön tekemistä toimintaan ja sen seurauksiin liittyvistä tulkinnoista ja arvioista, 

esimerkiksi fyysinen aktiivisuus (toiminta) on terveellistä sydän- ja verenkiertoelimistölle 

(odotus seurauksista). Tietoa arvioita ja tulkintoja varten saadaan ulkopuolisista lähteistä ja 

omakohtaisista kokemuksista ja niistä voidaan erotella instrumentaalinen (hyödyllistä - 

hyödytöntä) ja affektiivinen (mukavaa - epämukavaa) aspekti. (Ajzen 1991.) Yksilöllä voi 

olla tiettyyn toimintaan liittyen laaja kirjo erilaisia, sekä positiivisia että negatiivisia, 

uskomuksia, esimerkiksi a) liikunta on terveellistä ja b) liikunta on epämiellyttävää. Teorian 

mukaan asenne muodostuu spontaanisti ja johdonmukaisesti helpoiten saatavilla olevien 
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uskomusten perusteella lopulta ohjaten niitä vastaavaa toimintaa kohti. Motivaatio, kyky 

prosessoida asenteen kannalta olennaista tietoa ja asiayhteys vaikuttavat saatavilla olevien 

uskomusten määrään ja laatuun. (Ajzen & Fishbein 2000.) 

Asenteiden on todettu ennustavan ja selittävän merkittävästi fyysiseen aktiivisuuteen liittyviä 

aikomuksia ja toimintaa (Hausenblas, Carron & Mack 1997; Lowe, Eves & Caroll 2002; 

Mansi & Smita 2014). 88 tutkimusta sisältäneessä meta-analyysissä, Kraus (1995) havaitsi 

merkittävän yhteyden asenteen ja toiminnan välillä. Hausenblas ym. (1997) löysivät meta-

analyysissään voimakkaan yhteyden sekä aikomuksen ja asenteen, että asenteen ja fyysisen 

aktiivisuuden välillä. Tutkimusten perusteella henkilökohtaisiin ja tunneperäisiin kokemuksiin 

liittyvät asenteet ohjaavat voimakkaasti sekä fyysistä aktiivisuutta että niihin liittyviä 

aikomuksia. Muun muassa Lowe ym. (2002) löysivät vahvan yhteyden affektiivisiin 

uskomuksiin perustuvien asenteiden ja liikunnan välillä. Löydös on yhteneväinen useiden 

muiden tutkimusten kanssa, joiden mukaan liikuntaan liittyvät esteet ovat usein tunneperäisiä 

ja niiden merkitys on instrumentaalisia asenneuskomuksia suurempi (Sallis, Hovell, 

Hofstetter, Faucher, Elder,  Blanchard, Caspersen, Powell & Christenson 1989; Clark & Eves 

1997; Myers & Roth 1997). Tekemättä jättämisen tuottama katumus on yksi tärkeimmistä 

affektiivisten uskomusten tutkimuskohteista (Ajzen 2011) ja sillä onkin todettu merkittävä 

yhteys sekä aikomuksiin että toimintaan (Sandberg & Conner 2008). 

Subjektiivinen normi. Subjektiivinen normi kuvaa yksilön kokemaa sosiaalista painetta, joka 

muodostuu normatiivisten uskomusten pohjalta. Uskomukset kuvaavat yksilön käsitystä 

läheisten (esim. puoliso/ystävät/lääkäri) toiveista toteuttaa toimintaa (“puolisoni toivoo minun 

olevan aktiivinen”) ja tämän halusta vastata näihin toiveisiin (“haluan toimia puolisoni 

toiveiden mukaisesti”).  

Subjektiivinen normi on tutkimusten mukaan heikoimmin ennustanut ja selittänyt fyysiseen 

aktiivisuuteen liittyviä aikomuksia ja niiden toteuttamista (Blue 1995; Godin and Kok 1996; 

Hausenblas ym. 1997; Hagger ym. 2002; Mansi & Smita 2014). Subjektiivisen normin heikko 

yhteys aikomuksiin on johtanut keskusteluun sen merkityksestä teorian viitekehyksessä. 

Onkin esitetty, että yhteyden heikkous osoittaa aikomusten muodostuvan ensisijaisesti 
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henkilökohtaisten (asenne ja koettu kontrolli), ei sosiaalisten, tekijöiden pohjalta (Ajzen 2002; 

Rivis & Sheeran 2003). Muun muassa Armitage ja Conner (2001) sekä Rivis ja Sheeran 

(2003) kuitenkin ehdottavat kyseessä olevan sosiaalisen aspektin, eli subjektiivisen normin, 

liian suppean määritelmän. Subjektiivista normia tutkittaessa on keskitytty lähinnä 

kuvaamaan paineiden kokemuksia perustuen oletukseen itseltä vaaditusta toiminnasta 

(läheiseni haluaa, että olen fyysisesti aktiivinen ja haluan toteuttaa läheiseni toiveita). Rivis 

ja Sheeran (2003) ehdottavat tämän rinnalla tutkittavaksi läheisten oman toiminnan (läheiseni 

on fyysisesti aktiivinen, haluan myös olla fyysisesti aktiivinen) vaikutuksia aikomuksiin ja 

toimintaan. Heidän 21 tutkimusta sisältänyt meta-analyysinsä (N=8097) osoitti tilastollisesti 

merkitsevän yhteyden deskriptiivisen normin ja aikomuksen välillä. Samassa tutkimuksessa 

he havaitsivat heikon yhteyden klassisen SN-käsitteen ja deskriptiivisen normin välillä, mikä 

viittaa vain pieneen käsitteelliseen päällekkäisyyteen näiden kahden termin välillä. (Rivis & 

Sheeran 2003.) Fishbein ja Ajzen (2010) lisäsivät deskriptiivisen normin käsitteen teorian 

viitekehykseen osana subjektiivista normia, tosin huomioitakoon, että sen selitysvoima 

riippuu yksilön halusta identifioitua läheisten toimintaan. Subjektiivisen normin on todettu 

olevan suurempi nuorten keskuudessa (Terry & Hogg 1996). 

Koettu toiminnan kontrolli (KTK) erottaa SKT:n muista sosiaaliskognitiivisista teorioista, 

kuten perustellun toiminnan teoriasta (Ajzen 1991). KTK:n uskomukset kuvaavat yksilön 

näkemystä siitä, miten varmasti kyseessä oleva toiminta on hänen hallinnassaan (Ajzen 1985; 

1991). Uskomukset muodostuvat yksilön käsityksestä toimintaa tukevista ja sitä estävistä 

tekijöistä, jotka voivat olla yksilöstä riippumattomia (esim. sää, kohdannut tapaturma tai 

itsestä riippumaton elämäntilanteen muutos) tai riippuvaisia (esim. olemassa olevat taidot, 

tunteiden hallinta). Kontrolliin liittyvät uskomukset perustuvat usein henkilökohtaisiin 

kokemuksiin, mutta myös välikäden kautta saatu tieto ja ystävien kokemukset sekä käsitykset 

toimintaa edistävistä ja estävistä tekijöistä vaikuttavat niiden muodostumiseen. Uskomusten 

perusteella yksilö luo mielikuvan siitä, miten hyvin hän pystyy suorittamaan kyseessä olevaa 

toimintaa.  (Ajzen 1991.) 

Ajzen (2002, 1991) esittää KTK:n olevan paras aikomuksia ja toimintaa ennustava ja selittävä 

muuttuja olettaen, että yksilön kokemukset kontrollista ovat realistisia. Teorian mukaan, kun 

yksilön aikomukset ja todellinen toiminnan kontrolli kohtaavat, tulee hän onnistuneesti 
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suorittamaan suunnittelemansa toiminnan. Tutkimuksissa KTK:n on todettu olevan 

voimakkaasti aikomuksia että toimintaa ohjaava tekijä (Mansi & Smita 2014; Armitage 2005; 

Hausenblas ym. 1997; Godin & Kok 1996). Kontrollin kokemusten esitetään vaikuttavan 

myös epäsuorasti aikomuksiin ja toimintaan ohjaamalla esimerkiksi aktiviteettien valintaa, 

siihen valmistautumista, vaivannäköä sen aikana (Ajzen 2002). Lisäksi sen todetaan 

linkittyvän affektiiviseen asenteeseen, sillä se vaikuttaa toimintaan liittyviin tunnereaktioihin 

ja ajatusprosesseihin (Kraft, Rise, Sutton & Rousamb 2005).  

Kritiikkiä ja merkittäviä taustamuuttujia. Suunnitellun toiminnan teoriaa on kritisoitu siitä, 

että teoria sivuuttaa tunteet käyttäytymisprosessissa. Ajzen (2011) vastaa kritiikkiin 

selventämällä, että tunteet ovat tärkeä taustamuuttuja esimerkiksi subjektiiviselle normille ja 

koetulle kontrollille. On esimerkiksi hyvin tiedostettua, että kielteisessä tunnetilassa ihminen 

saattaa arvioida toimintaan liittyvät seuraukset negatiivisemmin, kuin positiviisessa 

tunnetilassa.  

Toinen kritiikinaihe on ollut se, että sen toimintaperiaatteet perustuvat tiedostettuihin ja 

rationaalisiin ajatusprosesseihin ja paljon ihmiskäyttäytymisestä tapahtuu reaktiivisesti ja 

epäloogisesti (Ajzen 2011). Epäloogisuuteen Ajzen (2011) vastaa sanomalla, että yksilö 

toimii linjassa saatavilla olevien uskomustensa kanssa, vaikkeivat ne olisi realistisia tai 

rationaalisia, vaan ne saattavat perustua esimerkiksi vaillinaiseen tai väärinymmärrettyyn 

tietoon ja niitä saattavat ohjata tunnetilat tai itsekkäät motiivit. Reaktiivisuus ristiriitaan Ajzen 

(2011) vastaa jälleen todeten kyseessä olevan väärinkäsityksen SKT:n luonteesta. Teoria 

hyväksyy, että valtaosa ihmiskäyttäytymisestä tapahtuu spontaanisti ja intuitiivisesti. Teoria 

selittää reaktiivisen käytöksen syntyvän alitajunnassa tapahtuvien ajatusprosessien kautta. 

Tavat puolestaan vaikuttavat tiedostettuihin ajatusprosesseihin esimerkiksi identiteetti- ja 

kontrolliuskomusten kautta. (Ajzen 2011.) 

Vaikka tutkimuksissa SKT:n fyysistä aktiivisuutta ennustava ja selittävä voima on ollut 

huomattava, jää paljon myös selittämätöntä käytöstä. Tutkijat ovat hakeneet ratkaisua 

etsimällä erilaisia osatekijöitä teoriaan lisättäväksi. Ehdotettuja lisäyksiä ovat muun muassa 

aiemmat toimintatavat (Rhodes, Bruijn & Matheson, 2010; Kor & Mullan, 2011; Bree ym. 
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2015), minäpystyvyys (Hagger ym. 2002) identiteetti (Conner & Armitage 1998; Hamilton & 

White 2008; Rise, Sheeran & Hukkelberg 2010; Hassandra, Vlachopoulos, Kosmidou, 

Hatzigeorgiadis, Goudas & Theodorakis 2011; Ries, Hain, Pihu & Armenta 2012) ja 

persoonallisuustekijät (Courneya, Bobick & Schinke 1999; Rhodes & Courneya 2003; Rivis 

ym. 2011). Ajzen (2011) ei kiellä muiden muuttujien vaikutuksia, mutta kyseenalaistaa 

lisäysten tarpeellisuutta perustellen niiden olevan alkuperäisiin osatekijöihin vaikuttavia 

taustamuuttujia. Aiempien toimintatapojen on todettu vaikuttavan esimerkiksi koettuun 

kontrolliin (Armitage 2005), identiteetin ja persoonallisuustekijöiden puolestaan asenteisiin 

(Ajzen 2011).  

2.3 Hyvinvointiohjelmat  

Hyvinvointiohjelmalla tarkoitetaan yleisesti terveyskäyttäytymisen muuttamiseen tähtäävää 

interventiota ja ne toteutetaan erilaisten tekniikoiden ja työkalujen välityksellä. Tässä luvussa 

täsmennetään, mitä tekniikoilla ja työkaluilla tarkoitetaan sekä perehdytään olemassa olevaan 

tutkimustietoon hyvinvointiohjelmien vaikutuksista aikomuksiin ja fyysiseen aktiivisuuteen. 

2.3.1 Tekniikat ja työkalut 

Tekniikat (engl. behavior change technique; BCT; Abraham & Michie 2008) kuvaavat 

spesifisiä menetelmiä, joilla kohdekäyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan (Webb ym. 2010). 

Esimerkkejä tekniikoista ovat tavoitteiden asettaminen, esteiden tunnistaminen ja 

aktiivisuuden seuranta. Työkalut (engl. delivery source; Taylor ym. 2011) puolestaan 

kuvastavat välineitä, jolla tekniikat välitetään, esimerkiksi valmennus, internet-sovellukset tai 

ohjatut pienryhmäkeskustelut. Tekniikoiden ja työkalujen merkitys hyvinvointiohjelmien 

onnistumisessa on epäselvä ja aiheesta tarvitaan lisää tutkimustietoa (Abraham & Michie 

2008; Taylor ym. 2011). Tyypilliseksi haasteeksi on todettu niiden riittämätön tai epäselvä 

määrittäminen, minkä vuoksi tutkijat painottavat tarkan ja yhtenäisen määrittämisen tärkeyttä 

hyvinvointiohjelmien suunnittelussa, arvioinnissa ja tutkimisessa (Tones & Tilford 2001, 174; 

Abraham & Michie 2008; Taylor ym. 2011). Michie, Richardson, Johnston, Abraham, 

Francis, Hardeman, Eccles, Cane ja Wood (2013) paikansivat toteutetuista 
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hyvinvointiohjelmista 93 erilaista tekniikkaa, joista he kokosivat taksonomiataulukon, jota 

käytetään hyvinvointiohjelmissa käytettyjen tekniikoiden tunnistamisessa ja määrittämisessä.  

Uusimman esityksen mukaan (Tombor & Michie 2017) tavoitteenasettelu ja suunnittelu, 

palautteenanto ja seuranta sekä sosiaalinen tuki edistävät käytöksen muutoksia parhaiten. 

Näiden tekniikoiden käyttöä onkin useiden tutkimusten perusteella suositeltu käytettäväksi 

hyvinvointiohjelmissa (Michie ym. 2009; Webb ym. 2010; Samdal ym. 2017). Yhtä selvää 

suositusta ei löydy työkaluista, mutta Taylor ym. (2011) selvityksen mukaan käytetyimmät 

työkalut ovat henkilökohtainen valmennus (37%), kirjallinen materiaali (30%), 

asiantuntijaluennot (19%), internet (19%), vertaistoimitus (15%), tietokoneet (11%) ja 

askelmittari (7%). Kommunikaatioon ja aktiiviseen toimintaan perustuvien työkalujen on 

havaittu olevan tehokkaimmat käytöksen muuttamisessa (Webb ym. 2010).  

Käytetyt työkalut ja tekniikat, sekä niiden oletetut vaikutukset riippuvat kohdekäytöksestä ja 

teoreettisesta viitekehyksestä. SKT:n toimiessa viitekehyksenä, pyritään työkalujen ja 

tekniikoiden avulla vaikuttamaan ensisijaisesti keskeisten kognitiivisten konstruktioiden 

muodostaviin uskomuksiin (Kuvio 2).  

 

KUVIO 2. Työkalut, toiminnan muuttamisen tekniikat ja suunnitellun käyttäytymisen teoria 

fyysisen aktiivisuuden muutosprosessissa. 
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2.3.2 Vaikutukset aikomuksiin ja fyysiseen aktiivisuuteen 

Hyvinvointiohjelmien vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen on jonkin verran tutkittu SKT:n 

viitekehyksestä käsin ja työpaikalla toteutettuja tutkimuksia löytyy vähän. Tutkimusasetelmat 

ovat olleet tyypillisesti kvasikokeellisia, aineistot määrällisiä ja niissä on tutkittu 

aktiivisuuden muutosten lisäksi aikomusten, asenteiden, subjektiivisen normin ja koetuen 

kontrollin muutoksia ja keskinäisiä yhteyksiä. Tuloksia tulkittaessa on tärkeä huomioida 

niiden kohderyhmä, tavoitteet, pituus sekä käytetyt tekniikat ja työkalut.  

Shafieina kumppaneineen (2016) tutkivat hyvinvointiohjelman vaikutuksia yliopiston 

naistyöntekijöiden fyysiseen aktiivisuuteen, aikomuksiin ja sen osatekijöihin. Kolme 

kuukautta kestäneessä tutkimuksessa käytettiin asiantuntijaluentoja ja ajoittaisia sähköisiä 

viestejä. Hyvinvointiohjelmassa keskityttiin asenteen ja koetun kontrollin muokkaamiseen. 

Asennetta pyrittiin muuttamaan kertomalla fyysisen aktiivisuuden hyödyistä ja passiivisuuden 

haitoista fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Koettua kontrollia puolestaan kehitettiin 

antamalla esimerkkejä esteiden ylittämisestä. Tutkimuksessa osallistujien asenteet muuttuivat 

myönteisemmiksi ja koettu kontrolli vahvistui. Kävelyaktiivisuus kasvoi merkittävästi ja 

kevyt liikunta hieman. Aikomukset olla fyysisesti aktiivinen kasvoi merkittävästi. 

Tutkimuksessa myönteinen asenne ja vahva koettu kontrolli olivat yhteydessä fyysisen 

aktiivisuuden ja aikomusten muutoksiin. Tutkijat esittävät, että ihmiset haluavat tehdä 

hyödylliseksi kokemiaan asioita, jotka kokevat helpoiksi toteuttaa. Subjektiivisissa normeissa 

ei havaittu muutoksia. (Shafieina ym. 2016.) 

Englannissa tehdyssä hyvinvointiohjelmassa (Darker, French, Eves & Sniehotta 2010) 

pyrittiin lisäämään osallistujien kävelyaktiivisuutta muuttamalla kontrolliuskomuksia ja 

motivaatiota. Työkaluina olivat paperinen kysely- ja suunnittelulomake ja tekniikkoina 

tavoitteen asettelu, suunnittelu ja selviytymissuunnitelman luominen. Normatiiviset tai 

asenneuskomukset eivät muuttuneet, mutta kontrolliuskomukset kasvoivat merkittävästi. 

Kontrolliuskomukset eivät kuitenkaan välittäneet koettua toiminnan kontrollia. Asenne ja 

koettu kontrolli kasvoivat, minkä tutkijat arvioivat liittyneen koetun kontrollin ja affektiivisen 

asenteen väliseen epäsuoraan yhteyteen. Aikomukset kasvoivat merkittävästi ja 
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kävelyaktiivisuus kasvoi 60%. Kuuden viikon jälkeisessä kontrollissa kasvanut aktiivisuus oli 

pysynyt ohjelmaan osallistuneilla. Aikomukset eivät kuitenkaan selittäneet kävelyn 

lisäämistä. KTK puolestaan selitti sekä aikomusten muutosta ja kävelyn lisäämistä. SKT sai 

osittaista tukea tutkimuksesta, mutta tutkijat toteavat, ettei uskomusten muuttaminen ollut 

tarpeellista aikomusten osatekijöiden muuttamisessa. Tutkijat toteavat KTK:n merkityksen 

kasvavan motivaation laskiessa. Shafieina ym. (2016) tavoin tutkijat toteavat, että ihmiset 

haluavat lähtökohtaisesti tehdä helppoja aktiviteetteja. Tutkijat esittävät osallistujien 

lähtökohtaisen aktiivisuustason ja aikomusten merkityksen muutosprosessissa tärkeänä 

tutkimuskohteena. (Darker ym. 2010.) 

Chatzisarantis ja Hagger (2005) tutkivat pienen intervention vaikutuksia vapaa-ajan 

raskaaseen kuntoliikunta-aktiivisuuteen ja siihen liittyviin aikomuksiin nuorten opiskelijoiden 

(keski-ikä 14 vuotta) keskuudessa. He pyrkivät selvittämään asenneuskomusten merkitystä 

aikomusten ja aktiivisuuden muutosprosessissa. Työkaluna oli pienryhmätapaaminen ja 

tekniikkana asiantuntijalähteen viesti kohderyhmälle oleelliseksi havaituista FA:n 

vaikutuksista. Interventioryhmän asenteet muuttuivat myönteisemmiksi koskien vapaa-ajan 

raskasta liikuntaa ja aikomukset sitä toteuttaa kasvoivat. Vapaa-ajan raskas kuntoliikunta ei 

kuitenkaan lisääntynyt intervention jälkeen. Tutkijat päättelevät, että asenteen lisäksi olisi 

ollut tärkeä vaikuttaa myös koettuun kontrolliin ja subjektiiviseen normiin. Lisäksi he 

ehdottavat, että SKT vaikuttaa aikomuksiin, muttei toimintaan. Johtopäätöksenä he esittävät, 

että teoriaa tulisi ensisijaisesti hyödyntää aikomusten lisäämisessä ja ihmisten kohdalla, jotka 

eivät lähtökohtaisesti aio lisätä fyysistä aktiivisuutta. (Chatzisarantis & Hagger 2005.) 

Hopman-Rock ja Westhoff (2002) arvioivat Tanskassa tehdyn hyvinvointiohjelman 

vaikutuksia, jossa vanhusten (n=368) liikunta-aktiivisuutta pyrittiin kasvattamaan luennoilla 

ja liikuntatuokioilla 6 viikon aikana. Työkaluina olivat vertaisryhmä tapaamiset ja 

asiantuntijan ohjaamat harjoitustuokiot. Tapaamisissa kerrottiin aktiivisuuden ja 

passiivisuuden terveysseurauksista, annettiin esimerkkejä aktiivisuuden lisäämisestä ja 

harjoitustuokioissa harjoiteltiin yksinkertaisia arjessa tarvittavia liikkeitä. Aktiivisuus 

lisääntyi 25% osallistujista ja aikomukset olla aktiivinen 28% osallistujista. 6 kk päästä 48% 

liikuntaa lisänneistä edelleen harjoitti aloittamiaan liikuntarutiineja enemmän kuin kerran 
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viikossa. Asenne ja aikomus pysyivät vakiona, mutta koettu kontrolli kasvoi. (Hopman-Rock 

& Wethoff 2002.) 

Parrott, Tennant, Olejnik ja Poudevigne (2000) tutkivat sähköpostiviesteihin perustuvan 

hyvinvointiohjelman vaikutuksia vapaa-ajan liikuntaan ja siihen liittyviin aikomuksiin alle 30-

vuotiailla aikuisilla. Viestit sisälsivät liikunnan hyöty- ja tunneodotuksiin viittaavaa tietoa ja 

niiden kautta pyrittiin vaikuttamaan osallistujien asenneuskomuksiin. Tutkimuksen mukaan 

positiivisesti muotoillut viestit (”kun liikun, saan terveyttä”) vaikuttivat osallistujien 

aikomuksiin, myönteisiin asenteisiin ja liikunta-aktiivisuuteen. Negatiivisesti muotoillut 

viestit (”jos en liiku, toimintakykyni heikkenee”) eivät vaikuttaneet edellä mainittuihin 

muuttujiin. Lisäksi havaittiin positiivinen muutos myös koetussa kontrollissa. Subjektiivisessa 

normissa ei tapahtunut muutoksia. Tutkijat esittävät asenteiden ja koetun kontrollin välisen 

yhteyden tulevaisuuden tutkimuskohteeksi. (Parrot ym. 2000.) 

Yhteenvetona toteutettujen hyvinvointiohjelmien vaikutuksista aikomuksiin ja fyysiseen 

aktiivisuuteen todettakoon, että pitkällä aikavälillä arkiaktiivisuuteen (esim. kävely) on saatu 

merkittävämpiä muutoksia kuin kuntoliikuntaan. Tavoitteet ja lähestymistapa ovat riippuneet 

kohderyhmästä ja olennaisten kognitiivisten konstruktioiden oletetaan riippuvan 

kohderyhmästä. Esimerkiksi nuorilla korostuu normatiivisiin uskomuksiin ja vanhuksilla 

puolestaan kontrolliuskomuksiin vaikuttaminen. Hyvinvointiohjelmissa on pyritty 

vaikuttamaan asenteeseen ja/tai koettuun kontrolliin ja niiden muutokset ovat olleet 

selkeimmässä yhteydessä muutoksiin. Tutkimukset ovat kestäneet tyypillisesti viikoista 

kuukausiin ja vaikutukset aktiivisuudessa ja aikomuksissa ovat pitkällä aikavälillä arvioituna 

laskeneet.  
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3 HINTSA-HYVINVOINTIOHJELMA  

Tässä luvussa kuvataan hyvinvointiohjelman tavoitteet, sen toteutusta ohjanneet periaatteet ja 

niiden yhteys suunnitellun käyttäytymisen teoriaan sekä käytetyt työkalut ja tekniikat. Vuoden 

kestäneen hyvinvointiohjelman tavoitteena oli kehittää yrityksen työntekijöiden 

kokonaisvaltaista hyvinvointia Hintsa-mallin ”Menestyksen ympyrän” (kts. Kuva 1, s.3) 

mukaisesti. Yksi käytöksenmuutoksen kohteista oli terveyttä edistävä fyysinen aktiivisuus. 

Osallistuminen ohjelmaan oli työntekijöille vapaaehtoista. 

3.1 Fyysistä aktiivisuutta koskevat tavoitteet 

Hintsa-hyvinvointiohjelman terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden tavoitteet voidaan 

jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1) arkiaktiivisuustavoitteisiin 2) kuntoliikuntatavoitteisiin ja 

3) kehonhuoltotavoitteisiin. 

Arkiaktiivisuus. Ensimmäinen tavoite, tarkoittaa riittävästä perusliikunnasta huolehtimista ja 

passiivisuuden vähentämistä. Pitkäkestoisen seisomisen ja kävelyn on todettu antavan 

terveyshyötyjä muun muassa insuliinitoiminnalle ja veren koostumukselle, joita lyhyet 

kuormittavammat liikuntamuodot eivät anna (Duvivier, Scharper, Bremers, Crombrugge, 

Menheere, Kars & Savelberg 2013). Perusliikunnan lisäämiseksi ohjelmassa kannustetaan 

kävelemään 10 000 askelta päivässä ja käyttämään portaita hissin sijasta. Istuminen on 

tyypillisin passiivisuuden muoto ja istuvan elämäntyylin voimakas lisääntyminen 

selittäneekin useita tuki- ja liikuntaelimistön ja aineenvaihdunnan ongelmia (Vuori & 

Laukkanen 2010, 3108–3109; Thosar, Bielko, Mahter, Johnston & Wallace 2015). Jo neljän 

tunnin päivittäinen istuminen altistaa muun muassa kohonneeseen verenpaineeseen, 

vyötärölihavuuteen ja terveellisen HDL-kolesterolitason heikkenemiseen ja ylittäessään 6 

tunnin päivittäisannoksen sen on todettu olevan liikunnasta erillinen kuoleman riskitekijä 

(UKK-instituutti 2010). Passiivisuuden vähentämiseksi hyvinvointiohjelmassa kehotetaan 

lisäämään seisomatyöskentelyä ja ottamaan säännöllisiä taukoja istumisesta.  
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Kuntoliikunta. Hintsa-hyvinvointiohjelmassa kannustetaan harjoittamaan sekä aerobista 

kestävyyttä että lihasvoimaa ja painotetaan, että lyhyetkin kohtalaisen rasittavat 

kestävyysliikunta- ja lihaskuntoharjoittelutuokiot ovat riittävän usein toistettuna terveyden 

kannalta hyödyllisiä. Aerobisen kestävyyden harjoittaminen on tärkeää etenkin sydän- ja 

verenkiertoelimistön hyvinvoinnin kannalta (Swain & Franklin 2006; Moholdt, Maddsen, 

Rognmo & Aamot 2014), mutta se kehittää myös esimerkiksi psyykkistä hyvinvointia 

(Dimeo, Bauer, Varahram, Proest & Halter 2001; Stathopolou, Powers, Berry, Smits & Otto 

2006) ja kognitiivisia ominaisuuksia (Stroth, Hille, Spitzer & Reinhardt 2009; Guyiney & 

Machado 2012). Kestävyysliikuntaa suositellaan harjoitettavan vähintään 10 minuuttia 

kerrallaan vähintään kohtalaisen kuormittavasti 2,5 tuntia tai raskaasti tunnin viikossa. 

Esimerkkinä tästä annetaan Terveyskirjasto Duodecimin (Sundell 2018) artikkelin mukaan 

lihasvoimaharjoittelu on tärkeää lihasten, luuston ja aineenvaihdunnan hyvinvoinnin 

edistämisessä. Lihasmassa ja etenkin maksimaalinen lihasvoima alkavat 30-ikävuoden jälkeen 

luonnostaan hiljalleen pienentyä ja prosessi kiihtyy keski-iän ylityksen jälkeen. Lihasmassan 

ja -voiman pienenemistä voidaan hidastaa ja jopa pysäyttää säännöllisellä 

lihasvoimaharjoittelulla. (Sundell 2018.) Hintsa-hyvinvointiohjelmassa kehotetaan 

harjoittamaan lihaskuntoa ja etenkin keskivartalon tukilihasten harjoittamiseen, sillä sen 

avulla voidaan hoitaa ja ennaltaehkäistä toimistotyöläisille tyypillisiä selkäongelmia (Willson, 

Dougherty, Ireland & Davis 2005).  

Kehonhuolto. Hyvinvointiohjelmassa kehotetaan kiinnittämään huomiota kehonhuoltoon 

muun muassa harjoittamalla liikkuvuutta ja kiinnittämällä huomiota ryhtiin. Kehonhuollon 

tavoitteena on muun muassa kehon optimaalisten liikeratojen löytäminen ja palauttaminen, 

sillä toimistotyöskentelylle tavanomainen istuminen, huono ryhti ja erilaiset virheasennot 

saattavat johtaa keholle epäedulliseen kuormitukseen aiheuttaen erilaisia tuki- ja 

liikuntaelimistön ongelmia (Ariens, Bongers, Douwes, Miedema, Hoogendoor, van der Wal, 

Bouter & van Mechelen 2001; Auvinen, Tammelin, Taimela, Zitting & Karppinen 2007; Lis, 

Black, Korn & Nordin 2007). Ohjelmassa suositellaan harjoitettavan liikkuvuutta tai muuta 

kehonhuoltoa 10 minuuttia päivässä. Ryhti tarkoittaa kehonosien (nilkka, polvi, lantio, hartia 

ja pää) optimaalista linjausta liikkeessä ja paikallaan (Shumway-Cook & Woollacott 2010, 

167–168). Hyvä ryhti muun muassa mahdollistaa kehon vaivattoman liikkumisen ja tarkan 

liikehallinnan (Rose 2010; 4) ja sillä on todettu olevan positiivinen yhteys itsevarmuuteen 
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(Brinol, Petty & Wagner 2009). Optimaalisen ryhdin ylläpito vaatii erityisesti siihen 

osallistuvien lihasten riittävää voimaa ja liikkuvuutta. Liikkuvuutta harjoittamalla pyritään 

muun muassa palauttamaan istumatyön lyhentämät lihakset täyteen mittaansa ja lievittämään 

useita toimistotyöläisten tavanomaisia ongelmia, kuten alaselän ja hartioiden kipuja 

(Sherman, Cherkin & Wellman 2011).  

3.2 Hintsa-malli ja suunnitellun käyttäytymisen teoria 

Yksi syy SKT:n käyttöön tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli sen 

yhteensopivuus Hintsa-mallin kanssa.  Toisin sanoen Hintsa-mallin uskotaan ilmentävän 

SKT:aa ja SKT:n puolestaan selittävän mallin esiin tuomia ilmiöitä fyysisen aktiivisuuden 

muutosprosessissa. Malli ei ole virallisesti SKT-johdannainen, vaan sillä on lääketieteeseen 

pohjaavat juuret. Tässä alaluvussa selvitetään Hintsa-mallin periaatteita ja millä tavoin sen 

oletetaan nivoutuvan SKT:n kanssa yhteen, luoden tutkimuksen tulkintahypoteesin (Ehnrooth 

1990, 37).  

Hintsa-mallissa terveyttä lähestytään salutogeenisestä ja sairautta preventiivisestä 

lähtökohdasta käsin. Se on rakennettu logical framework approach (LFA) -nimiselle loogisen 

viitekehyksen mallille, jossa suuret ratkaistavat ongelmat jaetaan pienempiin osatavoitteisiin 

ja kullekin tavoitteelle tehdään oma toimintasuunnitelma. Hintsa-mallissa muutosprosessin 

kohteena on koko ihminen ja tämän riittävä, terveyttä edistävä fyysinen aktiivisuus on yksi 

osatavoite. Mallissa tavoitteena ei ole täydellisyys, vaan elämän eri osa-alueiden optimointi, 

niin että hyvinvointi on mahdollista nyt ja tulevaisuudessa. Sen kantavia arvoja ovat 

kokonaisvaltaisuus, tieteellisyys ja yksilöllisyys.  

Kokonaisvaltaisuus. Kokonaisvaltaisuus näkyy Hintsa-mallissa “menestyksen ympyrässä” 

(kts. Kuva 1, s. 7), jossa kukin osa-alue edistää hyvinvointia itsenäisesti ja välillisesti 

vaikuttamalla muihin osa-alueisiin. Tämän vuoksi hyvinvointi nähdään osiensa tulona eikä 

summana. Mallin tavoitteisiin kuuluu kaikkien hyvinvoinnin osa-alueiden optimointi, jossa 

kukin niistä on riittävällä tasolla hyvinvoinnin edistämiseksi. Fyysinen aktiivisuus esimerkiksi 

nähdään palautumiseen, ravintoon, biomekaniikkaan, henkiseen energiaan ja yleiseen 
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terveyteen vaikuttavana tekijänä. Kokonaisvaltaisuuden periaate näkyy ohjelman rakenteessa 

esimerkiksi tavoitteiden jaksotuksessa ja käytetyissä menetelmissä. Periaatteen sisäistäminen 

toimii myös itsessään motivoinnin menetelmänä, sillä mallin hypoteesi on, että menestys on 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sivutuote. SKT:n näkökulmasta kokonaisvaltaisuuden 

periaatteen sisäistämisen voidaan nähdä liittyvän FA-asenteeseen. 

Tieteellisyys. Vahva tieteellinen lähestymistapa näkyy mallin pohjalta toteutettujen 

hyvinvointiohjelmien struktuurissa ja menetelmissä. Struktuurissa tieteellisyys näkyy 

esimerkiksi LFA-lähestymistavassa sekä hyvinvointiohjelmien kestossa ja jaksotuksessa, 

jotka on suunniteltu ja perusteltu tieteellisesti (Hintsa Performance Oy 2018). Menetelmissä 

tieteellisyys näkyy esimerkiksi luentojen ja muiden työkalujen sisällöissä, joissa esimerkiksi 

fyysisen aktiivisuuden hyötyjä ja passiivisuuden haittoja perustellaan tarkkaan valituilla 

tutkimuksilla. Ohjelman sisällön tuotosta vastaa erillinen joukko tutkijoita, joiden tukena 

toimii laaja asiantuntijaverkosto alansa huippuja esimerkiksi Harvardin ja Oxfordin 

yliopistoista. SKT:n näkökulmasta tieteellisyyden periaatteen oletetaan liittyvän erityisesti 

FA-asenteeseen. 

Yksilöllisyys. Yksilöllisyyden periaate näkyy Hintsa-mallissa monella tapaa. Siinä muun 

muassa huomioidaan yksilöllinen perimä, lähtökohdat ja olosuhteet sekä tarpeet ja tavoitteet. 

Selvimmin yksilöllisyys näkyy “Core”-käsitteessä, jossa vastataan kysymyksiin 1) tiedätkö, 

kuka olet? 2) tiedätkö, mitä haluat? ja 3) hallitsetko omaa elämääsi? Kysymysten oletetaan 

kytkeytyvän asenteeseen, subjektiiviseen normiin ja koettuun kontrolliin. 

Kahden ensimmäisen kysymyksen tarkoituksena on ohjata perustavanlaatuiseen itsensä ja 

arvojensa tuntemiseen, minkä pohjalta rakennetaan kestävä motivaatio ja perustellaan omaa 

toimintaa. SKT:n viitekehyksessä oletetaan näiden kahden kysymyksen liittyvän FA-

asenteeseen, sillä Ajzen (2011) esittää identiteetin ja arvojen olevan asenteeseen vaikuttavia 

taustatekijöitä.  
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Kolmannen kysymyksen tarkoituksena on ohjata yksilö muun muassa tunnistamaan arvojen 

mukaisen toiminnan estäviä tekijöitä. Kysymys linkittyy suoraan Ajzenin (1985; 1991) koetun 

kontrollin käsitteeseen, jossa pohditaan, missä määrin toiminta on omassa hallinnassa.  

Lopulta oletetaan Core:n hallitsemisen liittyvän myös subjektiiviseen normiin eli sosiaalisiin 

paineisiin toteuttaa toimintaa. Coren hallitsemisen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään ja 

arvostamaan itseä muista erillisenä yksilönä, jonka elämällä on merkitys ja jonka hyvinvointi 

on tärkeä. Tällöin toiminnan motivaatio kumpuaa sisältä ulos, eikä esimerkiksi sosiaalisen 

paineen seurauksena. Toisaalta, jos päätöksiä tehdään esimerkiksi sosiaalisista paineista, tulee 

niiden olla tiedostettuja, perusteltuja ja aktiivisesti valittuja toimintoja. Yksilöllisyys pyritään 

huomioimaan mallin rakenteessa ja sitä käytetään myös käytöksen muutoksen menetelmänä 

esimerkiksi Coreen liittyvien tehtävien kautta.  

Hintsa-malli linkittyy SKT:aan rationaalisten kognitiivisten prosessien, kuten aikomusten, 

kautta. Hintsa-mallin tavoitteena on, että yksilö oppii tekemään rationaalisia, tiedostettuja ja 

perusteltuja hyvinvointivalintoja, joista tulee riittävän monesti toistettaessa vakiintuneita 

elämäntapoja. Aikomukset SKT:n avaintekijänä korostaa ihmisen kontrolloitua 

tiedonkäsittelyä ja päätöksentekoa ja sen kiinnostuksen kohteena ovat ensisijaisesti 

tavoitesuuntautuneet toiminnot, joita ohjaavat tiedostetut, itseohjatut prosessit (Ajzen 2011). 

3.3 Hintsa-hyvinvointiohjelmassa käytetyt tekniikat ja työkalut 

Tässä luvussa esitellään hyvinvointiohjelmassa käytetyt tekniikat ja työkalut. 

Hyvinvointiohjelmassa käytettiin pääasiassa kahta työkalua: asiantuntijaluentoja ja digitaalista 

verkkoympäristö HeiaHeiaa ja molemmat sisälsivät useita eri tekniikoita. Tarkka Michie ym. 

(2013) BCT-taulukon mukainen selvitys työkaluista ja niiden sisältämistä tekniikoista löytyy 

liitteestä 6. 
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Asiantuntijaluennot. Kaikille työntekijöille avoimia luentoja oli ohjelman aikana yhteensä 

viisi. Luennot kohdistuivat kulloisenkin jakson teemaan ja niistä kahdessa (aloitus- ja 

biomekaniikka- luennot) käsiteltiin erityisesti fyysistä aktiivisuutta. Luennoilla kerrottiin 

arkiaktiivisuuden, kuntoliikunnan ja kehonhuollon hyödyistä ja passiivisuuden haitoista, 

rohkaistiin tiedostamaan ja seuraamaan omaa aktiivisuutta, kannustettiin luomaan 

aktiivisuutta nostavia rutiineja sekä annettiin esimerkkejä tavoista lisätä aktiivisuutta ja 

helpottaa aktiivisten valintojen tekemistä arjessa muokkaamalla ympäristöä. Lisäksi 

luennoilla annettiin esimerkkejä ja tehtäviä Core-kysymyksiin liittyen. 

Digitaalinen verkkoympäristö HeiaHeia. Nettiportaali HeiaHeia oli työntekijöiden käytössä 

koko vuoden ajan. Portaalissa työntekijät pystyivät verkostoitumaan virtuaalisesti lähettämällä 

ja hyväksymällä kaveripyyntöjä sekä käyttämään erilaisia toimintoja liittyen 

hyvinvointiohjelman teemoihin. He pystyivät seuraamaan omaa ja muiden aktiivisuutta, 

kannustamaan kommentein ja “tykkäyksin”, lukemaan säännöllisin väliajoin saapuvia 

tietoiskuja ja rohkaisevia viestejä, katsomaan ohjevideoita ja tekemään teemoihin liittyviä 

tehtäviä. Työntekijöitä kannustettiin merkitsemään digiportaaliin kaikki fyysinen aktiivisuus 

lyhyistä 10 minuutin kävelyistä aina raskaisiin kuntosaliharjoituksiin. Aktiivisuusrannekkeet 

sai yhdistettyä portaaliin. 

Yhteistavoitteet. Hyvinvointiohjelmaan kuului vuoden aikana kolme fyysiseen aktiivisuuteen 

liittyvää tavoitetta: liikkua viikottain 2,5 tuntia, kävellä päivittäin 10 000 askelta ja käyttää 

päivittäin portaita. Tavoitteisiin osallistuminen oli työntekijöille vapaaehtoista. Niihin liittyvä 

tiedotus ja toteutumisen seuranta tapahtui pääasiassa HeiaHeian kautta.  

Muita työkaluja. Työnantaja lahjoitti työntekijöilleen aktiivisuusrannekkeet ohjelman 

alkuvaiheessa. Lisäksi työntekijöillä oli käytettävissään seisomatyöskentelyn mahdollistavat 

pöydät, kuntosali ja työpaikan tarjoamia liikuntaharrastustunteja.  
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4  TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TUTKIMUSHYPOTEESIT 

Tutkittu ilmiö on pohjimmiltaan käytöksenmuutosprosessi, jonka osat ovat kohdekäytös, 

teoria, hyvinvointiohjelma, tekniikat ja työkalut. Tässä tutkimuksessa kohdekäytös on 

terveyttä edistävä fyysinen aktiivisuus, jossa tavoitteina on lisätä osallistujien 

arkiaktiivisuutta, kuntoliikuntaa ja kehonhuoltoa. Tutkimuksen taustaoletus on, että 

suunnitellun käyttäytymisen teoria ennustaa ja selittää fyysistä aktiivisuutta, ja että sen avulla 

voidaan arvioida ja tulkita fyysisessä aktiivisuudessa tapahtuvia muutoksia. SKT:n ja Hintsa-

mallin lukuisista yhteneväisyyksistä johtuen oletetaan myös, että hyvinvointiohjelma 

mallintaa SKT:tä. Tutkimuksen tulkintahypoteesin sisältämien käsitteiden välisiä suhteita 

selvennetään alla (Kuvio 3). 

 

KUVIO 3. Tutkitun ilmiön konseptit ja niiden välinen hierarkkinen suhde. 

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida Hintsa-hyvinvointiohjelmaa SKT:n viitekehyksestä 

käsin. Pääkysymys on, vaikuttaako Hintsa-hyvinvointiohjelma terveyttä edistävään fyysiseen 

aktiivisuuteen liittyviin aikomuksiin ja aktiivisuuteen. Tutkimuskysymys nousi aiemmista 

tutkimuksista ja mielenkiinnosta tutkia Hintsa-malliin pohjautuvan hyvinvointiohjelman 
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vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen käyttäytymisen tasolla. Tutkimuksen kohteena eivät ole 

varsinaiset terveyden muutokset. Pääkysymystä lähestytään kolmen alakysymyksen avulla. 

1.  Muuttuuko osallistujien terveyttä edistävä fyysinen aktiivisuus ja millä tavoin? 

Tutkimuksessa selvitetään, tapahtuuko osallistujien keskuudessa hyvinvointiohjelman 

tavoitteiden mukaisia pysyviä TEFA-muutoksia, eli tapahtuuko arkiaktiivisuudessa 

(seisominen, käveleminen, portaiden käyttö), kuntoliikunnassa (voimaharjoittelu ja 

kestävyysliikunta) tai kehonhuollossa (liikkuvuusharjoittelu ym.) ja miksi. 

Tutkimuksessa olla etenkin kiinnostuneita pitkän aikavälin muutoksista, sillä 

liikunnan muutokset ovat usein olleet lyhytkestoisia. Tutkimushypoteesit ovat:  

a. Terveyttä edistävä fyysinen aktiivisuus lisääntyy 

b. Istumiseen käytetty aika vähenee 

 

2. Muuttuvatko osallistujien aikomukset, asenne, subjektiiviset normit ja koettu kontrolli 

suhteessa terveyttä edistävään fyysiseen aktiivisuuteen ja millä tavoin? Olivatko 

muutokset yhteydessä TEFA muutoksiin? Tulkintahypoteesin mukaan SKT selittää 

fyysisen aktiivisuuden muutoksia. Tässä kysymyksessä selvitetään, tapahtuiko 

hyvinvointiohjelmassa muutoksia SKT:n osatekijöissä, millaisia muutokset olivat ja 

olivatko ne yhteydessä TEFA muutoksiin. Lisätietoa kaivataan siitä, miten 

hyvinvointiohjelmilla voitaisiin vaikuttaa myönteisesti lähtökohdiltaan, eli 

aktiivisuustasoltaan ja aikomuksiltaan, eroaviin ihmisiin (Darker ym. 2010). Etenkin 

fyysisesti passiivisimman ryhmän aikomuksia ja aktiivisuustasoa on tärkeää tutkia. 

Tutkimushypoteesit ovat: 

a. Aikomukset olla fyysisesti aktiivinen kasvaa 

b. Myönteinen asenne fyysistä aktiivisuutta kohtaan kasvaa 

c. Subjektiivinen normi kasvaa 

d. Koettu kontrolli vahvistuu 

 

3. Toimivatko käytetyt tekniikat ja työkalut ja miksi? Tekniikoiden ja työkalujen 

merkitys käytöksen muutoksissa on epäselvä ja asiasta tarvitaan lisää tutkimustietoa 

(Abraham & Michie 2008; Taylor ym. 2011). Tutkimuksen kohteena on selvittää 
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työkalujen ja tekniikoiden käytön toimivuutta käytöksenmuutosprosesseissa. 

Tutkimushypoteesit ovat:  

a. Luennot ovat positiivisessa yhteydessä aikomuksiin, asenteisiin, koettuun 

kontrolliin ja fyysiseen aktiivisuuteen.  

b. HeiaHeian käyttö on positiivisessa yhteydessä koettuun kontrolliin ja fyysiseen 

aktiivisuuteen. 

c. Yhteistavoitteet ovat positiivisessa yhteydessä subjektiiviseen normiin. 

 

Tutkimukset (Taylor ym. 2011; Michie & Prestwich 2010; Webb ym. 2010) ovat osoittaneet, 

että teoriasidonnaisuus on merkittävässä yhteydessä hyvinvointiohjelman vaikuttavuuteen. 

Hintsa-mallin toimivuutta ei ole tutkittu teoreettisesta viitekehyksestä käsin ja aihetta 

tutkimalla voidaan paikantaa, mitkä Hintsa-hyvinvointiohjelmassa käytetyt menetelmät 

vaikuttavat niihin teoreettisiin konstruktioihin, jotka saavat aikaan fyysistä aktiivisuutta ja sen 

muutoksia. Tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä mallin ja hyvinvointiohjelman 

vaikutuksista FA:n oletettuihin sosiaaliskognitiivisiin taustatekijöihin.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Vastauksia tutkimuskysymyksiin etsittiin triangulatiivista tutkimusmetodia käyttäen.  

Kvantitatiivisella menetelmällä haluttiin tietoa koko tutkimusjoukossa tapahtuvista 

muutoksista kertovaa, aiempiin tutkimuksiin ja yleisiin suosituksiin vertailtavissa olevaa 

tutkimustietoa. Kvalitatiivisella menetelmällä haluttiin selventää monimutkaista ilmiötä ja 

syventää ymmärrystä yksilötason muutosprosessista etenkin osallistujan lähtökohdat 

huomioiden. Kvantitatiivinen osuus toteutettiin kyselyjen avulla ja kvalitatiivinen osuus 

teemahaastatteluina. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. 

5.1 Tutkimusjoukko 

Tutkimuksen perusjoukko oli hyvinvointiohjelmaan osallistuneet rahoitusalan yrityksen 

työntekijät (n=36). Tutkimukseen osallistui sekä naisia (n=25) että miehiä (n=11) ja 

tutkimuksen alkaessa vastaajat olivat iältään 27–58 vuotiaita keski-iän ollessa 41,7 vuotta. 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat käyneet vähintään kolmannen asteen koulutuksen, 

kuten ammattikorkeakoulun, yliopiston tai vanhan koulutusjärjestelmän opiston. 

Osallistuneista 18 ilmoitti olevansa parisuhteessa ja heistä 11 oli lapsia 

huollettavanaan.  Heistä 20 asui kaupunkialueella ja 6 lähiöalueella. 

5.2 Aineiston keruu 

Aineiston keruu toteutettiin kolmessa vaiheessa tutkimuseettistä protokollaa noudattaen (kts. 

tarkemmin 5.4). Kyselyt lähetettiin kaikille hyvinvointiohjelmaan osallistuneille, mutta 

haastateltaviksi valittiin erikseen aktiivisuustasoltaan ja aikomuksiltaan eroavia henkilöitä 

ensimmäisen kyselyn yhteydessä.  
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5.2.1 Kyselyt 

Kyselylomake koostui kahdesta osasta, joista ensimmäinen kohdistui FA määrään ja toinen 

SKT:n muuttujat. Suositusten mukaisesti (Thomas, Nelson & Silverman 2005, 274) 

kyselylomakkeiden käyttöä testattiin etukäteen iältään, koulutustasoltaan ja sukupuoleltaan 

tutkimusjoukkoa vastaavilla henkilöillä. Testissä kyselyn täyttöön meni noin 20 minuuttia. 

Kyselyä testanneet henkilöt eivät raportoineet vaikeuksista tai epäselvyyksistä niiden 

täyttämisessä. 

Mukautettu versio IPAQ-kyselystä. Fyysisen aktiivisuuden määrää selvitettiin kansainvälisen 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)-kyselyn mukautetulla versiolla. 

Kyselyyn päädyttiin, sillä se on kansainvälisesti, myös Suomessa, hyväksytty ja varsin 

helppokäyttöinen. Lisäksi se on helposti toistettavissa ja sen eri muodot ovat melko hyvin 

vertailtavissa. (Kujala, Taimela & Vuori 2005, 84). IPAQ:n kaltaisia itsenäiseen arviointiin 

pohjaavia kyselyitä on käytetty lukuisissa alan tutkimuksissa (Lowe, Eves & Carroll 2002; 

Bruijn, Groot, van den Putte & Rhodes 2009; Bree ym. 2015). Alkuperäisen version tavoin 

kyselyn kysymykset kohdistuivat edeltävän viikon FA:n kuormittavuuteen ja määrään. FA:n 

kuormittavuus jaettiin kolmeen tasoon: kävely, muu kohtalaisesti kuormittava FA (esim. 

pihatyöt, kevyiden taakkojen kantaminen) ja raskas FA (esim. painavien taakkojen 

nostaminen, aerobic, reipas pyöräily). FA:n määrää selvitettiin kysymällä kuinka paljon aikaa 

ja kuinka monena päivänä kutakin FA:n kuormitustasoa on toteutettu vähintään 10 minuuttia 

kerrallaan. Mukautetussa versiossa kysyttiin FA:n lisäksi kysyttiin istumiseen käytettyä 

tuntimäärää päivässä. 

SKT-kyselyn suomennettu versio. FA aikomuksia, asennetta, subjektiivista normia ja koettua 

kontrollia selvitettiin Hassandran (2016, henkilökohtaisesti toimitettu) luoman 

englanninkielisen kyselyn suomennetulla versiolla. Kyselyn englanninkielinen versio oli 

ennalta testattu ja Cronbach -alfa riittäväksi todettu (Hassandra 2018, suullinen tiedonanto). 

Kyselyn suomennos tarkistutettiin kahdella natiivitasoisella englannin ja suomen kielen 

puhujalla ensin englannista suomeksi ja uudestaan suomesta englanniksi. Kysely sisälsi 

suositusten mukaisesti (Francis ym. 2004; Ajzen 2006) pääasiassa väittämiä, kuten ”minusta 
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fyysisen aktiivisuuden lisääminen seuraavan 6 kuukauden aikana on tylsää/mielenkiintoista” 

joihin vastattiin 7-portaisella, bipolaarisella asteikolla (kysymykset 2–7). Kysymyksissä 

asteikon positiivisen (”mielenkiintoista”) ja negatiivisen (”tylsää”) arvon paikat vaihtelivat 

siten, että toisinaan positiivinen oli asteikon oikeassa ja toisinaan vasemmassa reunassa. 

Kyselyssä oli yksi monivalintakysymys (1), jonka avulla selvitettiin FA:ta edeltäneen 6 kk 

aikana ja aikomuksia lisätä FA tulevan 6 kk aikana. FA lisäämiseen liittyviä aikomuksia 

kysyttiin kolmella väittämällä (2a–c), asennetta kuudella (3a–f) ja asenteen voimakkuutta 

kahdekalla (4a–h), subjektiivista normia kuudella (5a–f) ja koettua kontrollia neljällä (6a–d) 

väittämällä. Subjektiivisia normeja FA lisäämistä kohtaan kysyttiin erikseen kumppaniin (5a, 

5d), ystäviin ja kollegoihin (5b, 5e) ja terveysalan ammattilaisiin (5c, 5f) liittyen. 

Kyselyjen kerääminen. Kyselyt kerättiin ennen hyvinvointiohjelman alkua (mittauskerta 1), 

noin puolessa välissä ohjelmaa (mittauskerta 2) ja vuoden kuluttua sen alkamisesta 

(mittauskerta 3). Ensimmäinen kysely lähetettiin kaikille hyvinvointiohjelmaan osallistuneille 

paperisena versiona vastaamis- ja palautusohjeiden kera (Liite 1) kaksi viikkoa ennen 

ohjelman alkamista. Toinen kysely lähetettiin kullekin ensimmäiseen kyselyyn vastanneelle 

noin 7 kuukautta ohjelman alkamisesta henkilökohtaisella Webropol-linkillä. Kolmas kysely 

lähetettiin myös Webropolin kautta noin vuoden kuluttua ohjelman alkamisesta.  

Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 36 henkilöä. Toiseen kyselyyn vastasi viikon sisällä 

ensimmäisestä lähetyskerrasta 22 henkilöä. Niille, jotka eivät vastanneet lähetettiin 

muistutusviesti, jonka seurauksena tuli neljä vastausta lisää. Lähetettiin vielä yksi 

muistutusviesti, joka ei tuottanut lisää vastauksia. Viimeiseen kyselyyn vastasi viikon sisällä 8 

henkilöä. Muistutusviesti tuotti 5 vastausta lisää. Lähetettiin vielä yksi muistutusviesti, joka 

tuotti 2 vastausta lisää. Aikaero kyselyjen täyttämisen välillä oli kullakin kerralla 

maksimissaan kolme viikkoa. 

5.2.2 Haastattelut 

Ilmiön monimutkainen luonne ja tarve yksilöllisten prosessien analyysille vaikuttivat 

haastattelun käyttöön tutkimusmenetelmänä. Hirsjärvi ja Hurme (2014, 36) mukaan 
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haastattelut sopivat aiheen kartoituksen tekemiseen, sillä saadaan uusia hypoteeseja, ja sen 

kautta voidaan osoittaa ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja saadaan ilmiötä kuvaavia esimerkkejä. 

Haastattelumuodoksi valittiin teemahaastattelu, sillä tulkintahypoteesi loi selkeät 

tutkimusaiheet (Hirsjärvi & Hurme 2014, 47). Teemojen luomat raamit varmistivat myös, että 

kukin tutkimuskysymys tulee käsiteltyä, mikä oli tärkeää etenkin, koska haastattelijoita oli 

kaksi. Menetelmä mahdollisti tarvittaessa myös jouston ja lisäkysymysten esittämisen.  

Teemojen ja haastattelukysymysten valinta. Kysymysten teemat jaettiin kolmeen osa-

alueeseen: terveyttä edistävä FA ja sen muutokset, SKT:n osatekijät ja niiden muutokset, sekä 

käytetyt tekniikat ja työkalut. Teemojen valintaa ohjasivat tutkimuskysymykset ja 

ennakkohaastattelu, joka tehtiin eräälle samankaltaiseen Hintsa-hyvinvointiohjelmaan 

osallistuneelle, koulutukseltaan tutkimusjoukkoa vastaavalle yksilölle. Toisessa ja 

kolmannessa haastattelussa kysymyksiä yksilöitiin ja kohdennettiin koskemaan henkilöiden 

mainitsemia FA- ja SKT-muutoksia sekä tekniikkoihin ja työkaluihin liittyviä kokemuksia 

edellisten haastattelujen pohjalta. Näin pyrittiin esimerkiksi seuraamaan esimerkiksi 

muutosten pysyvyyttä. Kysymysten intensiteetti suunniteltiin vähitellen nousevaksi, aloittaen 

helpoista ja pinnallisista kysymyksistä siirtyen vaikeampiin ja syvällisempiin kysymyksiin, 

lopulta päättäen kevyeen kysymykseen. Kysymyksistä osa oli rajattuja (“vaikuttiko FA:n 

terveyshyödyistä kertominen suunnitelmiisi muuttaa fyysistä aktiivisuuttasi?”) ja osa avoimia 

(“millaisia muutoksia fyysisessä aktiivisuudessasi on tapahtunut kuluneen ohjelman 

aikana?”). Rajattuja kysymyksiä avattiin tarkentavilla, avoimilla kysymyksillä, kuten 

“miten?”, “millä tavalla?” ja “voisitko antaa esimerkin?”.  

Haastateltujen valinta. Haastattelua varten etsittiin iältään, sukupuoleltaan, 

aktiivisuustasoltaan ja aikomuksiltaan eroavia yksilöitä. Vapaaehtoisia haastateltavia oli 

yhteensä 11 henkilöä, joista 8 oli naisia ja 3 miehiä. Koulutuksen alkaessa heidän ikänsä oli 

27–58 vuotta. Aktiivisuustaso ja FA-aikomukset määritettiin kyselyn SKT-osion 

ensimmäisellä ja toisella kysymyksellä. Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, onko ollut 

fyysisesti aktiivinen kuluneen 6kk aikana (en ole ollut, olen ollut satunnaisesti, olen ollut) ja 

toisessa todennäköisyyttä lisätä FA (erittäin todennäköistä - erittäin epätodennäköistä). 

Vapaaehtoisista 2 kokivat olevansa fyysisesti passiivisia ja osoittivat voimakasta aikomusta 

lisätä FA (vastaus 1-2), 2 kokivat olevansa fyysisesti aktiivisia, mutta osoittivat voimakasta 
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aikomusta lisätä FA (vastaus 1-2), 5 kokivat olevansa fyysisesti aktiivisia ja osoittivat pientä 

aikomusta lisätä FA (vastaus 3) ja 2 kokivat olevansa fyysisesti aktiivisia ja osoittivat FA 

lisäämisen olevan hyvin epätodennäköistä (vastaus 5-7). 

Haastattelujen toteuttaminen. Ensimmäinen haastattelu ja toinen kierros toteutettiin kahden 

viikon sisällä aloitus- ja biomekaniikka luennoista, joissa käsiteltiin erityisesti FA koskevia 

aiheita. Ajankohtien valintaan vaikutti se, että haluttiin tietoa luennoilla käytetyistä 

tekniikoista. Loppuhaastattelut olivat neljän viikon sisällä ohjelman päättymisestä 

haastateltavien ehdoilla toteutettuna. 

Haastattelutilanteet. Yhtä puhelimitse toteutettua haastattelua lukuun ottamatta, haastattelut 

järjestettiin kohderyhmän työpaikalla. Haastatteluihin kului aikaa kymmenestä minuutista 

yhteen tuntiin riippuen haastateltavasta ja haastattelukerrasta. Ensimmäisen kierroksen 

haastattelut kestivät lyhimpään ja viimeisen pisimpään. Haastattelun suoritti haastateltavan 

kanssa samaa sukupuolta oleva haastattelija ja ne toteutettiin keskustelunomaisesti. 

Tarvittaessa haastattelutietoja tarkennettiin ottamalla yhteyttä haastateltavaan sähköpostitse. 

Haastattelujen taltiointi. Haastattelut äänitettiin sanelimeen ja 33:sta haastattelusta 25:ssä oli 

käytössä varataltiointilaite. Haastateltavat olivat tietoisia haastattelujen taltioinnista ja antoivat 

sille suostumuksensa (kts. 4.4 “Tutkimuksen eettisyys”). Litteroinnin jälkeen äänitallenteet 

tuhottiin tallennuslaitteista. Äänittämisen lisäksi haastattelija kirjoitti tarvittaessa 

muistiinpanoja haastattelujen etenemisestä. Yhden haastattelun taltiointi epäonnistui, mutta 

haastatteluvastaukset onnistuttiin kokoamaan haastattelijan muistiinpanojen perusteella, jotka 

lähetettiin haastateltavalle tarkastettavaksi ja korjattavaksi sähköpostitse.  

5.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

Kyselyt ja haastattelut käsiteltiin ja analysoitiin aineiston käsittely- ja analyysimenetelmillä 

tutkimuseettistä protokollaa noudattaen (kts. 4.4. “Tutkimuksen eettisyys”). 
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5.3.1 Kyselyt 

Kyselyjen käsittelyyn ja analysointiin käytettiin sosiaalitieteiden tilastollisille aineistoille 

suunnattua “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS) -ohjelmaa.  

Kyselyjen käsittely. Kyselyjen käsittelyn vaiheet olivat 1) aineistojen siirtäminen SPSS-

ohjelmaan 2) ID: anto, tunnistus ja merkintä 3) muuttujien luominen ja 4) vastausten 

validointi ja muokkaus analysoitavaan muotoon. Ensimmäisessä vaiheessa paperiset kyselyt 

siirrettiin manuaalisesti SPSS -ohjelmaan ja Webropol-kyselyohjelman kautta tehdyt kyselyt 

digitaalisesti suoraan SPSS:ään, kunkin ajankohdan kysely omaan tiedostoonsa. Seuraavaksi 

kullekin vastaajalle annettiin henkilökohtainen ID-numero, jolloin mittauskertojen välisiä 

muutoksia pystyi havainnoimaan paljastamatta henkilön nimeä. Webropol-kyselyissä 

vastaajat tunnistettiin vastausajan perusteella ja ID:t merkittiin SPSS-ohjelmaan. Kysymykset 

nimettiin uudelleen helposti tunnistettavaan ja ymmärrettävään muotoon. Vastaukset 

määriteltiin siten, että asteikolla 1 merkitsi positiivisinta (”erittäin mielenkiintoista”) ja 7 

negatiivisinta (”erittäin tylsää”) vaihtoehtoa. Lopuksi aineiston oikeellisuus tarkistettiin 

virheiden ja puuttuvien vastausten varalta. IPAQ-kyselyssä havaittiin tiettyä epäloogisuutta 

(esim. käytettyjen tuntien määrä ylitti 24h/vrk) osassa vastauksia, jolloin kyseinen vastaus 

poistettiin vinoutuman välttämiseksi. Istuttujen tuntien merkinnässä osa vastauksista viittasi 

selkeästi koko viikon istumatunteihin, jolloin vastaukset jaettiin seitsemällä. Osa vastaajista 

oli jättänyt SKT-kyselyn kohdat 5a ja 5d (kumppania koskevat kysymykset) tyhjiksi. Tällöin 

tulkittiin, että kumppani puuttui ja kysymys oli aiheeton ja vastaukset jätettiin tyhjiksi. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 221; Pallan 2011, 46–49.)  

Kyselyjen analysointi. IPAQ- ja SKT-kyselyt analysoitiin kummallekin kyselylle suositellulla 

tavalla. IPAQ-kyselyt analysoitiin virallisen IPAQ-manuaalin (2005) ohjeiden mukaan ja 

SKT-kyselyt Francis, Eccles, Johnston, Walker, Grimshaw, Foy, Kaner, Smith & Bonetti 

(2004) mukaan. IPAG-vastaukset valmisteltiin analyysia varten laskemalla arvio viikottaisesta 

energiankulutuksesta (MET-min) kullekin FA-kuormitustasolle ja kokonaisaktiivisuudelle 

(Taulukko 1). 
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Aktiviteetti Laskukaava 

Kävely 3.3 x min x pv 

Keskiraskas FA 4.0 x min x pv 

Raskas FA 8.0 x min x pv 

Kokonais FA Kävely(MET-min)+keskiraskas FA(MET-min)+raskas FA(MET-min) 

Istuminen tunnit/pv 

 

TAULUKKO 1. Käytetyt laskukaavat IPAQ-vastauksille (IPAQ 2005). 

Kullekin SKT:n muuttujalle laskettiin sitä kuvaava arvo (Taulukko 2). FA aikomuksille, 

asenteelle, asenteen voimakkuudelle ja koetulle kontrollille arvo laskettiin kutakin muuttujaa 

koskevien vastausten (Q) keskiarvona. Subjektiiviselle normille käytettiin erillistä 

laskukaavaa (Ajzen 1991) ja siitä laskettiin erikseen arvot kumppanille (SNa), ystäville ja 

kollegoille (SNb) sekä terveyden ammattilaisille (SNc).  

SKT-muuttuja Laskukaava 

Aikomus (AI) AI=(Q2a+Q2b+Q2c)/3 

Asenne (A) A=(Q3a+Q3b+Q3c+Q3d+Q3e+Q3f)/6 

Asenteen voimakkuus (AV) AV=(Q4a+Q4b+Q4c+Q4d+Q4e+Q4f+Q4g+Q4h)/8 

Koettu toiminnan kontrolli (KTK) KTK=(Q5a+Q5b+Q5c+Q5d)/4 

Subjektiivinen normi (SN) SNa=Q5a x Q5d 

 

SNb=Q5b x Q5e 

SNc=Q5c+Q5f 

 

TAULUKKO 2. Käytetyt laskukaavat SKT muuttujille. 

Aineiston kuvaaminen sekä muutosten merkitsevyyden ja yhteyksien testaaminen. Koko 

aineiston kuvaamiseksi suoritettiin esivalmistetuille vastauksille SPSS:n deskriptiivinen 
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tilastoanalyysi, jossa selvitettiin kunkin muuttujan keskeiset tunnusluvut (m=keskiarvo, 

sd=keskihajonta, min=minimi, max=maksimi). Muutosten tilastollisen merkitsevyyden 

testaamisessa käytettiin Friedmanin kaksisuuntaista varianssianalyysiä (Friedman’s two-way 

ANOVA by ranks). Testi sopii toistomittausten välisten erojen merkitsevyyden selvittämiseen 

aineistoissa, joiden ei oleteta olevan normaalijakautuneita (Tampereen Yliopisto 2018). 

Muutosten tilastollinen merkitsevyys laskettiin kaikkiin kolmeen kyselyyn vastanneiden 

vastauksilla (n=12). Fyysisen aktiivisuuden sekä aikomusten ja sen osatekijöiden 

kokonaismuutos laskettiin ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä. 

Kokonaismuutosten ja muuttujien välistä korrelaatiota tutkittiin testaamalla muuttujien 

välisten Pearsonin korrelaatiokertoimien (r) tilastollista merkitsevyyttä. Tuloksia tulkittaessa 

tilastollisesti melkein merkitsevän raja oli 0.05 ja tilastollisesti merkitsevän raja oli 0.01 

(Holopainen & Pulkkinen 1999, 91). 

5.3.2 Haastattelut 

Haastattelujen käsittely. Haastattelut käsiteltiin kierroskohtaisesti. Haastattelujen 

äänitallenteet litteroitiin pian haastattelun jälkeen, jonka jälkeen ne poistettiin äänityslaitteista. 

Litteroinnissa jätettiin harkinnanvaraisesti kirjaamatta asiat, jotka eivät liittyneet fyysiseen 

aktiivisuuteen, aikomuksiin tai sen osatekijöihin, hyvinvointiohjelmaan tai sen toteutukseen 

(Ehnrooth 1990, 40). Tarpeellisiksi katsotut muistiinpanot ja haastateltujen sähköpostitse 

kysytyt täydennykset kirjattiin osaksi litteroitua tekstiä. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 120 

sivua (Times New Roman 12, pt: 1,5), joista ensimmäisen kierroksen haastattelut kattoivat 31, 

toisen 34 ja kolmas 55 sivua. Lopuksi litteroidut tekstit siirrettiin haastatteluaineistojen 

käsittelyyn soveltuvaan ATLAS.ti -ohjelmaan analyysivaihetta varten. Ohjelma mahdollisti 

vastausten tarkastelun yhdessä, erikseen ja tietyissä alaryhmissä. Kukin haastateltava 

merkittiin ohjelmaan koodinimellä.  

Haastattelujen analysointi. Haastattelujen analysointi seurasi Hirsjärvi ja Hurmeen (2014, 

144) kehystä, jossa edetään aineiston luennasta luokitteluun, siitä yhteyksien löytämiseen ja 

raportointiin. Haastatteluaineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriasidonnaista 

luokittelevaa sisällönanalyysiä. Analyysin luokitusrunko muodostui tutkimuksen 
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alakysymyksistä ja niistä johdetuista teemoista. Yläteemat olivat “TEFA ja sen muutokset”, 

“SKT-muuttujat ja niiden muutokset” ja “tekniikat ja työkalut”. Aineiston analyysissä oltiin 

kiinnostuneita muutosten luonteesta, yleisyydestä ja pysyvyydestä. Lisäksi oltiin 

kiinnostuneita siitä, mitkä tekniikkoihin ja työkaluihin liittyvät seikat haastatellut kokivat 

merkityksellisiksi muutosten onnistumisen kannalta. Analyysiprosessi eteni seuraavissa 

vaiheissa: 1) aineistoon tutustuminen 2) koodaus 3) osallistujien profiilin tarkennus ja Tyyppi-

piirteiden määrittäminen 4) muutosten tulkitseminen 5) synteesin muodostaminen 6) 

tulkintojen varmistaminen. 

Aineistoon tutustuminen. Aineistoon tutustumisen ja alustavien muistiinpanojen 

kirjoittaminen suoritettiin sekä kunkin haastattelukierroksen yhteydessä että 

loppuhaastattelujen jälkeen aineistoa kokonaisuutena tarkastellen. Kokonaisuutena aineistoon 

tutustuttaessa haastattelut luettiin monta kertaa sekä yksilö- että kierroskohtaisesti tehden 

muistiinpanoja yläteemoihin liittyen. Kokonaiskuvaa kartoittaessa kunkin ohjelmaan 

osallistuneen FA, SKT ja tekniikoiden ja työkalujen käytön kehityskaarta tutkittiin 

tapauskohtaisesti ja pyrittiin tunnistamaan toistuvia, eriäviä ja mielenkiintoisia aiheita tai 

teemoja tutkimuskysymysten näkökulmasta.  

Koodit. Koodien avulla jäsennettiin aineiston piirteitä ja sitä hyödynnettiin sekä 

Tyyppipiirteiden määrittämisessä että lopullisen tulkinnan muodostamisessa. Koodit valittiin 

tutkimuksen tulkintahypoteesin teemojen mukaan. Yläteemat olivat fyysinen aktiivisuus ja 

sen muutokset, aikomukset, asenne, subjektiivinen normi, koettu FA kontrolli, työkalut ja 

tekniikat. Erittely koodeista löytyy liitteistä (Liite 6). 

Fyysinen aktiivisuus jaettiin seuraaviin alateemoihin: ”arkiaktiivisuus”, ”kuntoliikunta”, 

”kehonhuolto”. Arkiaktiivisuuteen kuuluivat seisomatyöskentely, kävely ja portaiden käyttö, 

kuntoliikuntaan voima- ja kestävyysharjoittelu ja kehonhuoltoon liikkuvuusharjoittelu ja muu 

kehonhuoltoaktiivisuus.  

Marttila ja Nupponen (2000) antavat haastattelututkimuksessaan esimerkin SKT:n 

osatekijöiden tulkinnasta ihmisten puhuessa fyysisestä aktiivisuudesta ja haastatteluaineiston 
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tulkinnat tehtiin linjassa heidän esimerkkinsä kanssa. SKT-muuttujat jaettiin “aikomuksiin”, 

“asenteeseen”, “FA-subjektiiviseen normiin” ja “koettuun FA kontrolliin”. FA-aikomuksiksi 

koodattiin suunnitelmiin ja harkinnanvaraisesti motivaatioon liittyvät vastaukset. Asenteiksi 

koodattiin fyysiseen aktiivisuuteen ja siihen liittyviin positiivisiin ja negatiivisiin odotuksiin 

liittyvät uskomukset. Asenteen alle koodattiin affektiiviset, instrumentaaliset sekä 

identiteettiin ja persoonaan liittyvät uskomukset. Subjektiivisen normin alle koodattiin 

uskomukset liittyen muiden odotuksiin ja indikaattorit halusta niitä toteuttaa. Myös osoitukset 

halusta toimia muiden tavalla merkittiin subjektiivisen normin alle. Koetuksi FA kontrolliksi 

koodattiin uskomukset liittyen FA:ta estäviin ja edistäviin tekijöihin. Muutos tulkittiin, jos 

haastateltu ilmaisi entisen ja uuden uskomuksen tai eksplisiittisesti kertoi aikomuksensa tai 

uskomuksen muuttuneen. 

Tekniikoihin ja työkaluihin liittyvät koodit määritettiin hyvinvointiohjelman toteutuksen 

mukaan. Työkalut olivat “asiantuntijaluennot” ja “HeiaHeia”. Tekniikat jaettiin BCT-

luokittelun mukaisesti teemoihin “tavoitteen asettelu”, “toiminnan luonnolliset seuraukset”, 

“sosiaalinen tuki”, “vertailu”, “ympäristön muokkaaminen”, “seuraaminen ja palautteenanto”, 

“tiedon muokkaaminen”, “rutiinin luominen” ja “identiteetti”.  

Osallistujien profilointi ja Tyyppi-piirteiden määrittäminen. Osallistujat oli profiloitu 

alustavasti ensimmäisen kyselyn perusteella aktiivisuustason ja aikomusten mukaan. Profiilit 

tarkentuivat ensimmäisen haastattelun yhteydessä, kun piirteet lähtökohtaisessa 

aktiivisuustasossa täsmentyivät. Täsmentäviä seikkoja olivat aktiivisuuskertojen määrä ja 

säännöllisyys. Tyyppi-piirteitä määritettiin fyysiseen aktiivisuuteen ja SKT:n teemoihin 

liittyvien koodien esiintyvyyden perusteella. 

Muutosten ja syy-seuraussuhteiden tulkinta. Muutostulkinta tehtiin, jos haastateltava selkeästi 

ilmaisi omaksuneensa uudenlaisen toiminnan, aikomuksen tai uskomuksen. Syy-

seuraussuhteen tulkitsemiseksi tuli puheesta selkeästi ilmetä minkä seikan haastateltava koki 

vaikuttaneen ja mihin. Seuraavassa esimerkissä (Kuvio 4) tulkittiin, että työkalu ”luento” ja 

tekniikka ”terveysseurauksista kertominen” vaikuttivat ”instrumentaaliseen 

asenneuskomukseen”, joka puolestaan vaikutti ”muutokseen aikomuksissa”.  
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KUVIO 4. Esimerkki muutosten ja syy-seuraussuhteiden tulkitsemisesta 

haastatteluaineistossa. 

Syynteesin luominen. Synteesi yksilöiden fyysisessä aktiivisuudessa ja aikomuksissa 

tapahtuneista muutoksista ja niiden yhteyksistä SKT:n muuttujien sekä tekniikoiden ja 

työkalujen välillä muodostettiin seuraavalla sivulla esitellyn päättelyketjun avulla (Kuvio 5). 

Päättelyketju eteni ensimmäisessä vaiheessa FA-muutoksesta aikomuksiin, siitä sen 

osatekijöihin, relevantteihin uskomuksiin ja niistä liitettyihin tekniikkoihin ja työkaluihin. 

Tulkinnan tarkistus. Aikomusten ja fyysisen aktiivisuuden muutosten tulkinta vahvistettiin 

epäselvissä tapauksissa haastatelluilta henkilöiltä sähköpostitse. Aineistosta johdetun 

synteesin tulkinta tarkistettiin toistamalla päättelyketju (Kuvio 5) käänteisessä järjestyksessä 

(Liitetty työkalu/tekniikka à Tyyppi) useita kertoja.  
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KUVIO 5. Haastatteluaineistosta johdetun synteesin ja tulkinnan tarkistuksen eteneminen. 

5.4 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimus toteutettiin tutkijan parhaan osaamisen mukaan tarkasti tieteen eettisiä periaatteita 

noudattaen. Eettisyys huomioitiin tutkimusaiheen ja -menetelmien valinnassa sekä aineiston 

keruussa, käsittelyssä ja raportoinnissa. 

Tutkimuksen eettiset perustelut. Tutkimuksen toteuttaminen oli eettisesti perusteltua, sillä sen 

perimmäinen pyrkimys oli ihmisten terveyden edistäminen lisäämällä 

terveysliikuntakäyttäytymiseen liittyvää ymmärrystä. Terveys ja sen edistäminen nähdään 

yhteiskunnallisesti tärkeinä ja merkittävinä arvoina (Terveyshuoltolaki 1326/2010; 

Työterveyshuoltolaki 1383/2001; WHO 1986).  

Taustakirjallisuuden valitseminen. Esitettyyn kirjallisuuteen valittiin peer reviewed -

artikkeleita, maailmanlaajuisesti ja valtakunnallisesti arvostettujen asiantuntijatahojen (esim. 

WHO, UKK–instituutti) tuottamia julkaisuja sekä eri tiedekuntien opetuksessa käytettyjä 
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kokoomateoksia. Huomioitakoon, että Hintsa-malliin liittyvän tiedon kuvaamiseksi oli 

välttämätöntä käyttää Hintsa Performance Oy:n tiedonantoja ja “Voittamisen Anatomia”-

kirjaa (Saari & Hintsa 2013), joka ei ole tieteellinen julkaisu. Kirjallisuus pyrittiin esittämään 

mahdollisimman selkeästi ja tuoden ilmi sen alkuperä.  

Aineiston keruu, käsittely ja raportointi. Aineiston keruussa, sen käsittelyssä ja raportoinnissa 

pyrittiin tarkasti huolehtimaan tutkimukseen osallistuneiden oikeuksista. Tutkimukseen 

osallistuminen oli työntekijöille vapaaehtoista ja heille annettiin sekä kirjallinen (Liite 1) että 

suullinen selvitys tutkimuksen kulusta ja siitä mihin tietoja tultiin käyttämään. Haastatelluille 

annettiin kirjallinen “asiaan perehtyneen suostumuslomake” (Liite 3), jossa kerrottiin 

olennainen tutkimuksen kulkuun, aineiston keruuseen ja sen käyttöön liittyvä tieto. 

Molemmat osapuolet saivat omat kappaleensa lomakkeesta ja ne arkistoitiin. Haastatelluille 

kerrottiin, että halutessaan heillä oli oikeus jättää vastaamatta kysymykseen tai pyytää tietyn 

sisällön poisjättämistä jälkikäteen. Kysely ja haastattelut sisälsivät henkilökohtaisia 

kysymyksiä, tutkijat huolehtivat aineiston asianmukaisesta arkistoinnista ja anonymiteetin 

suojaamisesta sekä kysely- että haastatteluvastauksissa käyttämällä ID–tunnuksia nimien 

sijaan. Tutkimusmenetelmät testattiin etukäteen (esihaastattelu ja kyselylomakkeiden täyttö). 

Tietojen tarkistusvaiheessa havaittiin kyselylomakevastauksissa tiettyjä epäloogisuuksia. 

Selkeät virheet jätettiin huomioimatta vastausten käsittelyssä tutkimustulosten vääristymien 

ehkäisemiseksi. Haastatteluaineiston litteroinnissa tutkijat jättivät raportoimatta 

tutkimusaiheen selkeästi sivuuttavat vastaukset, mikä on sallittua aineiston käsittelyssä, kun 

tuleva analyysitapa on tiedossa (Hirsjärvi ym. 2009, 222). 

Raportoinnissa pyrittiin esittämään tutkimustulokset selvästi, kertoen tutkimuskysymysten 

kannalta kaikki olennainen. Haastatteluaineiston tuloksiin päätymiseen liittyvä prosessi 

pyrittiin kertomaan mahdollisimman tarkasti läpinäkyvästi. Tutkimukseen liittyvät ongelmat 

pyrittiin huomioimaan ja tuomaan läpinäkyvästi esille. 
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuskysymysten kannalta olennaisimmat tutkimustulokset. 

Kyselyvastausten perusteella terveyttä edistävässä fyysisessä aktiivisuudessa tai suunnitellun 

käyttäytymisen teorian muuttujissa ei tapahtunut terveyden kannalta tilastollisesti merkitseviä 

muutoksia. Pieniä positiivisia muutoksia tapahtui TEFA:ssa verrattuna lähtötilanteeseen. 

SKT:ssä tapahtui myös pieniä muutoksia. Haastatteluaineisto osoitti muutoksia sekä 

TEFA:ssa että SKT:ssä. Lähtökohtaisesti haastatellut jakautuivat aktiivisuustasoltaan ja 

aikomuksiltaan kolmenlaiseen profiiliin. TEFA:n osalta selkeimmät muutokset tapahtuivat 

arkiaktiivisuudessa ja SKT:n osalta TEFA asenteessa. Asenteen muutos selitti ainakin osittain 

TEFA muutoksia. Osa muutoksista oli yhdistettävissä ohjelmassa käytettyihin tekniikkoihin ja 

työkaluihin. Subjektiivisessa normissa ilmeni merkittävää yksilöllistä vaihtelua molemmissa 

aineistoissa. 

6.1 Kyselyt 

Kyselytulosten avulla pyrittiin selvittämään trendejä TEFA- ja SKT- muutoksissa ja 

työkalujen käytössä hyvinvointiohjelmaan osallistuneiden keskuudessa.  Ensimmäisellä 

kierroksella kyselyyn vastasi 30% yrityksen työntekijöistä, eli yhteensä 36 henkilöä (11 

miestä, 25 naista). 26 (7 miestä, 19 naista) vastasi seuraavalla ja 15 (3 miestä, 12 naista) 

viimeisellä kierroksella. Kaikkiin kolmeen kyselyyn vastasi 14 henkilöä, mikä vastaa 12% 

työyhteisön 119 työntekijästä ja 41% ensimmäiseen kyselyyn vastanneista. Vastausprosentin 

putoamista voidaan pitää yhtenä tuloksena. Haastattelut antoivat mahdollisia selityksiä 

kyselytuloksille. Vastausprosentin putoamista ja haastatteluista nousseita mahdollisia 

selityksiä avataan tarkemmin työn pohdintaosiossa. Kyselytulosten keskeiset tunnusluvut 

löytyvät liitteistä (Liitteet 7 & 8).  

6.1.1 Muutokset fyysisessa aktiivisuudessa ja istumisessa 

Tutkimusjoukon fyysisen aktiivisuuden muutoksia tutkittiin itsearviona tehdyn IPAQ-kyselyn 

avulla. Kävelyn, keskiraskaan ja raskaan fyysisen aktiivisuuden muutoksia kuvataan MET-
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minuutteina, eli arvioina kalorikulutuksesta (Kuvio 6) ja istumisen muutoksia tunteina (Kuvio 

7). Kyselyihin vastanneiden (n=14) fyysisen aktiivisuuden ja istumisen itsearvioinneissa 

tapahtui pieniä, myönteisiä muutoksia, mutta muutokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä 

(p>0.05).  

 

KUVIO 6. Muutokset raskaassa ja keskiraskaassa fyysisessä aktiivisuudessa, 

kokonaisaktiivisuudessa ja kävelyssä MET-minuutteina mitattuna. 

Raskas FA, keskiraskas FA ja kokonaisaktiivisuus. Kyselyn perusteella vastaajien raskaassa ja 

keskiraskaassa FA:ssa sekä kokonaisaktiivisuudessa tapahtui pieniä myönteisiä muutoksia 

lähtö- ja lopputilannetta verrattaessa. Muutokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä 

(p>0.05). Vastanneiden raskas FA vaihteli 1474–1953 MET-minuutin välillä, keskiraskas FA 

vaihteli 423–640 MET-minuutin välillä ja kokonaisaktiivisuus 2915–4115 MET-minuutin 

välillä. Korkeimmat MET-minuutit kaikissa aktiivisuustasoissa raportoitiin toisella 

mittauskerralla. Alku- ja loppumittausta verrattaessa kunkin aktiivisuustason keskiarvo oli 

noussut hieman lähtötasosta. Lisäksi raskasta ja keskiraskasta fyysistä aktiivisuutta 

harrastettiin useammin toisella ja kolmannella mittauskerralla. Kyselytulosten mukaan 

raskaassa tai keskiraskaassa FA:ssa ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia 

(p>0.05). Kokonaisaktiivisuus korreloi tilastollisesti merkitsevästi raskaan fyysisen 

aktiivisuuden muutosten (n=11, r=0.887, p=0.000) ja kävelymuutosten kanssa (n=11, r=0.841, 

p=0.01).  
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Kävely. Kävelyn keskiarvossa tapahtui pieni myönteinen muutos alku- ja loppumittausta 

verrattaessa. Muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p>0.05). MET-minuutteja kävelyyn 

käytettiin 1019–1368. Muun FA:n tavoin, korkein kävelyaktiivisuus raportoitiin toisella 

mittauskerralla. Kävelyyn käytetty minimiaika nousi lähtötilanteesta, mutta kävelyyn käytetty 

maksimiaika tippui lähes puoleen. Kävelyn muutos korreloi kokonaisaktiivisuuden muutoksen 

kanssa tilastollisesti merkitsevästi (n=11, r=0.841, p=0.01). 

 

KUVIO 7. Muutokset istumisessa tunteina. 

Istuminen. Kyselyjen mukaan osallistujat vähensivät hieman istuttujen tuntien määrää alku- ja 

loppumittausta verrattaessa. Istumiseen käytetty minimiaika tippui lähtötasosta tunnilla 

(4hà3h/pv) ja maksimiaika kahdella tunnilla (12hà10h/pv). Muutokset eivät kuitenkaan 

olleet tilastollisesti merkitseviä (p>0.05). Istuttujen tuntien keskiarvo vaihteli 6:55–7:31/pv, 

mikä on lähellä 7 tunnin suositusta ja alle hyvinvointiohjelmassa asetetun tavoitteen (8h/pv). 

Istumisen muutokset korreloivat negatiivisesti tilastollisesti merkitsevästi 

kokonaisaktiivisuuden muutosten kanssa (n=11, r=-0.618, p=0.043) ja asenteen muutosten 

kanssa (n=11, r=-0.644, p=0.032). 
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6.1.2 Muutokset SKT-muuttujissa 

Perusjoukon muutoksia SKT-muuttujissa tutkittiin FA:n lisäämiseen liittyvällä seitsemän 

kohdan Likert-asteikollisella kyselyllä, jossa 1 kuvasi positiivisinta ja 7 negatiivisinta 

vaihtoehtoa. Kyselyjen perusteella kaikissa SKT-muuttujissa tapahtui pieniä, muttei 

tilastollisesti merkitseviä muutoksia (p>0.05). SKT:n keskeiset tunnusluvut löytyvät Liitteestä 

7 (Taulukko 2). Graafinen esitys aikomusten, asenteen ja sen voimakkuuden ja koetun FA 

kontrollin muutoksista löytyy alta Kuviosta 6. Subjektiivisen normin muutokset kumppanin, 

ystävien ja kollegoiden ja terveysalan ammattilaisten kohdalta löytyy Kuviosta 7. 

Haastatteluista löytyi mahdollisia selityksiä tietyille SKT:n muutoksille.  

 

KUVIO 8. Aikomusten, asenteen ja sen voimakkuuden ja koetun kontrollin muutokset 

koulutuksen aikana. 

Aikomukset. Vastanneet aikoivat keskimäärin hieman lisätä fyysistä aktiivisuutta (m=3). 

Ohjelman alussa vastanneilla oli hieman suuremmat aikomukset lisätä liikuntaa kuin lopussa. 

Tämä muutos selittyy mahdollisesti sillä, että tyytyväisyys omaa FA:ta kohtaa lisääntyi 

hyvinvointiohjelman aikana. Keskimmäisessä mittauksessa aikomukset lisätä FA:ta olivat 

suurimmat, mikä on mielenkiintoista ottaen huomioon, että silloin raportoitiin IPAQ:in 
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mukaan suurimmat aktiivisuusmäärät. Kyselyn toteutuksen ajankohta saattaa osittain selittää 

tätä ilmiötä – monet osallistujat kokivat talven olevan fyysisesti passiivisempaa aikaa ja 

suunnittelivat FA:n lisäämistä keväällä. FA-aikomuksen muutos tai sen korrelaatio muihin 

muuttujiin eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (p>0.05). 

Asenne ja sen voimakkuus. Asenne kuvastaa osallistujien positiivista tai negatiivista arviota 

lisätä ja asenteen voimakkuus varmuudesta FA lisäämiseen kohdistuvista asenteista. Läpi 

ohjelman osallistujilla oli melko myönteinen asenne FA lisäämistä kohtaan (m=2–2,5). 

Asenne muuttui kuitenkin progressiivisesti hieman negatiivisempaan suuntaan. Muutokset 

eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (p>0.05). Negatiivinen muutos viittaa siihen, että 

vastanneet kokivat FA lisäämisen hieman huonompana asiana tutkimuksen lopussa. 

Yksittäisistä asenneuskomuksista ”FA lisääminen on minulle kiinnostavaa – tylsää”, muuttui 

eniten. Negatiiviset muutokset asenteissa FA lisäämistä kohtaan saattavat liittyä 

haastatteluissa ilmenneeseen kasvuun FA-tyytyväisyydessä. Läpi ohjelman osallistujat olivat 

hieman varmoja FA asenteestaan (m=2,5–3). Asenteen voimakkuudessa tapahtui pieni 

negatiivinen muutos alku- ja loppumittauksia verrattaessa, mikä viestii vastanneiden olleen 

hieman epävarmempia FA asenteistaan tutkimuksen lopussa. Asenteen voimakkuudessa 

tapahtuneet muutokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (p>0.05). Asenteen muutokset 

korreloivat tilastollisesti merkitsevästi raskaan fyysisen aktiivisuuden muutosten kanssa 

(n=11, r=0.660, p=0.027) ja istumisajan muutosten kanssa (n=11, r=-0.644, p=0.032). 

Koettu FA kontrolli. Kyselyyn vastanneet kokivat keskimäärin hieman kontrolloivansa 

fyysisen aktiivisuuden lisäämistä (m=3). Koetussa FA kontrollissa ei tapahtunut tilastollisesti 

merkitseviä muutoksia ohjelman aikana (p<0.05), tosin toisella kyselykierroksella tapahtui 

pieni KTK:n lasku. Viimeisellä kyselykierroksella koettu kontrolli kuitenkin palasi lähelle 

lähtötasoa. Yksittäisistä kontrolliuskomuksista eniten muuttui väittämä ”kykenen lisäämään 

FA niin halutessani”. Haastatteluaineiston perusteella mahdollisia selityksiä KTK:n laskulle 

toisella mittauskerralla ovat olleet talvi ja työkiireiden kasaantuminen loppuvuodelle. Koetun 

FA kontrollin muutokset eivät korreloineet tilastollisesti merkitsevästi muiden muuttujien 

kanssa. 
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KUVIO 9. Kumppaniin, ystäviin ja kollegoihin ja terveysalan ammattilaisiin liittyvät 

subjektiivisten normien muutokset koulutuksen aikana. 

Subjektiivinen normi. Kyselyjen perusteella osallistujat kokivat keskimäärin hieman tai melko 

paljon sosiaalista painetta lisätä fyysistä aktiivisuuttaan. Sosiaalisen paineen kokemisessa 

tapahtui pieni negatiivinen muutos, mikä viittaa koettujen paineiden vähenemiseen 

hyvinvointiohjelman edetessä. Suurimmat muutokset tapahtuivat kumppanilta koettujen 

paineiden kohdalla. Muutokset eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Subjektiivisen normin arvioissa oli huomattavia eroja vastanneiden kesken, mikä näkyi 

viimeisen mittauskerran keskihajonnassa (sd=35). Subjektiivisen normin muutokset eivät 

korreloineet tilastollisesti merkitsevästi muiden muuttujien kanssa. 

6.1.3 Työkalujen ja tekniikoiden käyttö ja elämänmuutosten esiintyvyys 

Tutkimusjoukon työkalujen ja tekniikoiden käyttöastetta (n=12) esitellään alla (Taulukko 3). 

Valtaosa vastanneista osallistui vähintään toiselle fyysistä aktiivisuutta käsitelleistä 

luennoista. Suurin osa käytti satunnaisesti HeiaHeiaa tai ei ollenkaan. Henkilökohtaisten 

tavoitteiden asettaminen oli yhteistavoitteiden asettamista suositumpaa. Yhteistavoitteista 

10 000 askelta/päivässä keräsi eniten osallistuja. Vastanneista 5 aloitti 

seisomatyöskentelyrutiinin, 1 aloitti työmatkaliikunnan ja 5 aloitti vapaa-ajalla liikkumisen. 
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Toisella kyselykierroksella 50% ja kolmannella 33% kokivat elämäntilanteen muutoksen 

haittaavaan fyysistä aktiivisuuttaan. Tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota ei löytynyt 

työkalujen ja tekniikoiden ja FA- ja SKT-muutosten välillä. 

Luennoille osallistuminen 

(n=12) 

 Kyllä  Ei  En osallistunut 
Aloitusluento 10 (83%) 2 (7%) 1 (8%) 
Biomekaniikka 6 (50%) 6 (50%) 

HeiaHeian käyttö (n=12) 
 

Käyttöaktiivisuus Säännöllisesti Satunnaisesti En käyttänyt 
2 (16%) 
 

5 (42%) 5 (42%) 

Käyttömuodot  Kyllä  Ei  
Oman aktiivisuuden 
seuranta 

8 (67%) 4 (33%) 

Muiden 
aktiivisuuden 
seuranta 

3 (25%) 9 (75%) 

Kommunikointi 2 (17%) 10 (83%) 
Liikuntaohjelman 
luomiseen 

0 (0%) 12 (100%) 

Luin tietoiskut 2 (17%) 10 (83%) 
Liikuntaharjoitteiden 
katsomiseen 

2 (17%) 10 (83%) 

Tavoitteiden asettaminen 
(n=12) 
 

Yhteistavoitteet 10 000 askelta 5 (42%) 7 (58%) 
Porrashaaste 1 (8%) 11 (92%) 
2,5h liikuntaa/vko 2 (17%) 10 (83%) 

Henkilökohtaiset 
tavoitteet 

Asetin oman 
tavoitteen 

8 (67%) 4 (33%) 

Aktiivisuusrutiinit (n=12) Aktiivisuusmuoto Seisomatyöskentely 5 (42%) 7 (58%) 
Työmatkaliikunta 1 (8%) 11 (92%) 
Vapaa-ajan liikunta 5 (42%) 7 (58%) 

Aktiivisuutta haittaavat 
elämänmuutokset 

Mittauskerta  2 (n=11) 6 (50%) 5(42%) 

3 (n=12) 4 (33%) 8 (67%) 

Tutkimusjoukko Sukupuoli-
jakauma 

Miehiä Naisia Yhteensä 
2 (17%) 10 (83%) 12 (100%) 

 

TAULUKKO 3. Työkalujen ja tekniikoiden käyttö sekä aktiivisuutta haittaavat 

elämänmuutokset tutkimusjoukossa (n=12). 
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6.2 Haastattelut 

Haastattelujen avulla pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin 1) tapahtuiko muutoksia 

terveyttä edistävässä fyysisessä aktiivisuudessa ja millaisia? 2) tapahtuiko muutoksia SKT-

osatekijöissä ja millaisia? 3) toimivatko käytetyt tekniikat ja työkalut? Muutoksia tarkasteltiin 

yleisesti ja kunkin haastatellun lähtökohtaisista aikomuksista ja aktiivisuustasosta käsin. 

Haastatellut jaettiin Tyyppiin A, B ja C. Tyyppi A kuvasi osallistujia, jotka olivat 

entuudestaan erittäin aktiivisia eivätkä suunnitelleet aktiivisuutensa lisäämistä. Tyyppi B:n 

osallistujat olivat jonkin verran aktiivisia ja osoittivat aikomuksia lisätä fyysistä 

aktiivisuuttaan. Tyypin C osallistujat olivat myös jonkin verran aktiivisia, mutteivat 

suunnitelleet lisäävänsä fyysistä aktiivisuuttaan. 

6.2.1 Tyyppien ominaispiirteitä 

Tyyppi A:n kuvaus. Tyyppi A:n osallistujat kokivat olevansa fyysisesti erittäin aktiivisia, 

heillä oli voimakas motivaatio toteuttaa liikuntaa, mutta eivät kokeneet tarvetta muuttaa 

liikuntakäyttäytymistään. He kertoivat harjoittavansa kuntoliikuntaa tavoitteellisesti, 

säännöllisesti ja suunnitellusti. Heidän puheissaan korostui voimakas positiivinen asenne 

fyysistä aktiivisuutta kohtaan. He olivat lähtökohtaisesti hyvin kiinnostuneita fyysisestä 

aktiivisuudesta ja perehtyivät siihen liittyvään tietoon vapaa-ajallaan. Heillä oli runsaasti 

affektiivisia ja instrumentaalisia odotuksia FA:ta kohtaan ja he kuvasivat yksityiskohtaisesti 

liikuntaan liittyviä tavoitteitaan ja myönteisiä tuntemuksiaan. Lisäksi he sitoivat fyysisen 

aktiivisuuden tärkeäksi osaksi identiteettiään. Heillä oli voimakas koettu FA:n kontrolli, mikä 

näkyi varmuutena toteuttaa aikomaansa liikunta ja he harvoin kuvasivat esteitä liikunnalle. 

Tilanteet, joissa fyysisen aktiivisuuden toteuttaminen oli uhattuna tai sitä ei pystytty 

toteuttamaan, aiheutti heissä voimakkaita negatiivisia tuntemuksia. Toiset heistä kokivat 

painetta toteuttaa liikuntaa ja toiset eivät. He eivät lähtökohtaisesti aikoneet muuttaa fyysistä 

aktiivisuuttaan, vaan pyrkivät ylläpitämään fyysistä aktiivisuuttaan. 

“Nykyinen aktiivisuus on vähintään kiitettävää, että mä tota treenaan, sanotaan 

kaks kolme kertaa viikossa 1,5 tuntia. Sit myös kotitreeniä. Sit oon myös tälläsen 
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omasta mielestä erittäin pätevän personal trainerin ohjauksessa ja sen puitteissa 

kahdesta neljään kertaa viikossa ja parhaimmillaan ja joskus pahimmillaan siitä 

tulee kuusikin treenikertaa viikkoon.” 

Tyyppi B:n kuvaus. Tyyppi B:n osallistujat kokivat olevansa jonkin verran aktiivisia, heillä oli 

motivaatiota sekä toteuttaa liikuntaa että muuttaa siihen liittyviä tottumuksiaan. He halusivat 

lisätä arkiaktiivisuutensa ja/tai kuntoliikuntaansa määrää ja säännöllisyyttä. Tyyppi A:n tavoin 

heillä oli positiivinen asenne fyysistä aktiivisuutta kohtaan, mikä näkyi instrumentaalisina ja 

affektiivisina odotuksina fyysisen aktiivisuuden seurauksista terveydelle, mielialalle, 

hyvinvoinnille ja esteettisyydelle. Heillä oli Tyyppi A:ta heikompi koettu kontrolli, mikä 

näkyi useampina koettuina fyysisinä, psyykkisinä ja sosiaalisina esteinä suorittaa fyysistä 

aktiivisuutta. He kuvasivat usein aiempia yrityksiään muuttaa fyysistä aktiivisuuttaan. Etenkin 

motivaation puute tiettyä/tiettyjä fyysistä aktiivisuutta kohtaan korostui heidän 

vastauksissaan. Tyyppi A:n tavoin heidän keskuudessaan ilmeni eroja liittyen sosiaalisten 

paineiden kokemiseen. Myös heillä fyysinen passiivisuus aiheutti huonoa omaatuntoa. 

”On ollut elämäntilanteessa sellasta että pitäis enemmän jaksaa liikkua mut 

saattaa sit olla et se on se liikkuminen mist nipistää ja mikä sit jää.” 

Tyyppi C:n kuvaus. Profiili C:n osallistujat kokivat olevansa fyysisesti jonkin verran 

aktiivisia, mutta eivät motivoituneet liikunnasta tai suunnitelleet lisäävänsä aktiivisuuttaan. 

He tiesivät fyysisen aktiivisuuden hyödyistä terveydelle, mutta eivät liittäneet fyysiseen 

aktiivisuuteen myönteisiä affektiivisia odotuksia. Toisin kuin Tyypit A ja B, he eivät kokeneet 

huonoa omaatuntoa liikunnan puutteesta ja hyväksyivät koettujen sisäisten ja ulkoisten 

esteiden olemassaolon. He eivät kokeneet sosiaalista painetta muuttaa fyysistä aktiivisuuttaan. 

“Mä oon ajatellu, että mä en ihan hirveesti pidä liikunnasta, en saa siitä 

kicksejä… tai liikuntalajit joista mä pitäsin ois enemmän joukkuelajeja, eikä niille 

oo aikaa. Mulla on enemmän niinku se henkinen valmennuspuoli mikä on 

kunnossa, et mä en stressaa siitä että mä en ehdi tekee sitä salijuttua tai liikuntaa 



 

48 

 

et niinku nyt eletään tätä aikaa ja katotaan sit joskus kun on omaa aikaa. Oon 

aina pysyny kunnossa tosi vähällä.”  

6.2.2 Muutokset fyysisessä aktiivisuudessa ja aikomuksissa 

Tyyppi A:n muutokset fyysisessä aktiivisuudessa, aikomuksissa ja sen osatekijöissä. Sekä 

kuntoliikunnassa että arkiaktiivisuudessa tapahtui muutoksia ohjelman aikana. Tyyppi A:n 

osallistujat lisäsivät kehonhuoltoa, vaihtoivat osan raskaista liikuntamuodoista kevyempiin 

liikuntamuotoja, sekä lisäsivät päivittäisen seisomisen ja askelten määrää. Kehonhuoltoon 

kuuluivat muun muassa venyttely, putkirullaus ja jooga. Kevyempiä liikuntamuotoja olivat 

esimerkiksi sauvakävely ja pilates. Kaksi Tyypin A osallistujista oli erittäin tyytyväisiä 

tapahtuneisiin muutoksiin ja tyytyväisiä tapahtuneisiin muutoksiin.  

”Kävelykin on jo ihan hyvä lähtökohta. Ja ehkä itekkin ajatellu ennen, että pitää 

vetää täysiä. Että jos ei voi vetää täysiä, niin turha vetää ollenkaan.” 

Kevyempiin ja lyhyempiin aktiivisuuden muotoihin liittyvät aikomukset muuttuivat ohjelman 

aikana. Suurimmat muutokset tapahtuivat asenteissa. Useat havaitsivat arvostaneensa 

ainoastaan liikuntaa, jossa koki tekevänsä ”täysillä” tai ”verenmaku suussa”. 

Liikuntamuodoiksi valittiin lajeja, jotka olivat fyysisesti erittäin kuormittavia ja erillistä aikaa 

aktiivisuudelle tuli varata paljon, jotta se koettiin hyödylliseksi. Tämä oli saattanut johtaa 

pakonomaiseen urheilun suorittamiseen tai toisaalta liikunnan jättämiseen kokonaan, jos 

syystä tai toisesta alkuperäinen suunnitelma epäonnistui. Ohjelman aikana Tyypin A 

osallistujien myönteiset asenteet kehonhuoltoa kohtaan vahvistuivat ja määrällisesti ja/tai 

laadullisesti kevyemmän liikunnan arvostaminen kasvoi. Etenkin myönteiset 

instrumentaaliset, eli hyötyodotukset, niiden roolista fyysisen toimintakyvyn ylläpitäjänä 

lisääntyivät. Myös istumiseen liitetyt negatiiviset ja seisomiseen liitetyt positiiviset odotukset 

vahvistuivat ja aikomukset seistä lisääntyivät. Edellä mainitut asenteiden muutokset johtivat 

aikomuksiin harjoittaa kehonhuoltoa, harrastaa kevyempiä liikuntamuotoja ja seistä 

enemmän. 
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”Valitsen nykyään liikunnan sen perusteella mitä tekee mieli tehdä – eli sitä sali 

ohjelmaa ei tule orjallisesti noudatettua, vaan jos tekee mieli vaikka lähteä 

lenkille kauniissa kelissä niin sitten lähden – kunhan jotain tulee tehtyä.” 

Asenteiden muuttumisella oli havaittavissa yhteys koetun kontrollin kasvuun, sillä pienempiin 

ja kevyempiin liikuntamuotoihin liittyi harvemmin esteitä, kuin raskaisiin ja aikaa vieviin. 

Tyyppi A:n kohdalla tämä ei tarkoittanut raskaista ja aikaa vievistä liikuntamuodoista 

luopumista, vaan kevyempien liikuntamuotojen valitsemista tilanteissa, joissa esimerkiksi 

elämän tilanteiden muutokset johtivat energian- tai ajanpuutteeseen. Tämä helpotti myös 

huonon omantunnon kokemista tilanteissa, joissa alkuperäinen tai totuttu 

liikkumissuunnitelma epäonnistui. He omaksuivat armollisemman suhtautumisen liikunnan 

suorittamista kohtaan kuitenkaan unohtamatta raskaasta liikunnasta saatuja palkintoja. 

”Ajattelin että teen liian raskaasti, et otin sen sellasena suorittamisena... että tuli 

kauheen huono omatunto, jos ei vaikka jaksanu lähtee enää jonneki spinningii. 

Mut nyt oon korvannu sen spinningin sit vaikka sauvakävelyllä tai jollain, että 

oon ollu itelleni silleen armollisempi. Kyllähän se spinninginkin jälkeinen 

tunnetila on euforinen ja aina välillä on paikallaan.” 

Tyyppi B:n muutokset fyysisessä aktiivisuudessa, aikomuksissa ja sen osatekijöissä. Tyyppi 

B:n osallistujaryhmässä etenkin seisominen ja pienten, kevyiden kuntoliikuntatuokioiden 

määrät lisääntyivät. Osalla myös kehonhuollon määrä lisääntyi. Useat heistä kertoivat 

alkaneensa toteuttaa viikkotasolla 10 000 päivittäisaskelta ja valitsevansa portaat hissiä 

useammin. Viidestä Tyypin B osallistujasta kaksi oli erittäin tyytyväisiä, kaksi oli tyytyväisiä 

ja yksi oli tyytymätön.  

Tyypi A:n tavoin heidän myönteinen asenteensa ja aikomuksensa arkiaktiivisuutta, pieniä ja 

kevyempiä kuntoliikuntatuokioita ja kehonhuoltoa kohtaan kasvoivat. Tyyppi A:n tavoin he 

tunnistivat aiemmin määrittäneensä hyödyllisen fyysisen aktiivisuuden raskaana ja/tai aikaa 

vievänä tekemisenä.  
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”Mä oon ehkä itelleni laittanu rimaa vähän liian korkeelle, että mitä se on se 

fyysinen aktiivisuus... että ku tossa luennollaki sanottiin sitä että 5min/päivä on jo 

aktiivisuutta. Että sitä aattelee, et sitä pitäis tehä ihan läkähdyksissä että se olis 

sitte sitä liikuntaa.... et eihän se niin ole.” 

Tyypin B osallistujat olivat tyypillisesti jättäneet liikkumatta kokiessaan esteitä, kuten ajan- 

tai energianpuutetta. He kokivat, että liikkumisen jäädessä tauolle kynnys aktivoitua 

uudestaan kasvoi. Lyhyempien ja kevyempien aktiivisuusmuotojen arvostaminen johti koetun 

kontrollin lisääntymiseen.  

”No ehkä jotenki se on jäänyt mieleen, että yrittää niinku arjessa muistaa näitä 

pieniä asioita ja viedä niitä käytäntöön... et ei joko tai vaihtoehtoo... et jos ei ihan 

pysty tekee suunitelmien mukaan niin sit voi tehdä jotain variaatioo... et varsinki 

jos on joku kiireisempi vaihe… ettei jätä kokonaan sitte tekemättä.” 

Koetun kontrollin vahvistuminen näkyi siinä, että koetut esteet toteuttaa lyhyempiä ja 

kevyempiä liikuntamuotoja olivat pienemmät, jolloin niiden toteuttamisen todennäköisyys oli 

suurempi. Ilmiön merkitys korostui tilanteissa, joissa joko kerta- tai sesonkiluontoisesti suurta 

ponnistelua vaativien liikuntatuokioiden toteuttaminen koettiin haastavaksi. Aiemmin 

tällaisissa tilanteissa vaihtoehtona oli ollut liikkumatta jättäminen. Nyt useat kertoivat 

tekevänsä edes jotain sellaisissa tilanteissa. Tämä johti siihen, että liikunnasta tuli 

säännöllisempää ja osalla myös katkojen jälkeen liikuntarutiineihin palaaminen helpottui. 

Myös passiivisen ja aktiivisen liikkumismuodon valitsemisessa tapahtui muutoksia.  

”No siitä on tullu semmosta säännöllisempää ja myös tulee helpommin lähdettyä 

liikkumaan. Ennen aattelin, että turha mennä salille, jos siellä ei kerkee olla 2 

tuntia, mutta nykyään lähtee sit helposti, vaikka vaan 15min. kävelylle.”  

Koettu kontrolli pieniä ja kevyempiä liikuntatuokioita kohtaan oli suurempi, kuin suuria ja 

raskaita liikuntamuotoja kohtaan. Raskaisiin ja/tai aikaa vieviin liikuntamuotoihin, etenkin 

voimaharjoitteluun, liittyneet aikomukset lisääntyivät huomattavasti, mutta niiden 

toteuttaminen pitkällä aikajänteellä ei lisääntynyt ja siihen liitettiin useita esteitä. Tieto 
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voimaharjoittelun tärkeys lihasmassan ja -voiman vähenemisen estämisessä ikääntymisen 

myötä sai aikaan muutoksen odotuksissa lihaskunnon harjoittamisen seurauksista terveydelle, 

mikä puolestaan sai aikaan muutoksen aikomuksissa. Suurimmat esitetyt esteet 

voimaharjoittelun aloittamiselle tai pitkäjänteiselle jatkamiselle olivat saliharjoittelun 

kokeminen epämiellyttävänä, vaikeana tai ”ei mun juttuna”. Osa kuitenkin lisäsi 

kuntoharjoitteita arkisiin ympäristöihin. Lisäksi toteuttamisesta muuttuivat laajemmiksi, mikä 

vaikutti aktiivisuuteen.  

” Ehkä sit jotenki semmone olo on tarttunu, ettei tartte olla sellasta suurta ja 

mahtavaa ja lähtee nyt tekee jotain liikuntaa, vaan että ne voi olla sellasii pieniä 

juttuja. Et koiralenkit on pidentyny ja on tajunnu, että eihän mun tarvi tässä vaan 

seisoskella että voin tehdäki jotain, vaikka varpaillenousuja tai 

polvennostojuoksua tai kyykkyjä tai jotain siinä välillä. ja sit jonku verran kattoo 

telkkarii et sit aattelee et miksen mä vois tehä vaikka tässäki samalla jotain.” 

Tyyppi C:n muutokset fyysisessä aktiivisuudessa, aikomuksissa ja sen osatekijöissä. Tyyppi 

C:n osallistujat eivät kokeneet fyysisessä aktiivisuudessa tapahtuneen merkittäviä muutoksia, 

vaikka aikomukset etenkin voimaharjoittelun lisäämiseen Tyyppi B:n tavoin lisääntyivät. He 

kokivat olevansa yhtä aktiivisia ohjelman alussa ja lopussa. He olivat tyytymättömiä 

fyysiseen aktiivisuuteensa ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin ohjelman aikana. Tyypin A ja B 

tavoin he eivät ilmaisseet muutosta asenteissaan arkiaktiivisuutta, kehonhuoltoa tai pientä ja 

kevyttä fyysistä aktiivisuutta kohtaan, vaikka saattoivat sitä arjessaan siitä huolimatta 

harjoittaa. He esimerkiksi seurasivat 10 000 askeleen toteutumista päivän aikana. Fyysistä 

aktiivisuutta koskevat asenteet yhdistettiin voimakkaasti kuntoliikunnan muotoihin, joita 

kohtaan osallistujat ilmaisivat kielteisiä affektiivisia odotuksia ja tietynlaisia identiteettiin 

sidottuja mielikuvia. He ilmaisivat myös useita koettuja sisäisiä ja ulkoisia esteitä. Siitä 

huolimatta myös Tyypin C osallistujien asenteissa ja aikomuksissa tapahtui muutoksia.  

”Ohjelmasta on jäänyt luennoista paljon hyötyä ja ahaa -elämyksiä, että ehkä ne 

tossa takaraivossa on muistuttamassa, että ku lapset rupee olemaan isompia ja 
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alkaa itelläkin olla vapaa-aikaa niin vois sit kattoo, et miten lähtis niitä 

kokeilemaan.” 

6.2.3 Työkalujen ja tekniikoiden käyttöaktiivisuus ja -kokemukset 

Osa fyysisessä aktiivisuudessa, aikomuksissa ja sen osatekijöissä tapahtuneista muutoksista 

oli selkeässä yhteydessä hyvinvointiohjelmassa käytettyihin tekniikkoihin ja työkaluihin. 

Niillä oli merkittävä rooli etenkin oman aktiivisuuden tiedostamisen ja huomioimisen 

lisäämisessä. Haastatteluista kävi kuitenkin ilmi, että kokemukset käytettyjen tekniikoiden ja 

työkalujen toimivuudesta olivat hyvin yksilöllisiä eivätkä samat menetelmät sopineet kaikille. 

Toisinaan tietty tekniikka saatettiin kokea sopivaksi, mutta käytetty työkalu ei. Tekniikoiden 

ja työkalujen sopivaksi kokeminen näkyi niiden käyttöaktiivisuudessa.  

Luennot (BCT:t 1, 2, 4, 5, 8 & 9). Luennot vaikuttivat selvästi osallistujien asenteisiin 

”pienikin on merkittävää” ajatuksen kautta ja valtaosa koki luentojen vaikuttaneen fyysiseen 

aktiivisuuteen ja aikomuksiin, vaikka tiedon koettiin olevan pääosin entuudestaan tuttua. 

Valtaosa raportoi luentojen tukeneen heidän ajatusmaailmaansa ja luennoitsijoiden koettiin 

tuovan se motivoivalla tavalla esille. Tärkeiksi aktiivisuuteen vaikuttaneiksi tekniikoiksi 

mainittiin esimerkit helpoista arkeen implementoitavista tavoista (BCT 4) sekä pienten ja 

helppojen aktiivisuusmuotojen terveysseurauksista kertominen (BCT 5). Lihasmassan 

luonnollisesta katoamisesta kertominen (BCT 5) vaikutti aikomuksiin, muttei aktiivisuuden 

muutoksiin. Tieto terveyshyödyistä jäi mieleen etenkin, jos se koettiin ajankohtaiseksi. 

Hyvinvointiohjelman lopussa uudet uskomukset olivat edelleen olemassa, vaikka aikomukset 

eivät olisikaan hyvinvointiohjelman aikana toteutuneet. 

“(Terveysseurauksista kertominen) Vaikutti aikomuksiin! Elikkä tässä ku mä 

täytän nelkyt nyt kesällä ni sit mä huolestun tästä lihasmassan katoamisesta ni sit 

mä totesin, että aerobinen liikunta tulee siitä että mä kävelen ja oon lasten kanssa 

liikkeessä ja kävelen portaita ja niinku teen sellasta hyötyliikuntaa. Mutta sitä 

lihasmassaa pitää lähtee kehittää muulla tavalla eli mun on pakko ostaa nyt joku 

salikortti.” 
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Sen todettiin sekä sysänneen liikkeelle tietyt tapamuutokset tai aktivoineen tietyissä asioissa 

ainakin hetkeksi. Monet, etenkin Tyypin B, osallistujat kokivat luentojen sisältävän tärkeitä 

muistutuksia tutuista asioista, jotka ainakin hetkeksi aktivoivat. Luennoilla oli myös 

toissijainen merkitys FA muutosten tukemisessa. Monet aktivoituivat niiden innoittamana 

käyttämään muita FA edistämisen tekniikoita ja työkaluja, kuten aktiivisuusmittareita, 

HeiaHeiaa tai ympäristön muokkausta, mikä puolestaan tuki koettua kontrollia ja fyysistä 

aktiivisuutta. 

Kaikkien kohdalla luennot eivät toimineet. Toimimattomuuden kokemusten taustalta löytyi 

koetut ristiriidat annetun tiedon ja omakohtaisten kokemusten välillä, sekä luottamuksen 

puute asiantuntijana toimineita luennoitsijoita kohtaan.  

“Mä edelleen kritisoin sitä että on ihmisiä jotka elää eri tavalla kun mitä he elää, 

niinku terveellisesti. Se että yritetään laittaa kaikki samaan muottiin, et se on liian 

tiukka ajatella. Se on elämän opetusta. Et sitä vois sanoo, et ottakaa ikää ja 

perspektiivii lisää. Et kylhän se kirjois sanotaan näin ja varmaan anatomiakin 

sanoo näin, mutta ei se kaikilla vaan mee niin... et siinä mieles mä oon kauheen 

skeptinen.”  

HeiaHeia (BCT:t 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 & 9). HeiaHeian käyttäyjäryhmät jakautuivat 

aktiivikäyttäjien, vaihtelevasti käyttävien ja käyttämättömien välillä. Aktiivikäyttäjät pitivät 

HeiaHeiasta työkaluna ja siinä käytetyistä menetelmistä. He kuvasivat itseään “Gadget” ja 

“tick-in-the-box” -tyyppeinä ja kertoivat käyttäneensä sovellusta monipuolisesti seurantaan ja 

jakamiseen (BCT 1 & 6), tavoitteiden asettamiseen (BCT 1), esimerkkivideoiden katseluun 

(BCT 6) ja sosiaaliseen kanssakäymiseen (BCT 3). Aktiivikäyttäjien keskuuteen syntyi 

kiinteä käyttäjien yhteisö (tästä ilmiöstä myös viitteitä esihaastattelussa), jonka sisällä 

merkinnät antoivat positiivisen paineen suorittaa liikuntaa. Yhteisön olemassaolo näkyi 

työpaikalla mm. puheessa: ”kiire päivä on ollut, mutta kyllä HeiaHeia tykkää”. Niille, jotka 

käyttivät aktiivisesti HeiaHeiaa, siitä tuli merkittävin aktivoiva työkalu. 
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“No kyllä näistä nyt varmaan se HeiaHeia on ollut suurimmassa roolissa, et ku 

joku ilta on vettä satanu ja on puuttunu askelista siltä päivältä tai viikon 

liikuntamäärästä niin sitä paljon herkemmin lähti sitten vielä liikkumaan, että ei 

ehkä ihan samalla tavalla aiemmin sitä tiedostanu ja lähteny.”  

Vaihtelevasti HeiaHeiaa käyttäneet kertoivat aluksi käyttäneensä sitä aktiivisesti, mutta pian 

luopuneensa sen käytöstä. Luopuminen johtui koetuista sisäisistä esteistä liittyen työkaluun tai 

tekniikkoihin. Tyypillisimmät esteet olivat työkalun kokeminen hyödyttömäksi tai 

vaikeakäyttöiseksi, halu vältellä teknologiaa sekä merkitsemisen, aktiivisuuden seuraamisen, 

sen jakamisen tai vertailun kokeminen ahdistavaksi. Iäkkäät osallistujat kokivat teknologian 

käytön epämielekkäämpänä kuin nuoret. 

”Koitan minimoida tätä teknologian käyttöä. Ja ehkä siti ku katto muita, että ne 

oli laittanu hirveesti ni ei sit enää jotenki kehdannu laittaa että olin 30 minuuttii 

kävelyllä.” 

Osalla vaihtelevasti HeiaHeiaa käyttäneistä asenteet sekä seurantaa että HeiaHeiaa 

muuttuivat ohjelman aikana ja he aktivoituivat myöhemmin käyttämään HeiaHeiaa 

uudestaan. Seuranta lisäsi tietoisuutta omasta aktiivisuudesta ja monilla käyttö yhdistyi 

koettuun kontrollin vahvistumiseen ja motivaatioon. 

”(Käteen jäi) tietoisuus ja seuranta... Että ei enää mennä mututuntumalla omasta 

tekemisestä vaan tietää... mut ennen tätä mä aattelin et on tyhmä seurata.. mutta 

nyt musta on tosi kiva seurata... et se on sellanen mikä on kyllä jääny. Oisin voinu 

olla aktiivisempi HeiaHeian suhteen. Mut nytku oon päässy tonne juttuun mukaan 

niin kyllä mä voisin sitä ruveta aktiivisemmin käyttää. Et vaikka ku siellä on se 

15min koirankävelytys vaihtoehtona niin miksen sit laittais sitä... et mä olen aika 

lailla tyytyväinen omiin suorituksiin.” 
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Osa ilmoitti heti alussa, ettei halunnut käyttää HeiaHeiaa. Syyt liittyivät esimerkiksi 

HeiaHeian teknologisen muodon vieroksumiseen ja seurannan hyödyttömäksi kokemiseen. 

Jotkut myös saattoivat ahdistua aktiivisuuden seuraamisesta. 

“Kerääntyy jos kerääntyy. Kyl mä tiiän ite jos mä liikkunu, et kyl sä tiiät jos oot 

liikkunu 2000 tai sen 10000 askelta päivässä. Mähän annoin viimeks jo 

palautetta, että muahan ei kiinnosta yhtään pelata minkään kännykän kanssa että 

ei kiinnosta... oon sitä ikäkuntaa. Ei oo mun juttu. En oo käyttäny ollenkaan.” 

Työyhteisön yhteiset FA-tavoitteet (BCT:t 1, 2, 3, 6 ja 8). Työyhteisön sisäisiä FA 

yhteishaasteita olivat 2,5h liikuntaa/vko, 10 000 askelta/pv ja portaiden käyttö. Jos tavoitteet 

täyttyivät jo olemassa olevilla FA tavoilla, kyseessä oli aktiiviosallistujalle lähinnä 

merkitsemiseen ja jakamiseen liittyvä toiminto. Jos kyseessä oli uuteen tapaan liittyvä tavoite, 

yhteistavoitteet saivat aikaan muutoksia FA:ssa ja siihen liittyvissä aikomuksissa. Uudet tavat 

pysyivät yhteistavoitteille rajatun ajan, mutta jäivät pian niiden loppumisen jälkeen. 

Haastatelluista kaksi osallistuivat aktiivisesti kaikkiin työyhteisön yhteisiin tavoitteisiin, eli he 

toteuttivat, merkitsivät ja jakoivat muiden kanssa tavoitteena ollutta toimintaa. Syitä 

inaktiiviseen osallistumiseen olivat tietämättömyys (ei päässyt luennoille/käyttänyt 

HeiaHeiaa), suoritusten merkitsemisen vaivalloiseksi kokeminen ja yhdessä suorittamiseen 

liittyvä motivaation puute (BCT 3). Useat kutsuivat itseään “hiljaisiksi osallistujiksi”, eli 

henkilöksi, joka arvioivat toteuttavansa kysyttyä toimintoa, mutta eivät systemaattisesti niitä 

merkinneet tai jakaneet. Työyhteisön sisäisten tavoitteiden olemassaolo näkyi kuitenkin 

työympäristössä, jälleen lisäsi tietoisuutta aktiivisuudesta ja saattoi aktivoida myös hiljaisia 

osallistujia. 

“Kyllä ne yhteistavoitteet huomaa, vaikka on tällanen hiljanen osallistuja niin 

silti tulee sellanen paine ja halu tehdä niiden tavotteiden mukaan... mut mun 

mielestä se on sellanen positiivinen juttu.” 
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Core-kysymykset (BCT:t 5, 9). Osa haastatelluista koki Core-kysymysten pohtimisen tärkeäksi 

ja ajankohtaiseksi, toiset tärkeäksi muttei ajankohtaiseksi ja toiset turhiksi, sillä he kokivat 

tuntevansa itsensä jo riittävän hyvin. Monet haastatelluista kokivat kysymyksiin vastaamisen 

haastavaksi ja käsitteen laajaksi, moniulotteiseksi ja monimutkaiseksi. Kysymykset koskien 

Coren ja fyysisen aktiivisuuden yhteyttä tuottivat useita erilaisia käsityksiä. Jotkut yhdistivät 

sen liikunnan itseisarvoon ja FA identiteettiin, toiset puolestaan muihin elämänsä tärkeisiin 

arvoihin, kuten töissä suoriutumiseen, toimintakykyiseen vanhenemiseen ja lasten elämässä 

mukana olemiseen. Kahdella haastatellulla fyysiseen aktiivisuuteen liittyvät tavoitteet 

muuttuivat esteettisistä hyvinvointia koskeviksi, tosin jäi epäselväksi olivatko muutokset 

seurausta Core-pohdinnoista. Kysymyksiä jäsentäneillä fyysisen aktiivisuuden näkeminen 

hyödyllisenä muiden arvojen saavuttamisessa loi motivaatiota pitkäjänteiselle aktiivisuudelle. 

Toisin sanoen Core:n pohtiminen vaikutti osallistujien asenneuskomusten kautta aikomuksiin 

olla fyysisesti aktiivisia. 

”…yks selkee ja aika vahva sektori on isyys ja isänä oleminen ja sitä kautta 

päästään kykyyn olla mukana vilkkaan ja aktiivisen kaverin elämässä 

mahdollisimman hyvin ja vahvasti tulevinakin vuosina, ni se on aika iso 

motivaattori ja ku se sit vaikuttaa ylipäätään omaan vireystilaan ja jaksamiseen 

ja energisyyteen.” 

6.2.4 Muita huomioita vastauksista 

Tunnekokemusten ja identiteen merkitys. Asenteista etenkin fyysiseen aktiivisuuteen liitetyt 

tunneperäiset odotukset ja identiteettikuvat korostuivat kunkin ryhmän vastauksissa. 

Tunneperäiset odotukset ylittivät merkityksessään hyötyodotukset. Tämä on yhtäläinen Lowe, 

ym. (2011) tutkimustulosten kanssa ja saattaa osittain selittää sitä, että Tyypin A ja B 

ryhmissä tapahtui eniten myönteisiä muutoksia fyysisessä aktiivisuudessa. Näistä 

molemmissa ryhmissä esitettiin runsaasti positiivisia tunnekokemuksia fyysisestä 

aktiivisuudesta ja niitä osattiin käyttää myös motivointikeinona sen harjoittamisessa. Kaikki 

haastatellut kuvasivat itseään tietyn tyyppisenä liikkujana. Kuvaukset olivat yhteydessä 

aiempaan toimintaan liikuntaan liittyen. Etenkin Tyypin A ja Tyypin C henkilöt kuvasivat 

liikuntaa tai sen puutetta osana identiteettiään. 
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Huomattavia koettuun kontrolliin vaikuttaneita tekijöitä. Tärkeimpiä koettuja esteitä olivat 

ajan ja/tai energian riittämättömyys ja vuodenaika. 11 haastatellusta 10 kertoi kokevansa 

talven olevan merkittävä fyysisen aktiivisuuden este ja kesän kannuste. Tämä saattaa selittää 

osaltaan kyselytuloksissa ilmennyttä toivetta lisätä fyysistä aktiivisuutta, vaikka IPAQ-

kyselyosion mukaan talvella oltiin fyysisesti aktiivisimpia. Huomion arvoista oli myös, että 

henkilöstä riippuen sama asia, kuten lapset tai koira, saatettiin tulkita sekä esteenä tai 

kannusteena. Tyyppi A:t kokivat ne tyypillisesti esteenä ja Tyypit B ja C kannusteena. Erot 

kokemuksissa näyttävät johtuvan eroavista lähtötasoista, odotuksista ja fyysisen aktiivisuuden 

ja sen riittävyyden määritelmästä. Niille, jotka olivat aktiivisia kuntoliikkujia tai harrastajia, 

edellä mainitut asiat olivat esteitä sitä toteuttaa. Niille, jotka lähtökohtaisesti olivat vähemmän 

aktiivisia, ne toimivat kannusteena.  

Heterogeenisyys subjektiivisen normin kokemuksissa ja seurauksissa. Haastatteluvastauksista 

subjektiivinen normi jakautui kokemuksiin sosiaalisista paineista ja vertaisryhmään 

vertaamisesta. Suurin osa haastatelluista ei kokenut sosiaalista painetta suorittaa liikuntaa, 

sillä sen harjoittaminen koettiin vahvasti ”omana asiana”. Toisilla ulkopuolinen paine lisäsi, 

toisilla taas puolestaan lannisti motivaatiota. Myös vertaisryhmään vertaaminen jakoi 

kokemuksia. Joillain vertailu sai aikaan liikuntamotivaation nousun, mutta useat kertoivat 

tilanteista, joissa vertailu oli aiheuttanut liikuntamotivaation laskun. Erot näyttivät olleen 

Tyypistä riippumattomia, sillä kustakin ryhmästä löytyi kaikkia.  
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7 POHDINTA 

Tässä tutkimuksessa arvioitiin Hintsa-hyvinvointiohjelman vaikutuksia yrityksen 

työntekijöiden fyysiseen aktiivisuuteen ja siihen liittyviin aikomuksiin. Tulkintahypoteesi oli, 

että suunnitellun käyttäytymisen teoria ennustaa ja selittää fyysistä aktiivisuutta ja että se 

sopii Hintsa-mallin teoreettiseksi viitekehykseksi. Alakysymykset muodostuivat seuraavasti: 

muuttuiko työntekijöiden fyysinen aktiivisuus, muuttuivatko aikomukset ja sen osatekijät sekä 

toimivatko käytetyt työkalut ja tekniikat. Tutkimushypoteesit olivat, että fyysinen aktiivisuus 

kasvaa (1a) ja istuminen vähenee (1b), aikomukset harjoittaa FA kasvavat (2a), FA-asenne 

muuttuu myönteisemmäksi (2b), subjektiivinen normi suurenee (2c) ja koettu kontrolli 

vahvistuu (2d). Lisäksi oletettiin, että käytetyistä työkaluista luennot vaikuttavat asenteeseen 

(3a) ja HeiaHeian käyttö koettuun kontrolliin (3b). Koko tutkimusjoukkoa koskevaa tietoa 

selvitettiin kyselyillä. Haastattelujen avulla pyrittiin ymmärtämään syvemmin yksilötason 

muutoksia sekä syy-seuraussuhteita käytöksenmuutosprosessissa. Tutkimusjoukkoa 

koskevien kyselyjen perusteella aikomuksissa tai fyysisessä aktiivisuudessa ei tapahtunut 

tilastollisesti merkitseviä muutoksia, eivätkä tutkimushypoteesit käyneet toteen. Haastattelut 

osoittivat merkittäviä yksilötason muutoksia aikomuksissa ja sen osatekijöissä ja merkittäviä 

yksilötason muutoksia terveyttä edistävässä fyysisessä aktiivisuudessa. Tekniikoiden ja 

työkalujen käyttöaste ja -kokemukset vaihtelivat runsaasti, mikä oli yhteydessä niiden 

koettuun vaikuttavuuteen.  

7.1 Päätulokset ja johtopäätökset 

Kyselyt. Kyselytulosten perusteella tutkimusjoukon fyysisen aktiivisuuden määrässä tapahtui 

pieniä, muttei tilastollisesti merkittäviä, myönteisiä muutoksia kaikissa mitatuissa fyysisen 

aktiivisuuden osa-alueissa (n=14). Istumisen maksimiaika laski kahdella tunnilla ja kussakin 

aktiivisuuden osa-alueessa tapahtui pientä nousua lähtötasosta. Tutkimuksen lopussa 

osallistujien aikomukset lisätä fyysistä aktiivisuutta olivat laskeneet, asenteet olivat 

muuttuneet kielteisemmiksi ja subjektiivinen normi heikentynyt. Koettu kontrolli oli hieman 

kasvanut. Työkalujen ja tekniikoiden käytössä oli huomattavaa vaihtelua (n=12) eikä niiden 
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käyttö korreloinut tutkimushypoteeseissa esitettyihin SKT-muuttujien muutosten kanssa 

(n=11). Näin ollen kyselytulosten perusteella mikään tutkimushypoteeseista ei käynyt toteen.  

Muita kiinnostavia yhteyksiä kuitenkin löytyi. Kokonaisaktiivisuuden muutos korreloi 

positiivisesti ja tilastollisesti erittäin merkitsevästi kävelyn muutoksen (r=0.841, p=0.001) ja 

raskaan (r=0.887, p=0.000) muutoksen kanssa. Mielenkiintoista oli, että kävelyn muutos ja 

raskaan fyysisen aktiivisuuden muutos olivat lähes yhtä voimakkaassa yhteydessä 

kokonaisaktiivisuuden muutokseen. Toinen mielenkiintoinen seikka oli, että asenteen muutos 

korreloi tilastollisesti merkitsevästi raskaan fyysisen aktiivisuuden (r=0.660, p=0.032) ja 

istumisajan (r=-0.660, p=0.27) muutosten kanssa. On kuitenkin otettava huomioon, että 

tulokset ovat lähinnä spekulatiivisia, sillä tutkimusjoukko oli lopulta erittäin pieni. 

Haastattelut. Haastattelut antoivat tukea asetetuille tutkimushypoteeseille, etenkin 

hypoteeseille 1a ja b, 2a–c sekä 3a–c. Haastattelujen perusteella kaikissa ryhmissä tapahtui 

muutoksia aikomuksissa ja Tyypin A ja B osallistujien keskuudessa myös fyysisessä 

aktiivisuudessa. Tyyppi A:t lisäsivät kehonhuoltoa ja Tyyppi B arkiaktiivisuutta ja 

kehonhuoltoa ja heidän kuntoliikunnan harjoittamisestaan tuli säännöllisempää. Tyyppi C:n 

kohdalla ei tapahtunut muutoksia fyysisessä aktiivisuudessa, mutta aikomukset lisätä 

kuntoliikuntaa kasvoivat. Etenkin myönteiset asenteet arkiaktiivisuutta, kuntoliikuntaa ja 

kehonhuoltoa kohtaan lisääntyivät ja se selitti voimakkaampia aikomuksia harjoittaa niitä. 

Osallistujien uskomukset liittyen kevyiden ja lyhyiden aktiivisuusmuotojen ja kehonhuollon 

hyödyllisyyteen ja voimaharjoittelun tärkeyteen terveyden kannalta kasvoivat. Useat 

omaksuivat uskomuksen ”pienikin on merkittävää”. Pienempien liikuntasuoritusten 

tekemiseen liitettiin vähemmän esteitä, mikä johti suurempaan koettuun kontrolliin ja tämän 

myötä suurempaan todennäköisyyteen toteuttaa aktiivisuutta. Ilmiö korostui tilanteissa, joissa 

aikomus toteuttaa liikuntaa syystä tai toisesta estyi (esim. työpäivän yllättävä piteneminen). 

”Pienikin on merkittävää” ajatuksen koettiin näissä tilanteissa kannustavan aktivoitumaan 

edes kevyesti tai lyhyesti aiemmin totutun passiivisuuden sijaan. Ilmiö heijastaa Ajzenin 

(1991) alkuperäistä teoriaa, jonka mukaan koetun kontrollin merkitys aktiivisuuden 

aikaansaamisessa korostuu tilanteissa, joissa toiminnan todellinen kontrolli estyy. Muita 
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merkittäviä yksilötason muutoksia olivat FA-tavoitteiden muuttuminen esteettisistä 

hyvinvointia edistäviin ja armollisempi suhtautuminen itseen tilanteissa, joissa aktiivisuutta ei 

voitu toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan. Haastatelluista 3 oli erittäin tyytyväisiä, 5 

oli tyytyväisiä ja 3 oli tyytymätöntä aktiivisuudessa tapahtuneisiin muutoksiin. Tyytyväisiä 

yhdisti myönteinen asenne fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointiohjelmaa kohtaan. 

Tyytymättömiä puolestaan yhdisti kielteinen asenne fyysistä aktiivisuutta ja/tai 

hyvinvointiohjelmaa kohtaan ja/tai kertoivat useammista koetuista esteistä. 

Tutkimustuloksista löytyy runsaasti yhtymäkohtia aiempiin tutkimuksiin. Marttila ja 

Nupponen (2000) havaitsivat haastattelututkimuksessaan, että terveyttä edistävästä fyysisestä 

aktiivisuudesta puhuttaessa kuntoliikunnan toteuttamista kohtaan koetaan arkiaktiivisuutta 

enemmän sosiaalista painetta ja niihin liitetään huomattavasti enemmän aikomuksiin ja 

aktiivisuuteen vaikuttavia asenne- ja kontrolliuskomuksia. Hyvinvointiohjelman aikana 

aikomusten, normatiivisten, asenne- ja kontrolliuskomusten esiintyminen 

haastatteluaineistossa lisääntyi myös arkiaktiivisuuden ja kehonhuollon kohdalla. 

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin sama, kuin Shafieina ym. (2016) ja Darker ym. (2011) 

määrällisissä tutkimuksissaan: kevyt liikunta lisääntyi hyvinvointiohjelman aikana mutta 

raskas ei, vaikka molempiin liittyvät aikomukset lisääntyivät. Myös muissa tutkimuksissa 

raskaan kuntoliikunnan lisääminen pitkällä aikajänteellä on osoittautunut haastavaksi (Parrot 

ym. 2010; Chatzisarantis & Hagger 2005). Tutkimukseen osallistuneiden puheissa (Tyyppi B 

ja C) rajatut mielikuvat kuntoliikunnan muodoista, niihin liitetyt negatiiviset affektiiviset 

odotukset ja rajoittunut identiteetti liikkujana olivat negatiivisessa yhteydessä kuntoliikunnan 

muutoksiin. Ehkä Chatzisarantis ja Hagger (2005) osuvat oikeaan esittäessään, että 

suunnitellun käyttäytymisen teoria soveltuu ensisijaisesti aikomusten muodostamiseen eikä 

varsinaisen toiminnan toteuttamiseen. Tässä tutkimuksessa kuntoliikunnan (voima- ja 

kestävyysharjoittelu) esteinä olivat ajan- tai energianpuute, puutteet mielekkyydessä tai 

taidoissa. Yleisin mainittu fyysistä aktiivisuutta tukeva ja estävä tekijä oli vuodenaika. 

Aiempien tutkimusten tavoin (Lowe ym. 2002; Clark & Eves 1997; Sallis ym. 1997) 

tunneperäiset esteet korostuivat hyötyodotuksia merkittävämpinä aktiivisuuden ennustajina. 

Kraft ym. (2005) puolestaan osoittivat tutkimuksessaan, että koettu kontrolli on merkittävässä 
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yhteydessä affektiivisiin odotuksiin. Molemmat havainnot ilmentyivät tutkimushaastatteluissa 

ja mahdollisesti selittävät muutosten eroja aktiivisuusmuotojen ja ryhmien välillä.  

 

Aiempien tutkimusten tavoin (Shafieina ym. 2016; Ajzen 2011; Hausenblas ym. 1997) asenne 

ja koettu kontrolli olivat subjektiivista normia selkeämmässä yhteydessä aikomuksiin ja 

toimintaan. Sosiaalisten paineiden kokemuksissa ilmeni vastaajien keskuudessa huomattavia 

eroja ja niillä oli hyvin vaihtelevia vaikutuksia toimintaan. Ihmisten eroavat kokemukset ja 

reaktiot saattavat selittää ristiriitaista ja heikkoa yhteyttä subjektiivisen normin, aikomusten ja 

fyysisen aktiivisuuden välillä. 

 

Työkalujen ja tekniikoiden toimivuus. Fyysisen aktiivisuuden ja aikomusten muutosten lisäksi 

haastattelujen avulla arvioitiin käytettyjen työkalujen (luennot ja HeiaHeia) ja tekniikoiden 

toimivuutta. Haastattelut osoittivat huomattavia eroja käytettyjen työkalujen ja tekniikoiden 

käyttöasteessa ja -kokemuksissa. Yleisesti niiden koettiin lisänneen etenkin tietoisuutta 

omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja siihen liittyvistä valinnoista. 

Tutkimushypoteesi 3a sai näin ollen tukea haastatteluista. Luennot koettiin pääosin 

mielekkäinä ja niillä oli suuri merkitys asenneuskomusten ja aikomusten muutosprosesseissa. 

Shafieina ym. (2016) tekivät samanlaisia havaintoja tutkimuksessaan. Ne koettiin tärkeinä 

muistutuksina, jotka ainakin hetkellisesti aktivoivat. Tämä ilmentää Ajzenin (2011) oletusta 

siitä, että asenteen muodostuminen ja aikomusten toteuttaminen on riippuvaista niiden 

saatavuudesta tietoisuudessa. Muistutus vaikuttaisikin olevan tärkeä tapa aktivoida liikkeelle. 

Tieteellinen lähestymistapa vakuutti kuulijat yhtä lukuun ottamatta.  

HeiaHeia:n käytössä oli suurimmat erot työkalujen käyttöaktiivisuudessa ja -kokemuksissa. 

Aktiivikäyttäjät kertoivat sen olleen tärkein fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttanut väline ja he 

käyttivät sitä monipuolisesti aktiivisuutensa seuraamiseen, suunnitteluun, oppimiseen ja 

kommunikointiin. Monet, etenkin iäkkäät, kuitenkin kokivat sen käytön raskaaksi, 

monimutkaiseksi tai turhaksi ja luopuivat sen käytöstä. HeiaHeiassa aktiivisuuden seuranta 

lisäsi osalla koettua kontrollia ja aktiivisuuden jakaminen subjektiivista normia. 
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Tutkimushypoteesi 3b sai osittaista tukea haastatteluista. Aktiivisuuden seuraaminen ja 

jakaminen lisäsi toisilla aktiivisuutta, mutta aiheutti toisilla ahdistusta. Osa motivoitui 

seuraamisesta, mutteivat HeiaHeiasta. Vertailulla oli sekä aktivoivia että passivoivia 

seurauksia. Sosiaalisen tuen tarpeet olivat henkilö- ja aktiivisuuskohtaisia. Valtaosa 

haastatelluista ei osallistunut yhteistavoitteisiin. Syinä olivat HeiaHeia:n käyttäymättömyys ja 

motivaation puute. 

Yhteistavoitteet keräsivät lähinnä ”hiljaisia osallistujia”. Osallistumisen koettuina esteinä 

olivat HeiaHeian käyttö sekä tiedotusvälineenä että seurantavälineenä tai fyysisen 

aktiivisuuden kokeminen henkilökohtaisena asiana. Yhteistavoitteiden olemassaolo näkyi 

kuitenkin työyhteisössä, mikä aktivoi myös hiljaisia osallistujia. Yhteistavoitteisiin 

osallistuneet kokivat niiden lisänneen sosiaalista painetta, joka puolestaan kannusti 

kohdeaktiivisuuden toteuttamiseen. Näin ollen tutkimushypoteesi 3c sai osittaista tukea 

haastatteluista. 

Suurin osa haastatelluista koki Core-kysymykset tärkeiksi ja fyysiseen aktiivisuuteensa 

liittyväksi asiaksi. Monet kokivat kysymyksiin vastaamisen haastavaksi ja vain osa pystyi 

tarkemmin erittelemään yhteyksiä Core-vastausten ja aktiivisuuskäyttäytymisen välillä. Kaksi 

haastateltua määrittivät fyysisen aktiivisuuden olevan merkittävä väline tärkeiden 

tavoitteiden, kuten hyvänä isänä olemisen, saavuttamisessa. Uskomus voidaan käsittää 

asenteeseen liittyvänä ja se lisäsi aikomuksia olla fyysisesti aktiivinen. Yhden haastatellun 

kohdalla Core-pohdinnat johtivat subjektiivisen normin heikkenemiseen. Kontrolli-

uskomuksissa ei tapahtunut muutosta Core-kysymysten pohdintojen seurauksena. 

Tutkimustulokset havainnollistavat Core-kysymysten monimutkaisuutta ja -ulotteisuutta, 

mutta tarjoavat samalla viitteitä sen mahdollisuuksista toimia terveyskäytöksen muutoksia 

tukevana tekniikkana.   

Tulokset antavat osittaista tukea Tombor ja Michien (2017) tekniikkasuosituksille, joissa 

painotetaan tavoitteenasettelua ja suunnittelua, palautteenantoa ja seurantaa sekä sosiaalista 

tukea. Ennen kaikkea tulokset osoittavat, että on tärkeä huomioida työkalujen ja tekniikoiden 
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käyttöön liittyvät yksilölliset kokemukset ja pohtia, kuinka motivoida osallistujia käyttämään 

tarkoituksenmukaisia menetelmiä tukenaan fyysisen aktiivisuuden muutoksissa.  

7.2 Tutkimuksen laatu ja luotettavuus 

Tutkimusmenetelmiin ja kerättyyn aineistoon liittyy tiettyjä niiden laatua ja luotettavuutta 

heikentäviä tekijöitä. Fyysisen aktiivisuuden muutosten mittaamisessa on syytä ottaa 

huomioon, että tutkimusmenetelmät perustuivat subjektiivisiin arvioihin. Lisäksi kyselyn 

fyysisen aktiivisuuden määritelmä osoittautui liian suppeaksi kuvaamaan terveyttä edistävän 

fyysisen aktiivisuuden muutoksia. Kyselyaineiston laatuun vaikutti vastaajakato toisella ja 

kolmannella kerralla, eikä vastauksia saatu riittävästi kuvaamaan kaikkia ohjelmaan 

osallistuneita. Haastatteluun menetelmänä liittyy laatua ja luotettavuutta rajoittavia tekijöitä. 

Subjektiiviset mittarit. Subjektiivisten mittareiden käyttö oli olennaista tutkitun ilmiön 

olemuksen, esimerkiksi aikomusten, asenteiden, koetun kontrollin ja sosiaalisten paineiden 

kuvaamisessa ja syy-seuraussuhteiden löytämisessä. Fyysisen aktiivisuuden mittarina 

subjektiiviset arviot (IPAQ ja haastattelut) ovat kuitenkin vaillinaisia (Thomas, Nelson & 

Silverman 2005, 269). On todettu, että IPAQ-kyselytutkimuksissa vastaajat usein yliarvioivat 

aktiivisuustasoaan (Rzewnicki, Auweele & Bourdeaudhuij 2003). Etenkään fyysisen 

aktiivisuuden ja terveyden välisiä yhteyksiä ei voida tarkasti itsearviointiin perustuvilla 

menetelmillä todentaa (Shephard 2003). Toisaalta, tässä tutkimuksessa olennaisempaa oli 

tietyssä käytöksessä tapahtuneet muutokset, eikä niinkään fyysisen aktiivisuuden ja terveyden 

välinen suhde. Tällöin kyselyt antoivat riittävän kuvan muutoksista olettaen, että vastaajat 

arvioivat aktiivisuuttaan samalla tavalla kullakin kierroksella.  

Kyselyjen käsitteenmäärittely. Ajzen (2002, 2006) painottaa toiminnan tarkan määrittämisen 

tärkeyttä kyselyjä laatiessa. Tutkimuksen kyselylomakkeissa kohdekäytöstä kuvattiin 

riittämättömästi, sillä siitä puuttui kokonaan laatua koskevat fyysisen aktiivisuuden piirteet, 

joilla on myönteisiä terveyttä edistäviä vaikutuksia. Haastatteluissa selvisi, että monet olivat 

muuttaneet aktiivisuuttaan terveyttä edistävään suuntaan, vaikkei aktiivisuusmäärissä 
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olisikaan tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kuten haastatteluista ilmeni, fyysisen 

aktiivisuuden lisääminen saattaa toisinaan olla jopa terveyttä laskevaa. 

Tutkimusjoukon pienuus. Kuten todettiin, vastausprosentin systemaattinen lasku toisella ja 

kolmannella kyselykierroksella johti käytettävissä olevien vastausten määrän vähäisyyteen. 

Muutosten merkitsevyyttä selvitettiin kaikkiin kyselyihin vastanneiden kesken (n=14) ja 

puutteelliset vastaukset tiputtivat käytettävien vastausmäärää korrelaatiosuhteiden testejä 

varten entisestään (n=11), mitkä rajoittavat huomattavasti merkitsevyys ja 

korrelaatiosuhteiden määrittämistä. On myös huomioitava, että keskilukuja arvioitaessa 

pienessä otannassa yksittäiset muutokset saattavat muuttaa tuloksia huomattavasti. 

Haastatteluista selvisi, että syitä dropoutiin ovat voineet olla kyselyn pituus, virtuaaliversion 

täyttämisen kokeminen raskaaksi sekä joulu- tai kesälomalle jääminen. 

Haastattelujen toteutukseen ja tulkintaan liittyviä huomioita. Haastattelut menetelmänä 

tuottavat aina laatuun ja luotettavuuteen liittyviä ongelmia niin aineiston keruu kuin 

tulkintavaiheessakin (Thomas, Nelson & Silverman 2005, 281; Hirsjärvi & Hurme 184–187). 

Valitut kysymykset saattavat olla johdattelevia, haastattelija voi eleillään tai kommenteillaan 

vaikuttaa vastaajan vastauksiin tai vastaaja saattaa haluta luoda tietyn mielikuvan tai 

miellyttää vastaajaa. Haastattelutilanteissa kävi selkeästi ilmi, että monet ajattelivat 

haastattelijoiden olevan Hintsa Performance Oy:n työntekijöitä, mikä on saattanut vaikuttaa 

annettuihin vastauksiin. Myös haastattelijan harjaantuminen kokemuksen myötä saattaa 

vaikuttaa haastattelujen laatuun (Thomas, Nelson & Silverman 2005, 281). Aineiston keruun 

laatua pyrittiin varmistamaan huolellisella haastattelukysymysten valinnalla, 

etukäteishaastattelulla, riittävien taltiointilaitteiden käyttämisellä ja epäselvyyksien 

selvittämisellä haastateltavilta jälkikäteen sähköpostitse. On otettava huomioon myös 

haastattelujen mahdollinen sivuvaikutus tutkimukseen osallistuneiden fyysiseen 

aktiivisuuteen. Tulosten tulkintavaiheessa tutkija saattaa tehdä vääriä oletuksia ja 

johtopäätöksiä etenkin, jos tutkittuun ilmiöön liittyy tiettyjä odotuksia. Esimerkiksi 

tutkimushypoteesi asetti tiettyjä oletuksia SKT:n paikkansa pitävyydelle. Tutkija huomioi 

tutkimushypoteesin mahdolliset puutteet ja pyrki huomioimaan ne aineiston tulkinnassa. 

Tutkimuksessa hallinnoimaan ennakko-oletuksien vaikutuksia niiden perusteellisella 
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tiedostamisella, huolellisella aineistoon tutustumisella ja tulkintojen varmistamisella 

jälkikäteen haastatelluilta henkilöiltä. 

7.3 Tulosten siirrettävyys ja uskottavuus 

Tutkimusjoukkoon liittyvät piirteet vaikuttivat eniten tulosten siirrettävyyteen. 

Menetelmätriangulaatio sekä lisäsi tiettyjen tulosten uskottavuutta, mutta ristiriidat kysely- ja 

haastattelutulosten välillä vaikeutti tulosten tulkintaa.  

Tutkimusjoukko. Pieni tutkimusjoukko vaikuttaa luonnollisesti tulosten uskottavuuteen ja siitä 

tehtävät tulkinnat ovat lähinnä spekulatiivisia. Lisäksi vapaaehtoisuuteen perustuvat 

tutkimukset usein houkuttelevat jo fyysisesti aktiivisia vastaajia, mikä saattaa vinouttaa 

tuloksia (Eves, Lowell ja Carroll 2002). Tutkimusjoukosta puuttui aktivoitumisen kannalta 

tärkein ryhmä, eli fyysisesti passiiviset ihmiset. Tämä saattaa kertoa heidän vähäisyydestään 

korkeasti koulutettujen joukossa, ettei hyvinvointiohjelma tavoittanut heitä, tai heidän 

haluttomuudestaan osallistua tutkimukseen.  

Myös tutkimusjoukon korkea koulutustaso vaikuttaa tulosten siirrettävyyteen. Shüz, Li, 

Hardinge, McEachan ja Connerin (2017) tuoreen, 99 tutkimusta kattaneen meta-analyysin 

mukaan, koulutustasolla oli merkittävä yhteys FA-aikomusten ja niiden toteutumisen välillä. 

Muissa tutkimuksissa korkean koulutustason on todettu olevan yhteydessä korkeampaan 

fyysiseen aktiivisuuteen (Allan, Sniehotta & Johnston 2013; Goldman, Turra, Rosero-Bixby, 

Weir & Grimmins 2011) ja liikunta interventioihin sitoutumiseen (Picorelli, Pereira, Pereira, 

Felicio & Sherrington 2014). Sen taustalla arvioidaan olevan korkeasti koulutettujen 

valmiudet olla fyysisesti aktiivisia (Shüz ym. 2017), heidän kykynsä etsiä, ymmärtää ja tulkita 

siihen liittyvää tietoa (Goldman ym. 2011), tehdä saamansa tiedon perusteella parempia 

arvioita FA:n riskeistä ja hyödyistä, sekä laatia realistisempia ja järjestelmällisempiä 

suunnitelmia niiden toteuttamiseksi (Allan ym. 2013). Suurella todennäköisyydellä heillä on 

myös paremmat mahdollisuudet saavuttaa FA:n toteuttamiseen vaadittavia resursseja, mikä 

voi epäsuorasti edistää heidän fyysistä aktiivisuuttaan (Goldman ym. 2011). Todettakoon, että 
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tutkimus kohdentuu tarkasti rajattuun ihmisryhmään, eli suurituloisen valtion korkeasti 

koulutettuihin yksilöihin ja siirrettävyys muihin ryhmiin on rajoittunut.  

Tutkimusmenetelmät. Menetelmätriangulaatio lisäsi tulosten uskottavuutta, sillä kyselyt ja 

haastattelut täydensivät toisiaan. Yleisesti yhdistelmämenetelmän hyötyjä todetaan olevan 

tiettyjen menetelmien aiheuttamien systemaattisten vinoutumien ja rajoitusten välttäminen 

sekä validiteetin ja yleistettävyyden kasvu (Helsingin Yliopisto 2006). Tässä tutkimuksessa 

sen käytön tärkeys korostui kyselyn vastausprosentin jäätyä pieniksi ja fyysisen aktiivisuuden 

määritelmän suppeaksi. Haastattelut osoittivat tärkeitä kyselyä koskevia heikkouksia ja 

auttoivat tutkitun ilmiön tarkassa kuvaamisessa ja muuttujien välisten suhteiden 

ymmärtämisessä. Haastattelut vahvistivat osaa kyselytuloksista (esimerkiksi työkalujen ja 

tekniikoiden käyttöön liittyen) ja niistä kävi ilmi mahdollisia selityksiä erinäisiin 

kyselytulosten herättämiin kysymyksiin.  

Kysely- ja haastattelutulosten väliset ristiriidat. Menetelmätriangulaatio oli toisaalta 

tutkimuksen vahvuuksia, toisaalta kysely- ja haastattelutulosten välillä on ristiriitoja, jotka 

vaikeuttavat tulkitsemista. Monet haastatellut kokivat fyysisen aktiivisuutensa lisääntyneen, 

mutta kyselytulokset eivät osoittaneet merkittäviä muutoksia ja osa muutoksista, kuten 

kävelyyn käytetty maksimiaika, olivat laskeneet. Ristiriitaa saattaa selittää esimerkiksi 

kyselyssä tapahtuneet virhearviot, sillä monet tapahtuneista muutoksista liittyivät arkipäivän 

tilanteisiin eikä niitä välttämättä muisteta retrospektiivisesti. Toisaalta taas haastatellut 

saattoivat arvioida aktiivisuutensa lisääntymistä liian optimistisesti, eivätkä aktiivisuuden 

lisäykset riittäneet näkymään aktiivisuuden määrää mitatessa.  

Toinen ristiriita oli, että osallistujat kertoivat haastatteluissa aikomustensa harjoittaa 

kuntoliikuntaa lisääntyneen, mutta kyselytulokset osoittivat aikomusten lisätä FA:ta 

vähentyneen. Yksi selitys tälle on kyselyn ja haastattelun välisen mittauksen pitkä aikaväli. 

Ajzen (2011) kuvaakin suurimman tapojen muodostamisen haasteen liittyvän aikomuksissa 

tapahtuviin muutoksiin. Kolmas ristiriita liittyi asenteisiin FA lisäämistä kohtaan, jotka 

kyselyjen mukaan olivat tutkimuksen lopussa negatiivisemmat, vaikka haastatteluissa useat 

kertoivat suhtautuvansa myönteisesti fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Kyseistä ilmiötä 
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saattaa selittää tyytyväisyyden nousu FA lisäämistä kohtaan. Ristiriitoja punnittaessa on 

huomioitava, että pienessä otannassa (n=14) ääripäät saattavat muuttaa keskiarvoa 

huomattavasti.  

7.4 Tulevaisuuden tutkimussuuntia 

Tutkimuksen laajuus mahdollisti tutkitun ilmiön monipuolisen tarkastelun ja monimutkaisen 

prosessin syy- ja seuraussuhteiden pohtimisen, mikä oli olennaista tutkimusaiheen luonne 

huomioiden. Lisäksi todettakoon, että ne asiat, jotka jäivät tässä tutkimuksessa käsittelemättä, 

esitetään tulevaisuuden tutkimuskohteina. Hirsjärvi ja Hurme (2014, 135) toteavatkin, ettei 

tutkija kaikissa tapauksissa pysty hyödyntämään kaikkea keräämäänsä aineistoa.  

Tulosten vahvistaminen objektiivisilla mittareilla. Tässä tutkimuksessa mitattiin fyysisen 

aktiivisuuden muutoksia subjektiivisilla mittareilla ja eri menetelmät antoivat osittain 

ristiriitaisia tuloksia. Lopulta se, että muuttuiko osallistujien fyysinen aktiivisuus vai ei, jäivät 

muistin ja kokemusten varaan. Tulokset olisi tärkeä vahvistaa objektiivisilla mittareilla ja 

suuremmalla tutkimusjoukolla. Kuten aiemminkin on todettu (Kaushal, Rhodes, Meldrum & 

Spence 2018), fyysisen aktiivisuuden arviot saattavat subjektiivisesti ja objektiivisesti 

mitattuna erota merkittävästi toisistaan.  

Osallistujan lähtökohtien merkityksen selvittäminen. Darker ym. (2010) nostivat lähtökohtien 

merkityksen aikomusten ja fyysisen aktiivisuuden muuttamisessa tärkeäksi tutkimusaiheeksi. 

Tässä tutkimuksessa raotettiin ovea lähtökohtien ymmärtämiselle ja syille siihen, miksi osalla 

samaan hyvinvointiohjelmaan osallistuneista tapahtui muutoksia aktiivisuudessa ja toisilla ei. 

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan saatu tietoa kaikista tärkeimmästä, eli passiivisten 

ryhmästä, joilla ei ole aikomuksia lisätä fyysistä aktiivisuuttaan. Tämän ryhmän tutkiminen ja 

aktivoinnin keinojen löytäminen olisi ensiarvoisen tärkeää aktiivisuuserojen kaventamisessa. 

Tekniikoiden ja työkalujen tehoa määrittävät tekijät. Tekniikoiden ja työkalujen merkitys 

muutosprosessien onnistumisessa on toistaiseksi epäselvä (Samdal ym. 2017), vaikka tiettyjen 

tekniikoiden käytöstä alkaakin olla vakuuttavaa tietoa. Tässä tutkimuksessa tekniikoiden ja 
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työkalujen toimivuutta selitti käyttöaste, jota puolestaan selitti käyttökokemukset. Esimerkiksi 

seuranta, vertailu ja sosiaalinen tuki jakoivat voimakkaasti osallistujien mielipiteitä. 

Tulevaisuudessa olisi tärkeä selvittää juurisyitä etenkin negatiivisten kokemusten taustalla, 

jotta tekniikoita ja työkaluja voitaisiin käyttää tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Core käytöksen muutoksen tekniikkana. Core-käsitystä on ehdotettu vastaukseksi 

pitkäaikaisen motivaation luomiseen. Tietoa Core-käsityksen hallinnasta menetelmänä saatiin 

hyvin rajallisesti tässä tutkimuksessa. Tietoa saatiin siitä, miten ihmiset ymmärtävät sen 

käsitteenä, miten käsitteen ja fyysisen aktiivisuuden välinen suhde ymmärretään sekä 

muutamia esimerkkejä siitä, miten käsityksen hallinta voi muuttaa tiettyjä aikomusten 

osatekijöitä. Core-käsityksen hallinnasta menetelmänä, etenkin aikomusten ylläpidossa 

pitkällä aikavälillä ja suhteessa eri SKT:n osatekijöiden osa-alueisiin olisi mielenkiintoinen 

tutkimuskohde tulevaisuudessa.  

Kuntoliikuntaan aktivoiminen. Vaikka riittävä arkiliikunta ja etenkin passiivisuuden 

vähentäminen ovat terveyden edistämisen kannalta avainasemassa, ei elimistöä reippaasti 

kuormittavan kuntoliikunnan merkitystä voida ohittaa. Tässä, kuten monissa muissakin 

tutkimuksissa, kuntoliikunnassa tehtyihin muutoksiin sitoutuminen pitkällä aikajänteellä on 

havaittu haastavaksi. Tämä tutkimus vahvisti oletusta siitä, ettei aikomus yksistään ei riitä. 

Lisäksi tarvitaan koettua ja todellista kontrollia vahvistavia tekijöitä, jotka mahdollistavat 

fyysistä toimintakykyä kehittävien tapojen oppimisen. Yksi merkittävä kuntoliikunta-

aktiivisuuteen vaikuttanut tekijä tässä tutkimuksessa liittyi sen määrittelytapoihin (esim. 

voimaharjoittelu=kuntosali) ja määritelmään liittyviin uskomuksiin (esim. identiteetti-, 

affektiiviset asenne- ja kontrolliuskomukset). Tulevaisuuden tutkimuksissa olisi 

mielenkiintoista selvittää näiden käsitysten ja uskomusten yhteismerkitystä 

kuntoliikuntakäyttäytymisessä ja sen muuttamisessa. 

7.5 Loppusanat 

Tässä tutkielmassa yllätti ”pienikin on merkittävää” asennemuutoksen yleisyys ja sen 

seuraukset fyysiselle aktiivisuudelle ja aikomuksille. Toinen yllättävä seikka oli, että kävelyn 
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muutos ja raskaan fyysisen aktiivisuuden muutos olivat lähes yhtä voimakkaassa yhteydessä 

kokonaisaktiivisuuden muutokseen. Nämä kaksi havaintoa yhdessä luovat hedelmällisen 

pohjan ajankohtaiselle keskustelulle terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden olemuksesta ja 

sen määrittämisen tärkeydestä toiminnan kannalta. 

Elinolosuhteiden muutosten myötä fyysinen aktiivisuus on kadottanut paikkansa 

luonnollisena osana arkea ja se usein lokeroidaan omaksi, erilliseksi suoritettavaksi 

kokonaisuudekseen. Kuntoliikunnalla on pitkät perinteet terveyttä edistävän fyysisen 

aktiivisuuden määritelmänä ja siihen liitetyt mielikuvat ovat ”raskasta” ja ”aikaa vievää”. 

Kuluneen vuosikymmenen aikana ilmestyneet tutkimukset arkiaktiivisuuden merkityksestä 

terveydelle ovat alkaneet muokata terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden käsitettä ja tietoa 

hyödynnetään jo yhteiskuntatasolla näkyen esimerkiksi uusimmissa 

terveysliikuntasuosituksissa (UKK-instituutti 2010). Yksilötasolla uskomukset TEFA:n 

olemuksesta raskaana ja aikaa vievänä ovat edelleen olemassa, kuten tämäkin tutkimus 

näyttää osoittavan. Edellä kuvailtuun liikuntaan tarvitaan aikaa, energiaa ja motivaatiota ja 

sen muodostaminen tavaksi on vaikeaa etenkin niille, jotka eivät koe lähtökohtaisesti 

motivoituvansa liikunnasta. 

Marttilan ja Nupposen (2000) tutkimuksessa aerobiseen harjoitteluun suhtauduttiin terveyttä 

edistävän liikunnan ja arkiaktiivisuuteen käytännöllisyyden näkökulmasta. Aerobiseen 

harjoitteluun, kuten muihinkin kuntoliikunnan muotoihin, liitetään paljon mielikuvia, 

tavoitteita, odotuksia ja aikomuksia. Sen toteuttaminen on suunnitelmallista ja 

tarkoituksenmukaista suorittamista. Elimistöä runsaasti kuormittava liikunta on epäilemättä 

tärkeää terveyden edistämisessä ja keinoja sen lisäämiseksi on tärkeä etsiä. Arvostettu 

terveysliikuntatutkija Steven Blair (Pesola 2013, 97) kuitenkin toteaa, että pitkälle 

jäsenneltyjen ohjeiden perusteella useimmat ihmiset ajattelevat suositusten alapuolelle jäävän 

liikunnan olevan hyödytöntä. Laajempi käsitys terveyttä edistävästä fyysisestä aktiivisuudesta 

voisi mahdollistaa jouston nykymaailman kuormittavassa, kiireellisessä ja yllätyksellisessä 

ajassa. 
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Mitä tapahtuisi, jos arkiaktiivisuuteen sekä kevyempiin ja lyhyempiin aktiivisuusmuotoihin 

suhtauduttaisiin samanlaisella tarkoituksenmukaisuudella kuin raskaana ja aikaa vievänä 

pidettyyn kuntoliikuntaan? Voisiko ”pienikin on merkittävää” -mentaliteetti edesauttaa 

fyysisen aktiivisuuden tuomista kiinteämmäksi osaksi yksilön arkea? Kenties pienten asioiden 

tekeminen systemaattisesti hyvin voisi toimisi ovena myös isompien liikunta- ja 

hyvinvointitavoitteiden toteutumiselle. Aki Hintsan sanoihin päättäen, ”kukaan ei ole 

täydellinen, mutta jokainen voi pyrkiä päivittäin olemaan hieman parempi.”  
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LIITE 1: Kyselylomakkeen saatekirje  

Hyvä Kuntarahoituksen työntekijä, 
  
Kuntarahoituksen henkilöstöä pyydetään osallistumaan Jyväskylän Yliopiston 
liikuntatieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkimukseen. Tutkimus liittyy 
yrityksessänne 8.4. alkavaan hyvinvointiohjelmaan. Tarkoituksena on selvittää 
ohjelman vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen ja sen yhteyttä koettuun elämänlaatuun.  
  
Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena. Ohjelman aikana toteutetaan kolme kyselyä 
ja niihin vastaaminen onnistuu luentojen yhteydessä/jälkeen. Vastaamiseen menee 
arviolta 20min. ja vastanneiden kesken arvotaan kolme kappaletta Oskari Saaren 
“Voittamisen Anatomia” –kirjaa. 
  
Lisäksi vastausten perusteella valitaan neljä henkilöä haastatteluun (jos vastaaja on 
antanut tähän suostumuksen). Haastatteluja toteutetaan kolme ohjelman aikana. 
Haastatteluun valittuihin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. 
  
Kiitämme etukäteen lahjoittamastasi ajasta ja toivotamme mukavaa loppukevättä! 
  
Eleonoora Hintsa ja Elias Huhtinen 
eleonoora.j.hintsa@jyu.fi, elias.s.huhtinen@jyu.fi 
 
  



 

 

 

LIITE 2: Kyselylomake IPAQ ja SKT  
 
HYVINVOINTIOHJELMAN KYSELYLOMAKE 
Päivä:                                                                  Nimi:                            
Sähköpostiosoite: 
Minua voi pyytää haastateltavaksi:  ☐ Kyllä  ☐Ei 
  
1 OSIO 
  
Seuraavien kysymysten avulla selvitämme fyysiseen aktiivisuuteen käyttämääsi aikaa 
viimeisten 7 päivän aikana. Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin, vaikka et 
pitäisikään itseäsi fyysisesti aktiivisena henkilönä.  Mieti sellaisia aktiviteetteja, joita teet 
töissä, koti- tai pihatöinä, miten liikut paikasta toiseen ja miten vapaa-aikanasi 
harrastat liikuntaa tai urheilet. 
  
1a. Viimeisten 7 päivän aikana kuinka monena päivänä teit raskaita fyysisiä 
aktiviteetteja kuten raskasta nostamista, kaivamista, aerobicia tai nopeavauhtista 
pyöräilyä? Mieti vain sellaisia fyysisiä aktiviteetteja, joita teit vähintään 10 minuuttia 
kerrallaan. 
________ päivänä viikossa tai ___ en ollenkaan    
  
1b. Kuinka paljon tavallisesti käytit aikaa raskaaseen fyysiseen aktiivisuuteen päivässä? 
_____ tuntia ______ minuuttia 

  
2a. Mieti taas vain niitä fyysisiä aktiviteetteja, joita teit vähintään 10 minuutin ajan 
kerrallaan. Viimeisten 7 päivän aikana kuinka monena päivänä teit keskiraskaita 
fyysisiä aktiviteetteja, kuten esineiden nostelua, normaalivauhtista pyöräilyä tai 
tenniksen kaksinpeliä? Älä laske kävelyä mukaan tähän.  
________ päivänä viikossa tai ___ en ollenkaan 
                                                                                     
2b. Kuinka paljon tavallisesti käytit aikaa keskiraskaaseen fyysiseen aktiivisuuteen
 päivässä? _____ tuntia ______ minuuttia 

  
3a. Viimeisten 7 päivän aikana kuinka monena päivänä kävelit vähintään 10 minuuttia 
yhteen menoon? Tähän sisältyy kävely töissä, kotona ja paikasta toiseen tai mitä 
tahansa kävelyä, jota olet tehnyt virkistyäksesi, liikunta harrasteassasi, urheillessa tai 
vapaa-ajallasi. 
________ päivänä viikossa tai ___ en ollenkaan 
                                                                                     
3b. Kuinka paljon tavallisesti käytit aikaa kävelyyn päivässä? 
_____ tuntia ______ minuuttia 

4. Viimeisessä kysymyksessä kysytään aikaa, jonka käytit istumiseen töissä, kotona, 
opiskellessasi ja vapaa-aikanasi. Tähän voi kuulua pöydän ääressä istumista, ystävien 
tapaamista, lukemista ja television katselua istuen tai maaten. Viimeisten 7 päivän 
aikana kuinka paljon tavallisesti käytit aikaa istumiseen päivässä? 
____ tuntia ______ minuuttia 



 

 

 

  
  
 
OSIO 2 
Seuraavat kysymykset liittyvät ajatuksiisi ja tuntemuksiisi fyysisestä aktiivisuudesta. 
Näissä kysymyksissä fyysisellä aktiivisuudella tarkoitamme liikuntaa, joka vähintään 
aiheuttaa hieman hengästymistä, esimerkiksi raskaat pihatyöt, reipas kävely, lenkkeily 
tai pallopelit. 
  
1.  Rastita (X) vaihtoehto, joka kuvaa sinua parhaiten: 

i.           
       ☐ 

En  ole fyysisesti aktiivinen, enkä suunnittele fyysisen aktiivisuuden lisäämistä 
tulevan 6 kuukauden aikana. 

i.           
       ☐ 

En ole fyysisesti aktiivinen, mutta suunnittelen fyysisen aktiivisuuden 
lisäämistä tulevan kuukauden sisällä 

2.               ☐ En ole fyysisesti aktiivinen, mutta olen ollut fyysisesti aktiivinen satunnaisesti 
viimeisen 6 kuukauden aikana. 

3.               ☐ Olen fyysisesti aktiivinen, mutta olen ollut sitä alle 6 kuukauden ajan. 

1.               ☐ Olen ollut fyysisesti aktiivinen säännöllisesti yli 6 kuukauden ajan. 

  

2.  Rastita (X) vaihtoehto, joka kuvaa sinua parhaiten: 

Aion lisätä fyysisen aktiivisuuden määrää seuraavan 6 kuukauden aikana: 

Todennäköi
sesti 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Epätodennä
köisesti 

  erittäin melko hieman neutraali hieman melko erittäi
n 

  

Aion määrätietoisesti lisätä fyysisen aktiivisuuden määrää seuraavan 6 kuukauden 
aikana: 



 

 

 

Todennäköi
sesti 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Epätodennä
köisesti 

  erittäin melko hieman neutraali hieman melko erittäi
n 

  

Yritän lisätä fyysisen aktiivisuuden määrää seuraavan 6 kuukauden aikana: 

Todennäköi
sesti 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Epätodennä
köisesti 

  erittäin melko hieman neutraali hieman melko erittäi
n 

  

  

3.  Rastita (X) vaihtoehto, joka kuvaa sinua parhaiten: 

Minusta fyysisen aktiivisuuden lisääminen seuraavan 6 kuukauden aikana on: 

Hyvä asia   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  Huono asia 

  erittäi
n 

melko hiema
n 

neutraali hieman melko erit
täin 

  

Tylsää   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  Kiinnostavaa 

  erittäi
n 

melko hiema
n 

neutraali hieman melko erit
täin 

  

Terveellistä ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
Epäterveellist
ä 

  erittäi
n 

melko hiema
n 

neutraali hieman melko erit
täin 

  

Hyödyllistä   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  Hyödytöntä 

  erittäi
n 

melko hiema
n 

neutraali hieman melko erit
täin 

  

Helppoa   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  Vaikeaa 

  erittäi
n 

melko hiema
n 

neutraali hieman melko erit
täin 

  



 

 

 

Epämiellyttävä
ä 

  
 
☐ 
erittäi
n 

☐ 
melko 

 
 
☐ 
hiema
n 

☐ 
neutraali 

☐ 
hieman 

☐ 
melko 

☐ 
erit
täin 

 Miellyttävää 

                   

4.     Rastita (X) vaihtoehto, joka kuvaa sinua parhaiten: 

Kuinka varma olet, että tulet lisäämään fyysisen aktiivisuuden määrää 
seuraavan 6 kuukauden aikana aina, kun mahdollista? 

Varma ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Epävar
ma 

  erittäin melko hieman neutraali hie
ma
n 

melko erittäin   

Onko sinulle oikein lisätä fyysisen aktiivisuuden määrää seuraavan 6 kuukauden aikana? 

On 
oikein 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Väärin 

  erittäin melko hieman neutraali hie
ma
n 

melko erittäin   

Olen täysin varma, että tulen lisäämään fyysisen aktiivisuuden määrää seuraavan 6 kuukauden aikana. 

Varma ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Epävar
ma 

  erittäin melko hieman neutraali hie
ma
n 

melko erittäin   

Onko sinulle henkilökohtaisesti tärkeää lisätä fyysisen aktiivisuuden määrää seuraavan 6 kuukauden 
aikana? 

Tärkeää ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐      
 
☐ 

Ei 
lainkaan 

  erittäin melko hieman neutraali hie
ma
n 

melko erittäin tärkeää 



 

 

 

Kuinka kiinnostunut olet fyysisen aktiivisuuden määrän lisäämisestä seuraavan 6 kuukauden aikana? 

Kiinnost
unut 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐      En 

     erittäin melko hieman neutraali hie
ma
n 

melko erittäi
n 

kiinnostunu
t 

Fyysisen aktiivisuuden lisääminen seuraavan 6 kuukauden aikana on minusta: 

Todennä
köistä 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Epätodennä
köistä 

  erittäin melko hieman neutraali hie
ma
n 

melko erittäi
n 

  

Tämän hetkisen tietoni perusteella uskon, että tulen lisäämään fyysisen aktiivisuuden määrää 
seuraavan 6 kuukauden aikana: 

Samaa 
mieltä 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Eri mieltä 

  erittäin melko hieman neutraali hie
ma
n 

melko erittäi
n 

  

Oletko kiinnostunut lisäämään fyysisen aktiivisuuden määrää seuraavan 6 kuukauden aikana? 

Kiinnostun
ut 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐       En 

  erittäin melko hieman neutraali hie
ma
n 

melko erittäi
n 

kiinnostunu
t 

  

5.  Rastita (X) vaihtoehto, joka kuvaa sinua parhaiten: 

Puolisoni/kumppanini mielestä… 

…minun pitäisi lisätä 
fyysisen aktiivisuuden 

määrää  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ …minun ei 
pidä lisätä 
fyysisen 
aktiivisuuden 
määrää eritt

äin 
melko hiem

an 
neutr
aali 

hie
ma
n 

melko erittäi
n 



 

 

 

Ystävieni/kollegoideni mielestä… 

…minun pitäisi lisätä 
fyysisen aktiivisuuden 

määrää  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ …minun ei 
pidä lisätä 
fyysisen 
aktiivisuuden 
määrää 

  eritt
äin 

melko hiem
an 

neutr
aali 

hie
ma
n 

melko erittäi
n 

Terveysalan ammattilaisten/tutkijoiden mielestä… 

…minun pitäisi lisätä 
fyysisen aktiivisuuden 

määrää  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ …minun ei 
pidä lisätä 
fyysisen 
aktiivisuuden 
määrää 

  eritt
äin 

melko hiem
an 

neutr
aali 

hie
ma
n 

melko erittäi
n 

  

Haluan toteuttaa puolisoni/kumppanini toiveita fyysiseen aktiivisuuteen liittyen: 

Samaa mieltä ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Eri mieltä 

  vahvast
i 

melko hiem
an 

neutr
aali 

hie
ma
n 

mel
ko 

erittäin   

Haluan toteuttaa ystävieni/kollegoideni toiveita fyysiseen aktiivisuuteen liittyen: 

Samaa mieltä ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Eri mieltä 

  vahvast
i 

melko hiem
an 

neutr
aali 

hie
ma
n 

mel
ko 

vahvasti   

Haluan toteuttaa terveysalan ammattilaisten/tutkijoiden suosituksia fyysiseen aktiivisuuteen liittyen: 

Samaa mieltä ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Eri mieltä 

  vahvast
i 

melko hiem
an 

neutr
aali 

hie
ma
n 

mel
ko 

vahvasti   

  



 

 

 

6.      Rastita (X) vaihtoehto, joka kuvaa sinua parhaiten: 

Minulle fyysisen aktiivisuuden lisääminen seuraavan 6 kuukauden aikana on: 

Helppoa   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  Vaikeaa 

  erittä
in 

melko hiema
n 

ei 
kumpaa

kaan 

hieman melko erit
täin 

  

Olen täysin varma, että tulen lisäämään fyysistä aktiivisuuttani seuraavan 6 kuukauden aikana. 

Oikein   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  Väärin 

  erittä
in 

melko hiema
n 

ei 
kumpaa

kaan 

hieman  
melko 

erit
täin 

  

Kykenen lisäämään fyysistä aktiivisuuttani seuraavan 6 kuukauden aikana: 

Mahdollista   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  Ei 
mahdollista 

  erittä
in 

melko hiema
n 

ei 
kumpaa

kaan 

hieman melko erit
täin 

  

Pystyn täysin itse vaikuttamaan siihen, että halutessani lisään fyysistä aktiivisuuttani seuraavan 6 
kuukauden aikana: 

Oikein   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  Väärin 

  erittä
in 

melko hiema
n 

ei 
kumpaa

kaan 

hieman melko erit
täin 

  

                         
  
  
  

  
  

  
  
  



 

 

 

LIITE 3: Aiheeseen perehtyneen suostumuslomake 
 
Tiedote Fyysisen aktiivisuuden muutokset ja sen yhteys koettuun elämänlaatuun 
Hintsa Performance Oy:n koulutuksen aikana tutkimukseen osallistujalle: 
  
Hyvä vastaanottaja, 
  
Olemme Liikuntatieteiden opiskelijoita Jyväskylän Yliopistosta ja teemme tutkimusta 
liittyen Hintsa Performance -koulutuksen aikana tapahtuviin muutoksiin fyysisessä 
aktiivisuudessa ja sen yhteydestä koettuun elämänlaatuun. Tutkimuksen tavoitteena 
on lisäksi selvittää syitä mahdollisten elämänlaadun muutosten takana koulutuksen 
aikana. Haastatteluja tulee tutkimuksen aikana kolme kappaletta, sekä mahdollisia 
tarkentavia kysymyksiä haastattelutilanteen jälkeen. Haastatteluun kuluu aikaa noin 30 
minuuttia kerrallaan. Haastattelun tarkoituksena on kartoittaa koulutukseen 
osallistuvien yksilöllisiä kokemuksia ohjelman vaikutuksista. Tilanne tarjoaa 
haastateltavalle mahdollisuuden prosessoida koulutuksen vaikutuksia avoimesti ja 
olla osana kehittämässä koulutuksen toteutusta. Haastattelut nauhoitetaan, 
litteroidaan ja analysoidaan. Tiedot raportoidaan anonyyminä ja eikä niitä luovuteta 
kolmansille osapuolille. Haastateltavalla on oikeus ennen haastattelua, sen aikana tai 
sen jälkeen kieltää materiaalin, tai sen osan, käyttö. 
  
Kiitämme yhteistyöstä! 
  
Eleonoora Hintsa & Elias Huhtinen 
0445354028, 0503239151 
eleonoora.j.hintsa@student.jyu.fi, elsahuht@student.jyu.fi 
11.4.2016 
  
18-vuotiaan ja sitä vanhemman henkilön suostumusasiakirja haastattelututkimukseen  
  
Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen Fyysisen aktiivisuuden muutokset 
Hintsa Performance -koulutuksen aikana ja sen yhteys koettuun elämänlaatuun 
liittyvään haastatteluun. 
  
Olen saanut, lukenut ja ymmärtänyt tutkimusta koskevan tiedotteen (Fyysisen 
aktiivisuuden muutokset Hintsa Performance –koulutuksen aikana ja sen yhteys 
koettuun elämänlaatuun tiedote, päivätty 11.4.2016). Tiedotteesta olen saanut riittävän 
selvityksen tutkimuksesta (tutkimuksen nimi) ja sen yhteydessä suoritettavasta 
tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta. 
  
Tiedotteen sisältö on kerrottu minulle myös suullisesti ja olen saanut riittävän 
vastauksen kaikkiin 
tutkimusta koskeviin kysymyksiini. Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita 
osallistumistani 
tutkimukseen. 
  
Tiedot antoi tutkija _____________________________________________ ___/__. 
201______. 
Olen saanut myös esittää hänelle kysymyksiä tutkimuksesta.  
  



 

 

 

Minulle kerrotaan, mistä minua koskevia tietoja hankitaan (tämän 
haastattelututkimuksen kautta).  
  
Annan luvan itseäni koskevien, tutkimusten kannalta tarpeellisten tietojen keräämisen 
haastattelututkimuksen kautta. Tiedän, että kaikkia tutkimuksen osapuolia sitoo 
salassapitovelvollisuus. Se, mitä kerron, käsitellään luottamuksellisesti ja siten 
koodattuna, että henkilöllisyyttäni ei ole mahdollista selvittää. Kaikkia osapuolia sitoo 
salassapitovelvollisuus. Tutkimustiedot käsitellään luottamuksellisina. 
  
Ymmärrän, että osallistuminen tähän tutkimukseen on vapaaehtoista ja voin perua 
tämän suostumuksen tai keskeyttää osallistumiseni tutkimukseen milloin tahansa 
ennen tutkimuksen päättymistä. Olen tietoinen myös siitä, että keskeyttämiseen 
mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa. 
  
Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen ja suostun 
vapaaehtoisesti tutkimushenkilöksi. 
  
______________________________    ___/__. 201______. 
____________________________ 
Allekirjoitus   Päiväys   Syntymäaika 
  
____________________________ 
_________________________________________________ 
Nimen selvennys  Osoite 
  
Olen kertonut tästä tutkimuksesta tutkimustiedotteen mukaisesti tutkittavalle ja otan 
vastaan tämän 
suostumuksen 
  
______________________________     _________________ 
 _______________________ 
Tutkijan allekirjoitus  Paikka  Päiväys 
  
_____________________________    
Nimen selvennys  
  
______________________________     _________________ 
 _______________________ 
Tutkijan allekirjoitus  Paikka  Päiväys 
  
_____________________________    
Nimen selvennys  
  
Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi kappaletta, joista toinen annetaan 
haastateltavalle ja 
toinen arkistoidaan tutkijan tutkimuskansioon. 
 

  



 

 

 

LIITE 4: Haastatteluteemat ja -kysymykset 

 
1 Haastattelukierros 
 
Lämmittely kysymys: mitä jäi päällimmäisenä mieleen luennolta? 
 
Luennolla annettiin esimerkkejä tavoista lisätä liikuntaa arkeen. Vaikuttiko annettu tieto 
aikomuksiisi muuttaa fyysistä aktiivisuuttasi tulevaisuudessa? 
a. arkiliikunta  
b. kuntoliikunta 
 
Luennolla kerrottiin liikunnan terveyshyödyistä ja liikkumattomuuden haitoista. Vaikuttiko 
tämä aikomuksiisi muuttaa fyysistä aktiivisuuttasi tulevaisuudessa? 
 
Luennolla kerrottiin ns. “Core” -ajattelusta. Kysyttiin kysymykset “kuka olen?”, “mitä 
haluan?” ja “kuka ohjaa toimintaani?”. Mitä ajatuksia tämä herätti? 

c.  Olitko pohtinut tällaisia kysymyksiä aiemmin? 
a. Pohditko niitä luennon jälkeen? 
a. Näetkö tällaisella ajattelulla ja sen jäsentämisellä yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen? 
 
Jäähdyttely kysymys: Millaisilla ajatuksilla tästä eteenpäin? 
 

2 Haastattelukierros  
 
Lämmittely kysymys: Miten ohjelma on sujunut tähän asti? 
 
Olleet sprintit: palautuminen, henkinen energia, ravinto 
 
Oletko kokenut muutoksia elämänlaadussasi kuluneen ohjelman aikana? 
(fyys., psyyk., sos.) 
Mikä siihen on vaikuttanut? 
 
Millaisia ajatuksia syntyy liittyen fyysiseen aktiivisuuteen ja sen mahdollisiin muutoksiin 
koulutuksen aikana? 
 
Osaisitko eritellä mistä muutokset johtuvat? (miten olet kokenut heiaheian käytön ja 
tempaukset ja henkilökohtaisen ohjauksen, coren jäsentyminen?) Miksi? 
 
Oletko tyytyväinen koulutuksen aikana tapahtuneisiin muutoksiin fyysisessä 
aktiivisuudessasi? 
 
Vaikuttiko luento jollain tapaa aikomuksiisi lisätä fyysistä aktiivisuutta? Millä tavalla? 
 
Jäähdyttely kysymys: Onko lisättävää? 
 
3 Haastattelukierros 



 

 

 

 
Lämmittelykysymys: Miten menee, kuinka on sujunut sitten viime näkemän? 
 
Oletko huomannut muutoksia elämänlaadussa (fyysinen, henkinen, sosiaalinen jaksaminen, 
yleinen terveys) sitten viime kerran? Entä jos katsot vuoden verran takaperin? Osaatko sanoa 
esimerkkejä/tarkentaa? Mistä se voisi johtua? 
 
Millaisia ajatuksia syntyy liittyen fyysiseen aktiivisuuteen kuluneen vuoden aikana? Onko 
tapahtunut muutosta? Millaisia? Jos on, niin mikä on saanut muutoksen aikaan/jos ei niin 
miksi muutosta ei ole tapahtunut? Tässä kysymyksessä muistetaan fa eri muodot: 
hyötyliikunta, harrastus/kuntoliikunta yms. 
 
Viimeksi kannustettiin rutiinien ja muistisääntöjen luomiseen, oletko tehnyt sellaisia? 
 
Millaisia kommentteja liittyen työkaluihin: 
a) heiaheian käyttöön (lisäkysymykset: fa seuraaminen, sosiaalinen kanssakäyminen, 
harjoitusohjelmat ja -videomateriaali, tietoiskut) 
b) työyhteisön yhteisiin liikuntatavoitteisiin (2,5h/liikuntaa viikossa, 10000 askelta/päivä, 
porrashaaste) ja millä tavalla ohjelma on näkynyt työyhteisössä? Onko kannustanut 
muuttamaan tapoja f a suhteen? 
c) Luentoihin: mitä jäänyt mieleen? 
Tässä kysymyksessä: jos työkalu kannusti ja sai aikaan liikettä, miten ja miksi? Jos ei, niin 
miltä tietty työkalu tuntunut. 
 
Voisitko antaa esimerkin tilanteesta jossa päätit toimia/olla toimimatta? 
 
Oletko tyytyväinen ohjelman aikana tapahtuneisiin muutoksiin fyysisessä aktiivisuudessasi? 
 
Millaisia suunnitelmia sinulla on liittyen fyysiseen aktiivisuuteen? 
 
Millaisia ajatuksia syntyy liittyen core -kysymyksiin: kuka olet, mitä haluat ja oletko 
kontrollissa? 
 
Oletko tyytyväinen siihen miten käytät aikasi ja energiasi? 
 
Jäähdyttely kysymys: Jos katsot kulunutta vuotta takaperin, mitä jäi käteen? 
 

  



 

 

 

LIITE 5: Hintsa-hyvinvointiohjelmassa käytetyt tekniikat ja työkalut 
 

TAULUKKO 1. Hintsa hyvinvointiohjelmassa käytetyt tekniikat ja työkalut esimerkit BCT –
taksonomian mukaan, sekä erittely työkaluista, joissa niitä käytettiin. BCT:t vapaasti 
suomennettu alkuperäisestä taulukosta (kts. Michie ym. 2013) 
 
 

BCT Selitys ja esimerkki Työkalut, jossa käytetään: 

Tavoitteiden 

asettaminen ja 

toiminnan 

suunnittelu (1) 

Jaetaan toiminta ja lopputulos -tavoitteisiin. 

Jos tavoitteenasetteluun liittyy yksityiskohtainen 

toimintasuunnitelma, kyseessä on toiminnan 

suunnittelu. 

 

Esim. asettaa tavoite… 

...kävellä 10 000 askelta päivittäin. 

(toimintatavoite) 

...laihduttaa 5kg. (lopputulos tavoite) 

...kävellä töihin joka päivä, jolloin tulee 10 000 

askelta/päivä. (toiminnan suunnittelu) 

● HeiaHeia: itsenäisesti asetetut 
tavoitteet, valmiit liikuntaohjelmat 

● Yhteistavoitteiden asettaminen ja 
toteutumisen seuraaminen 
(luennoilla ja HeiaHeiassa) 

● Luennot: kannustettiin 
henkilökohtaisten FA tavoitteiden 
asettamiseen 

Seuranta ja 

palautteenanto (2) 

Seurataan ja annetaan palautetta toiminnan ja 

tavoitteiden edistymisestä. Eritellään toteuttajataho 

(itse/muut) ja kohde (toiminta/loppulutos). 

 

Esim. toteutuneiden liikuntakertojen 

ylösmerkitseminen omatoimisesti (omt. toiminnan 

seuranta) 

 

Valmentaja antaa palautetta liikuntasuorituksesta 

(toiminnan seuranta ja palautteenanto 

ulkopuoliselta taholta) 

● HeiaHeia: itsenäinen FA seuranta, 
vertaispalaute kommentein ja 
“tykkäyksin”, automatisoitu palaute 
digiohjelman kautta perustuen FA 
merkintöihin 

● Luennot: Aktiivisuusrannekkeiden 
käyttöön kannustettiin 

● Vertaispalaute (esim. ryhdin 
läpikäyminen pareittain) 

Sosiaalinen tuki (3) Aktiivisesti ohjataan tai helpotetaan 

ulkopuolisen tuen hankkimista. Määrittelemätöntä 

(3.1), käytännöllistä (3.2) tai emotionaalista (3.3).  

 

Esim. kehottaa etsimään salikaveri 

(määrittelemätön) 

 

Pyytää sairaanhoitajaa tuomaan lääke tiettynä 

ajankohtana. (käytännöllinen)  

● Valmennus: valmentaja 
sosiaalisena tukena (kaikki muodot) 

● HeiaHeia: kaveri -verkoston 
luominen, kannustaminen 
kommentein ja “tykkäyksin” (erit. 
emot.), ohjelman omat 
kannustusviestit ja muistutukset 

● Muu: keskusteluissa kannustus ja 
muistutus, liikuntaryhmiin 
osallistuminen yms.  

●  



 

 

 

 

Kehottaa etsimään kaveri, jolle soittaa 

motivaatiopulan iskiessä. 

(emotionaalinen) 

Tiedon 

muokkaaminen (4):  

Kognitiivisten hermoratojen uudelleen ohjaamista 

antamalla vaihtoehtoisia ajatusmalleja toimintaan 

liittyen. Voidaan uudistaa toimintamalleja (4.1) tai 

kiinnittää huomio toiminnan korrelaatteihin (4.2), 

eli tilanteisiin, tunteisiin ja tapahtumiin, jotka 

ennustavat toimintaa. 

 

Esim. kehottaa seisomaan työskennellessä 

istumisen sijaan. (toimintamallin uudistaminen) 

 

Kehottaa seuraamaan tilanteita, jolloin liikkeelle 

lähtö tuntuu hankalalta. (toiminnan korrelaatit) 

● Luennot: paljon käytännön 
esimerkkejä FA lisäämisestä arkeen 
ja vapaa-aikaan. Ohjeistettiin 
seuraamaan toiminnan 
korrelaatteja.  

● HeiaHeia: ohjevideot eri 
liikuntamuotoihin, ohjeet 
liikuntaohjelman aloittamiseen 

●  

Toiminnan 

luonnolliset 

seuraukset (5) 

Toiminnan luonnollisista fyysisistä, psyykkisistä, 

sosiaalisista ja emotionaalisista seurauksista 

kertominen. 

 

Esim. FA:n välittömistä ja välillisistä 

terveysvaikutuksista (fyys., psyyk., sos. & emot.) 

kertominen tai kehotus tarkkailla niiden 

ilmentymistä henkilökohtaisessa elämässä 

● Luennot: FA:n terveysvaikutuksista 
kertominen perustuen uusimpiin 
tutkimustuloksiin 

● HeiaHeia: tietoiskut liittyen FA:n 
terveysvaikutuksiin 

Vertailu (6) Muotoina demonstraatioon vertaaminen (6.1), 

sosiaalinen vertailu (6.2) ja tieto toiminnan 

hyväksynnästä (6.3). Voidaan vertailla 

lopputulosta tai toimintaa.  

 

Esim. oikean liikeradan näyttö halutussa 

liikuntamuodossa. (demonstraatio) 

 

Annetaan tietoa toisten suorituksista toiminnan 

vertailupohjaksi. (sosiaalinen) 

 

Annetaan tietoa läheisen myönteisestä/kielteisestä 

suhtautumisesta toimintaan. (tieto toiminnan 

hyväksynnästä) 

● HeiaHeia: valmiit ohjevideot eri 
liikuntamuotoihin, kaverian 
kommentit ja “tykkäykset”, 
kaverien FA seuranta 

● Luennot: biomekaniikan 
läpikäyntiä näyttäen ja kokeillen 
liittyen ryhtiin yms. 

Ympäristön Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön muokkaaminen ● Tavallisten pöytien korvaaminen 



 

 

 

muokkaaminen (7) haluttua toimintaa tukevaksi tai ei-haluttua 

toimintaa ehkäiseväksi. 

 

Esim. vesipullon pitäminen pöydällä. (fyys. 

ympäristön muokkaaminen haluttua toimintaa 

tukevaksi) 

 

Kehotus välttää ajanviettoa paljon juovien 

henkilöiden kanssa. (sos. ympäristön 

muokkaaminen ei-haluttua toimintaa ehkäiseväksi) 

sähköisesti säädettävillä pöydillä 
● Kuntosalin järjestäminen 

työpaikalle 
● Yhteisten lounaslenkkien yms. 

liikuntamuotojen järjestäminen 
● Rohkaiseminen liikuntavälineiden 

esille laittoon myös kotona 

Toistot ja aiemman 

toiminnan 

korvaaminen 

uudella (10) 

Uusien tapojen opettaminen toistojen kautta. Ei-

haluttujen toimintojen vaihtaminen 

vaihtoehtoisiin, haluttuihin, toimintamalleihin. 

 

Esim. kehottaa pesemään aina aamuisin hampaat. 

 

Neuvoa lähtemään kävelylle television katsomisen 

sijaan. (toimintamallin muuttaminen) 

● Luennot: annettiin paljon 
esimerkkejä FA lisäämisestä arkeen 
pikku hiljaa, kannustettiin pieniin 
muutoksiin, toistoihin ja rutiinien 
luomiseen, terveyden kannalta 
hyödyllisiin tapoihin. 

● HeiaHeia: muistutusviestit 
(muuta?)  

● Aktiivisuusranneke: ilmoitukset 
(esim. “liiku”) 

● Yhteistavoitteet: tapojen 
muuttamiseen tähtäävät yhteiset 
tavoitteet 

Identiteetti (13)  Identiteetti: muokataan/vahvistetaan ihmisen 

subjektiivista käsitystä itsestään muista erottuvana 

kokonaisuutena.  

Esim. Core:n identiteetti- ja arvokysymykset 

● Luennot: haastetaan ajattelemaan 
omaa “ydintä” sekä ajan ja 
energiankäyttöä 

● Heiaheia: Itsenäisiä tehtäviä ja 
materiaalia 

 

 
 
  



 

 

 

LIITE 6: Erittely haastatteluaineiston teemoista ja koodeista 
 
Tutkimuskysymys Teema koodit Alustavat Koodit Lisätyt Koodit 
Muuttuiko terveyttä 
edistävä fyysinen 
aktiivisuus? 

”Arkiaktiivisuus” 
 
”Kuntoliikunta” 
 
”Kehonhuolto” 

FA Muutos määrä + 
FA Muutos määrä –  
FA Muutos määrä 0 
 
FA Muutos laatu + 
FA Muutos laatu – 
FA Muutos laatu 0 
 
FA Muutos määrittelemätön 

10 000 askelta  
Seisomatyöskentely   
Työmatkaliikunta  
Portaat  
Lihaskunto 
Rullaus 
Venyttely 
Pilates 
Jooga 
Ryhti 

Muuttuivatko SKT -
muuttujat? 

FA Aikomukset 
 
 
Avainsanoja: aikomus, 
intentio, motivaatio, tavoite 

AI FA Muutos + 
AI FA Muutos – 
AI FA Muutos 0 

AI 10 000 askelta 
AI seisomatyöskentely 
AI työmatkaliikunta 
AI portaat 
AI lihaskunto 
AI ryhti 
AI rullaus 
AI pilates 
AI venyttely 
AI jooga 
 

FA Asenne 
 
Avainsanoja: 
Toiminnan kuvaus 
Toiminnan odotettujen 
seurausten kuvaus 
Identiteetti 
Persoonallisuus 
 

A FA+ 
A FA- 
 
A FA Muutos + 
A FA Muutos – 
A FA Muutos 0 

”pienikin on merkittävää” 
A arkiliikunta 
A kehonhuolto 
A lihaskunto 
A kuntosali 
”armollisuus” 

FA Subjektiiviset normit 
 
Avainsanoja: muut, paine, 
vertailu, muiden odotukset, 
muiden tekeminen 

SN FA 
SN FA Muutos + 
SN FA Muutos –  
SN FA Muutos 0 

SN puoliso 
SN terveysalan 
ammattilainen 
SN kollegat 
SN ystävät 

Koettu FA kontrolli 
 
Avainsanoja: FA esteet, FA 
tuki 

KTK FA este 
KTK FA tuki 
KTK FA Muutos + 
KTK FA Muutos – 
KTK FA Muutos 0 

KTK vuodenaika 
KTK Aika 
KTK Energia 
KTK lapset 
KTK koira 
KTK elämänmuutos 
  

Tekniikka  Tavoitteiden asettaminen ja 
suunnittelu 

Tavoitteet + 
Tavoitteet – 
Tavoitteet 0 

BCT muutos TEFA 
 
BCT muutos AI 
 
BCT muutos A 
 
BCT muutos SN 
 
BCT muutos KTK 

 Seuranta ja palautteenanto Seuranta + 
Seuranta – 
Seuranta 0 

 Sosiaalinen tuki Sos tuki + 
Sos tuki – 
Tiedon muok 0 

 Tiedon muokkaaminen Tiedon muok + 
Tiedon muok – 
Tiedon muok 0 

 Toiminnan luonnolliset 
seuraukset 

Toim. Luonnolliset seur + 
Toim. Luonnolliset seur – 
Toim. Luonnolliset seur 0 

 Vertailu Vertailu + 



 

 

 

Vertailu – 
Vertailu 0 

 Ympäristön muokkaaminen Ympäristön muokkaus + 
Ympäristön muokkaus – 
Ympäristön muokkaus 0 

 Toistot ja aiemman 
toiminnan korvaaminen 

Toistot + 
Toistot – 
Toistot 0 

 Identiteetti Identiteetti + 
Identiteetti – 
Identiteetti 0 

Työkalu Luennot Luennot + 
Luennot - 
Luennot 0 

”tuttua tietoa” 
”inspiroiva” 
”ei päässyt” 

 HeiaHeia HeiaHeia + 
HeiaHeia – 
HeiaHeia 0 

”identiteetti” 
”persoona” 
”vaikea” 
”ikä” 
”raskas” 

 Yhteistavoitteet Yhteistavoitteet + 
Yhteistavoitteet – 
Yhteistavoitteet 0 

”hiljainen osallistuja” 
”aktiivinen osallistuja” 
”oma juttu” 

 Askelmittari Askelmittari + 
Askelmittari – 
Askelmittari 0 

”persoona” 
”helppokäyttöinen” 
” 

Core Tiedätkö, kuka olet? 
Tiedätkö, mitä haluat? 
Hallitsetko omaa 
toimintaasi? 

Core + 
Core – 
Core 0 

Core + AI 
Core + A 
Core + SN 
Core + KTK 

Muut: ID ID nr.  
 Sukupuoli SP M 

SP N 
 

 FA lähtötaso FA arkiaktiivisuus ok 
FA arkiaktiivisuus ei 
 
FA voima ok 
FA voima ei 
 
FA kestävyys ok 
FA kestävyys ei 
 
FA kehonhuolto ok 
FA kehonhuolto ei 

Tyyppi A 
 
Tyyppi B 
 
Tyyppi C 

 AI FA lähtötilanne Lähtö AI arki on 
Lähtö AI arki ei 
 
Lähtö AI voima on 
Lähtö AI voima ei 
 
Lähtö AI kestävyys on 
Lähtö AI kestävyys ei 
 
Lähtö AI kehonhuolto on 
Lähtö AI kehonhuolto ei 

Muut  Haastattelukierros Haastattelu 1 
Haastattelu 2 
Haastattelu 3 

 

 
  



 

 

 

LIITE 7: Kyselytulosten tilastolliset tunnusluvut  
 
Istuminen, fyysinen aktiivisuus ja kävely 

  N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

Istuminen 1, h:min/pv 35 4:00 12:00 7:31 1:53 

Istuminen 2, h:min/pv 25 3:00 11:00 6:55 2:16 

Istuminen 3, h:min/pv 15 3:03 10:00 7:24 2:05 

Kävely 1, METmin/vk 35 ,00 7623,00 1018,7571 1287,91018 

Kävely 2, METmin/vk 25 ,00 10279,50 1367,5200 2021,23496 

Kävely 3, METmin/vk 15 297,00 3623,40 1149,0600 950,16033 

Keskiraskas FA 1, 

METmin/vk 

35 ,00 1680,00 422,8571 421,59760 

Keskiraskas FA 2, 

METmin/vk 

23 ,00 3840,00 640,0000 893,14562 

Keskiraskas FA 3, 

METmin/vk 

14 ,00 1260,00 432,0000 355,59355 

Raskas FA 1, METmin/vk 35 ,00 5280,00 1474,2857 1147,15578 

Raskas FA 2, METmin/vk 25 ,00 9600,00 1953,6000 1994,81595 

Raskas FA 3, METmin/vk 14 ,00 3904,00 1650,2857 1219,71670 

Kokonais FA 1, METmin/vk 35 132,00 10983,00 2915,9000 1906,75576 

Kokonais FA 2, METmin/vk 22 1116,00 14826,00 4115,3636 3330,54193 



 

 

 

Kokonais FA 3, METmin/vk 13 777,00 8015,40 3318,3769 1778,59173 

Valid N (listwise) 9         

 
 

SKT -muuttujat: aikomukset, asenne, subjektiivinen normi ja koettu kontrolli 

  N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

Aikomus 1 35 1,00 7,00 2,8476 1,68876 

Aikomus 2 26 1,00 7,00 2,8077 1,80413 

Aikomus 3 15 1,00 7,00 3,2444 2,02550 

Asenne 1 35 1,00 3,50 1,9905 ,57158 

Asenne 2 26 1,00 4,67 2,3718 ,90592 

Asenne 3 15 1,17 4,00 2,5667 1,06682 

Asenteen voimakkuus 1 35 1,25 6,63 2,6250 1,41226 

Asenteen voimakkuus 2 25 1,00 7,00 2,7500 1,59508 

Asenteen voimakkuus 3 14 1,25 7,00 3,2844 2,34896 

Subjektiiviset normit 1 35 ,00 84,00 36,8000 18,35243 

Subjektiiviset normit 2 21 10,00 81,00 41,7143 19,47856 



 

 

 

Subjektiiviset normit 3 13 11,00 147,00 64,1538 35,43267 

Koettu kontrolli_1 35 1,25 5,25 2,8357 ,99621 

Koettu kontrolli 2 25 1,00 5,75 2,9900 1,08128 

Koettu kontrolli 3 14 1,25 6,00 2,8750 1,56202 

Identiteetti_1 35 1,00 6,00 2,1000 1,18694 

Identiteetti 2 26 1,00 5,50 2,2115 1,12404 

Identiteetti 3 15 ,50 4,50 1,6667 1,08012 

      

Valid N (listwise) 10         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 8: Korrelaatiotaulukko 

 


