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TIIVISTELMÄ 

Säännöllinen liikunta on keskeinen osatekijä sekä fyysisen että psyykkisen 

hyvinvoinnin kannalta. Kansainvälisissä tutkimuksissa liikunnan on todettu 

vähenevän murrosiän aikana. Miten saada aikuistuvat nuoret innostumaan 

liikunnasta ja ylläpitämään sitä osana päivittäistä arkeaan, on aihe, josta ei 

vielä ole riittävästi tutkittua tietoa. Esimerkiksi kouluperustaisissa 

liikuntainterventioissa ei liikemittarein mitattuna ole toistaiseksi kyetty 

juurikaan kohottamaan lasten ja nuorten kohtuu- ja raskastehoista liikuntaa.  

Tämä väitöskirja käsittelee keskiasteella opiskelevien suomalaisten 

nuorten liikunnan muutoksia. Sen keskiössä on ollut selvittää, millaisten 

asioiden nuoret tulkitsevat inspiroineen heitä omatoimiseen liikunnan 

lisäämiseen. Työni koostuu kahdesta itsenäisestä tutkimuskokonaisuudesta, 

jotka kumpikin liittyivät laajempaan tutkimusprojektiin. Tutkimusprojektissa 

kehitettiin ja arvioitiin ammattioppilaitoksissa toteutettu Let’s Move It (LMI)        

-liikuntainterventio, jonka suunnittelussa ja arvioinnissa hyödynnettävää 

aineistokokonaisuutta täydentämään tässä tutkimuksessa analysoidut 

aineistot alun perin kerättiin. 

Väitöskirja lähestyy liikuntaa liikuntasuhteen käsitteen kautta. Tässä 

yhteydessä liikuntasuhteen katsotaan olevan osa yksilön elämäntapaa ja 

identiteettiä sekä sisältävän liikunnan käytäntöjen lisäksi liikuntaa koskevat 

asenteet, arvolataukset ja liikunnalle annetut merkitykset 

käyttäytymisvalintoja ohjaavina tekijöinä. Aikaisemmassa nuorten 

liikuntasuhdetta käsitelleessä kirjallisuudessa keskeisiksi liikunnan 

merkityksiksi on tunnistettu kilpailu ja suoriutuminen, terveys ja kunto, 

ilmaisu ja esiintyminen, ilo ja leikki, sosiaalisuus, itsetutkiskelu, kasvu ja 

kehittyminen sekä eri liikuntalajeille ominaiset merkitykset. Liikuntasuhdetta 

voidaan tarkastella neljästä erilaisesta perspektiivistä, jotka ovat 

omakohtainen liikunta, penkkiurheilu, liikunnan tuottaminen ja sportisointi 

eli urheilun merkitysten laajentuminen yhteiskunnan piiriin. Yhteenvedossa 

kysyn, millaisena liikuntaa lisänneet nuoret esittävät suhteensa liikuntaan eli 

mitkä liikuntasuhteen osa-alueet, liikuntaan liitetyt merkitysulottuvuudet ja 

liikunnan jäsennykset kuvataan keskeisinä käyttäytymisen muutoksen 

kannalta. 

Väitöskirjani perustuu kolmeen osatyöhön. Ensimmäinen ja toinen osatyö 

käsittelivät lukiossa ja ammattioppilaitoksessa opiskelevien nuorten 

kilpailukirjoituksia elämänkaarinäkökulmasta. Äidinkielen opettajien kautta 

kerättiin yhteensä 115 esseetä, joista analysoitiin sekä liikunnan 

tulkintakehyksiä että liikunnan muutoksiin johtaneita avaintapahtumia. 

Kolmannessa osatyössä keskityttiin yksilöhaastattelujen avulla ammattiin 

opiskelevien nuorten tulkintoihin liikunnan muutoksista LMI-

liikuntaintervention aikana ja sen jälkeen. Ensimmäiset 34 haastattelua 

pidettiin heti intensiivisen interventio-osuuden päätyttyä. Interventio- ja 
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kontrolliryhmistä kutsuttiin haastatteluun sellaisia nuoria, jotka olivat 

intervention alkaessa arvioineet olevansa vähän liikkuvia. Tälle aineistolle 

tehtiin avaintapahtuma-analyysi, jonka avulla pyrittiin tunnistamaan niitä 

oivalluksia ja prosesseja, joita nuoret puheessaan kuvasivat tärkeinä oman 

liikkumisensa lisäämisen tai ajattelunsa muutoksen kannalta. 

Analyyseissa tunnistettiin kaksi käyttäytymisen muutoksen kannalta 

keskeistä teemaa. Kilpailukirjoituksissa (artikkelit I ja II) käännekohtana 

esitettiin oivallus liikunnan tuomista omakohtaisista hyödyistä, kuten 

onnistumisen kokemuksista, paremmasta olosta ja ulkonäöstä. Ymmärrys 

yhteydestä liikunnan ja oman hyvinvoinnin välillä kuvattiin esimerkiksi 

havahtumisena oman kunnon heikkenemiseen liikunnan vähennyttyä. 

Haastatteluaineistossa merkittävinä virikkeinä näyttäytyivät uudenlainen 

käsitys liikunnasta ja konkreettiset vinkit liikunnan lisäämiseksi omassa 

arkipäivässä. Muutoksen kannalta olennaisimmaksi hahmottui itseä 

hyödyttävän liikunnan jäsentäminen aikaisemmasta poikkeavalla tavalla eli 

ymmärrys kevyen liikunnan positiivisista vaikutuksista omaan terveyteen ja 

hyvinvointiin. (Artikkeli III.) 

Yhteenvetoa varten liikunnan lisäämistä tarkasteltiin aikaisemmassa 

kirjallisuudessa tunnistettujen kahdeksan merkitysulottuvuuden kautta. 

Tällöin havaittiin, että niistä lähes kaikki olivat tavalla tai toisella yhteydessä 

käyttäytymisen muutokseen. Erityisesti kilpailuun ja suorituksiin, terveyteen, 

ilmaisuun sekä eri liikuntalajeihin kohdistuvat merkitykset hahmottuivat 

tärkeiksi suuremman liikunta-aktiivisuuden kimmokkeiksi. Kilpailun ja 

suoriutumisen merkitysulottuvuus kytkeytyi läheisesti lajimerkityksiin, mikä 

aineistossa näyttäytyi onnistumisen kokemusten saamisena tietyn, omalta 

tuntuvan liikuntalajin tai liikkumisen tavan avulla. Terveyden 

merkitysulottuvuus ilmeni niin, että liikunnan lisääminen esitettiin sekä 

keinona välttää terveysongelmia että välineenä kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin saavuttamiseksi ja esimerkiksi työkyvyn ylläpitämiseksi. 

Ilmaisun merkitysulottuvuuteen yhdistyivät ne kuvaukset, joissa tietoisuus 

liikunnan vaikutuksista ulkonäköön käynnisti käyttäytymisen muutoksen. 

Halu muuttaa omaa fyysistä olemusta vaikutti tämän tutkimuksen aineistoissa 

liittyvän erityisesti muiden ihmisten katseeseen ja heiltä saatuun 

palautteeseen – toisin sanottuna siihen, millaisen ulkoisen vaikutelman nuori 

itsestään antaa. 

Näissä aineistoissa ilmennyt keskeisin liikuntasuhteen osa-alue oli 

omakohtainen liikunta, joka esitettiin sekä liikunnan harrastamisena että 

arkisiin toimintoihin sisältyvänä liikkumisena. Penkkiurheiluun, liikunnan 

tuottamiseen ja sportisointiin liittyviä mainintoja aineistoissa ei juurikaan 

ollut. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että aikuistuva nuori voi innostua 

liikkumisesta niin paljon, että se muodostuu hänelle osaksi elämää ja arjen 

rutiineja. Omatoimisen liikunnan lisäämiseen kannustavat tekijät nuorten 

kertomuksissa näyttäisivät rakentuvan hyötyjen kautta: ensinnäkin, missä 

määrin liikkumisesta koetaan koituvan itselle hyödyllisiä asioita ja toiseksi, 
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millaisena itseä hyödyttävä liikkuminen ymmärretään. Väitöskirjan 

aineistojen valossa voidaan kysyä, kannattaisiko 

terveyskäyttäytymisinterventioiden sisällöissä huomioida erilaisia liikunnan 

merkityksiä nykyistä monipuolisemmin haluttaessa innostaa erityisesti vähän 

liikkuvia nuoria liikunnan pariin. Jatkotutkimuksessa kannattaisi edelleen 

selvittää niitä tekijöitä ja merkityksiä, jotka ovat yhteydessä vähän liikkuvien 

nuorten liikunnalliseen aktivoitumiseen. Monimenetelmälliset 

pitkittäistutkimukset, jotka sisällytettäisiin pitkäkestoisiin teoriaperusteisiin 

liikunnanedistämisinterventioihin, voisivat olla tähän sopivin keino. 
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ABSTRACT 

Regular physical activity is a crucial factor in maintaining physical and 

mental well-being.  International evidence has shown a decline in physical 

activity during adolescence. For the time being, there is insufficient knowledge 

about how to inspire adolescents to engage in physical activity and to maintain 

it as a part of their daily routine. For example, school-based physical activity 

interventions have, according to accelerometry measures, so far not been able 

to significantly increase moderate-to-vigorous physical activity among 

children and young people.  

This dissertation explores changes in physical activity among Finnish 

vocational and high school students. It focuses on investigating the events and 

sources of inspiration that, according to participant interpretations, 

contributed to the increase in their physical activity. My work consists of two 

independent parts, both related to a larger research project. The project 

developed and evaluated an intervention implemented in vocational schools, 

namely the Let’s Move It (LMI) intervention. The datasets analysed in this 

study were initially collected for development and evaluation of the LMI 

intervention.  

A key concept in this dissertation is the physical activity relationship, which 

approaches physical activity as part of an individual’s life style and identity. In 

addition to physical activity behaviour, the physical activity relationship 

includes attitudes, values and meanings related to physical activity that guide 

individual choices. According to previous literature on the physical activity 

relationship, salient meanings of physical activity among adolescents are: 

competition and achievement, health and fitness, expression and 

performance, pleasure and play, sociability, self-searching, growth and 

development, as well as various meanings characteristic of different sports. 

The physical activity relationship can be explored from four different 

perspectives: personal physical activity, following sports, production of 

physical activities, and sportisation, that is, how meanings of sports are 

absorbed by wider society. My summary illustrates how adolescents who 

increased their physical activity presented their physical activity relationship. 

In particular, it identifies those perspectives, meanings, and 

conceptualisations of physical activity that they emphasised as important for 

behaviour change.  

My dissertation draws on three sub-studies. In the first and second sub-

study, a life-course perspective was applied to investigate the essay contest 

entries of vocational and high school students. With the help of Finnish 

language teachers, 115 student essays were collected in total. The essays were 

then analysed in order to identify interpretative frames for physical activity 

and critical incidents triggering changes in physical activity. The third sub-

study was based on individual interviews, focusing on vocational school 
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students’ interpretations of changes in their physical activity during and after 

the LMI trial. Thirty-four interviews were conducted immediately after the 

intensive intervention had ended. Recruitment of intervention and control 

arm participants was based on having reported low or moderate activity at 

baseline. The 34 interviews were analysed using the critical incident 

technique, aiming to identify those insights and processes that the participants 

described as crucial for increasing physical activity or changing their thinking 

about physical activity. 

During the analysis phase, two salient themes for behaviour change were 

identified. In the contest essays (articles I and II), the turning point was 

presented as insight into the personal benefits of physical activity, such as 

experiencing success, feeling better, and gaining a more attractive appearance. 

Becoming aware of the association between physical activity and one’s own 

well-being was described, for example, as noticing how a decline in physical 

activity had resulted in becoming less fit. In student interviews, a new 

conceptualisation of physical activity and concrete tips about how to increase 

physical activity in daily life were emphasised as important triggers for 

behaviour change. As the key to behaviour change, participants described 

having acquired a novel way of conceptualising beneficial physical activity, 

particularly understanding the positive effects of light physical activity for 

health and well-being. (Article III.) 

When analysing findings about increasing physical activity via the eight 

meanings previously identified in the existing literature, almost all of them 

were found to relate to behaviour change. Specifically, meanings related to 

competition and achievement, health, expression, and various meanings 

characteristic of different sports seemed to be important triggers for 

increasing physical activity. Meanings related to competition and achievement 

were closely related to the meanings of different sports, for example, in 

descriptions of gaining experiences of success from participating in a certain 

sport or being physically active in a certain way that felt especially suitable for 

oneself. Meanings related to health were expressed in two ways: on the one 

hand, the increase in physical activity was presented as a way of preventing 

and treating health problems and, on the other hand, as a means of achieving 

general well-being and, for example, maintaining work ability. Meanings 

related to expression could be identified in descriptions about how behaviour 

change was triggered via being aware of the consequences of physical activity 

for one’s own appearance. The desire to change one’s own appearance seemed, 

in these datasets, to be more often associated with other people’s gaze and 

their feedback– in other words, to be related to the visual impression given to 

other people. 

Of the perspectives related to the concept of physical activity relationship, 

the most salient one in these datasets was personal physical activity, including 

exercise as well as physical activity related to daily routines. In contrast, 

following sports, production of physical activities, and sportisation were rarely 

mentioned.  
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Based on the results, it can be seen that, during adolescence, young people 

may get inspired by physical activity and adopt it as a part of their life style and 

daily routine. The factors, that young people perceived as inspiring them in 

independently increasing their physical activity, seem to be construed around 

the idea of benefit: firstly, whether being physically active is perceived as 

beneficial for oneself and secondly, what kinds of actions beneficial physical 

activity is perceived to consist of. In light of the datasets analysed in this 

dissertation, it is worth asking whether more diverse meanings of physical 

activity need to be included in the contents of messages in health promoting 

interventions, in case particularly when seeking to inspire young people with 

low physical activity levels to increase their physical activity. Further research 

could continue to explore the various meanings and factors associated with 

increasing physical activity among adolescents with low physical activity 

levels. The most appropriate method for such inquiry might be to integrate 

longitudinal mixed-methods studies into long-term and theory-based physical 

activity interventions. 
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1 JOHDANTO 

”Harrastin liikuntaa lapsuudessani aika paljonkin. Pelasin – – 
seurassa jalkapalloa 6 vuotta ja – – lentopalloa ainakin 5 vuotta. – – 
Lopetin jalkapallon ja lentopallon pelaamisen ala-asteen jälkeen. 
Lentopalloon kiinnostus lopahti kun ei löytynyt kunnon valmentajaa. 
Jalkapallon jouduin lopettamaan, koska ikäisistämme ei tullut enää 
joukkuetta ja olisi pitänyt mennä joko nuorempiin tai vanhempiin 
pelaamaan. Osa kavereistani jatkoi vanhempiin, mutta minä en 
halunnut jatkaa enään. Nykypäivänä en enää harrasta mitään 
säännöllistä urheilua, mutta lenkkeilen joskus koiran kanssa. – –” 

(M18, kirjoituskilpailuun osallistunut opiskelija) 

Kansainvälisesti tarkasteltuna nuorten liikunta-aktiivisuus on alhainen (Elgar 

ym., 2015). Tilanne on sama myös Suomessa, vaikka suomalaisnuorten 

liikkumista on erityisesti pyritty edistämään kansallisten politiikkatoimien ja 

ohjelmien, kuten Liikkuvan koulun avulla (Tammelin ym., 2016). Kun 

kouluikäisten eli 7–18-vuotiaiden tulisi suositusten mukaan liikkua joka päivä 

vähintään yhdestä kahteen tuntia (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013), 

suomalaisista keskiasteella opiskelevista nuorista vain hieman yli 10 

prosenttia raportoi liikkuvansa päivittäin vähintään tunnin verran (THL, 

2017b). Säännöllinen liikunta on yksi keskeisiä yksilön terveyteen ja 

toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä (Strong ym., 2005), mutta nuoruudessa 

omaksuttua elämäntapaa ei ole helppoa muuttaa liikkuvammaksi 

myöhemmässä vaiheessa elämää (Hirvensalo & Lintunen, 2011). 

Tutkimukseen perustuvaa tietoa keinoista, joilla nuorten liikuntatottumuksiin 

voitaisiin tehokkaasti vaikuttaa, on tällä hetkellä olemassa niukasti (Hynynen 

ym., 2016). 

Liikunnalla on osoitettu olevan useita hyötyjä nuorten hyvinvoinnille. 

Säännöllisemmin liikkuvat suomalaisnuoret ovat keskimääräistä 

tyytyväisempiä omaan terveyteensä, kuntoonsa, kehonkuvaansa ja elämäänsä 

ylipäätään (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo, 2019). Tutkimusten mukaan 

aktiivinen liikunnan harrastaminen liittyy esimerkiksi vähäisempään 

ahdistuneisuuteen ja tarkkaavuushäiriöihin, parempiin oppimistuloksiin sekä 

vähäisempiin sosiaalisiin ongelmiin (Kantomaa, Tammelin, Ebeling & 

Taanila, 2010). Runsas istuminen puolestaan liittyy muun muassa 

vähäisempään itsearvostukseen ja heikompaan menestykseen koulussa 

(Tremblay ym., 2011). 

Liikunnan puute on useiden sairauksien riskitekijä. Vähäisen liikunnan on 

todettu olevan yhteydessä lyhyempään elinikään sekä sydän- ja 

verisuonitautien, kakkostyypin diabeteksen sekä rinta- ja suolistosyöpien 

esiintymiseen (esim. Lear ym., 2017; Lee ym., 2012). Sydän- ja 

verisuonitautien riskien kasaantumisen ja liikkumattomuuden välinen yhteys 
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näyttää ilmenevän jo varhaisessa vaiheessa (Pahkala, 2009). Lapsuudessa ja 

nuoruudessa omaksuttu istuva elämäntyyli jatkuu usein samanlaisena läpi 

elämänkaaren (Biddle, Pearson, Ross & Braithwaite, 2010), muodostaen siten 

merkittävän riskin työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiselle. Kansanterveyden 

näkökulmasta työkyvyn heikentyminen on uhka, eivätkä siihen liittyvät kulut 

rajoitu vain sairauslomiin, terveydenhuollon kustannuksiin ja lääkkeisiin. On 

todettu, että liikunnan vähäisyys lapsena ja nuorena heijastuu aikuisiällä 

lyhyempinä työurina, pienempinä verotuloina ja suurempina 

työttömyystukina (Kari, Tammelin, Havas & Pehkonen, 2018). 

Suomessa vuosina 2000–2012 julkaistua tutkimustietoa lasten ja nuorten 

liikunnasta kartoittanut systemaattinen katsaus totesi, että 

suomalaistutkimuksessa erityisen suuri tietoaukko paikantuu liikunnan 

merkitysten ja osallisuuden tarkasteluun (Berg & Piirtola, 2014). On tärkeää, 

ettei merkitysten tutkimuksessa tyydytä vain selvittämään, millaiset 

merkityksenannot erottelevat liikunnallisesti aktiiviset nuoret vähän 

liikkuvista. Jotta saisimme syvempää ymmärrystä liikkumisen muutoksesta, 

liikunnan merkityksiä tulee lähestyä osana dynaamista muutosprosessia 

esimerkiksi selvittämällä, edeltääkö käyttäytymisen muutosta jonkinlainen 

merkitysrakenteiden muutos (Renner, Hankonen, Ghisletta & Absetz, 2011). 

Tämä laadullisia menetelmiä ja yhteiskuntatieteellisiä teorioita 

hyödyntävä väitöstutkimus sijoittuu sosiaalipsykologian tieteenalalle 

yhdistyen sosiaalisen vaikutuksen tutkimusperinteeseen (vrt. suostutteleva 

viestintä, tiedollinen vaikutus, ryhmänormit). Sosiaalipsykologisen 

tutkimuksen ymmärrys käyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden 

moninaisuudesta, kuten yksilön vuorovaikutuksesta sosiaalisen ympäristönsä 

kanssa ja omakohtaisten tulkintojen merkityksellisyydestä, on merkittävästi 

edesauttanut terveyskäyttäytymisen selittämiseen ja muuttamiseen liittyvien 

teoreettisten mallien kehittelyä ja testausta.  (Haukkala, Hankonen & 

Konttinen, 2012). Myös oma työni jäsentyy osaksi laajempaa 

tutkimushanketta, jossa kehitettiin ja testattiin ammatillisille opiskelijoille 

suunnattu Let’s Move It (LMI) -liikuntainterventio (Hankonen ym., 2016). 

Laadullisia tutkimuksia on suositeltu hyödynnettäväksi esimerkiksi 

relevanttien interventiosisältöjen määrittämisessä ja käyttäytymisen 

muutosta estäneiden tekijöiden tunnistamisessa (Campbell ym., 2000; Moore 

ym., 2015). Tutkimukseni ensimmäinen aineisto (artikkelit I ja II) kerättiinkin 

alun perin LMI-interventiomateriaalin suunnittelua varten, kun taas toisen 

aineiston analyysin (artikkeli III) tarkoitus oli auttaa ymmärtämään liikunnan 

muutoksen mekanismeja intervention vaikuttavuutta arvioineen 

kenttäkokeen kontekstissa. Väitöskirjani on näiden kolmen osatutkimuksen 

synteesi ja fokusoituu siihen, millaiset liikunnan merkitykset ovat yhteydessä 

koettuun liikkumisen lisäämiseen. Liikunta ja liikkuminen tarkoittavat tässä 

yhteydessä kaikenlaista fyysistä aktiivisuutta sisältäen niin päivittäiseen 

arkeen kuuluvat liikkeet kuin urheilusuoritukset (Kriska & Caspersen, 1997). 

Väitöskirjassani tarkastelen keskiasteella opiskelevien suomalaisten 

nuorten kuvauksia oman liikkumisensa lisääntymisestä. Kiinnostukseni 
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kohteena on heidän tulkintansa sekä käyttäytymisen muutoksesta, eli 

liikunnan lisäämiseen johtaneista tapahtumista ja kehityspoluista, että 

merkitysten muutoksesta eli niistä liikuntaan liittyvistä arvostuksista ja 

jäsennyksistä, joita he käyttävät kuvatessaan näitä tapahtumia ja polkuja. 

Kysyn, millaisena prosessina liikunnan lisääminen nuorten tulkinnoissa 

näyttäytyy ja millaiset liikunnan merkitykset nousevat tässä prosessissa 

keskeisiksi. 

Työni rakentuu kahdesta osasta: yhteenvedosta ja osatutkimuksista, jotka 

yhdessä muodostavat väitöskirjan kokonaisuuden. Yhteenvedon johdanto-

osaa (luku 1) seuraa nuorten liikuntaa käsittelevä lyhyt kirjallisuuskatsaus 

(luku 2), jossa asemoin työni nuorisotutkimuksen, terveystutkimuksen ja 

yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen risteyskohtaan sekä perustelen 

valitsemani lähestymistavan tarpeellisuuden. Seuraavassa luvussa (luku 3) 

valotan tutkimukseni tieteenfilosofisia lähtökohtia, avaan työlleni keskeistä 

liikuntasuhteen käsitettä ja esitän tutkimuskysymykseni. Taustoituksen 

jälkeen (luku 4) kuvaan tutkimukseni empiirisen aineiston ja analyysissa 

käyttämäni menetelmät sekä pohdin työhöni liittyviä eettisiä kysymyksiä. 

Tulososassa (luku 5) esitän osatutkimusteni keskeisimmät tulokset 

suhteuttaen ne aikaisempaan kirjallisuuteen ja väitöskirjan 

tutkimuskysymyksiin. Lopuksi (luku 6) pohdin tulosteni merkitystä, arvioin 

tutkimukseni vahvuuksia ja heikkouksia sekä esittelen ehdotukseni 

jatkotutkimuksen aiheeksi. 

Vaikka väitöskirjani ensisijainen tarkoitus on hyödyttää liikunnan 

muutoksen tutkimusta tarjoamalla aineksia liikunnan muutosta selittävien 

teorioiden edelleen kehittämiselle, toivon teoksen löytävän tiensä myös 

liikunnan parissa muilla sektoreilla työskentelevien käsiin. Tästä syystä olen 

kirjoittanut teokseni suomeksi ja pyrkinyt tyylillisesti pitäytymään 

yleiskielisessä tekstissä. Kiireistä lukijaa, joka toivoo mahdollisimman 

pikaisesti pääsevänsä kiinni itse asiaan, kehotan seuraavassa luvussa 

esiteltävän kirjallisuuskatsauksen jälkeen siirtymään suoraan tulososaan eli 

lukuun 5. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Vain osa suomalaisista keskiasteen opiskelijoista liikkuu terveytensä ja 

hyvinvointinsa kannalta riittävästi (THL, 2017b), eikä vaikuttavista tavoista 

lisätä heidän liikunta-aktiivisuuttaan ole tarpeeksi tietoa. Laajojen 

tilastolliseen analyysiin perustuvien, luonteeltaan observationaalisten 

tutkimusten avulla pystytään valottamaan liikkumisen suuntaa ja trendejä, 

mutta ne eivät paljasta, miten liikunnallinen elämäntapa omaksutaan 

(Allender, Cowburn & Foster, 2006). Liikunnan lisäämiseen keskittyneissä 

interventiotutkimuksissa tuotettu käyttäytymisen muutos 15–19-vuotiaiden 

keskuudessa näyttäisi olleen vähäistä (esim. Hynynen ym., 2016). Toisaalta 

suomalainen pitkittäistutkimus on osoittanut, että aikuistuminen ei 

välttämättä yhdisty vain liikunnan vähenemiseen (Vanttaja, Tähtinen, 

Zacheus & Koski, 2017).  Koska nuorten liikunnallista aktivoitumista 

elämänkulun aikana on tutkittu niukasti (artikkeli I), ei tiedetä, millaisiin 

siirtymävaiheisiin ja avaintapahtumiin liikunnan lisääntyminen liittyy. Vaikka 

laadullisen näkökulman on nähty sopivan erityisen hyvin 

terveyskäyttäytymisen muutosprosessien tarkasteluun (Huberty ym., 2008), 

ei kirjallisuutta, joka käsittelisi liikunnan lisääntymistä nuorten keskuudessa 

yksilötasolla ja laadullisin menetelmin, ole paljoa olemassa (artikkeli I).  

Esimerkiksi João Martinsin (2015) systemaattisessa laadullisessa 

katsauksessa, jossa keskityttiin 13–18-vuotiaiden nuorten näkemyksiin 

liikunnan kannustimista ja esteistä, erilaiset siirtymävaiheet (kuten 

siirtyminen alakoulusta yläkouluun tai koulusta työmarkkinoille) tulivat esille 

vain liikunnan esteinä. 

Aloitan väitöskirjani taustoituksen katsauksella murrosikäisten ja 

aikuistuvien nuorten liikunnasta ja sen muutoksista tehtyihin aikaisempiin 

tutkimuksiin. Käyn aluksi läpi liikunta-aktiivisuuteen liittyviä taustatekijöitä 

ja sen jälkeen valotan laadullisen prosessiarvioinnin potentiaalia 

terveysinterventioiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Tämän luvun 

kirjallisuuskatsaukseen valitsemani viitteet painottuvat liikunta- ja 

terveystieteisiin sekä yleisemmän tason tietoon. Tutkimusaiheeseeni liittyvää 

syvempää ja erityisempää nuoriso- ja yhteiskuntatieteellistä evidenssiä käyn 

tarkemmin läpi luvussa 5 peilaten sitä tutkimukseni tuloksiin. 

2.1 NUORTEN LIIKKUMISESTA 

”Vuosikymmenestä toiseen kyselytutkimuksissa toistuva lasten ja 
nuorten liikkumisen ja liikunnan harrastamisen ominaispiirre on, että 
liikunnan määrä ja erityisesti ohjattu liikunta vähenevät 
merkittävästi iän myötä. Viimeistään 15 vuoden iässä liikunta-
aktiivisuutta kuvaavat indikaattorit asettuvat uuteen asentoon ja 
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omaehtoisesta liikkumisesta tulee hallitseva liikkumisen ja liikunnan 
muoto.” 

(Hakanen ym., 2019, 15.) 

Liikkuminen vähenee murrosiän aikana kaikkialla maailmassa (Dumith, 

Gigante, Domingues & Kohl, 2011). Suomessa tämä ilmiö on havaittu jo 

pitkään (Hakanen ym., 2019). Tutkimuksissa on todettu, että monen 

suomalaisen liikunta-aktiivisuus vähenee usein jo alakoulusta yläkouluun 

siirryttäessä: vuonna 2010 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan hengästyttävää 

ja hikoiluttavaa liikuntaa päivittäin harrastavia nuoria oli 15-vuotiaiden 

joukossa lähes puolet vähemmän kuin 11-vuotiaiden ikäryhmässä. Muutosta 

näyttäisi selittävän etenkin ohjatusta urheiluharrastuksesta ja koulumatkoilla 

liikkumisesta luopuminen. (Aira ym., 2013.) Osa nuorista vaihtaa 

seuraliikunnan omatoimisiin lajeihin, kuten lenkkeilyyn ja 

kuntosaliharjoitteluun, ja osa luopuu liikunnan harrastamisesta kokonaan 

(Merikivi, Myllyniemi & Salasuo, 2016). Jos liikuntaharrastukset jäävät pois 

eikä koulun lukujärjestykseen sisälly liikuntatunteja, omaehtoinen 

liikkuminen ja arkiaktiivisuus eivät välttämättä riitä liikuntasuositusten 

saavuttamiseen. Elinympäristömme on suunniteltu istuvaa elämäntapaa 

varten: koulutunnit vietetään pulpetissa, matkat bussissa ja vapaa-aika usein 

tietokoneen tai television äärellä. 

Systemaattisten katsausten pohjalta tehdyssä katsauksessa todettiin, että 

lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta ennustavat parhaiten sukupuoli ja ikä 

(Biddle, Atkin, Cavill & Foster, 2011) siten, että pojat liikkuvat tyttöjä 

enemmän ja nuoremmat liikkuvat vanhempia enemmän. Suomessa pojat 

liikkuvat keskimäärin enemmän (Aira ym., 2013; Berg & Piirtola, 2014) ja 

harrastavat yleisemmin joukkuelajeja kuin tytöt (Hakanen ym., 2019). 

Jalkapallon ja jääkiekon peluun on todettu pojilla ennustavan aikuisiän 

liikunta-aktiivisuutta, vaikka harrastusta ei aikuisena jatkettaisi (Telama, 

2009). Vaikka neljä vuotta kestäneessä pitkittäistutkimuksessa vähäinen 

urheilun harrastaminen ennusti liikunnan vähenemistä sekä pojilla että 

tytöillä, liikkumisen muutoksia ennustavat tekijät näyttivät eriytyvän 

sukupuolen mukaan: liikunnan vähenemistä ennustivat pojilla ylipaino ja 

tyytymättömyys omaan elämään, tytöillä tupakointi ja alkoholinkäyttö 

(Rangul ym., 2011). Lisäksi tyttöjen liikunnan muutoksia seuranneessa 

kolmevuotisessa pitkittäistutkimuksessa liikunnan lisääntymistä ennustivat 

alhaisempi painoindeksi ja myönteisempi kehonkuva (Zook, Saksvig, Wu & 

Young, 2014).  

Liikuntaa selittäviä tekijöitä tarkasteltaessa on tärkeää, että yksittäisten 

tekijöiden ohella huomioidaan eri tekijöiden yhteisvaikutukset (Biddle ym., 

2011). Sosiaalisella ympäristöllä ja sosioekonomisella taustalla on keskeinen 

rooli nuorten liikunnassa. Liikunnallisesti aktiiviset vanhemmat näyttävät 

toimivan puskurina liikunnan vähenemiselle (Rangul ym., 2011), ja 

koulutustason nousu vaikuttaisi sekä suojaavan liikunnan vähenemiseltä että 

lisäävän todennäköisyyttä suurempaan liikunta-aktiivisuuteen (Cleland, Ball, 
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Magnussen, Dwyer & Venn, 2009; Rangul ym., 2011). Suomalaisen Lasten ja 

nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan liikuntaa harrastamattomia on 

vähiten korkeammin koulutettujen keskuudessa ja eniten työttömien, 

työvoiman ulkopuolella olevien sekä vanhempainvapaalla olevien 

keskuudessa (Hakanen ym., 2019). Kansainvälisen systemaattisen katsauksen 

mukaan korkean tulotason perheiden nuoret liikkuvat enemmän kuin matalan 

tulotason perheistä lähtöisin olevat (Elgar ym., 2015). Suomessa ammattinsa 

perusteella korkeaan sosioekonomiseen asemaan kuuluvien ja korkeasti 

koulutettujen vanhempien lasten on todettu harrastavan enemmän etenkin 

ohjattua liikuntaa (Haanpää, af Ursin & Matarma, 2012; Palomäki, Laherto, 

Kukkonen, Hakonen & Tammelin, 2016). Suomalaisista ammattioppilaitosta 

käyvistä tytöistä peräti 41 prosenttia ja pojista 37 prosenttia harrastaa 

hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla ainoastaan korkeintaan tunnin viikossa, 

kun lukiolaisten keskuudessa vastaavat osuudet ovat lähes puolet tästä – 

tytöillä 23 prosenttia ja pojilla 21 prosenttia (THL, 2017a). Suomalaisten 

ammattiin opiskelevien liikkumisesta on ylipäätään tehty vain vähän 

tutkimusta (Berg & Piirtola, 2014; Liimakka, Jallinoja & Hankonen, 2013). On 

kuitenkin todettu, että heillä on keskimäärin lukiolaisia heikommat 

taloudelliset resurssit ja välineet liikunnan harrastamiseen (Hankonen ym., 

2017b). 

Erityisesti kyydin saaminen ja se, että perheellä on varaa maksaa harrastus, 

on mainittu liikkumista helpottavina tekijöinä (Haanpää ym., 2012). 

Läheisiltä ihmisiltä saatu tuki ei kuitenkaan rajoitu vain käytännön asioihin 

(Prochaska, Rodgers & Sallis, 2002). Vaikka vanhempien kannustuksen ja 

yhdessä harrastamisen on todettu olevan merkitsevässä yhteydessä nuorten 

liikunta-aktiivisuuteen (Morrissey, Janz, Letuchy, Francis & Levy, 2015; 

Verloigne, Cardon, De Craemer, D’Haese & De Bourdeaudhuij, 2016), 

kehityspsykologisesta näkökulmasta katsottuna kavereiden ja vertaisten 

merkitys voi iän myötä nousta vielä suuremmaksi kuin vanhempien (Dahl, 

Allen, Wilbrecht & Suleiman, 2018) – onhan murrosiän keskeisenä 

kehitystehtävänä saavuttaa kyky itsenäiseen toimintaan ilman riippuvuutta 

omista vanhemmista ja muista aikuisista (Crone & Dahl, 2012). 

Onkin havaittu, että koettu ystävien tuki ennustaa suurempaa 

liikunnallista aktiivisuutta (Young ym., 2018). Merkitseviä tekijöitä liikunnan 

kannalta ovat sekä ystävien seura että heiltä saatu esimerkki, kannustus ja 

rohkaisu (Morrissey ym., 2015; Verloigne ym., 2016). Viisi vuotta kestänyt 

pitkittäistutkimus paljasti sosiaalisten syiden olleen yksi merkittävimmistä 

syistä sekä uuden liikuntaharrastuksen aloittamiselle että sen lopettamiselle. 

Samalla kun mahdollisuus viettää yhteistä aikaa ystävien kanssa kannusti 

aloittamaan uuden lajin, harrastuksesta luopumiseen vaikutti se, etteivät 

kaveritkaan enää harrastaneet. (Murphy, Rowe & Woods, 2017.) On myös 

mahdollista, että kiusaamisen, syrjinnän ja epäasiallisen käytöksen 

kokemukset myötävaikuttavat liikunnan vähenemiseen murrosiässä. 

Suomalaisessa Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa noin kolmasosa 

vastanneista raportoi kokeneensa kiusaamista, syrjintää tai epäasiallista 
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kohtelua liikuntaharrastuksen yhteydessä. Liikuntaa harrastamattomat 

nuoret raportoivat tällaisista kokemuksista yleisemmin kuin seurassa tai 

muualla kuin seurassa liikuntaa harrastavat, ja 15 vuotta täyttäneet 

yleisemmin kuin sitä nuoremmat.   (Hakanen ym., 2019; Salasuo 2019.)  

Geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutuksia verranneessa 

kaksostutkimuksessa havaittiin, että jaettujen ympäristötekijöiden merkitys 

muutosten selittäjänä kasvaa nuorten aikuistuessa (Aaltonen, Ortega-Alonso, 

Kujala & Kaprio, 2013). Tällaisia jaettuja vaikutuksia voisivat olla esimerkiksi 

aikuiseksi tulemiseen liittyvät siirtymät (kuten siirtyminen alakoulusta 

yläkouluun tai koulusta työelämään, vrt. Martins, 2015). Liikunnallisen 

elämäntavan kestävyyttä käsitelleiden katsausten mukaan liikunnan 

muutokset ovatkin usein yhteydessä erilaisiin siirtymävaiheisiin, kuten 

koulun vaihtoon, avioliiton solmimiseen ja raskaaksi tuloon (Engberg ym., 

2012; Hirvensalo & Lintunen, 2011). Esimerkiksi lukiosta (high school) 

korkeakouluun (college) siirtymisen on todettu olevan sellainen elämänvaihe, 

jonka aikana liikunta yleisesti ottaen vähenee (Strong, Parks, Anderson, 

Winett & Davy, 2008). Siirtymävaiheiden merkitys liikunta-aktiivisuudelle 

näyttää olevan siinä, että niiden myötä jokapäiväinen arki muuttuu erilaiseksi 

kuin ennen – tuohan esimerkiksi vanhemmuus elämään aivan uudenlaisia 

velvoitteita. Kun murrosikäisiä ja aikuistuvia suomalaisia nuoria pyydettiin 

arvioimaan erilaisia syitä olla harrastamatta liikuntaa, viidennes 10–14-

vuotiaista ja lähes puolet 15–19-vuotiaista nosti esiin ajan vähyyden. Vähän 

liikkuvista nuorista jopa 57 prosenttia piti ajan puutetta ainakin jonkin verran 

merkittävänä esteenä liikunnalle. Ajan puute vähäisen liikkumisen 

perusteluna näyttää korostuvan varsinkin työssä käyvien ja perheellisten 

joukossa. (Myllyniemi & Berg, 2013.)  

2.2 TUTKIMUKSEN ANTI TERVEYDEN EDISTÄMISELLE 

“Without knowing why things happen and why people do things, we 
run the risk of worthless casual (‘fairy story’) causal theorizing and 
have given up on one of the central tasks of economics and other social 
sciences” 

(Deaton & Cartwright, 2018, 18). 

Liikunnan ylläpitämiseen ja vähenemiseen liittyviä tekijöitä on tutkittu paljon 

– mutta keinoista, joilla vähän liikkuvat nuoret saataisiin lisäämään liikuntaa, 

on vielä riittämättömästi tietoa. Koska koulut ovat paikka, joissa voidaan 

tavoittaa lähes koko ikäluokka, kouluperustaiset interventiot ovat lupaava 

mahdollisuus edistää liikuntaa nuorten keskuudessa (Haanpää ym., 2012) ja 

kaventaa sosioekonomisia terveyseroja (Vander Ploeg, Maximova, McGavock, 

Davis & Veugelers, 2014).  Kansainvälisten katsausten perusteella monissa 

kouluperustaisissa liikuntainterventioissa aikaansaadut muutokset ovat 

kuitenkin olleet lyhytaikaisia (Hynynen ym., 2016), ja niiden vaikutus näyttää 
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parhaimmillaankin olleen pieni tai kohtalainen (Borde, Smith, Sutherland, 

Nathan & Lubans, 2017) ja kiihtyvyysanturilla mitattuna lähes mitätön (Love, 

Adams & van Slujs, 2019). On huomattava, että joissakin 

interventiotutkimuksissa vaikuttavuuden arviointi on perustunut osallistujien 

omaan arvioon liikkumisensa määristä (Hynynen ym., 2016; Pearson, 

Braithwaite & Biddle, 2015), joka on usein korkeampi kuin objektiivisesti 

(esim. kiihtyvyysanturilla) mitattu (Pearson ym., 2015). Objektiiviseen 

liikunnan mittaukseen (kiihtyvyysanturi) perustuvia kouluperustaisia 

liikuntainterventioita verranneessa katsauksessa todettiin, että nykyisillä 

ohjelmilla ei kyetä lisäämään reipasta ja rasittavaa liikuntaa 6–18-vuotiaiden 

keskuudessa (Love ym., 2019). 

Lopputulosten arviointi ei itsessään riitä kertomaan sitä, onko terveyden 

edistämisohjelma toimiva vai ei. Käyttäytymisen muutokseen voivat vaikuttaa 

yhtä lailla sellaiset muuttujat, joihin ohjelmalla on pyritty vaikuttamaan, kuin 

interventiosta riippumattomat muutokset yksilö- ja ympäristötekijöissä 

(Bergh 2013, 80). Vaikuttavien keinojen löytämiseksi on myös olennaista 

erotella, liittyykö vähäinen vaikutus siihen, millaiseksi interventio on 

suunniteltu, vai siihen, ettei ohjelmaa toteutettu suunnitellulla tavalla (Moore 

ym., 2015; Oakley, Strange, Bonell, Allen & Stephenson, 2006). Jos 

interventiotutkimuksissa tyydytään vain ohjelman läpiviemiseen eikä 

prosessiarviointeja tehdä, käyttäytymisen muutoksen mekanismeja on vaikea 

tunnistaa (Deaton & Cartwright, 2018; Grant, Treweek, Dreischulte, Foy & 

Guthrie, 2013). Vaikuttavien terveyden edistämisohjelmien 

jatkokehittäminen edellyttää selvitystä siitä, onko aiemmissa interventioissa 

onnistuttu vaikuttamaan haluttuihin käyttäytymisen muuttujiin ja onko 

mahdollinen onnistuminen yhteydessä todettuun käyttäytymisen muutokseen 

(Craig ym., 2013). Voidaan esimerkiksi olettaa, että terveellisempien 

ruokailutottumusten omaksumiseen ja liikunnan lisäämiseen on mahdollista 

vaikuttaa ryhmätapaamisissa opettamalla osallistujille keinoja käyttäytymisen 

säätelyyn sekä pyrkimällä lisäämään osallistujien ymmärrystä käyttäytymisen 

muutoksen prosessista, motivaatiota uudenlaisen elämäntavan 

omaksumiseen sekä heidän saamaansa tukea ohjaajalta ja muilta ryhmän 

jäseniltä. Mikäli osallistujat onnistuvat omaksumaan terveellisempiä 

ruokailutottumuksia mutta eivät lisäämään liikkumistaan, on mahdollista, 

että kyseisiin käyttäytymisiin vaikuttavat ainakin osittain erilaiset mekanismit 

kuin mitä oletettiin (Gillison ym., 2015). Tämän tutkimiseksi tarvitaan 

prosessien arviointia. 

Prosessiarviointi tuottaa tietoa niin kausaalimekanismeista sekä ohjelman 

kriittisistä komponenteista ja uskollisuudesta sen toteutuksessa (fidelity) kuin 

edellä mainittujen suhteesta lopputulemiin. Se ei siis ole korvaava vaihtoehto 

lopputulemien arvioinnille. (Craig ym., 2013.) Päätöksentekoa ja käytännön 

terveydenedistämistyötä varten tarvitaan kuitenkin – siis lopputuloksien 

ohella – tietoa siitä, millä tavalla interventio vaikuttaa, toisin sanoen 

yksityiskohtaisempaa ymmärrystä tehokkaista ohjelmakomponenteista sekä 

osallistujien reaktioista interventioon ja vuorovaikutuksesta komponenttien 
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kanssa. Jos interventiota kehitettäessä ei ole luotu selkeää logiikkamallia tai 

kausaaliteorian kuvausta, niin apuna voidaan käyttää kausaalimallinnusta 

siitä, millaisen polun kautta intervention oletetaan saavuttavan halutut 

tulokset, ja peilaamalla intervention toteutusta ja mittareita tähän syy-

seuraus-polkuun. (Moore ym., 2015.) Selvittämällä kausaaliketjun heikot 

linkit ja tunnistamalla, mitkä intervention komponentit ovat olennaisia ja 

mitkä tarpeettomia, on mahdollista parantaa interventioiden vaikuttavuutta 

olennaisesti (Oakley ym., 2006) ja kehittää käyttäytymisen muutoksen teoriaa 

edelleen (Rothman, Bartels, Wlaschin & Salovey, 2006). 

Pelkän satunnaistetun koeasetelman perusteella ei voida arvioida 

intervention toimivuutta muissa konteksteissa (esim. muut sosiaaliset ryhmät 

kuin kyseiseen interventioon osallistuneet) tai vahvistaa ohjelman 

suunnittelussa hyödynnetyn teoriaperustan käyttökelpoisuutta (Deaton & 

Cartwright, 2018). Prosessiarvioinnissa kannattaakin hyödyntää 

monimenetelmällisyyttä. Laadulliset tutkimukset voivat auttaa ymmärtämään 

erilaisiin käyttäytymismalleihin johtavia tekijöitä kuten mahdollisia 

muutoksen esteitä sekä itse muutosprosessia ja sen erilaisia lopputulemia, 

mikä puolestaan voi helpottaa tilastollisten analyysien sekä teoriaan ja 

tutkimusoletuksiin liittyvien kysymysten tulkintaa (Campbell ym., 2000; 

Moore ym., 2015). Yksi tapa tunnistaa keskeisiä ohjelmakomponentteja on 

tarkastella intervention reseptiota (Bellg ym., 2004) pyytämällä osallistujia 

esimerkiksi arvioimaan, mitkä interventiosisällöt hyödyttivät heitä eniten ja 

mitkä vähiten (Teel & Leenerts, 2005) tai millaiseksi he kunkin komponentin 

kokivat (Fazzino, Sporn & Befort, 2016). Tämän väitöskirjan kolmannessa 

osatyössä keskeisiä interventiosisältöjä pyrittiin tunnistamaan etsimällä niitä 

tapahtumia ja oivalluksia, joita interventio-ohjelmaan osallistuneet nuoret 

yhdistivät oman liikunta-aktiivisuutensa kasvuun. 
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3 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET JA 
METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 

Mistä puhumme, kun puhumme liikunnasta ja liikunnan muutoksista? Miten 

voimme arvioida, liikkuuko joku paljon vai vähän ja onko hänen liikkumisensa 

lisääntynyt tai vähentynyt? Laadulliset lähestymistavat ja luonnontieteisiin 

perustuva, tilastollisia menetelmiä hyödyntävä tutkimusperinne ovat 

toisistaan poikkeavia. Kun liikunnan tasoja ja muutoksia arvioidaan 

tilastollisin menetelmin, eteneminen on deduktiivista: valitaan jokin 

taustateoria, jota vasten ilmiötä tarkastellaan, johdetaan siitä empiirisesti 

mitattavissa olevat vastineet liikkumiseen liittyville psykososiaalisille, 

muutosmekanismia oletetusti kuvaaville käsitteille ja perustetaan analyysi 

ennalta asetettujen hypoteesien varaan (Eskola & Suoranta, 1998, 19–20, 74–

75). Liikuntainterventioissa liikunnan tasoa ja muutoksia on mitattu 

esimerkiksi kiihtyvyysanturimittausta tai itsearviointia (kyselylomake) 

käyttäen (Hynynen ym., 2016). Laadullisten lähestymistapojen keskiössä taas 

on usein ollut käsitteellisen ymmärryksen tuottaminen arkielämän ilmiöistä 

tarkastelemalla osallistujien merkitysmaailmaa, kokemuksia ja näkemyksiä 

(Pope & Mays, 1995). Interventiotutkimuksiin upotetuissa laadullisissa 

tutkimuksissa on esimerkiksi pyritty tunnistamaan erilaisia teemoja, joita 

haastateltavat käyttävät kuvatessaan kokemuksiaan liikuntainterventioon 

osallistumisesta (Lindqvist, Kostenius & Gard, 2014) ja tunnistettu niiden 

avulla erilaisia liikkujaprofiileja (Kinnafick, Thøgersen-Ntoumani & Duda, 

2014). Laadullinen päättely on perinteisesti ollut induktiivista: aineiston 

perusteella tehdyistä yksittäisistä havainnoista edetään yleisempiin väitteisiin 

sen sijaan, että analyysi perustuisi olemassa olevaan teoriaan tai malliin (Pope 

& Mays, 1995). Laadullista analyysia on kuitenkin mahdollista tehdä myös 

niin, että aineistosta etsitään teoriaan viittaavia aineksia, tai alustavia 

löydöksiä peilataan teoriaa vasten (Eskola & Suoranta, 1998, 151–152). 

Väitöskirjassani lähestyn liikunnan muutosta laadullisin keinoin, nuorten 

liikunnalle antamien merkitysten ja tulkintojen kautta. Tämän luvun aluksi 

taustoitan valitsemaani tarkastelunäkökulmaa teoreettiselta pohjalta ja 

valotan työlleni keskeistä liikuntasuhteen käsitettä. Seuraavaksi pohdin 

laadullisen tutkimuksen haasteita ontologiselta ja epistemologiselta kannalta 

ja perustelen tekemäni metodologiset valinnat. Lopuksi esitän tutkimukseni 

tavoitteet ja tutkimuskysymykseni. 

3.1 KAAOSTEORIASTA LIIKUNNAN MERKITYKSIIN  

”The significant problems of living organisms are seldom those in 
which one can rigidly maintain constant all but two variables. Living 
things are more likely to preset situations in which a half-dozen, or 
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even several dozen quantities are all varying simultaneously, and in 
subtly connected ways. Often they present situations in which the 
essentially important quantities are either non-quantitative, or have 
at any rate eluded identification or measurement up to the moment. 
Thus biological and medical problems often involve the consideration 
of a most complexly organized whole.” 

(Weaver, 1948, 537.) 

Koska kouluperusteisissa liikuntainterventioissa ei tähän saakka ole 

keskimäärin onnistuttu vaikuttamaan lasten ja nuorten reippaaseen ja 

rasittavaan päivittäiseen liikkumiseen kiihtyvyysanturilla mitattuna (Love 

ym., 2019), näyttää siltä, että vaikuttavampien interventioiden suunnittelu 

edellyttää uudenlaisia teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja (Atkin, 

van Sluijs, Dollman, Taylor & Stanley, 2016; Borde ym., 2017). Lähestymällä 

terveyskäyttäytymistä kompleksina, useita toistensa kanssa 

vuorovaikutuksessa olevia toimijoita käsittävänä systeeminä (vrt. Weaver, 

1948) ja tarkastelemalla yksilöllisten, sosiokulttuuristen ja 

ympäristötekijöiden välistä vuorovaikutusta on mahdollista ymmärtää 

liikunnan muutosta syvemmin (Fink, Keyes & Cerdá, 2016). Miten se 

käytännössä toteutetaan, on kysymys, joka voidaan ratkaista useammallakin 

tavalla. Tilastolliseen analyysiin on suositeltu käytettäväksi esimerkiksi 

tietojenkäsittelytieteeseen perustuvia simulaatioita ja malleja. Laadullisin 

menetelmin voidaan hakea käsitystä käyttäytymisen muutoksen tavoista ja 

syistä kiinnittäen erityistä huomiota motivaatiota lisänneisiin oivalluksiin 

sekä siihen, onko muutos ollut suunniteltu vai yllättävä. (Resnicow & Page, 

2008.) 

Aikuistuvien nuorten elämässä liikunta on vain yksi monista keskeisistä 

asioista. Osalle nuorista se on tärkeämpää kuin toisille. Liikunnallisen 

elämäntavan omaksuneille liikunta on niin tärkeää, että sille järjestetään tilaa 

ja aikaa varta vasten. (Koski, 2017.) Koska liikunta-aktiivisuudella on todettu 

olevan yhteyttä liikunnan merkitysten määrään ja niiden voimakkuuteen 

(Koski & Tähtinen, 2005; Koski & Zacheus, 2012), näyttäisi siltä, että 

merkitysten vahvistaminen ja monipuolistaminen voisi olla olennaista 

haluttaessa muokata liikuntakäyttäytymistä (Koski, 2017). Esitän, että 

liikunnan lisäämisen dynaamiseen muutokseen ja sen mahdollisiin syihin 

voidaan ottaa kantaa tarkastelemalla kyseiseen muutokseen liittyviä 

merkityksellisiksi koettuja tapahtumia ja oivalluksia. 

 

Terveyskäyttäytymisen kompleksisuus ja monitasoisuus. Terveyden 

edistämisohjelmissa vaikuttavuutta lähestytään yleensä suoraviivaisesti, 

käsitteellistämällä interventio kausaalisesti lääkeannoksen (dose) tapaan. 

Tällöin huomio kiinnittyy ensisijaisesti siihen, onko interventio onnistuttu 

toteuttamaan suunnitellulla tavalla ja missä määrin kohderyhmään kuuluvat 

henkilöt ovat siihen osallistuneet. Riskinä on, että kun huomio kiinnitetään 

interventiossa tuotettuun panostukseen, muut ratkaisevat tekijät 
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halutunlaisen muutoksen toteutumiselle jäävät selvittämättä. (Esim. 

(Rowbotham, Conte & Hawe, 2019.) Tällaiselle suoraviivaiselle 

lähestymistavalle on kuitenkin olemassa vaihtoehtoja. 

Liikuntatutkimuksessa tähän saakka käytetyin viitekehys on ollut 

sosiaaliskognitiivinen perinne, jossa on keskitytty tarkastelemaan yksilön 

käsityksiä ja odotuksia suhteessa liikuntaan ja omaan kyvykkyyteen harrastaa 

liikuntaa (esim. arvot, asenteet, liikunnan esteet). Viime vuosikymmenen 

aikana sen rinnalle ovat tulleet yksilön aktiivista toimintaa korostava 

humanistinen suuntaus sekä yksilön käyttäytymisen tiedostamattomat ja 

automaattiset aspektit huomioiva kaksoisprosessimalli. (Rhodes, McEwan & 

Rebar, 2019.) Näitä yksilöön kohdistuvia viitekehyksiä haastamaan on 2000-

luvulla noussut sosioekologinen malli (McLeroy, Bibeau, Steckler & Glanz, 

1988; Stokols, 1996), jota nykyisin hyödynnetään yleisesti terveyden 

edistämisessä (Hawe, Shiell & Riley, 2009). Malli perustuu ajatukseen, että 

muutoksen ymmärtäminen edellyttää yksilötason analyysia 

kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa (Stokols, 1996), jossa huomioidaan 

yksilöllisten, sosiaalisten ja ympäristötekijöiden välinen dynamiikka 

terveystottumusten omaksumiseen vaikuttavana tekijänä (McLeroy ym., 

1988). Yksilön elämäntilanteeseen liittyvät tekijät, kuten työttömyys tai 

sosiaalisten verkostojen puute, voivat hankaloittaa uudenlaisten 

terveystottumusten omaksumista. Elinympäristön saastunut ilma, meluisuus 

ja turvattomuus saattavat puolestaan heikentää terveellisen elämäntavan 

hyötyjä tai pahentaa epäterveellisen käyttäytymisen seurauksia. (Stokols, 

1996.) 

Mainittujen tekijöiden vuorovaikutuksen ajatellaan tapahtuvan usealla 

tasolla. Esimerkiksi sosiaalisten tekijöiden katsotaan käsittävän niin 

päivittäisen sosiaalisen kanssakäymisen, erilaiset sosiaaliset verkostot kuin 

kulttuurisesti jaetut uskomukset ja arvot. Ympäristötekijöihin taas voidaan 

laskea kuuluvaksi esimerkiksi yksittäisten instituutioiden toiminta, 

paikallispolitiikka ja kansallinen lainsäädäntö. (McLeroy ym., 1988.) Sen 

sijaan, että interventioissa pyrittäisiin vaikuttamaan vain yksilön 

käyttäytymiseen, toimenpiteitä tulisi lisäksi kohdistaa esimerkiksi sosiaalisten 

normien, organisaation käytäntöjen ja kannustimien tai toimintaympäristön 

muuttamiseen haluttua terveyskäyttäytymistä tukevaksi. (McLeroy ym., 1988; 

Stokols, 1996.) Vaikuttavuuden arviointiin tämä strateginen periaate ei 

kuitenkaan riitä: on kyettävä avaamaan, millä tavalla ilmiön monitasoisuus 

vaikuttaa interventioiden toteutumiseen ja lopputuloksiin (Hawe ym., 2009). 

Kenneth Resnicow ja Scott E. Page (2008) ovat ehdottaneet, että 

terveyskäyttäytymisen muutosta tulisi tarkastella hyödyntämällä 

kaaosteoriaa. Tämän luonnontieteisiin perustuvan teorian mukaan pieni ero 

alkutilassa (”perhosen siivenisku”) voi seuraustensa ketjussa saada pitkällä 

aikavälillä aikaan suuren muutoksen (”hirmumyrskyn”), jota ei olisi 

tapahtunut ilman kyseistä alkutilan eroa. (Resnicow & Page, 2008.) Kuten 

sosioekologinen malli esittää, terveyskäyttäytyminen on monimutkainen ja eri 

tekijöiden dynaamisesta vuorovaikutuksesta koostuva kokonaisuus (McLeroy 
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ym., 1988). Yksilön terveydentila on tulosta erilaisista prosesseista, joissa 

fyysiset, henkiset, sosiaaliset ja ympäristötekijät jatkuvasti muuttuvat ja 

vaikuttavat toisiinsa (Naaldenberg ym., 2009). Käyttäytymisen muutos ei 

välttämättä sekään ole suoraviivainen prosessi, jossa tietynsuuruinen panos 

johtaisi lineaarisesti ennustettuun lopputulemaan, vaan perhosefektin tapaan 

kenties se ”viimeinen oljenkorsi, joka katkaisee kamelin selän”. (Resnicow & 

Page, 2008.) 

Resnicow ja Page (2008) lisäävät, että alkutilaerojen ohella 

muutospolkuun saattavat vaikuttaa erityiset tapahtumat (tipping points), 

jotka vauhdittavat jo käynnistynyttä prosessia. He kuvaavat tällaista 

tapahtumaa kynnyksen (threshold) ylittämisenä: tietyn ajatuksen tai 

käytännön omaksumisena. Tutkimuksissa on todettu, että tietyissä tilanteissa 

(teachable moments) yksilöt ovat alttiimpia käyttäytymisen muutokselle 

(Lawson & Flocke, 2009). Esimerkiksi tupakoinnin lopettamismotivaation on 

todettu lisääntyneen syöpädiagnoosin jälkeen. Kyseinen vaihe onkin otollinen 

hetki tarjota potilaille neuvontaa sairauden hoitoa tukevan savuttoman 

elämäntavan aloittamiseen. (Gritz ym., 2006.) Koska tällaisten hetkien 

tunnistaminen ei aina ole yksinkertaista, on ehdotettu, että niitä voitaisiin 

luoda tietoisesti lääkärin ja potilaan välisessä vuorovaikutustilanteessa 

(Lawson & Flocke, 2009). Uudenlaisen elämäntavan omaksuminen ei 

kuitenkaan onnistu, jollei yksilö koe savuttomuudessa tai liikkumisessa olevan 

itselleen tärkeitä ja positiivisia merkityssisältöjä (Grénman, Oksanen, 

Löyttyniemi, Räikkönen & Kunttu, 2018). Terveyskäyttäytymisen muutoksen 

ymmärtämiseksi vaikuttaisi siten hyödylliseltä selvittää sekä sellaisia 

tilanteita, joissa ollaan tavallista alttiimpia muutokselle, niitä tapahtumia, 

jotka johtavat uudenlaisten ajatusten tai käytännön omaksumiseen, ja sellaisia 

merkityksiä, jotka edesauttavat uudenlaisen käyttäytymisen ylläpitämistä. 

 

Liikuntasuhde. Tässä tutkimuksessa liikuntaa ja liikkumista lähestytään 

laadullisesti Pasi Kosken (2004, 2008) kehittämää liikuntasuhteen käsitettä 

käyttäen. Se tarkoittaa, että tarkastelun kohteena ovat sekä yksilön 

liikuntatottumukset että liikuntaa koskevat asenteet, arvolataukset ja 

uskomukset.  Liikuntasuhteen tutkimuksessa urheilu ja liikunnalliset 

aktiviteetit käsitteellistetään elämän kulttuurisena ulottuvuutena, johon 

meillä kaikilla on jonkinlainen suhde (Koski, 2008). Tässä kontekstissa 

kulttuurin ajatellaan koostuvan merkitysrakenteista, joita välitetään ja 

tuotetaan yhteisen kielen kautta (Koski & Zacheus, 2012). Liikuntasuhde siis 

sisältää liikuntakäyttäytymisen lisäksi liikuntaan liitetyt merkitykset 

käyttäytymisvalintoja ohjaavina tekijöinä (Koski, 2008). Liikunnan 

merkityksiä voidaan lähestyä myös merkityksellisyytenä eli arvioimalla sitä, 

miten tärkeänä yksilö kutakin merkitysulottuvuutta pitää (esim. Koski, 2015a; 

Koski & Tähtinen, 2005). 

Koski (2004, 2008) jäsentää liikunnan neljään osa-alueeseen: 

omakohtaiseen liikunta-aktiivisuuteen, penkkiurheiluun, liikunnan 

tuottamiseen ja ”sportisointiin”. Omakohtainen liikunta-aktiivisuus käsittää 
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sekä liikunnan harrastamisen että arkiliikunnan. Penkkiurheiluun kuuluu 

liikunnan seuraaminen ilman, että katsoja itse aktivoituu fyysisesti. Liikunnan 

tuottajiksi voidaan katsoa sekä liikunnan parissa ammatikseen toimivat, kuten 

virkamiehet ja valmentajat, että liikunta- ja urheiluseuroissa vapaaehtoisesti 

toimivat, kuten luottamushenkilöt, huoltajat ja harrastajien vanhemmat. On 

todettu, että nämä liikunnan osa-alueet ovat toisiinsa kytkeytyneitä. 

Esimerkiksi kansalaistoimijat ovat usein itsekin innokkaita liikkujia ja 

liikunnan seuraajia. (Koski, 2004.) 

Edelliset kolme aluetta liittyvät liikuntaan sen konkreettisessa 

merkityksessä. Sportisoinnin käsite puolestaan tarkoittaa prosessia, jossa 

urheilu ja sen merkitykset laajentuvat kulutuskäyttäytymiseen ja koko 

yhteiskunnan piiriin. Sen seuraukset näkyvät esimerkiksi pukeutumisessa ja 

kielenkäytössä: lenkkikenkiä käytetään yleisesti töissä ja kaupungilla, ei enää 

vain pururadalla tai kuntosalilla, ja poliitikot elävöittävät puhettaan urheiluun 

liittyvillä termeillä. (Koski, 2004.) Toisaalta liikunnan harrastamisenkin 

voidaan ajatella olevan kulutusvalinta. Kun yhä useammat liikuntapaikat 

tehdään maksullisiksi, lajivalintaa ei määritä kiinnostus, vaan omat 

taloudelliset resurssit (Salasuo & Koski, 2010). Harrastusvalinnoilla voidaan 

jopa vahvistaa perheen kulttuurista pääomaa: onhan lapsen urheilu-

seuraharrastus samalla osoitus vastuullisesta vanhemmuudesta ja 

keskiluokkaisesta arvomaailmasta (Berg & Salasuo, 2017). 

Pasi Koski ja Tuomas Zacheus (2012) ovat todenneet, että merkityksillä on 

kaksi ulottuvuutta: symbolinen (mitä jokin asia tarkoittaa) ja arvottava (miten 

tärkeänä jotakin asiaa pidetään). Yksilöt toimivat niiden merkitysten pohjalta, 

joita he asioille ja toiminnoille antavat. Merkitykset syntyvät tulkintojen 

pohjalta yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa. (Naaldenberg ym., 2009.) 

Merkitysten voidaan katsoa olevan kulttuurisesti rakentuneita, eli 

sosiaalisesta ympäristöstä saatuihin vaikutteisiin pohjautuvia ja yhteisesti 

jaettuja (Koski, 2017; Koski & Zacheus, 2012). Ne eivät kuitenkaan ole 

staattisia, vaan muuntuvat jatkuvasti, kun kontekstit muuttuvat ja tehdään 

uudelleentulkintoja (Naaldenberg ym., 2009). Koska kulttuuriset merkitykset 

muuttuvat kaiken aikaa sekä yksilö- että yhteisön tasolla, keskeinen kysymys 

on, miten merkityksellisenä liikunta kussakin elämänvaiheessa koetaan ja 

miten uudenlaiset merkitykset integroidaan aikaisempiin 

merkitysrakenteisiin (Koski & Zacheus, 2012). Voidaan esimerkiksi kysyä, 

liittyykö koettu liikunnan muutos uudenlaisiin merkitysrakenteisiin tai 

seuraako merkitysten muutosta uudenlainen minäkuva. 

Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että kun sanomme merkitysten 

ohjaavan käyttäytymisvalintoja, emme puhu suoraviivaisesta syyn ja 

seurausten suhteesta. Vaikka merkitykset voivat osaltaan toimia liikuntaan 

motivoivina tekijöinä, ne ovat liikunnan syitä laajempia ja pitkäkestoisempia, 

koko elämänkaaren aikana muotoutuneita (Koski, 2017). Lisäksi on 

huomattava, että puhuessaan toimintansa syistä yksilö sanoittaa ne 

senhetkiseen sosiaaliseen kontekstiin ja normistoon sopivaksi. Se tarkoittaa, 

että ihmisillä on taipumus valita sellaisia ilmauksia, joita voidaan pitää 
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yleisesti hyväksyttyinä perusteluina omille valinnoille. Se, mikä minäkin 

ajankohtana ja missäkin yhteisössä on hyväksyttävää, vaihtelee. (Mills, 1940.) 

Merkitysten sosiaalinen ja kulttuurinen luonne korostuu siis tässäkin valossa. 

Liikuntaan liitetyt merkitykset voidaan Kosken ja Tähtisen (2005) mukaan 

jäsentää seitsemään merkitysulottuvuuteen: kilpailu ja tavoitteellisuus, 

terveys ja kunto, ilo ja leikki, sosiaalisuus, itsetutkiskelu, kasvu ja 

kehittyminen sekä lajimerkitykset. Kyseisistä merkitysulottuvuuksista on 

joissakin tutkimuksissa erotettu omaksi alueekseen ilmaisun ja esittämisen 

ulottuvuus (esim. Koski, 2015a; Koski & Hirvensalo, 2019). Liikunnan 

merkitysulottuvuuksista koostuvaa kokonaisuutta on lyhyesti avattu 

taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Liikunnan keskeiset merkitysulottuvuudet (mukaillen Koski, 2017, 91; Koski & 

Tähtinen, 2005, 11) 

 

Merkitysulottuvuus Kuvaus 

1. Kilpailu ja 

suoriutuminen 

Liikunta pätemisenä ja saavutuksina 

2. Terveys Liikunta välineenä terveyden edistämisessä 

3. Ilmaisu Liikunta esiintymisenä ja itsen ilmaisuna muille (esim. 

       taitoluistelu, lumilautailu) 

4. Ilo Liikunta itselle mieluisena toimintana (fyysisen rasituksen 

      tuoma nautinto) 

5. Sosiaalisuus Liikunta sosiaalisten suhteiden luomisena ja syventämisenä 

6. Itsen 

tunteminen 

Liikunta väylänä itsetutkiskeluun ja -tuntemukseen (esim. 

      jooga, budolajit) 

7. Kasvu ja 

kehittyminen 

Liikunta fyysisenä ja henkisenä kasvuna sekä uusien taitojen 

      oppimisena 

8. Lajimerkitykset Eri lajien ominaispiirteet ja niiden yhdistelmät (esim. nopeus 

      vs. taktisuus) 

 

Pasi Koski (2017) korostaa, että taulukon merkitysulottuvuudet eivät ole 

tarkkarajaisesti toisistaan erottuvia. Esimerkiksi liikunnan ilo voi syntyä 

fyysisen rasituksen lisäksi myös kavereiden tapaamisesta (sosiaalisuus) ja 

uusien taitojen oppimisesta (kasvu ja kehittyminen). 

3.2 NARRATIIVIT JA TULKINTAKEHYKSET: 
KUVAUKSIA MAHDOLLISISTA KOKEMUKSISTA  

”Mind is never free of precommitment. There is no innocent eye, nor is 
there one that penetrates aboriginal reality. There are instead 
hypotheses, versions, expected scenarios.” 

(Bruner, 1987, 32.) 
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Väitöskirjassani tarkastelen liikuntasuhteen muutosta narratiivisella 

tutkimusotteella, hyödyntäen kehys- ja avaintapahtuma-analyysia 

metodologisina työkaluina käyttäytymisen ja merkitysten muutosten 

tavoittamisessa. Valintojeni taustalla on toisaalta terveydenedistämis-

interventioissa sovellettavan tiedon tuotantoon pyrkivä tutkimuksenasettelu, 

toisaalta laadulliseen tutkimukseen kiinteästi liittyvä tieteenfilosofinen 

debatti. Objektiivisuutta ja totuutta tavoittelevia tutkimusotteita on kritisoitu 

siitä, etteivät ne ota riittävästi huomioon haastattelutilanteen 

vuorovaikutteisuutta ja tutkimuksen taustalla olevia implisiittisiä oletuksia 

(Potter & Hepburn, 2005). Toisaalta on korostettu, ettei sosiaalisen 

konstruktionismin keinoin voida tavoittaa subjektiivisia kokemuksia eikä 

tehdä johtopäätöksiä siitä, mitä seurauksia erilaisista todellisuuden 

konstruktioista yksilölle on (Smith & McGannon, 2017). 

Katson, että vaikuttavien interventioiden tutkimusperustainen 

kehittäminen edellyttää uudenlaisia lähestymistapoja, joissa subjektiiviset 

kokemukset ja sosiaalisen todellisuuden konstruoitu luonne eivät sulje 

toisiaan pois. Väitän, että (1) subjektiivisia kokemuksia on mahdollista 

arvioida narratiivisesta ja kehysanalyyttisesta perspektiivistä ja (2) että 

käyttäytymisen muutoksen prosessiin voidaan ottaa kantaa käyttämällä 

avaintapahtumametodia kehysanalyyttisesti. Sen sijaan, että kuvauksia 

liikunnan muutoksesta arvioitaisiin suhteessa niiden totuudellisuuteen tai 

lähestyttäisiin niitä puhtaasti kommunikatiivisena tekona, 

muutoskokemusten voidaan ajatella olevan materiaalia, jota puhuja käyttää 

tulkitessaan todellisuutta. Tutkija voi silloin tarkastella kerrontaa 

mahdollisina kokemuksina ja tapahtumina. Seuraavassa avaan tekemiäni 

metodologisia valintoja ja esittelen käyttämääni tutkimusotetta tarkemmin. 

 

Haastattelututkimuksen ontologisia ja epistemologisia haasteita. 

Laadullisen tutkimuksen 1960-luvulla alkanut nousu oli yhteydessä 

sosiaaliseen muutokseen. Tuohon aikaan satunnaistetut kenttäkokeet olivat 

yhteiskuntatieteissä nousemassa suosituksi tavaksi tutkia sosiaalisten 

uudistusten vaikutuksia. Laadullisen tutkimuksen käsittäminen 

induktiiviseen päättelyyn perustuvana mahdollisti sen näkemisen tilastollisia 

menetelmiä täydentävänä ja kuitenkin yhtä lailla systemaattisena ja 

tieteellisenä työkaluna teorioiden rakentamisessa. (Alasuutari, 2010; ks. myös 

Pope & Mays, 1995.) Psykologian tieteenalalla laadullisten ja osallistavien 

tutkimusmenetelmien kehitykseen vaikuttanut kielellinen käänne on 

puolestaan johtanut siihen, että esimerkiksi terveyspsykologisessa 

tutkimuksessa valtavirtaa edustavan biolääketieteellisen paradigman ohella 

jalansijaa on saanut terveyden sosiaalisia, poliittisia ja kulttuurishistoriallisia 

ulottuvuuksia korostava kriittinen ja laadullisiin menetelmiin painottunut 

suuntaus (Lyons & Chamberlain, 2017). Kenttäkoeasetelmassa haastattelujen, 

dokumenttien, kenttäpäiväkirjojen ynnä muun laadullisen aineiston 

hyödyntämisen tilastollisesti analysoitavan aineiston ohella on arvioitu 

parantavan terveysinterventioiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia 
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(Moore ym., 2015). Yleinen ja suosittu tapa tehdä laadullista prosessiarviointia 

näyttäisi olevan haastatteluaineistojen ja temaattisen sisällönanalyysin 

yhdistäminen (esim. Fazzino ym., 2016; Kinnafick ym., 2014; Lindqvist ym., 

2014; Lloyd ym., 2017; Murtagh ym., 2007). 

Kaikki laadullista lähestymistapaa hyödyntävät tutkijat eivät kuitenkaan 

jaa ajatusta siitä, että tieteen keinoin voitaisiin tavoittaa totuutta sosiaalisista 

ilmiöistä. Esimerkiksi Jonathan Potter ja Alexa Hepburn (2005) ovat 

nostaneet esiin useita keskeisiä haastattelututkimuksiin liittyviä kysymyksiä. 

He kyseenalaistavat muun muassa oletuksen, jonka mukaan haastattelupuhe 

heijastaa haastateltavien autenttisia kokemuksia tai paljastaa heidän 

käsitystään kausaalisista suhteista. Haastattelupuhe tuotetaan haastattelijan 

ja haastateltavien välisessä vuorovaikutuksessa, ja haastateltavien ilmaukset 

ovat vastauksia tarkoin harkittuihin kysymyksiin. Haastattelukäytännöt ovat 

taipuvaisia tuottamaan ilmauksia, jotka heijastavat tutkijan omaa agendaa, 

hänen luokittelujaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Lisäksi ihmisillä on tarve 

esittää itsensä suotuisassa valossa, mikä saa heidät antamaan sosiaalisesti 

suotavia vastauksia (Hammersley, 2003). Kulttuuristen odotusten 

terveellisten elämäntapojen ylläpitämisestä onkin aiemmassa tutkimuksessa 

todettu heijastuvan haastattelupuheeseen (Conrad, 1994). 

Sosiaalisen konstruktionismin tutkimusote lähtee siitä, ettei mikään tieto 

ole objektiivista, vaan sidoksissa kulloiseenkin kulttuuriseen ja historialliseen 

kontekstiin. Koska sosiaalista maailmaa voidaan havainnoida yhtä aikaa 

monista erilaisista näkökulmista, todellisuudesta on samaan aikaan olemassa 

useita toisistaan poikkeavia tulkintoja yhden ainoan ja oikean version sijaan. 

(Burr, 1995, s. 5–6). Konstruktionistista koulukuntaa edustavat tutkijat ovat 

kiinnostuneet siitä, miten laadullisessa aineistossa rakentuu todellisuuden eri 

versioita, ja tunnistaneet systemaattisia rakenteita kielen käytössä. He eivät 

kysy, ovatko kuvatut kokemukset autenttisia vaan tutkivat sitä, miten 

kielenkäytöllä tuotetaan tietyn tyyppisiä kuvauksia. (Burr & Dick, 2017.) 

Konstruktionistinen lähestymistapa haastatteluaineistoon voisi esimerkiksi 

tarkastella, ovatko haastateltavat omaksuneet samoja ilmauksia kuin mitä 

interventiomateriaaleissa on käytetty, vai käyttävätkö he yleisluonteista 

puhetapaa kuvatessaan liikuntakokemuksiaan. Liikuntatutkimusta tekevien 

joukossa on myös konstruktionistisen otteen edustajia: on tarkasteltu 

esimerkiksi niitä diskursseja, joita nuoret ovat käyttäneet puhuessaan 

liikunnasta (Collier, MacPhail & O’Sullivan, 2007) tai niitä 

tulkintarepertuaareja, joita terveysinterventioon osallistuneet aikuiset ovat 

käyttäneet kuvatessaan kykyä ylläpitää uudenlaista elämäntapaa (Jallinoja, 

Pajari & Absetz, 2008). Useimmat kuitenkin lähestyvät aihetta realistisesta 

näkökulmasta, odottaen laadullisen aineiston heijastavan tosiasiallisia 

kokemuksia ja merkityksiä (esim. Lefler, Jones & Harris, 2018; McMahon, 

Visram & Connell, 2016). Muisti ei kuitenkaan säilö kokemuksia 

koherentteina ja sellaisinaan toistettavina. Kertominen edellyttää valintojen 

tekemistä: mitä asioita puheessa halutaan nostaa esiin ja mitä ei – eivätkä 

nämä valinnat välttämättä ole tietoisia (Gobo, 2008, 72). 
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Jos lähtökohdaksi otetaan, että haastattelupuhe on haastattelijan ja 

haastateltavan yhteisesti tuottama tulkinta haastateltavan kokemasta 

liikunnan muutoksesta, voidaanko analyysituloksista johtaa kausaaliketjuun 

ja vaikutusmekanismeihin liittyviä päätelmiä? Brett Smithin ja Kerry R. 

McCannonin (2017) mukaan tutkimuksenasettelu, joka rakentuu 

samanaikaisesti ontologiselle realismille ja epistemologiselle 

konstruktionismille, on kestämätön. Uskomus todellisuuden sosiaalisesti 

rakentuneeseen luonteeseen tarkoittaa, että saavutettavissa oleva tieto on aina 

sidoksissa johonkin teoriaan. Toisaalta sitoutuminen ajatukseen 

paljastettavissa olevasta ja havainnoijasta riippumattomasta todellisuudesta 

tarkoittaa, että teorioista vapaa tieto voidaan saavuttaa. Oletukset siis 

kumoavat toisensa. (Smith & McGannon, 2017.) 

Sosiaalinen maailma ja sen kuvaamiseen käyttämämme kieli ovat 

lähtemättömästi yhteen kietoutuneita. Koska yksilöllisiä kokemuksia on 

mahdollista kuvata vain kielen avulla, jokainen selonteko on aina konstruktio 

ympäröivästä maailmasta. Tämä ei silti tarkoita, etteikö jokin kuvaus voisi olla 

muita uskottavampi. (Hammersley, 2003.) Diskurssianalyysin tai 

diskursiivisen psykologian keinoin ei kuitenkaan voida osoittaa, kykenevätkö 

yksilöt reaalitodellisuudessa konstruoimaan itseään tai yhteiskuntaa. Tässä 

työssä oletuksenani on ollut, että kokemuksia liikunnan muutoksesta on 

mahdollista tarkastella tulkintakehysten ja avaintapahtumien kautta 

rakentuvana, liikuntasuhdetta reflektoivana narratiivisena kerrontana. 

 

Narratiivinen lähestymistapa liikuntasuhteen muutokseen. Narratiivinen 

lähestymistapa on alkanut viime vuosikymmenen aikana kiinnostaa 

urheilupsykologiaan suuntautuneita liikuntatutkijoita aikaisempaa enemmän 

(Knowles, Niven & Fawkner, 2014). Yksi syy tähän voi olla, että merkityksiä 

luodaan nimenomaan kerronnan kautta, jäsentämällä eletyn elämän 

kokemuksia (Smith & Sparkes, 2009). Narratiivinen aineisto voi käsittää 

tekstejä, jotka on tuotettu tutkimuskontekstista irrallaan (esim. Couch, Han, 

Robinson & Komesaroff, 2014) tai ne voidaan kerätä tiettyä tutkimusta varten 

(esim. McLean, Breen & Fournier, 2010). Erilaisten tekstien ohella myös 

haastattelupuhetta on mahdollista analysoida narratiiveina (esim. Smith & 

Sparkes, 2005). 

Kerrontaa sisältäviä tekstejä ja puhetta voidaan teemoitella erilaisiksi 

tyypeiksi ja kategorioiksi esimerkiksi erottelemalla niistä erilaisia 

painonhallinnassa käytettyjä strategioita (Couch ym., 2014). Narratiivinen 

lähestymistapa on kuitenkin pelkkää narratiivisen aineiston analyysia 

laajempi sateenvarjokäsite, joka tarkastelee kerrontaa sekä ajallista että 

reflektoivaa pohdintaa sisältävänä. Liikuntatutkijat ovat hyödyntäneet 

narratiivisuutta esimerkiksi liikkujaidentiteetin (Kari, 2016, 65), liikuntaan 

kohdistuvien tunteiden (Phoenix & Orr, 2014; Tamminen & Bennett, 2017) 

sekä liikuntaan liitettyjen merkitysten (Knowles ym., 2014) tarkastelussa, 

mutta sen voidaan luonteensa kannalta ajatella soveltuvan erityisen hyvin 

liikunnan muutosten tarkasteluun (vrt. Murray, 2008). 
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Brett Smith ja Andrew C. Sparkes (2009) korostavat, että vaikka 

narratiiveja voi löytää kaikkialta, se ei tarkoita, että mitä tahansa kerrontaa 

voisi lähestyä narratiivisesti. Narratiivisuus on heidän mukaansa lajityyppi, 

joka yhdistää erilaiset henkilöt ja tapahtumat toisiinsa ajallisesti, paikallisesti 

ja juonellisesti tuottaakseen yleisluontoisen selityksen tai seurausten 

kuvauksen. Narratiivien on perinteisesti katsottu sisältävän kolme elementtiä: 

kertomuksen alun, keskikohdan (joka usein pitää sisällään jonkinlaisen 

muutoksen) ja lopun (Elliott, 2005, 7; Hänninen, 1996; Murray, 2008). Se, 

miten tapahtumat on narratiiveissa järjestetty, tuottaa niihin kausaalista 

tulkintaa: myöhempiä tapahtumia voidaan lukea seurauksena edellisistä, 

vaikka syy-yhteyksiä ei olisikaan esitetty eksplisiittisesti (Elliott, 2005, 49). 

Narratiivisuus on ihmiselle luontainen tapa jäsentää maailmaa (Bruner, 

1987). Siksi voidaan ajatella, että tarinallinen ja omiin kokemuksiin 

painottuva kerronta jäsentää nuorten liikuntasuhdetta erityisesti heidän 

kuvatessaan muutosten jatkumoa liikuntatottumuksissaan. Narratiivia 

tuotettaessa huomio kohdistetaan vain tarinan kulun kannalta olennaisiin 

seikkoihin (Hänninen, 1996). Omasta elämästä kertova tarina muotoutuu 

kertojan senhetkisen näkemyksen mukaiseksi. Kerrontahetken tilanne on 

samalla tarinan päätepiste, mistä johtuu, että syyt, seuraukset ja tapahtumat 

ymmärretään nykytilanteesta käsin. Elävässä elämässä kontekstit kuitenkin 

muuttuvat jatkuvasti, joten tarina, jota huomenna kerromme, voi poiketa 

tämänpäiväisestä huomattavastikin. (Murray, 2008.) Narratiivinen kerronta 

on sekä yksilöllisesti että sosiaalisesti tuotettua: se on yksilön tapa tulkita omia 

kokemuksiaan ja rakentaa niille merkityksiä, mutta samalla jotakin todellista 

tai kuvitteellista kuulijaa varten koottu tarinallinen ja kulttuurisia resursseja 

hyödyntävä esitys (Smith & Sparkes, 2009). 

Liikuntasuhteen muutoksesta kertovia narratiiveja on analysoitu sekä 

realistisesta (esim. Couch ym., 2014) että konstruktionistisesta näkökulmasta 

(esim. Smith & Sparkes, 2005). Itse lähestyn aihetta Vilma Hännisen (1996) 

tapaan kolmannen eli ontologisen perspektiivin avulla. Tämän käsitystavan 

mukaan ihmisen voidaan ajatella toimivan yhtä aikaa diskursiivisessa, 

materiaalisessa ja tajunnallisessa todellisuudessa. Koska narratiivit kuvaavat 

välittynyttä (mediated) todellisuutta, kertomukset eivät auta tutkijaa 

tavoittamaan autenttisia tapahtumia (Riessman, 2008, 22–23). Toisaalta 

samakin tarina voi muuttua, kun se kerrotaan eri konteksteissa ja erilaisille 

kuulijoille (Murray, 2008; Riessman, 2008, 3). Tästä ei kuitenkaan seuraa, 

että narratiiveilla ei olisi yhteyttä elämään ja kokemuksiin tai että kaikki 

tulkinnat olisivat samanveroisia (Hänninen, 1996). Vaikka kieli 

symbolijärjestelmänä mahdollistaa liikunnan muutoksesta kertomisen, kielen 

kautta tavoitettavaan tietoon voidaan viitata vain puhuttaessa sellaisista 

kuvauksista, jotka voidaan tulkita muutoksen kuvauksiksi. Esimerkiksi jos 

henkilö sanoo jonkin asian olleen itselleen merkittävä, ilmaus ei itsessään 

kerro muutoksesta, ellei hän samalla kuvaa miten hänen elämänsä tai 

ajatuksensa ovat tämän seurauksena muuttuneet. 
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Avaintapahtumat ja liikunnan kehykset työkaluna liikuntasuhteen 

muutoksen tavoittamisessa. Narratiivisessa lähestymistavassa elämänkulkua 

ei niinkään käsitteellistetä lineaarisesti tai määrättyjen vaiheiden kautta 

etenevänä vaan suhteessa käännekohtiin tai ratkaiseviin hetkiin (Bruner, 

1987). Käyttäytymisen muutoksen voidaan siten olettaa paikantuvan johonkin 

oivallukseen tai tapahtumaan, jonka nuoret tulkinnoissaan nostavat 

keskeiseksi (vrt. ed. luku 3.1.1, tipping points, Resnicow & Page, 2008). 

Avaintapahtuma-analyysi on menetelmä, jossa aineistosta ensin etsitään 

avaintapahtumia ja sen jälkeen luokitellaan niitä induktiivisesti (Butterfield, 

Borgen, Amundson & Maglio, 2005). Avaintapahtuma voidaan määritellä 

tapahtumaksi, joka on kertojalleen jollakin tavalla merkityksellinen (Niska, 

Hynynen & Vesala, 2011). Liikuntatutkimuksessa menetelmää on 

aikaisemmin hyödynnetty valaisemaan niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet 

kuntosaliharjoittelun aloittamiseen aikuisiällä (Stewart & Smith, 2014). 

Avaintapahtuma-analyysin kehitti John C. Flanagan (1954) toisen 

maailmansodan aikana USA:n ilmavoimissa. Menetelmän tarkoituksena oli 

miehistön (aircrew) valinta ja luokittelu. Tutkimuksissa etsittiin lentäjien 

hyvään tai heikkoon suoriutumiseen liittyviä perustavanlaatuisia tekijöitä ja 

käyttäytymismalleja, ja kehitettiin niihin perustuvat henkilöarviointi-

menetelmät (Butterfield ym., 2005). Sen jälkeen menetelmää on käytetty 

tuloksellisesti esimerkiksi vanhustenhoidon parhaiden käytäntöjen (Janes, 

Fox, Lowe, McGilton & Schindel‐Martin, 2009) ja yrittäjien kokemuksellisen 

oppimisen (Cope & Watts, 2000) analysointiin. Analyysin fokus on sellaisissa 

tapahtumissa ja tekijöissä, jotka ovat ratkaisevia menestyksekkään 

käyttäytymisen kannalta tietyssä tilanteessa tai tietyn toiminnan suhteen. 

Kiinnostuksen kohteena voi tällöin olla esimerkiksi kannustimien ja esteiden 

etsiminen tai onnistumisten ja epäonnistumisten arviointi. (Butterfield ym., 

2005.) Tässä tutkimuksessa avaintapahtumien tarkastelu auttaa fokusoimaan 

analyysia kuvauksiin koetuista muutoksista. Sen avulla etsin tietoa siitä, 

millaisia tapahtumia nuorten narratiiveissa esitetään ratkaisevina oman 

liikuntasuhteen muutoksen kannalta – vai kuvataanko kyseistä prosessia 

ikään kuin luonnollisena ja itsestään selvänä kehityksenä. 

Kehysanalyysia hyödynnän selvittääkseni, millaisia käsityksiä liikunnasta 

nuoret kirjoituksissaan rakentavat ja millaisia merkityksiä he sille antavat. 

Samalla tarkoitukseni on selvittää, löytyykö heidän tulkinnoistaan sellaisia 

eroja, jotka auttaisivat ymmärtämään muutosta paremmin. Tässä 

tutkimuksessa käytän kehysanalyysia toisellakin tapaa eli soveltamalla sen 

tarjoamaa näkökulmaa avaintapahtuma-analyysiin. Se tarkoittaa, että 

luokittelen interventiokoulujen opiskelijoiden kokemuksia kysymällä, 

kehystävätkö he haastattelupuheessaan LMI-intervention avaintapahtumaksi 

liikuntasuhteensa muutoksessa. Tällaisen tulkintakehyksen voi ajatella 

peilautuvan sekä juonellisessa kerronnassa (interventio virikkeenä 

käyttäytymisen tai merkitysten muutokselle) että kerronnassa hyödynnetyistä 

resursseista (viestit, joita interventiossa on haluttu välittää). 
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Erving Goffman (1986, 8–10) on käyttänyt kehys-termiä suhteessa 

arkipäivän vuorovaikutustilanteiden jäsentämiseen. Hänen mukaansa 

jokainen meistä tekee kehysanalyysia voidakseen ymmärtää kulloisenkin 

tilanteen luonnetta ja kyetäkseen orientoitumaan siihen. Esimerkiksi 

keskustelutilanteessa reaktiomme voi vaihdella suuresti sen mukaan 

tulkitsemmeko sanotun pilaksi, faktaksi vai pilkaksi. Kehystäminen voidaan 

ajatella prosessiksi, jossa jäsennetään koettua ja tuotetaan merkityksiä 

(Luhtakallio, 2005). Koska kehystäminen on aina suhteessa tilanteen 

kontekstiin, kehykset eivät ole lopullisia vaan jatkuvasti muuttuvia, jolloin 

niiden sisältämät merkityksetkin voivat muuttua. Yksi tapa ymmärtää 

tulkintakehyksiä on lähestyä niitä sosiaalisina konstruktioina, jotka ohjaavat 

ymmärrystämme maailmasta. Toistensa kanssa kilpailevat poliittiset 

diskurssit osoittavat, että yhteiskunnalliset toimijat kehystävät 

yhteiskunnalliset ilmiöt eri tavoin – yhteistä ymmärrystä ei ole löytynyt. 

(Niska, Vesala & Vesala, 2012.) Erilaisten kokemusten voidaan siis ajatella 

heijastuvan kerronnassa erilaisina diskursiivisina resursseina.  

 Lisäksi on huomattava, että tapamme käyttää kieltä on omiaan 

tuottamaan tietynlaisia kokemuksia. Deborah Tannen (1993) on osoittanut, 

että puhujan tulkintakehysten vaihtuminen voidaan todistaa analysoimalla 

puheen kielellisiä vihjeitä. Esimerkiksi sanat ”pitäisi” ja ”täytyy” osoittavat 

puhujan arvioivan jotakin omien odotustensa mukaan, kun taas sanoilla 

”saattaa” ja ”voi” ilmaistaan, että jokin asia on mahdollinen. (Tannen, 1993.) 

Narratiivista semiotiikkaa on hyödynnetty vastaavasti esimerkiksi 

analysoitaessa alakoululaisten puhetta toimijuudesta omassa elämässään. 

Tällöin modaliteettien – kuten ”tietää miten”, ”haluta” ja ”olla pakko” – 

analyysi paljasti, että toimijuuden tunne manifestoitui eri tavalla suhteessa 

erilaisiin päivittäisiin käytäntöihin. (Hilppö, Lipponen, Kumpulainen & 

Virlander, 2016.) 

Todellisuudesta tekemiimme tulkintoihin vaikuttaa se näkökulma, josta 

käsin havainnoimme maailmaa, ja siksi nämä tulkinnat voivat olla moninaisia 

ja toisistaan poikkeavia (Burr, 2015, 6). Myös liikunta voidaan käsitteellistää 

kapeasti tai laajasti. Erilaiset liikunnan jäsennykset mahdollistavat tilanteen, 

jossa esimerkiksi illat kavereiden kanssa pyöräillen tai skeitaten viettävä, 

liikunnallisesti hyvinkin aktiivinen nuori saattaa itse arvioida harrastavansa 

liikuntaa vain vähän. Liikunta- ja terveystieteissä liikunta määritellään 

useimmiten lihasten avulla tuotetuiksi kehon liikkeiksi, jotka kuluttavat 

energiaa (Caspersen, Powell & Christenson, 1985). Yksilön liikunta-

aktiivisuutta arvioidaan yleisesti liikkumisen määrän, keston ja intensiteetin 

perusteella. Määrällä tarkoitetaan tällöin liikuntasuoritusten lukumäärää 

suhteessa tiettyyn ajanjaksoon, kestolla yhteen liikuntasuoritukseen käytettyä 

aikaa ja intensiteetillä kulloisenkin liikuntasuorituksen rasittavuutta 

(Caspersen ym., 1985; Vanhees ym., 2005). Tässä tutkimuksessa tarkastelen 

liikkumista sellaisena kuin nuoret sen itse esittävät eli ottamalla huomioon 

sekä kuvaukset urheilusuorituksista, energiaa kuluttavista ei-liikunnallisista 

harrastuksista että erilaisista arkisista toiminnoista. 
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3.3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA 
TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimukseni tarkoitus on edistää olemassa olevaa tietämystä käyttäytymisen 

dynaamisesta muutoksesta analysoimalla sitä, miten suomalaiset, 

keskiasteella opiskelevat nuoret tulkitsevat liikunnan lisääntymistä omassa 

arjessaan. Se valottaa erityisesti niitä liikuntaan liittyviä merkityksiä, joita 

nuoret itse kuvaavat ratkaiseviksi liikunnan muutoksen kannalta. Tässä 

yhteydessä katson merkityksiin sisältyväksi yhtä lailla erilaisia käsityksiä ja 

jäsennyksiä liikunnasta kuin niitä ilmauksia, joissa liikunnan 

merkitysulottuvuuksia lähestytään arkeen liittyviä valintoja määrittävänä 

tekijänä. 

Kysyn, millaisina liikunnan merkitysten muutoksina omatoiminen 

liikunnan lisääminen nuorten kuvauksissa rakentuu. Omatoimisella liikunnan 

lisäämisellä tarkoitan sellaista kerrontaa, jossa kertoja esitetään itsenäisenä 

toimijana (vrt. Gordon, 2005; Hilppö ym., 2016; Kurri & Wahlström, 2007) eli 

muutosprosessi kuvataan nuoren omista valinnoista, teoista ja päätöksistä 

koostuvana tapahtumaketjuna. 

Ensimmäinen tutkimuskokonaisuus koski liikunnan muutoksia nuorten 

elämänkulussa eli luonnollisessa kontekstissa. Työn tarkoituksena oli 

selvittää, millaiset avaintapahtumat nuorten elämänkulussa inspiroivat heitä 

omatoimiseen liikunnan lisäämiseen.  Toisen tutkimuskokonaisuuden 

keskiössä olivat etenkin ne tulkinnat, joissa LMI-interventio kuvattiin 

keskeisenä liikunnan lisäämiseen johtaneena avaintapahtumana. Työn 

tavoitteena oli valottaa mahdollisia käyttäytymisen muutoksen mekanismeja. 

Avaintapahtumien analyysin ohella molemmissa tutkimuskokonaisuuksissa 

tarkasteltiin lisäksi, millä tavalla liikunnan jäsennykset ja merkitykset liittyvät 

nuorten tulkinnoista tunnistettuun liikunnan lisäämisen prosessiin. 

Olen hyödyntänyt liikuntasuhteen käsitettä jo väitöskirjani osatöissä. 

Niissä olen kuitenkin keskittynyt yksinomaan omakohtaisen liikunnan 

muutoksiin ja merkityksiin sekä työskennellyt aineistolähtöisesti ilman 

ennalta valittuja teoreettisia etukäteisolettamuksia tai etukäteen laadittua 

analyysikoodistoa, johon suhteuttaa aineistoa. Tässä yhteenvedossa toimin 

toisin eli peilaan osatöiden tuloksia Pasi Kosken (esim. 2017) määrittelemiin 

liikuntasuhteen osa-alueisiin ja liikunnan merkitysulottuvuuksiin. Erityisenä 

kiinnostukseni kohteena on, millaiset liikunnan merkitykset toimivat nuorten 

kuvauksissa liikunnan lisäämiseen virittävinä. Tutkimuskysymykseni ovat 

seuraavat: 

1. Millaisina liikunnan osa-alueina liikuntasuhde nuorten tulkinnoissa 

rakentuu? 

2. Millaiset liikunnan merkitysulottuvuudet kuvataan keskeisinä 

liikunnan lisäämisen kannalta? 

3. Millaisia käsityksiä ja jäsennyksiä liikunnasta esitetään liikunnan 

lisäämisen kuvauksissa? 
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4 AINEISTOT JA ANALYYSI 

Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni kontekstin, käyttämäni aineistot ja 

analyysiprosessien etenemisen. Aluksi selostan LMI-intervention keskeisiä 

tavoitteita, teoriamallia ja kenttäkoetta. Sen jälkeen kerron aineistoista ja 

analyysien etenemisestä lyhyesti ja yleisluontoisesti käsittelemällä ensin 

ensimmäisen tutkimuskokonaisuuden aineiston ja analyysit ja siirryn sitten 

toiseen tutkimuskokonaisuuteen. Lopuksi arvioin tutkimukseni eettisyyttä. 

4.1 TUTKIMUKSEN KONTEKSTI: LET’S MOVE IT -
LIIKUNTAINTERVENTIO 

”Hikipisarat ovat kehon onnenkyyneleitä.” 

(Teksti Let’s Move It -julisteesta.) 

Väitöskirjani osatutkimukset ovat osa laajempaa tutkimushanketta eli Let’s 

Move It -intervention (LMI) kehittämistä ja prosessiarviointievaluaatiota. 

Intervention tavoitteena oli lisätä fyysistä aktiivisuutta eli (1) lisätä kohtuu- ja 

raskastehoista liikuntaa, (2) vähentää fyysisesti passiivista aikaa (istuminen, 

makoilu) ja (3) lisätä istumisen ja makoilun katkaisevia taukoja. 

Ohjelmakokonaisuudessa pyrittiin COM-B-mallin (Michie, van Stralen & 

West, 2011) mukaisesti vaikuttamaan kyvykkyyteen, mahdollisuuksiin ja 

motivaatioon harrastaa liikuntaa ja vähentää istumista, keinoina (1) kuusi 

lukujärjestykseen sisällytettyä ryhmätapaamista ja myöhemmin erillinen 

vahvistustapaaminen, (2) opettajien vetämät aktiivisuustauot ja 

istumisenvähentämiskeinot sekä (3) liikuntatarjonnan lisääminen (koulun 

tilat, liikuntavälineet, lähiympäristön mahdollisuudet liikkumiseen). 

(Hankonen ym., 2016.) 

Intervention suunnittelu perustui useisiin käyttäytymistieteellisiin 

teorioihin, joiden mukaan tehtyjen materiaalien, keskusteluharjoitusten ja 

tehtävien avulla pyrittiin vahvistamaan muun muassa sisäistä ja autonomista 

motivaatiota liikkumista kohtaan (Ryan & Deci, 2000) sekä käyttäytymisen 

itsesäätelytaitoja (Carver & Scheier, 1982) sisältäen erityisiä 

käyttäytymisenmuutostekniikoita sekä motivaation parantamiseen että 

liikuntatavoitteen asettamiseen ja liikunnan ylläpitoon (Hagger ym., 2016). 

Ohjelma suunniteltiin vaikuttavaksi useammalla tasolla siten, että 

koulutasolla vaikuttavia toimenpiteitä ovat julistekampanja, liikuntavälineet 

sekä opettajien työpajat ja interventiotiimi, luokkatasolla LMI-tapaamiset ja 

opettajien vetämät aktiivisuustauot ja yksilötasolla yksilöity palaute sekä 

yksilölliset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. (Hankonen ym., 2016.) Koska 

kohderyhmän osallistamisen on osoitettu olevan yhteydessä interventioiden 

onnistumiseen (Aistrich & Absetz, 2013), suunnittelun apuna konsultoitiin 
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esimerkiksi opettajia ja opiskelijoista koostuvaa paneelia (Hankonen, Absetz 

& Araújo-Soares, 2019). Myös ensimmäisen osatutkimuksen aineistoa eli 

kilpailukirjoituksia hyödynnettiin interventiomateriaalia (esitteet, työkirja) 

viimeisteltäessä. 

LMI-ohjelman harjoitukset, neuvot ja materiaalit esitestattiin pienessä 

opiskelijapaneelissa, minkä jälkeen niiden parannettuja versioita testattiin 

yhdistelmänä toteutuskelpoisuustutkimuksessa ja edelleen paranneltiin siitä 

saadun palautteen pohjalta (Hankonen, 2017a). Ohjelman tärkeimmät 

periaatteet kiteytettiin kuuteen helposti viestittävään teesiin, jotka 

sisällytettiin muun muassa opiskelijan työkirjaan. Nämä teesit on lueteltu alla 

(taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Let’s Move It -ohjelman teesit (Let’s Move It -opiskelijan kirja, s. 4)  

 

Periaate Kuvaus 

1. Kaikki liike on 

plussaa 

Pienikin lisäys liikuntaan on aina parempi kuin täysi  

       liikkumattomuus. 

2. Oma valinta Päätä itse, liikutko ja miten. 

3. Liikunta kuuluu 

kaikille 

Kenenkään ei tarvitse olla huippu-urheilija tai pitkäaikainen 

      harrastaja voidakseen hyötyä tai oppia nauttimaan liikunnasta. 

4. Tiedä, mikä sua 

liikuttaa 

Kaikki liikuntamuodot eivät voi sopia kaikille. Tärkeintä on  

      löytää itselle mieluisia ja omaan arkeen sopivia tapoja liikkua. 

5. Tavoitteena 

hyvä olo, ei 

rasvaton runko 

Liikunta yhdistettynä terveelliseen ruokavalioon auttaa 

      painonhallinnassa, mutta ulkonäköä tärkeämpi liikunnan  

      seuraus on hyvinvoiva mieli ja keho! 

6. Istuminen on 

pyllystä 

Lepo on tärkeää, mutta rajansa kaikella: Nykymaailmassa 

      istuminen on tehty ”luonnottoman” helpoksi. Istumisen  

      vähentäminen ja pienetkin tauot istumisesta tekee kropalle  

      ja mielelle gutaa! 

 

LMI-intervention vaikuttavuus normaaliin opetusohjelmaan verrattuna 

arvioitiin laajassa kenttäkokeessa (n=1120). Vaikuttavuuden objektiivista 

arviointia varten sekä interventio- että kontrolliryhmän tutkittavat käyttivät 

kiihtyvyysanturia sekä lähtömittauksessa, intensiivisen interventiojakson 

päätyttyä että pitkittäisseurannassa vuoden kuluttua. (Hankonen ym., 2016.) 

Prosessiarvioinnin tarkoitus oli arvioida tavallisen opetusohjelman ja 

teoriapohjaisen, monitasoisen liikuntaintervention vaikutuksia 

ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleviin nuoriin. Aineistonkeruu 

integroitiin LMI-intervention kenttäkoevaiheeseen ja siihen sisällytettiin sekä 

lopputulosten että prosessien arvioimiseen liittyvän aineiston keruuta. 

LMI-ohjelman logiikkamallissa liikunnan lisääntymisen oletettiin 

käynnistyvän tietoisten motivaatio- ja itsesäätelyprosessien kautta, joihin 

vaikutettiin ryhmätapaamisissa. Pari- ja ryhmäkeskustelujen aikana oppilaita 

rohkaistiin etsimään ja valitsemaan itselleen sopiva tapa harrastaa liikuntaa 

omalla vapaa-ajallaan. Tapaamisissa keskusteltiin esimerkiksi siitä, millaisia 
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myönteisiä seurauksia opiskelijat ovat kokeneet liikunnalla olevan. Julisteiden 

(kuva 1) ja pöytäständien tarkoituksena oli palauttaa mieliin tapaamisissa 

käytyjä keskusteluja.  

  

 
 

Kuva 1.  Esimerkki Let’s Move It -ohjelman julisteista (Let’s Move It -opiskelijan kirja, s. 11)  
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Muutoksen ylläpitämistä vahvistettiin käyttämällä asteittaista, itseohjautuviin 

kokeiluihin ja oman liikuntakäyttäytymisen säätelytaitoihin kannustavaa 

lähestymistapaa. Oletuksena oli, että kouluaikaan keskittyviin interventioihin 

verrattuna liikunnan integroiminen omaan arkeen voisi olla tehokkaampaa 

tottumuksen muodostamisessa ja siten edesauttaa pysyvää käyttäytymisen 

muutosta. (Hankonen ym., 2016.) 

Tässä kontekstissa uudenlaisen ymmärryksen tuottaminen liikunnan 

muutoksesta edellytti välittävien tekijöiden tilastollista testaamista, 

näkemystä siitä miten osallistujat reagoivat interventioon ja ovat 

vuorovaikutuksessa sen kanssa, ei-odotettujen polkujen ja seurausten 

tunnistamista sekä interventioteorian kehittämistä laadullisin keinoin. 

Laadullisen prosessiarvioinnin tarkoitus oli tuottaa syvempää ymmärrystä 

siitä, miten suomalaiset, ammattioppilaitoksessa opiskelevat nuoret kokevat 

ja tulkitsevat liikunnan lisääntymistä pitkällä aikavälillä ja 

interventiokontekstissa. Lisäksi sen ajateltiin auttavan ymmärtämään 

tapauksia, joissa ohjelma ei ole vaikuttanut odotetulla tavalla. Tässä 

väitöskirjassa esitetty työ on vain pieni osa LMI-intervention laadullista 

prosessiarviointia, joka kattaa lukuisia muita osatutkimuksia (esim. Palsola, 

Renko, Kostamo, Lorencatto & Hankonen, 2020). 

4.2 OSATÖIDEN AINEISTO JA ANALYYSIT  

“The research question was this: Think back to the time when you first 
started on your path into gangs. What events and experiences 
facilitated gang entry for you? This question was repeated to elicit 
multiple events and experiences that facilitated gang entry in the 
words of the participant.” 

(Goodwill, 2016, 521–522.) 

Ensimmäisen ja toisen osatyön tarkoitus oli valottaa keskiasteen 

opiskelijoiden liikuntasuhteen muutosta luonnollisessa kontekstissa. 

Vaikkakin analyysin kohteena ovat olleet sekä liikunnan lisääntymisen että 

vähenemisen kuvaukset, liikuntakäyttäytymistä ja liikunnan merkityksiä 

tarkasteltaessa pääpaino on ollut erityisesti liikunnan lisäämisen kuvauksissa. 

Keräsin aineiston (n=115) itse kirjoituskilpailun avulla (artikkelit I ja II). 

Kutsussa annetut kolme valinnaista teemaa kutsuivat osallistujia pohtimaan 

omaa suhdettaan liikuntaan. Aihe 3 (Näin minä ylläpidän liikunnan 

harrastamista) sisälsi ajatuksen, että kirjoittaja mieltää itsensä liikuntaa 

harrastavana toimijana, ja vastaavasti aihe 2 (Liikunta ei ole osa elämääni) 

tarjosi mahdollisuuden asemoitua vähän tai ei ollenkaan liikkuvaksi. Aihe 1 

(Minun suhteeni liikuntaan muuttui) antoi tilaisuuden reflektoida 

liikuntakäyttäytymisen muutoksen ohella siirtymäprosessia erilaisten 

identiteettien ja merkitysrakenteiden välillä. Liikunnan ylläpitämistä 

kuvaavia kirjoituksia oli 58, liikunnan muutosta pohtivia 34 ja vähäisestä 
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liikunnasta kertoneita 22 kappaletta. Tekstien pituus vaihteli muutamasta 

lauseesta aina puoleentoista sivuun.  Vaikka aineistoa kokonaisuudessaan 

kertyi yhteensä 132 liuskaa, itse tekstikorpus oli tätä lyhyempi, sillä suurin osa 

kertomuksista ei täyttänyt kokonaista sivua.  

Tein kilpailukirjoituksille sekä avaintapahtuma-analyysin (artikkeli II) että 

tulkintakehysten analyysin (artikkeli I). Avaintapahtuma-analyysin aikana 

keskityin tunnistamaan aineistosta kerrontaa liikunnan ja sen merkitysten 

muutoksista sekä erottelemaan ja luokittelemaan niitä oivalluksia ja 

tapahtumia, jotka muutosprosessissa kuvattiin keskeisinä (vrt. Goodwill, 

2016, 521–522). Jäsensin avaintapahtumia esimerkiksi sen mukaan, 

kuvattiinko muutoksen käynnistyneen omatoimisesti vai jonkin itsestä 

lähtemättömän virikkeen seurauksena. Merkityksiä tarkastelin erottelemalla 

kertomuksista niitä sanoja ja kuvauksia, joita liikunnasta kerrottaessa 

käytettiin, luokittelemalla näitä kuvauksia tulkintakehyksiksi, ja erittelemällä 

sitä, miten eri kehyksiä käytettiin liikunnan muutoksesta kertomiseen. 

Kolmannen osatyön tarkoitus oli selvittää LMI-interventioon 

osallistuneiden opiskelijoiden kokemuksia ohjelmasta osana intervention 

laadullista prosessiarviointia. Sen perustana olivat puolistrukturoidut 

yksilöhaastattelut (n=34), jotka toteutettiin aktiivisen interventiojakson 

päätyttyä (artikkeli III). Haastateltavia rekrytoitaessa hyödynnettiin 

kyselyaineiston (n=1120) tuloksia tarkoituksena saada mukaan sekä 

intervention aikana liikuntaa lisänneitä että perustasolla pysyneitä tai 

liikuntaa vähentäneitä nuoria1. Nauhoitettujen haastattelujen pituus vaihteli 

23 minuutista aina 78 minuuttiin. Äänitiedostojen yhteenlaskettu kesto oli 

noin 750 minuuttia, josta litteroituna kertyi noin 460 sivua.   

Haastatteluaineistolle tein avaintapahtuma-analyysin samaan tapaan kuin 

kilpailukirjoituksillekin, mutta tällä kertaa jaottelin avaintapahtumat 

toimijuuden tarkastelun sijasta sen mukaan, kuvattiinko niihin liittyväksi 

käyttäytymisen vai ajattelun muutosta. 

Kirjoituskilpailuun osallistuneet olivat 15–24-vuotiaita (39 naista ja 74 

miestä; yksi vastaaja ei ilmoittanut sukupuoltaan) ja haastatteluun 

osallistuneet 15–19-vuotiaita (25 naista ja 9 miestä). 

4.3 EETTISIÄ KYSYMYKSIÄ 

”Ihmistieteisiin luettavaa tutkimusta koskevat eettiset periaatteet 

jaetaan kolmeen osa-alueeseen: 

1. Tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 

2. Vahingoittamisen välttäminen ja 

3. Yksityisyys ja tietosuoja.” 

                                                 
1 LMI-kenttäkokeessa fyysisen aktiivisuuden muutoksen arviointi perustui sekä 

kiihtyvyysanturimittaukseen että oppilaiden omaan arvioon. Prosessiarviointia varten haastattelut 

tehtiin osajoukolle sekä interventioryhmän että kontrolliryhmän oppilaista. 
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(TENK, 2009, 9.) 

Väitöskirjaprojektin edetessä olen useaan otteeseen tullut pohtineeksi 

tutkimukseni eettisyyttä. Koska työni on ollut osa laajempaa 

tutkimushanketta, en ole tehnyt valtaosaa päätöksistä itsenäisesti tai yksin. 

Kummankin osatutkimuksen suunnitelmat (kirjoituskilpailukutsu ja 

haastattelurunko mukaan lukien) arvioitiin HUS:n Naisten, lasten ja 

psykiatrian eettisen toimikunnan toimesta. Esimerkiksi ratkaisut siitä, miten 

tutkimuksesta informoidaan ja miten aineistoa käsitellään, on kuvattu 

toimikunnalle lähetetyissä hakemuksissa. Se ei silti tarkoita, ettenkö olisi aika 

ajoin miettinyt ankarastikin, miten eettisyys tutkijan arjessa parhaiten 

toteutuisi ja mitä tehdyt valinnat merkitsevät käytännössä. Suomessa opetus- 

ja kulttuuriministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) 

on julkaissut hyvää tieteellistä käytäntöä koskevan tutkimuseettisen ohjeen 

(TENK, 2012) sekä erilliset humanistista, yhteiskuntatieteellistä ja 

käyttäytymistieteellistä tutkimusta koskevat eettiset periaatteet (TENK, 

2009). Seuraavassa käsittelen tutkimukseeni liittyviä eettisiä kysymyksiä 

peilaten niitä näihin ohjeisiin ja syventyen erityisesti ihmistieteiltä koskeviin 

periaatteisiin2. 

Tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen tarkoittaa, että 

tutkimukseen osallistutaan vapaaehtoisesti ja että suostumus perustuu 

riittävään tietoon (TENK, 2012). Kirjoituskilpailun osalta osallistuminen on 

tulkittavissa tutkittavaksi suostumiseen, koska kutsussa mainittiin 

kirjoitusten käyttö tutkimusmateriaalina ja tutkimukseen osallistuminen oli 

vapaaehtoista. Haastatteluun kutsutuille nuorille annettiin tutkimusaiheesta 

kertova tietolehtinen ja heille kerrottiin, että tutkimukseen osallistuminen on 

vapaaehtoista eikä heitä voi tunnistaa tutkimusraporteista. Haastateltavilta 

pyydettiin allekirjoitettu sitoumus ja lupa nauhoittaa keskustelu. Haastattelun 

alussa heille korostettiin, että tutkimuksesta on mahdollisuus vetäytyä.  

Osallistumisen vapaaehtoisuutta voidaan pohtia myös suhteessa 

palkitsemiskäytäntöihin. Kirjoituskilpailuun osallistujien kesken arvottiin 

viisi elokuvalippua, ja kolme parasta kirjoitusta palkittiin lahjakortilla. 

Jokaiselle haastateltavalle annettiin elokuvalippu kiitokseksi käytetystä 

ajasta. Kuten Arja Kuula (2006) on todennut, vapaaehtoinen osallistuminen 

tutkimukseen on tavallaan lahja tutkijalle. Koska minulla ei ole 

mahdollisuutta kiittää tutkimukseen osallistuneita nuoria henkilökohtaisesti, 

en koe lahjakortteja tai elokuvalippuja lahjontana vaan vastavuoroisena 

palveluksena, vaihtosuhteena. 

Tutkimuksesta ei saa aiheutua tutkittaville haittaa. Mahdollinen haitta voi 

aiheutua aineiston keruusta, aineiston säilyttämisestä tai tutkimustulosten 

julkaisemisesta esimerkiksi silloin, kun tutkittavia kohdellaan 

epäkunnioittavasti tai heidän yksityisyytensä vaarannetaan. (TENK, 2009.) 

                                                 
2 TENKin ihmistieteitä koskevat periaatteet päivitettiin vuonna 2019. Uusi ohje tuli voimaan 

1.10.2019 eli tämän tutkimuksen valmistuttua. 
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Paperisena lähetetyt kilpailukirjoitukset säilytettiin laitoksella lukitussa 

tilassa ja sähköiset aineistot salasanan takana. Nauhoitetut haastattelut ja 

muu aineisto käsiteltiin luottamuksellisesti. Tulosten raportoinnissa olen 

huolehtinut siitä, ettei kenenkään henkilöllisyys paljastuisi poistamalla 

sitaateista suorat tunnisteet ja rajoittamalla epäsuorien tunnisteiden käyttöä 

mahdollisimman paljon. Olen pyrkinyt välttämään arvostelevaa, asenteellista 

ja epäkunnioittavaa tapaa kirjoittaa. Se ei silti takaa, että minun esittämäni 

näkemykset vastaisivat nuorten tulkintoja omista kokemuksistaan ja 

ajatuksistaan. Vaikka olen käyttänyt esimerkkeinä mahdollisimman 

autenttisia sitaatteja, ne ovat silti vain valikoituja otteita ja tiivistyksiä paljon 

pidemmistä kuvauksista. On mahdollista, että olen jättänyt pois tai huomiotta 

jotain sellaista, mikä kertojan itsensä mielestä olisi ollut olennaista, tai 

tulkinnut hänen kertomaansa alkuperäisen tarkoituksen vastaisesti. Ongelma 

on nuorisotutkimukselle erityisen keskeinen – onhan lasten ja nuorten 

täysivaltaisen toimijuuden tunnustaminen ja heidän oman äänensä esiin 

tuominen todettu olennaiseksi tutkimuseettiseksi haasteeksi (Vehkalahti, 

Rutanen, Lagström & Pösö, 2010).  Vaikka tutkijan tulkinnan ja osallistujien 

oman näkemyksen ei tarvitsekaan olla yhdenmukaisia, eettiseltä kannalta olisi 

silti tärkeää saada palautetta siitä, millaisina he tutkimuksen tulokset kokevat 

(Riessman, 2008, 197; Smith & McGannon, 2017). Työn pitkän aikajänteen 

vuoksi siihen ei tällä kertaa ollut resursseja. 

Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää tutkijalta rehellisyyttä, huolellisuutta 

ja tarkkuutta (TENK, 2012). Tutkijan position ja elämänhistorian mahdollinen 

vaikutus analyysiprosessiin on aiemmassa nuorisotutkimusta käsittelevässä 

kirjallisuudessa tunnistettu tärkeäksi osaksi tutkimuseettistä pohdintaa 

(Kallio, 2010). Olen seurannut interventiohankkeen kehittämistä ja toteutusta 

loppuvuodesta 2013 alkaen sekä työskennellyt sen palkkaamana työntekijänä 

kahdessa eri jaksossa, jotka yhteenlaskettuna kestivät vajaan vuoden. Työni 

on tällöin käsittänyt aineiston keruuta ja analysointia. Kenttäkokeen 

toteuttamisen aikaan olin työsuhteessa muualla. Jotta kasvoni tulisivat 

opiskelijoille tutuksi, tulin joinakin yksittäisinä päivinä kouluille 

tutkimusavustajien mukana, mutta en varsinaisesti osallistunut kenttäkokeen 

läpiviemiseen. Haastatteluaineiston tuottamiseen osallistumiseni tai 

osallistumattomuuteni on tuskin vaikuttanut juurikaan, koska tein 

haastatteluista itse vain ensimmäiset kuusi koettuani yksityiskohtaisessa 

haastattelurungossa (liite 2) pitäytymisen itselleni hankalaksi toteuttaa. 

Haastattelurunko sisälsi yksilöityjä kysymyksiä esimerkiksi LMI-

interventiosisältöihin ja nuorten käyttämiin liikunnan hallintakeinoihin 

liittyen. Kun kuuntelin ensimmäisenä haastattelupäivänä tekemäni kolme 

nauhoitusta, huomasin unohtaneeni osan kysymyksistä ja johdattaneeni 

keskustelua aivan uudenlaisiin suuntiin.  

Asemani ja elämänhistoriani ovat todennäköisesti vaikuttaneet enemmän 

aineistojen analyysiin kuin niiden tuottamiseen. Koska työni kontekstina on 

terveyden edistäminen (kirjoituskilpailuaineiston osalta liikuntaintervention 

kehittäminen ja haastatteluaineiston osalta sen prosessiarviointi), 
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tutkimusintressini on käytännöllinen. Se tarkoittaa, että ensisijaisena 

kiinnostukseni kohteena ovat sellaiset tapahtumat ja oivallukset, jotka 

nuorten kuvauksissa esitetään liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen 

vaikuttaneina tekijöinä. On syytä todeta, että valittu rajaus jättää tarkastelun 

ulkopuolelle liikuntaan liittyvät epäkohdat ja ongelmat, kuten kokemukset 

liikuntaharrastuksessa koetusta syrjinnästä tai siitä, miten joidenkin 

liikuntaharrastusten kalleus estää kiinnostavan lajin kokeilemisen – vaikka 

tällaiset tekijät saattavat olla merkittäviä liikunnan esteitä (esim. Haanpää 

ym., 2012; Hakanen ym., 2019; Salasuo, 2019).  

Henkilökohtaisesti minun on helppo samastua sekä liikuntaa lisänneiden 

että liikuntaa vähentäneiden kokemuksiin, sillä omaan liikuntahistoriaani on 

kuulunut sekä säännöllisen kuormittavan liikunnan kausia että vähäisen 

liikkumisen kausia. Useita vuosia vanhat ja erilaisessa kontekstissa hankitut 

kokemukset eivät kuitenkaan voi eivätkä saa olla perusteena nostaa joitakin 

nuorten kertomia asioita muita yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Katson 

pystyneeni minimoimaan tällaiset riskit huolellisen ja perinpohjaisen 

analyysin avulla. Olen esimerkiksi kuunnellut kaikki alkuperäiset 

nauhoitukset saadakseni käsityksen haastattelijoiden ja haastateltavien 

välisestä vuorovaikutuksesta ja mahdollisista painotuksista (esim. leikilliseksi 

tai ironiseksi tarkoitetut ilmaukset, vrt. Tannen, 1993). Kummassakin 

osatutkimuksessa olen huomioinut aineistokorpukset kokonaisuudessaan, 

joskin valitsin vain tiettyjä osia perusteellisemman analyysin kohteeksi. 

Kuvailevan analyysin vaiheessa (Mason, 2002, 171)3 kävin jatkuvaa 

vuoropuhelua aineiston ja alustavien tulkintahypoteesien välillä, jolloin 

tuoreimmat löydökset antoivat aihetta tarkastella aikaisempia tuloksia 

uudesta näkökulmasta. Analyysin aikana pidin tutkimuspäiväkirjaa ja lähetin 

sen aika ajoin kokeneemmille kanssakirjoittajilleni, jotka konsultoivat työtäni 

sen perusteella. Tästä ei tietenkään seuraa, että joku toinen tutkija olisi 

samanlaista prosessia noudattamalla päätynyt aivan samanlaisiin tuloksiin. 

Uskon kuitenkin, että esittämäni suuntaviivat ovat alkuperäisistä teksteistä ja 

litteraatioista kenen tahansa lukijan tunnistettavissa. 

 

                                                 
3 Jennifer Mason (2002) erottelee laadullisen analyysin kahteen osaan: aineiston järjestämisen ja 

indeksoinnin vaiheeseen sekä löydösten selittämisen ja argumentoinnin vaiheeseen. Kuvailevan 

analyysin vaiheella tarkoitan ensimmäiseksi mainittua. 
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5 TULOKSET: LIIKUNTASUHDE 
AIKUISTUVIEN NUORTEN KUVAUKSISSA 

Tässä yhteenvedossa tarkastelen tutkimukseni osatöitä suhteessa 

liikuntasuhteen osa-alueisiin ja merkitysulottuvuuksiin (Koski, 2017). Miksi 

tällainen valinta – sen sijaan, että olisin keskittynyt vain liikunnan 

tulkintakehyksiin ja liikkumisen lisäämisen avaintapahtumiin, joita 

aineistojen analyyseilla alun perin tavoiteltiin? Osatöiden tuloksista tekemieni 

päätelmien valossa minulle syntyi mielikuva, että erityisen keskeinen tekijä 

nuorten liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä voisi olla jonkinlainen liikunnan 

merkitysten muutos. Kun olin ensin tunnistanut aineistoista erilaisia 

kehystysten, arvostusten ja jäsennysten muutoksia ja sitten käsitteellistänyt 

ne merkityksinä, kiinnostuin siitä, millä tavalla ne suhteutuvat aiemmin 

tunnistettuihin liikunnan kulttuurisiin merkityksiin. Induktiivisen analyysin 

tuottamien merkityssäikeiden vertaaminen liikunnan merkitysulottuvuuksien 

kokonaisuuteen (Koski, 2017) tuntui luontevalta tavalta koota osatöiden 

tulokset yhteen, yhdistää ne teoriaan ja asemoitua aikaisempaan tieteelliseen 

keskusteluun nuorten liikkumisesta. 

Yhteenvetoa kirjoittaessani olen julkaistujen artikkelien ohella käyttänyt 

hyödyksi alkuperäistä aineistoa ja osatöiden analyysien aikana tekemiäni 

muistiinpanoja. Olen esimerkiksi käynyt uudelleen läpi kilpailukirjoituksista 

tekemiäni tiivistelmiä tunnistamistani liikunnan muutosten avain-

tapahtumista voidakseni arvioida, millaisista osa-alueista liikuntasuhdetta 

liikunnan muutosten kuvauksissa rakennetaan. Tulososaan sisältyy siten 

sellaistakin pohdintaa, jota osatöistä ei löydy. 

Seuraavassa käyn ensin lyhyesti läpi osatöiden keskeisimmät tulokset. 

Sitten esittelen, mitä liikunnan osa-alueita (omakohtainen liikunta-

aktiivisuus, penkkiurheilu, liikunnan tuottaminen ja sportisointi; Koski, 

2004) osatöiden aineistoissa esiintyi. Sen jälkeen kerron niistä 

merkitysulottuvuuksista, jotka nuorten kuvauksissa yhdistettiin liikunnan 

lisääntymiseen. Lopuksi kuvaan, millaisina käsityksinä ja jäsennyksinä 

liikunta näissä kertomuksissa esitettiin sekä millä tavalla nämä jäsennykset 

liittyivät omatoimiseen liikunnan lisäämiseen. Aineistokatkelmissa 

alkuperäisestä tekstistä poistetut kohdat on merkitty kahdella ajatusviivalla. 

Hakasulkeissa olevat tekstit ovat kertomusta selkeyttämään tarkoitettuja 

lisäyksiä. Numero kuvaa haastateltavan ikää ja kirjain sukupuolta (N = 

nainen, M = mies). Kirjain H erottaa haastattelijan puheenvuoron 

haastateltavan puheesta. 
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5.1 OSATÖIDEN ANTI: AVAINTAPAHTUMAT JA 
TULKINTAKEHYKSET LIIKUNNAN LISÄÄNTYMISEN 
KUVAUKSISSA 

Ensimmäisessä ja toisessa osatyössä tarkastelin liikunnan tulkintakehyksiä ja 

liikunnan muutoksen avaintapahtumia koko tekstikorpuksesta (aiheen 1, 

aiheen 2 ja aiheen 3 narratiivit). Näin oli mahdollista arvioida, rakennettiinko 

liikuntasuhteen muutoksesta kertovissa kirjoituksissa, vähäisen liikunnan 

kertomuksissa ja liikunnan ylläpitämisen tarinoissa samanlaista kuvaa 

liikunnan muutoksesta ja sen merkityksistä. Kolmannessa osatyössä keskityin 

sen sijaan vain osaan aineistosta, toisin sanottuna erityisesti niihin 

tulkintoihin, joissa LMI-interventiokoulujen opiskelijat nostivat kyseisen 

intervention keskeiseksi liikunnan lisäämiseen johtaneeksi 

avaintapahtumaksi.  

Ensimmäisessä osatyössä erotin nuorten kirjoituksista neljä erilaista 

liikunnan tulkintakehystä: leikki, harrastus, hyöty ja pelailu. Monissa 

kertomuksissa nämä kehystykset muuntuivat iän myötä niin, että lapsuuden 

liikuntaan liitetty leikkikehys vaihtui ensin harrastuskehykseen, jota 

myöhemmässä vaiheessa elämää täydensivät hyötykehys ja pelailukehys. 

Hyötykehykselle tyypillinen piirre oli oman hyvinvoinnin edistäminen, kun 

taas pelailukehyksessä korostui rento ajanviete kavereiden kanssa. (Artikkeli 

I.) Toisessa osatyössä jatkoin kilpailukirjoitusten analyysia selvittämällä, 

millaisia oivalluksia, prosesseja ja siirtymiä nuoret kuvasivat ratkaisevina 

liikkumisensa muutosten kannalta. Oivallus liikunnan tuomasta hyvästä 

olosta näyttäytyi merkittävänä avaintapahtumana omatoimisessa liikunnan 

lisäämisessä varsinkin niiden nuorten kohdalla, jotka kertoivat aikaisemmin 

liikkuneensa säännöllisesti. Ymmärrys yhteydestä liikunnan ja oman 

hyvinvoinnin välillä kuvattiin esimerkiksi havahtumisena oman kunnon 

heikkenemiseen liikunnan vähennyttyä. (Artikkeli II.) Kolmannessa osatyössä 

keskityin tunnistamaan haastattelupuheesta niitä oivalluksia ja prosesseja, 

joita LMI-liikuntainterventioon osallistuneet nuoret kuvasivat tärkeinä oman 

liikkumisensa lisäämisen tai ajattelunsa muutoksen kannalta. Keskeisiksi 

virikkeiksi hahmottuivat uudenlainen käsitys liikunnasta ja konkreettiset 

vinkit liikunnan lisäämiseksi omassa arkipäivässä. Ymmärrys siitä, että 

vähäinenkin liikunta on hyväksi itselle, esitettiin olennaisena omien ajatusten 

muutoksen kannalta ja liikunnan motivaatiota lisäävänä. (Artikkeli III.) 

Kilpailukirjoituksissa nuorten liikuntasuhteen muutokset ilmenivät 

monesti sekä liikuntakäyttäytymisen että liikuntaan liittyvien ajatusten ja 

merkitysten muutoksina. Liikunnan lisääminen peilautui sekä juonellisena 

kerrontana, jossa avaintapahtumat johtivat ensin liikuntakäyttäytymisen ja 

sitten liikunnan merkitysten muutoksiin (artikkeli II), että liikunnasta 

tehtyjen jäsennysten ja tulkintojen kautta, kun kehykset narratiiveissa 

vaihtuivat toisiksi tai limittyivät uudenlaisten kehysten kanssa (artikkeli I). 

Haastattelupuheessakin liikuntasuhteen muutokset näyttäytyivät usein sekä 

liikuntakäyttäytymisen että liikuntaan liittyvien ajatusten ja merkitysten 
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muutoksina, mutta sen lisäksi tästä aineistosta löytyi kuvauksia, joissa 

kerrottiin vain ajatusten muutoksista (artikkeli III).  

Alkuperäisistä osatöistä poiketen esittelen tässä yhteenvedossa liikunnan 

muutoksen kannalta keskeisiksi tunnistettuja avaintapahtumia ja 

tulkintakehyksiä vain siltä osin, kun ne yhdistyivät kertojan oman liikkumisen 

lisääntymiseen. Aluksi kuvaan tulkintakehyksiä ja niiden muutosta 

kirjoituskilpailuaineistoon perustuen. Sen jälkeen avaan liikunnan lisäämisen 

avaintapahtumia ensin kirjoituskilpailuaineiston ja sitten 

haastatteluaineiston valossa.   

 

Muuttuvat ja monipuolistuvat liikunnan kehystykset. Kaikkien kolmen 

aiheen kirjoituksissa osa nuorista kuvasi liikuntaa suppeasti (vain jonkin 

liikunnallisen lajin harrastamisena) ja osa laajasti (myös muuten kuin jonakin 

liikunnallisena harrastuksena). Lisäksi joissakin kirjoituksissa käytettiin 

vuoroin suppeaa ja laajaa kuvausta. Toisissa kirjoituksissa lapsuuden liikuntaa 

kuvattiin laajasti eli esimerkiksi ulkoiluna, leikkeinä ja peleinä, mutta 

kerronnan edettyä nuoruuteen liikunnasta puhuttiin enää vain harrastamisen 

kautta (vrt. ”pidin kuitenkin hipasta ja erilaisista leikeistä, mutta harrastusta 

en halunnut aloittaa”; ks. tarkemmin artikkeli I).  Liikunnan jäsentäminen 

suppeassa tai laajassa merkityksessä ei kuitenkaan muodostunut säännöllistä 

ja satunnaista liikuntaa kuvanneita kirjoituksia erottavaksi tai liikunnan 

muutoksen kannalta keskeiseksi tekijäksi. Olennaiset kerronnan eronteot 

näyttivät sen sijaan liittyvän liikunnan merkitysten muuttumiseen tai 

monipuolistumiseen.  

Kirjoituksista erottui neljä erilaista liikuntakehystä: leikki, harrastus, hyöty 

ja pelailu. Monissa kertomuksissa kehykset muuntuivat iän myötä niin, että 

lapsuuden liikuntaan liitetty leikkikehys vaihtui ensin harrastuskehykseen, 

jota myöhemmässä vaiheessa elämää täydensivät hyötykehys ja pelailukehys. 

Hyötykehykselle tyypillinen piirre oli oman hyvinvoinnin edistäminen, jota 

usein kuvattiin esimerkiksi liikunnan positiivisten seurausten kuten 

energisyyden, kiinteytymisen, lihasvoiman tai itseluottamuksen kasvun 

kautta. Pelailukehyksessä painottui rento ajanviete kavereiden kanssa, joka 

liikuntaharrastukseen verrattuna oli vapaampaa ja satunnaisempaa, 

”höntsäämistä”. Nuorten narratiiveissa hyötykehyksen nousu 

harrastuskehyksen rinnalle yhdistyi monesti kuvauksiin liikunnan 

lisäämisestä. Pelailukehys taas näytti useimmiten liittyvän joukkueurheilusta 

luopumiseen, mutta osoittavan liikunnan silti pysyneen osana elämää. 

Liikunnan yksilöllisiä seurauksia korostavaan hyötypuheeseen verrattuna 

pelailukehyksessä korostui yhdessä tekeminen.  

 

Käyttäytymisen muutoksesta merkitysten muutoksiin. Vaikka kirjoittajat itse 

eivät useinkaan luoneet narratiivista eroa käyttäytymisen ja merkitysten 

muutosten välille, liikunnan lisäämisen tarinoissa oli mahdollista tunnistaa 

kaksi erilaista vaihetta. Ensin kuvattiin, miten jokin ulkoinen tai sisäinen 

virike käynnisti liikuntakäyttäytymisen muutoksen, jonka seurausten taas 
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esitettiin johtaneen liikuntaan liittyvien merkitysten ja arvostusten 

muutokseen. Muuhun kuin omatoimiseen muutokseen viittasivat ilmaukset, 

joissa virike liikunnan muutokseen tuli ulkopuolelta, kuten ”minun piti”, 

”jouduin”, ”kärsin” tai [joku] ”suositteli”, ”yllytti”, ”kehotti”, ”järjesti” tai ”vei”, 

kun taas kirjoittajan omaa toimijuutta liikunnan lisäämisessä korostettiin 

käyttämällä yksikön ensimmäisen persoonan verbejä, kuten ”huomasin”, 

”tunsin”, ”inhosin”, ”väsyin”, ”halusin”, ”sain”, ”tajusin”, ”päätin”, ”aloin” ja 

”otin tavoitteeksi”. Alkuperäisestä osatyöstä (artikkeli II) poiketen esittelen 

tässä yhteenvedossa vain niitä avaintapahtumajoukkoja, jotka yhdistyivät 

kuvauksiin omatoimisesta liikunnan lisäämisestä. 

Omatoimista liikunnan lisäämistä edeltänyt tila kuvattiin joko vähäisenä 

liikkumisena lapsuudesta saakka tai jostakin liikunnallisesta harrastuksesta 

luopumisena. Lapsuudesta asti vähän liikkuneet kertoivat pitäneensä 

liikuntaa epämieluisana tai turhana; liikuntaharrastuksesta luopuneiden 

tarinoissa korostui se, ettei uutta, senhetkiseen elämäntilanteeseen sopivaa 

tapaa liikkua ollut välttämättä löytynyt. Nuorten narratiiveissa muutos alkoi 

tyytymättömyydestä senhetkiseen tilaan. Kunnon aleneminen, painon nousu 

ja pelko terveyden heikkenemisestä kuvattiin virikkeinä liikunnan lisäämiselle 

varsinkin niiden nuorten kirjoituksissa, jotka kertoivat lopettaneensa jonkin 

liikunnallisen harrastuksen. Epämieluisat muutokset omassa kehossa johtivat 

tarinoissa ymmärrykseen liikunnan yhteydestä omaan hyvinvointiin. 

Lisääntyneen liikunnan kerrottiin tuovan itselle sekä hyötyä että mielihyvää. 

Hyötyinä kuvattiin parempi kunto, jaksaminen ja minäkuva. Mielihyvän 

kuvauksissa mainittiin esimerkiksi ilo, hyvä olo ja onnistumisen tunteet. 

Mielihyvän tunteet yhdistettiin usein kokemuksiin itselle sopivasta tavasta 

liikkua. Joissakin tarinoissa itseä innostavan lajin löytyminen nostettiin jopa 

avaintapahtumaksi käyttäytymisen muutoksessa. Omalta tuntuvan 

liikuntaharrastuksen merkityksellisyyttä kuvattiin liikuntakipinän 

syttymisenä. Näissä tulkinnoissa liikuntainnostuksen löytyminen juuri 

kyseisen lajin kautta toimi virikkeenä liikunnan lisäämiselle. Esimerkiksi 

onnistumisen kokemukset saatettiin esittää oivalluksena, jota seurasi 

uudenlainen asennoituminen liikuntaan. 

 

Merkitysten muutoksista käyttäytymisen muutokseen. Haastattelupuheessa 

liikunnan muutoksen prosessi näyttäytyi osin erilaisena kuin 

kilpailukirjoitusaineistossa. Nuorten tulkinnoissa liikunnan lisäämisen 

käynnisti intervention virittämä liikuntaan liittyvien ajatusten muutos, joka 

motivoi heitä ryhtymään itse liikuntakäyttäytymisen muutokseen. Näissä 

kuvauksissa interventio esitettiin syvemmän ymmärryksen ja uudenlaisten 

liikuntatottumusten lähteenä. Liikuntaa lisänneiden opiskelijoiden puheessa 

korostuivat erityisesti intervention myötä omaksuttu uudenlainen ymmärrys 

liikunnasta sekä tapaamisissa annetut konkreettiset vinkit siitä, miten 

liikuntaa voi helposti lisätä omassa arkipäivässään. Liitteessä 2 on esitetty 

haastattelupuheesta tunnistettujen avaintapahtumien lukumääräinen 
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jakautuminen interventio- ja kontrolliryhmän osallistujien kesken sekä 

liikkumisen lisäämisen versus istumisen vähentämisen suhteen (artikkeli III). 

Kilpailukirjoituksista poiketen ero suppean (liikunnan ymmärtäminen 

vain kehoa rasittavana liikkumisena) ja laajan liikuntakäsityksen (liikunnan 

ymmärtäminen sekä kevyenä että rasittavana liikkumisena) välillä hahmottui 

haastatteluaineistossa olennaiseksi. Nuorten puheessa ymmärrys siitä, että 

kevyt liikunta on hyödyksi, tulkittiin keskeiseksi liikkumisen lisäämisen 

virikkeeksi. Kyse ei niinkään ollut siitä, että nuoret eivät jäsentäisi 

hyötyliikuntaa liikunnaksi, vaan siitä, että esimerkiksi arkiset askareet ja 

välimatkojen kulkeminen hahmotettiin itseä hyödyttäväksi toiminnaksi myös 

terveyden kannalta. 

5.2 LIIKUNNAN HARRASTAMISTA JA ARKILIIKUNTAA  

Tässä tutkimuksessa aikuistuvien ja liikkumistaan lisänneiden nuorten 

liikuntasuhde hahmottui liikunnan harrastamisena ja arkisena liikkumisena. 

Sekä kilpailukirjoituksissa että haastatteluissa liikunnan muutoksia kuvattiin 

lähes yksinomaan omakohtaisena liikunta-aktiivisuutena eli omien 

liikuntatottumusten kautta. Muita liikuntasuhteen osa-alueita tuotiin esiin 

vain yksittäisissä kommenteissa. Esimerkiksi osa kirjoituskilpailuun 

osallistuneista kertoi seuraavansa liikuntaa jalkapallo- tai jääkiekkopelejä 

katsomalla, ja jotkut mainitsivat haaveilevansa liikunnallisesta ammatista. 

Tulkintoihin siitä, millaiset avaintapahtumat olivat toimineet virikkeinä 

liikunnan muutoksessa (vrt. artikkelit II ja III), ei sisältynyt kerrontaa 

liikunnan seuraamisesta, toimimisesta liikunnan tuottajana tai liikunnan 

merkityksistä kulutuskäyttäytymisessä ja yhteiskunnassa. Vain yhdessä 

kilpailukirjoituksessa avaintapahtumaksi nostettiin jalkapallon seuraamisesta 

kummunnut innostus kyseisen lajin harrastamiseen kenties jopa ammatiksi 

asti. 

Myöhemmin sitten vanhempana – – olin aika paljon enon seurassa ja 
asuin hetken siellä. Hän katsoi aina telkkarista jalkapalloa. Eno oli 
aikamoinen futisfani ja yllytti aina minuakin katsomaan. En tykännyt 
yhtään jalkapallosta nuorempana, mutta kun jouduin katsomaan sitä 
”väkisin”, niin kyllä se kiinnostus siitä sitten nousi. – – Urheilu alkoi 
sen verran kiinnostaa, että halusin ruveta harrastamaan sitä itsekin, 
mutta luulin, että olen liian vanha siihen alaan, joten käyn vaan 
satunnaisesti pelaamassa kavereiden kanssa kesäisin. Mielessä on 
kyllä käynyt, että yritän sille alalle päästä vielä joskus töihin, esim. 
tuomariksi tai edes jotain vastaavaa. 

 (M20, kirjoituskilpailuun osallistunut opiskelija) 

Aikaisemmin on todettu, että liikunnan osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa. 

Esimerkiksi moni kansalaistoimija seuraa aktiivisesti urheilua, ja moni 

urheilua aktiivisesti seuraavista liikkuu paljon. Toisaalta osa runsaasti 
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liikkuvista ei välttämättä ole juurikaan kiinnostunut penkkiurheilusta. (Koski, 

2004.) Vuoden 2014 LIITU-tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista 

murrosikäisistä seuraa urheilua median avulla vähintään kerran viikossa. 

Paikan päällä urheilua vähintään kerran vuodessa seuraavien osuus on tätä 

pienempi ja laskusuunnassa. (Koski, 2015b.) 

Kirjallisuudessa on selvitetty merkityksiä, joita 15–16-vuotiaat suomalaiset 

nuoret yhdistävät sekä median avulla (välitetty) että paikan päällä 

harrastettuun (välitön) penkkiurheiluun. Välitetyn penkkiurheilun 

keskeisimmät merkitykset liittyivät arjesta irtautumiseen ja liikunta-

asiantuntemuksen kasvattamiseen, kun taas ylivoimaisesti tärkeimmäksi 

välittömän penkkiurheilun merkityskokonaisuudeksi nousivat lajisuorituksiin 

liittyvät merkitykset, kuten vauhti, taito ja jännittävyys. Lisäksi 

lajisuorituksiin kytkeytyi merkityksiä, jotka liittyivät vastaajan omaan 

liikuntaharrastukseen ja lajiin. (Lehmuskallio, 2007, 109–114.) On todettu, 

että iän myötä urheiluseurassa harrastaminen usein vaihtuu 

omaehtoisempaan liikuntaan (Aira ym., 2013; Merikivi ym., 2016), mistä voisi 

seurata penkkiurheilunkin merkityksen väheneminen oman lajin muututtua. 

Aineistosta ei kuitenkaan löytynyt kuin yksittäisiä liikunnan seuraamisen 

muutokseen liittyviä viitteitä, ja nekin keskenään ristiriitaisia ("enää en seuraa 

liikuntaa muuta kuin television välityksellä, se ei enää minua niin paljon 

kiinnosta" ja "tulevaisuudessakin näen itseni käymässä ulkojäillä ja 

höntsäämässä salibandya, mutta ennen kaikkea seuraamassa 

ammattilaisurheilua"). 

Yleisesti ottaen molemmissa aineistoissa mainittiin liikunnan 

seuraaminen vain silloin tällöin: ”liikun, ja sit mä katon liikuntaa, erilaisii 

lajeja”, ”seuraan tosi paljon kiekkoo” ja ”aktiivinen urheilu on – – muuttunut 

erilaisten lajien ja joukkueiden pelin seuraamiseksi”. Myös liikunnan 

yhteiskunnallisia ja kuluttamiseen liittyviä merkityksiä kuvattiin vain 

yksittäisissä kommenteissa: ”koulu- tai työmatkan taittaminen pyörällä on 

taloudellista sekä ekologista” ja ”jes, mul on nyt ne uudet ihanat urheilusukat 

et – – ku on kivat urheiluvaatteet ni on kiva lähtee”. Liikunnan tuottajana 

toimimista en aineistoista löytänyt. Se kuitenkin saatettiin ohimennen esittää 

esimerkiksi ammatillisena toiveena: ”liikunta liittyy vahvasti tämänhetkiseen 

haaveammattiini ja haluun pitää itseni kunnossa ja terveenä”. 

Siitä huolimatta, että varsinkin kirjoituskilpailun osallistujista monet 

kertoivat harrastavansa joukkueurheilua, liikunta ei nuorten kuvauksissa 

hahmottunut muiden heille tuottamana. Aineistoissa tämä näyttäytyi 

kuvauksina omista tekemisistä ja valinnoista eli yksikön ensimmäisen 

persoonan ilmausten runsaana käyttönä. Viittauksia, joissa omaa liikkumista 

suhteutettiin itselle tarjottuihin mahdollisuuksiin, oli vain jokunen: ”iskä – – 

latas mulle semmosii sovelluksii puhelimeen jost saa semmosii 

esimerkkivideoita ja esim semmosii erilaisii vinkkejä”, ”ammattikoulussa on 

harmillisen vähän liikuntaa kun on vain yksi kolmenkymmenen tunnin kurssi 

jos ei ota valinnaista ja sitäkin saa erittäin vähän” ja ”jos te ette ois täällä ni en 

mä usko et ne [opettajat] antais lupaa et pomppii luokassa”. 
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5.3 LIIKUNTA VÄLINEENÄ ONNISTUMISEEN, 
HYVINVOINTIIN JA HYVÄLTÄ NÄYTTÄMISEEN  

Liikunnan lisäämisen kannalta keskeisiksi merkitysulottuvuuksiksi tunnistin 

nuorten kertomuksista seuraavat kuusi: kilpailu ja suoritus, terveys, ilo, 

sosiaalisuus ja yhdessäolo, ilmaisu sekä lajimerkitykset. Erityisesti kilpailuun 

ja suorituksiin, terveyteen, ilmaisuun sekä eri liikuntalajeihin kohdistuvat 

merkitykset näyttäytyivät tärkeinä muutoksen virittäjinä. 

Merkitysulottuvuuksien erottelu aineistoista ei ollut yksiselitteistä, sillä ne 

esiintyivät nuorten kerronnassa usein yhteen kietoutuneina, limittäisinä ja 

päällekkäisinä. Analyysin aikana olen osin tehnyt aiemmasta kirjallisuudesta 

poikkeavia tulkintoja. Esimerkiksi LIITU-tutkimuksessa painonhallintaan 

liittyvät merkitykset on sijoitettu terveyden merkitysulottuvuudelle (Koski, 

2015a, 30; Koski & Hirvensalo, 2019, 69)4 , kun taas itse olen luokitellut ne 

ilmaisuun ja esittämiseen liittyviksi. Katson kuitenkin, että olen tekemieni 

erottelujen avulla onnistunut paremmin valottamaan sitä moninaisuutta, joka 

aineistoissa esiintyy. Sen sijaan, että olisin tiukasti teoriaan ja aikaisempiin 

tutkimuksiin tukeutuen pelkistänyt liikunnan lisäämiseen liitetyt merkitykset 

vain lajimerkitysten ja terveyden ulottuvuuksille, yhdistän ne omassa 

tulkinnassani kolmeen erityiseen merkityssäikeeseen: onnistumiseen, 

hyvinvointiin ja hyvältä näyttämiseen. 

Pasi Kosken (esim. 2017) jäsentämistä liikunnan merkitysulottuvuuksista 

suurin osa liittyi tavalla tai toisella kilpailukirjoitusaineiston kertomuksiin 

liikunnan lisäämisestä. Liikunta itselle mieluisena toimintana (ilon 

merkitysulottuvuus), liikunta fyysisenä ja henkisenä kasvuna (kasvun ja 

kehittymisen merkitysulottuvuus) ja liikunta väylänä itsetuntemukseen (itsen 

tuntemisen merkitysulottuvuus) olivat ainoat, joita ei kuvattu suurempaan 

liikunta-aktiivisuuteen kannustavina. Haastatteluaineistossa eli interventioon 

osallistuneiden nuorten kertomuksissa näitä merkitysulottuvuuksia tuotiin 

esille hieman suppeammin, sillä niissä liikunta pätemisenä ja saavutuksina 

(kilpailun ja suoriutumisen merkitysulottuvuus) ei liittynyt liikunta-

aktiivisuuden virittymiseen (vrt. artikkeli III). Molemmissa aineistoissa 

liikunnan muutokseen yhdistettiin monesti useampi kuin yksi 

merkitysulottuvuus. Varsinkin suoriutumiseen ja eri lajeihin liittyvät 

merkitykset vaikuttivat olevan toisiinsa kietoutuneita. Sen sijaan terveyden 

merkitysulottuvuus yhdistyi monipuolisesti muihin merkitysulottuvuuksiin. 

Taulukkoon 3 on koottu, miten liikunnan merkitysulottuvuudet kytkeytyivät 

liikunnan lisäämisen kuvauksiin tämän tutkimuksen aineistoissa.  

 

 

 

                                                 
4 Kyseisissä tutkimusraporteissa ”lihavaksi tulemisen estäminen, painonhallinta” ja ”hyvän 

ulkonäön saaminen” on sijoitettu terveyden ja kunnon merkitysulottuvuudelle ja ”lihasvoiman 

kasvattaminen” kasvun ja kehittymisen merkitysulottuvuudelle. 
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Taulukko 3. Liikunnan merkitysulottuvuudet liikunnan lisäämisen kertomuksissa 

 

Merkitysulottuvuus Kuvaus 

1. Kilpailu ja 

suoriutuminen 

Liikunta pätemisenä ja saavutuksina *) 

2. Terveys Liikunta välineenä terveyden edistämisessä *) 

3. Ilmaisu Liikunta esiintymisenä ja itsen ilmaisuna muille *) 

4. Ilo Liikunta itselle mieluisena toimintana  

5. Sosiaalisuus Liikunta sosiaalisten suhteiden luomisena ja syventämisenä *) 

6. Itsen 

tunteminen 

Liikunta väylänä itsetutkiskeluun ja -tuntemukseen  

7. Kasvu ja 

kehittyminen 

Liikunta fyysisenä ja henkisenä kasvuna sekä uusien taitojen  

      oppimisena 

8. Lajimerkitykset Eri lajien ominaispiirteet ja niiden yhdistelmät *) 

*) ko. merkitysulottuvuus kuvattiin nuorten kertomuksissa liikunnan lisäämisen virikkeenä 

 

Kilpailu ja suoriutuminen. Kilpailun ja suoriutumisen merkitysulottuvuudella 

korostuvat kyvykkyys, uuden oppiminen sekä vertailu muihin ja omiin 

aikaisempiin saavutuksiin (Koski, 2017). Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, 

että liialliseksi koettu kilpailullisuus saattaa johtaa harrastuksesta 

luopumiseen (Beltrán-Carrillo, Devís-Devís, Peiró-Velert & Brown, 2012; 

Craike, Symons & Zimmermann, 2009). Kirjoituskilpailuaineistossa tämä 

merkitysulottuvuus kuitenkin yhdistettiin sekä liikunta-aktiivisuuden 

vähenemiseen että lisääntymiseen. Vaikka osa nuorista näyttää vieroksuvan 

kilpailullisuutta, toisille se on harrastuksen keskeisin elementti (Brooks & 

Magnusson, 2007; Liimakka ym., 2013; Tannehill, MacPhail, Walsh & Woods, 

2013). Kilpailun ja suoriutumisen tärkeys näkyi kirjoituksissa oman 

kehittymisen ja onnistumisen kokemusten esiin nostamisena (artikkelit I ja 

II). Osaamisen ja kyvykkyyden kokemusten saamisen on aiemmin todettu 

olevan tärkeä liikunnalliseen harrastamiseen kiinnittävä tekijä esimerkiksi 

tallilla käyvien tyttöjen keskuudessa (Ojanen, 2011, 261, 264). Liikunnan 

lisäämiseen liittyviä merkityksiä tunnistin niistä aineiston kuvauksista, joissa 

itselle sopivan harrastuksen löytyminen johti liikuntainnostuksen syttymiseen 

("tutustuin voimanostoon – – ja siinä löytyi se palo"; artikkeli II). 

 

Lajimerkitykset. Laadullisia aineistoja analysoimalla on havaittu, että eri 

liikuntalajeihin näyttää kiinnittyvän erilaisia arvostuksia. Esimerkiksi 

ratsastusharrastuksessa tärkeiksi koetut asiat linkittyvät ratsastamisen ja 

hevosten ohella talliin tyttöjen omana yhteisöllisenä tilana: paikkana, jossa he 

voivat viettää aikaa vapaana valtakulttuurin valvonnasta (Ojanen, 2011, 280). 

Niin sanottuja vaihtoehtolajeja (esim. skeittaus, parkour, roller derby ja 

sirkus) vaikuttaisi yhdistävän yhteisöön kuuluminen, hierarkioiden 

vastustaminen, leikinomaisuuden korostuminen ja eräänlainen 

elämäntavallinen ulottuvuus. Tällaisten merkitysten korostaminen 

mahdollistaa kulttuurisen erottautumisen perinteisiin urheilulajeihin nähden, 
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jotka painottavat systemaattista harjoittelua ja ovat aikuisten ohjaamia. 

(Harinen, 2010; Rannikko, Harinen, Liikanen, Ronkainen & Kuninkaanniemi, 

2013; Salasuo, Piispa & Huhta, 2015, 141.) Tiettyyn liikuntamuotoon tai -lajiin 

kiinnittyvät merkitykset eli kulloisellekin lajille ominaiset merkitysprofiilit 

voidaan erotella omaksi ulottuvuudekseen, lajimerkityksiksi (Koski, 2017). 

Kilpailukirjoituksissa tiettyyn lajiin liittyvien merkitysten keskeisyys korostui 

siten, että omalta tuntuva laji näyttäytyi edellytyksenä liikunnallisen 

elämäntavan omaksumiselle (”aloin haalia erilaisia pyöräilymahdollisuuksia: 

jos johonkin voi pyöräillä, pyöräilin”) ja ylläpidolle (”mul on – – tullu taas noi 

jääkiekkoharjotukset takasi”). Liikunta-aikomuksen synnyttyä oli siis tärkeää 

löytää itseä innostava laji ja itselle sopiva liikkumisen tapa, sillä vain niiden 

avulla liikunnasta saattoi muodostua pysyvä elämäntyyli (artikkeli I). 

Lajimerkitysten näkökulmasta voitaneen ajatella, että ”oikea laji” valikoituu 

sen mukaan, miten paljon se sisältää tai mahdollistaa itselle tärkeitä 

merkityksiä. 

 

Terveys. Terveyden merkitysulottuvuudella keskeisintä on liikunnan vaikutus 

sekä terveyteen että omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (Koski, 2017). 

Aikaisemmissa tutkimuksissa nuorten liikunnasta saama nautinto on usein 

liitetty positiivisiin vaikutuksiin omassa terveydessä ja olotilassa (esim. 

Brooks & Magnusson, 2007; Liimakka ym., 2013). Tästä huolimatta terveyden 

saavuttamista tai sen ylläpitoa ei välttämättä kuvata keskeisenä syynä 

harrastaa vapaa-ajan liikuntaa (Brooks & Magnusson, 2007). Oman 

tutkimukseni osalta terveyteen liittyvät merkitykset olivat keskeisiä 

kummassakin väitöskirjan aineistossa ja niitä myös yhdistettiin muihin 

merkitysulottuvuuksiin (artikkelit I–III). Haastatteluaineistossa terveyden 

edistämisen merkitykset näyttäytyivät sekä yleistasoisesti liikunnan 

tärkeytenä (”niil tunneil tuli just silleen et se on tärkeet liikkuu ja sitte halus 

vaan rupee liikkuu”) että yksilöityinä syinä (”sen takii just et kunto ehkä vähän 

nousis, et jaksais just paremmin töissä”). Kilpakirjoituksissa liikunta esitettiin 

sekä keinona välttää terveysongelmia että välineenä kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin saavuttamisessa. Ongelmalähtöisissä kuvauksissa liikunnan 

lisääminen liitettiin pyrkimykseen palauttaa tai pitää toimintakyky ennallaan 

säännöllisen liikunnan avulla (”joudun elämään selkäkipujen kanssa koko 

elämäni, mutta liikunnalla saan pidettyä ne poissa”). Hyvinvointia 

korostavissa kertomuksissa liikunta esitettiin keinona kohti parempaa kuntoa, 

mielialaa, unta, ruokahalua ja energisyyttä (”huomasin, että saan purettua 

pahaa oloa liikuntaan ja sain intoni liikuntaan takaisin”). On todettu, ettei 

tietoisuus vähäisen liikunnan aiheuttamista terveysriskeistä ja kiinnostus 

toimintakykyisenä pysymiseen aina kannusta nuoria liikkumaan 

säännöllisesti (Thing & Ottesen, 2013). On mahdollista, että murrosikäiset 

nuoret ja nuoret aikuiset arvostavat liikuntaa pikemminkin keinona saavuttaa 

emotionaalista hyvää oloa (Brooks & Magnusson, 2007; Kari, 2016, 93). 
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Ilmaisu. Ilmaisun merkitysulottuvuuteen liittyvä asioita ovat esimerkiksi tyyli, 

temppuilu ja näyttävyys (Koski, 2017). Puhtaasti esiintymistä ja itseilmaisua 

korostavia kuvauksia en aineistoissa havainnut. Toisaalta ilmaisun 

merkitysulottuvuuteen voitaneen yhdistää nekin kertomukset, joissa 

tietoisuus liikunnan vaikutuksista ulkonäköön käynnisti käyttäytymisen 

muutoksen (”tiesin, että liikunnan avulla voisin saavuttaa sellaisen 

minäkuvan, jonka voisin paremmin hyväksyä ja josta voisin nauttia” ja ”mä 

halusin – – muuttua – – ku katto peiliin nii oli sillee et ei – – näytänks mä 

niinku oikeesti tolta”)5. Kiinteytyminen ja lihasmassan kasvu voitaisiin toki 

ymmärtää myös omaan kehittymiseen ja saavutuksiin liittyviksi, eli kilpailun 

ja suoriutumisen merkitysulottuvuuteen kuuluvina. Siitä huolimatta, että 

kirjallisuudessa kyseinen ulottuvuus perinteisesti liitetään ulkoisiin 

määrittäjiin (Kari, 2016, 68–69; Koski, 2017), suoriutumiseen yhdistämäni 

kertomukset vaikuttivat kuvaavan enemmän itselle kuin muille näyttämistä 

(”muutaman viikon kuluessa jaksoin juosta jo puoli tuntia putkeen ja minulle 

se oli paljon”), kun taas liikunnan vaikutukset kehoon tuntuivat yhdistyvän 

nimenomaan muiden ihmisten katseeseen (”yleensä ihmiset on sillee et sä oot 

sanotaan vaikka ylipainone tai jotain, et ne sillee heti – – kattoo sua sillee et – 

– käy salil” ja ”mä meen kattoon Beyoncén – – konserttii – – sillon pitää olla 

– – viimestään niinku tiptop”). 

Eräässä tutkimuksessa opiskelijat liittivät urheiluun ja kuntoiluun 

toisistaan poikkeavia merkityksiä. Urheilun kuvattiin olevan palkitsevaa, 

piristävää ja liittymisen tarvetta tyydyttävää, mutta kuntoilun tylsää. Siinä 

missä urheilun harrastamisen keskiössä oli rentoutuminen ja ajanvietto 

muiden kanssa, nuoret kuvasivat käyttävänsä kuntoilua pikemminkin keinona 

halutun ulkomuodon saavuttamiseen. (Thing & Ottesen, 2013.) Kuntoilukin 

saattaa palvella erilaisia tavoitteita: fyysisen pystyvyyden paranemista tai itseä 

miellyttävän kehonkuvan saavuttamista. Kummassakin tapauksessa se 

hahmottuu vastuun kantamiseksi omasta ruumiista riittävän liikunnan avulla. 

(Wright, O’Flynn & Macdonald, 2006) 

 

Sosiaalisuus ja yhdessäolo. Sosiaalisuuden merkitysulottuvuus kietoutuu 

yhdessäolon, uusien ystävyyssuhteiden luomisen ja yhdessä toimimisen 

ympärille (Koski, 2017).  Merkittävä osa murrosikäisten kokemaa liikunnan 

hauskuutta on ystävien seura ja sosiaaliset suhteet (Laird, Fawkner & Niven, 

2018; Witmer, Bocarro & Henderson, 2011; Yungblut, Schinke & McGannon, 

2012), jolloin liikunnan harrastamiseen motivoi mahdollisuus viettää aikaa 

ystävien kanssa (Tannehill ym., 2013). Sosiaaliset tekijät voivatkin sekä 

kannustaa lapsia ja nuoria liikunnan pariin (Berg, 2015; Takalo, 2016, 145) 

että toimia puskurina liikunnan vähenemiselle elämänvaihesiirtymien aikana 

(Coakley & White, ref. Allender ym., 2006). Vaikkakin haastatteluaineistossa 

                                                 
5 Osatöissä oman ulkonäön tavoitteellinen muokkaaminen on nostettu omana 

avaintapahtumajoukkonaan esiin vain kirjoituskilpailuaineiston osalta (artikkeli II), joskin se esitettiin 

avaintapahtumana myös haastatteluaineistossa (artikkeli III).   
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ystävyyssuhteiden ylläpito tuotiin esiin yhtenä liikunnan lisäämiseen 

kannustaneista tekijöistä (”nyt – – ku me – – ollaan kaikki eri kouluissakin 

nyt me nähään paljon harvemmin – – niin tää [kuntosali] on niinku 

semmonen mis me voidaan nähä”), ei sosiaalisten suhteiden luominen ja 

syventäminen sinänsä hahmottunut erityiseksi liikunta-aktiivisuuden 

virittäjäksi (artikkelit II ja III). Liikunnan lisäämisen kertomuksissa 

keskeisenä kuvattiin pikemminkin tärkeiltä ihmisiltä kuten perheeltä, 

opettajilta ja ystäviltä saatu kannustus tai heidän antamansa esimerkki 

(”veljeni oli jalkapalloa harrastanut jo – – joten minä päätin mennä hänen 

jalanjälkiään”). 

 

Ilo. Ilon merkitysulottuvuudelle on sijoitettu sekä liikkumisen kokeminen 

palkitsevana että fyysisestä rasituksesta nauttiminen (Koski, 2017). Fyysisen 

rasituksen tuomaa nautintoa ei kummassakaan aineistossa eksplisiittisesti 

kuvattu liikunta-aktiivisuutta lisääväksi tekijäksi. Liikunnan lisäämisen 

kertomuksissa liikkumisen ilon kuvaukset liittyivät vasta siihen kerronnan 

vaiheeseen, jossa liikunnasta oli jo opittu nauttimaan, eli liikunnan ylläpitoon 

(”lenkkien jälkeinen hyvän olon tunne sai innostumaan liikunnasta 

enemmän”; artikkeli II). Liikunnan ilo – eli kuvaukset liikunnasta itselle 

mieluisena toimintana – näyttäytyi kirjoituksissa myös pelkkää fyysistä 

suoritusta monipuolisempana eli esimerkiksi kehittymisenä (”aina, kun 

jaksoin enemmän, tuli hyvä fiilis”) ja lajin sopivuutena itselle (”nyt harrastan 

salilla käyntiä ja pidän siitä todella paljon, koska se on vapaata”). Liikunnan 

ilo siis muodostui itse liikkumisesta syntyvää iloa laajemmaksi eli sisältämään 

esimerkiksi vapauden valita, miten ja milloin liikuntaa harrastaa (”liikunta on 

niinkun oma valinta, et tekeekö – – jos ei haluu, ei tee”). 

Laadulliset tutkimukset ovat osoittaneet, että nuorten painottamat 

liikunnan merkitykset ovat relationistisia, kerroksellisia ja ristiriitaisia 

elementtejä sisältäviä. Esimerkiksi nautinto ja hauskanpito vaikuttavat olevan 

pikemminkin merkitysrakenteita, joihin liittyy useampia säikeitä.  

Hauskanpito on murrosikäisille keskeinen syy harrastaa liikuntaa (esim. 

Tannehill ym., 2013; Yungblut ym., 2012), mutta liikunnan hauskuus syntyy 

useista yhtäaikaisista tekijöistä. Liikunnasta saatu nautinto voi nuorille 

tarkoittaa vaikkapa omassa hallinnassa olevaa aikaa vapaana ulkopuolisista 

velvoitteista (Brooks & Magnusson, 2007). Mahdollisuus omiin valintoihin 

liikkumisen tavan ja ajan suhteen näyttäisi motivoivan etenkin omatoimisesti 

liikkuvia nuoria (Liimakka et al., 2013). 

 

Itsen tunteminen. ”Tutustuminen omaan ruumiiseen ja omaan itseen fyysis-

henkisenä olentona” on Pasi Kosken (2017, 104) mukaan tämän 

merkitysulottuvuuden keskiössä. Vaikka etenkin kilpailukirjoituksissa esiin 

tuodut oivallukset liikunnan ja hyvinvoinnin yhteydestä sekä liikunnasta 

keinona hallita terveysongelmia liittyivät vahvasti omakohtaisista 

kokemuksista oppimiseen (artikkeli II), en havainnut aineistoissa sellaisia 

kuvauksia, joissa halu suurempaan itsetuntemukseen olisi esitetty virikkeenä 
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liikunnan lisäämiselle. On mahdollista, että liikunnan muutoksen kannalta 

muut merkitysulottuvuudet ovat nuorten tulkinnoissa muotoutuneet 

itsetutkiskelua näkyvämmiksi. 

 

Kasvu ja kehittyminen. Kasvua ja kehittymistä voidaan lähestyä sekä fyysisten 

että henkisten muutosten kautta. Ne voivat tarkoittaa esimerkiksi uusien 

taitojen oppimista tai omien pelkojen voittamista. (esim. Koski, 2017.) 

Tällaisiakaan merkityksiä liikunnan lisäämisen virittäjinä en aineistoista 

tunnistanut.6 

 

Millä tavalla edellä mainitut merkityssisällöt yhdistyvät kuvauksiin 

omatoimisesta liikunnan lisäämisestä? Tekemäni tulkinnan perusteella 

katson, että näiden keskiasteen opiskelijoiden kuvauksissa keskeiset 

merkitykset näyttävät sijoittuvan useammalle kuin yhdelle merkitys-

ulottuvuudelle. Olen luokitellut ne kolmeksi merkityssäikeeksi ja nimennyt ne 

seuraavasti: onnistuminen, hyvinvointi ja hyvältä näyttäminen.  

Onnistumiseksi nimeämäni merkityssäie kytkeytyy samanaikaisesti 

kahteen merkitysulottuvuuteen: kilpailuun ja suoriutumiseen sekä 

lajimerkityksiin. Nuorten kertomuksissa se kumpuaa sekä kyvykkyyden 

kokemuksista (”se, että olin hyvä jalkapallossa, oli mahtavaa”) että tietyn lajin 

sopivuudesta itselle (”sovin ryhmään kuin kala veteen”). Kollektiivisten 

merkitysrakenteiden näkökulmasta onnistumisen tärkeys on yksi nyky-

yhteiskunnan keskeisimpiä piirteitä niin liikunnassa kuin muillakin 

elämänalueilla (esim. Beltrán-Carrillo ym., 2012; Koski, 2017; Koski & 

Tähtinen, 2005). Yksilöllisestä näkökulmasta onnistumisen 

merkityksellisyyttä puolestaan havainnollistaa esimerkiksi Kauravaaran 

(2013, 214) havainto siitä, miten kokemus kyvykkyydestä jossakin 

urheilulajissa voi määrittää omaa liikuntasuhdetta varsinaisen harrastamisen 

lopettamisen jälkeenkin.  

Hyvinvoinnin merkityssäie yhdistää erityisesti terveyden ja ilon 

merkitysulottuvuudet. Tällöin liikunta-aikomus näyttäisi syntyvän halusta 

elää terveellisesti (”niil tunneil tuli just silleen et se on tärkeet liikkuu”) tai 

voida paremmin (”voima katosi, olin väsynyt ja mieleni oli jatkuvasti 

tympääntynyt ja apaattinen”) liikunnan positiiviseksi koettujen seurausten 

kannustaessa ylläpitämään sen harrastamista (”hei täst tulee oikeesti hyvä 

fiilis et vois ruveta tekee enemmän”). Kyselytutkimuksen perusteella 

terveyden parantaminen ja liikunnan aikaansaamista tunteista nauttiminen 

ovat 15-vuotiaille tytöille tärkeämpiä syitä liikkua kuin saman ikäisille pojille 

(Aira ym., 2013). Terveyden keskeinen merkitys juuri tytöille voisi selittyä 

kulttuurisesti jaetuilla merkityksillä; onhan esimerkiksi vähärasvainen 

                                                 
6 Tarkennuksena todettakoon, että olen omassa tulkinnassani yhdistänyt esimerkiksi maininnat 

kehossa tapahtuneista muutoksista kuten havaitusta lihasmassan lisääntymisestä ilmaisun 

merkitysulottuvuuteen aiemmin mainitsemieni syiden vuoksi (s. 27–28). 
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ruokavalio ja alkoholista pidättäytyminen perinteisesti ollut hyväksytympää 

naisille kuin miehille (Koski, 2005). 

Hyvältä näyttämisen merkityssäikeen olen tässä tutkimuksessa liittänyt 

ilmaisun merkitysulottuvuuteen eli esittämiseen ja tyyliin niiden kuvausten 

perusteella, joissa tuotiin esiin muiden ihmisten katse ja heiltä saatu palaute 

(esim. ”muilta ihmisiltä joita mä en oo nähny vähään aikaan niin oon kuullu 

et on – – muutosta kropassa tapahtunut”), mutta sillä on yhtymäkohtia myös 

terveyden sekä kasvun ja kehittymisen merkitysulottuvuuksiin.  Hyvältä 

näyttämisen voi suomalaisessa nykykulttuurissa ajatella liittyvän niin 

sanottuun fitness-trendiin, joka on vallannut alaa niin lehtien palstoilla, 

televisio-ohjelmissa kuin sosiaalisessa mediassakin. Fitness-trendissä huomio 

kiinnitetään aerobiseen liikuntaan, lihastreeniin, kehonhuoltoon ja oikeaan 

ravitsemukseen. Liikunnan tuottama mielihyvä näyttäisi tällöin muodostuvan 

sekä hyvässä kunnossa olemisesta että hyvältä näyttämisestä. 

”Tällä hetkellä pidän liikunnasta hyvin paljon, mutta aina näin ei 
kuitenkaan ole ollut. Nuorena tyttönä liikunta kuului 
mukavuusalueeni ulkopuolelle. – – Yhdeksännen luokan lopulla 
silmäni avautuivat: olo tuntui huonolta niin sisäisesti kuin 
ulkoisestikin. Olin väsynyt ja laiska, ja liikuntaa tuli harrastettua 
yleensä vain koulussa. Toisaalta myös tulevaisuus ja sairaudet, jotka 
itse aiheuttaisin omalla liikkumattomuudellani, pelottivat. – – Aloin 
käydä kuntosalilla, mutta suurta innostusta liikuntaa kohtaa en 
saanut. Seuraavaksi kokeilin zumbaa: hauskaa, mutta ei kuitenkaan 
tällaisen ilman rytmitajua syntyneen neitosen laji. Välillä kävin 
lenkillä, jos huvitti. Lukion ensimmäinen vuosi oli jo melkein ohi.  
Nettiä selaillessani löysin juoksuohjelman, jossa liikkeelle lähdetään 
aivan nollatasosta päämääränä pystyä juoksemaan kymmenen 
kilometriä yhteen putkeen. Ikuisena juoksun vihaajana päätin 
kuitenkin seuraavana kesänä antaa juoksulle mahdollisuuden. – – 
Niinpä muutaman viikon kuluessa jaksoin juosta jo puoli tuntia 
putkeen ja minulle se oli paljon. Olo tuntui paremmalta, en enää 
hengästynyt helposti ja huomasin jalkojeni lihasten erottuvan 
selkeämmin. Juokseminen sujui ja odotin innolla aina seuraavan 
päivän juoksulenkkiä. Jonkinlainen liikuntakipinä oli syttynyt. – – 
Kahdeksantoista vuoden jälkeen minä ja liikunta olemme löytäneet 
vihdoin toisemme. Takana on monta ylä- ja alamäkeä, mutta enää en 
voisi hylätä liikuntaa. Välillä on toki mukava laiskotella, kääriytyä 
viltteihin, herkutella suklaalla tai katsoa elokuvaa, mutta se, että toiset 
huomaavat minussa muutoksen, kehuvat ulkonäköäni tai energiaani, 
maistuu huomattavasti paljon paremmalta kuin Fazerin Sininen tai 
mehevä mutakakku.”  

(N18, kirjoituskilpailuun osallistunut opiskelija) 
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5.4 ”KAIKKI LIIKE ON PLUSSAA” 

Liikunnan merkityksiä on mahdollista tarkastella myös erilaisina 

jäsennyksinä: mitä sana ”liikunta” merkitsee (Koski & Zacheus, 2012). 

Millaista tekemistä nuori tarkoittaa, kun hän kertoo liikunnasta? Tässä 

tutkimuksessa liikunnan ymmärtäminen kapeasti vain liikunnallisina 

harrastuksina tai laajasti esimerkiksi hyötyliikuntana ei sinällään 

hahmottunut liikunnan lisäämisen kannalta olennaiseksi eronteoksi. Sen 

sijaan käsitys siitä, että myös kevyt liikunta ja erilaiset arjen toiminnot ovat 

itselle hyödyksi, kuvattiin haastattelupuheessa liikunnan lisäämisen 

virittäjänä.  

Aiempien, monissa maissa toteutettujen laadullisten tutkimusten mukaan 

nuoret puhuvat liikunnasta sekä kapeassa merkityksessä eli lähinnä urheilun 

harrastamisena (esim. Bélanger ym., 2011; Hohepa, Schofield & Kolt, 2006) 

että laajassa merkityksessä eli esimerkiksi hyötyliikuntana, koiran 

ulkoiluttamisena ja kotona treenaamisena (Tannehill ym., 2013). 

Suomalaisissa määrällisissä tutkimuksissa saadut tulokset eivät nekään anna 

selkeää kuvaa liikunnan jäsentymisestä nuorten keskuudessa. Kuudes- ja 

yhdeksäsluokkalaisten liikuntakäsityksiä kartoittaneen tutkimuksen mukaan 

(Matarma, 2012) suuri osa suomalaisista lapsista ja nuorista näyttäisi 

useimmiten mieltävän liikunnan juuri urheilun harrastamiseksi, kun taas 

Nuorten vapaa-aikatutkimuksissa (Hakanen ym., 2019; Myllyniemi & Berg, 

2013) vastaajat ovat kuvanneet liikuntana muunkinlaista fyysistä toimintaa, 

kuten kalastusta, sirkusta, koirien ulkoilutusta ja keilailua. 

Tässäkin tutkimuksessa osa sekä kirjoituskilpailuun että haastatteluihin 

osallistuneista kuvasi liikuntaa suppeasti (vain jonkin liikunnallisen lajin 

harrastamisena) ja osa laajasti (myös muuten kuin jonakin liikunnallisena 

harrastuksena). Joissakin kirjoituksissa käytettiin vuoroin suppeaa ja laajaa 

kuvausta. Osassa niistä lapsuuden liikuntaa kuvattiin laajasti eli esimerkiksi 

ulkoiluna, leikkeinä ja peleinä, mutta kerronnan edettyä nuoruuteen 

liikunnasta puhuttiin enää vain harrastamisen kautta (vrt. ”pidin kuitenkin 

hipasta ja erilaisista leikeistä, mutta harrastusta en halunnut aloittaa”; ks. 

tarkemmin artikkeli I).  Liikunnan jäsentäminen suppeassa tai laajassa 

merkityksessä ei kuitenkaan muodostunut säännöllistä ja satunnaista 

liikuntaa kuvanneita kirjoituksia erottavaksi tai liikunnan muutoksen 

kannalta keskeiseksi tekijäksi. Olennaiset kerronnan eronteot näyttivät sen 

sijaan liittyvän liikunnan merkitysten muuttumiseen tai monipuolistumiseen. 

Edellisestä poiketen ero suppean (liikunnan ymmärtäminen vain kehoa 

rasittavana liikkumisena) ja laajan liikuntakäsityksen (liikunnan 

ymmärtäminen sekä kevyenä että rasittavana liikkumisena) välillä hahmottui 

keskeiseksi haastatteluaineistossa. Nuorten puheessa ymmärrys siitä, että 

kevyt liikunta on hyödyksi, tulkittiin tärkeäksi liikkumisen lisäämisen 

virikkeeksi. Kyse ei niinkään ollut siitä, että nuoret eivät jäsentäisi 

hyötyliikuntaa liikunnaksi, vaan siitä, että esimerkiksi arkiset askareet ja 

välimatkojen kulkeminen hahmotettiin itseä hyödyttäväksi toiminnaksi myös 
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terveyden kannalta (artikkeli III). Eräs interventiokoulun opiskelija kertoi 

intervention myötä muuttaneensa liikuntatottumuksiaan sisältämään 

satunnaisen lenkkeilyn lisäksi lihasvoimaharjoituksia ja hyötyliikuntaa. 

Seuraavassa aineistokatkelmassa hän kuvaa, miten liikunnan ymmärtäminen 

aerobista liikuntaa laajempana käsitteenä on innostanut toteuttamaan 

kuvatut muutokset. 

H: Miten sun liikunta- tai liikkumistottumukset on muuttunu sen 
jälkeen ku tää jakso alko koulussa?  

N19: – – No esim tää ku poljen kuntopyörää vähän enemmän, mä sain 
itse asiassa nyt mun huoneeseen sen kuntopyörän niin sil on tullu 
niinku tehtyy enemmän, sitte täs teen enemmän lihaskuntoo niin mä 
ennen ehkä pidin aerobist liikuntaa vähän tärkeempänä, mut just esim 
tän täs kans Let's Move It niinku, on tullu esille se et pitäis myös sitä 
lihaskuntoo tehä – – ja hyötyliikunnan lisääminen, just se et menee 
rappusii ja ehkä kävelee vähän semmoset lyhyemmät matkat ja välillä 
saatto jos nyt ehkä tulee mieleen tai vaik juna on ihan täynnä niin ei 
sit mee istuun vaan seisoo sen tyyliin kymmenen minuutin matkan, 
kahentoist minuutin matkan. 

– – 

H: Oliks Let's Move It -tapaamisissa mielestäs jotain sellasta joka 
autto tässä muutoksessa mistä sä – – oot kertonu? 

N19: Just se et – – istumista pitäisi vähentää, se on auttanu, ja sit kans 
se on tullu tosi hyvin just esille että ei tarvi olla sitä kunnon 
hikiliikuntaa, että voi ihan muillakin tavoilla vaik just kävellä sen 
sijast johonki vaik menis bussilla tai pyöräillä. 

 

Haastateltava kertoo polkevansa enemmän kuntopyörää ja tekevänsä 

aikaisempaa enemmän lihaskuntoliikkeitä; hän kuvaa siis harrastavansa 

ainakin kohtuullisen rasittavaa liikuntaa. On kiinnostavaa, että kun häneltä 

erikseen kysytään, mikä interventio-ohjelmassa oli sellainen asia, joka auttoi 

liikunnan lisäämisessä, hän ei puhu lihaskunnon tärkeyden ymmärtämisestä 

vaan kevyen liikunnan merkityksestä. Miksi juuri välimatkojen käveleminen 

ja erilaisten istumisen vähentämistekniikoiden omaksuminen esitetään 

merkityksellisenä käyttäytymisen muutoksen kannalta?  

Jotkut nuorista tuntuivat lähestyvän liikkumista suorittamisen kautta ja 

ikään kuin velvollisuutena.  Tällaiseen merkityskehykseen yhdistin maininnat 

”ku jaksaa tehä oikeesti jotain eikä vaan jää kotiin makoileen ja sänkyyn”, 

”tulee aina hyvä mieli sit ku on tehny jotain liikuntaa et on niinku saavuttanu 

jotain – – sellanen just et on saanu jotain aikaseks”, ”et saa just jotain tehtyy, 

tulee hyvä mieli”, ”se et ylipäätänsä tekee jotain niinku”, ”jos mä kävisin salil 

ja tekisin liikuntaa tai siis mulle tulis siin jo parempi mieli et mä teen jotai” ja 

”tulee vaan itelle semmonen parempi fiilis et sä tunnet et sä oot tehny jotain 
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kerranki, et tulee semmonen onnistumisen tunne”. Aikuisille tehtyjen 

haastattelujen perusteella on esitetty, että liikkumisen nautinto voidaan 

hahmottaa nelikenttänä: liikunnan aikana koettuun, liikunnan jälkeen 

koettuun, liikuntaan merkitystä ja rutiineja tarjoavana sekä liikuntaan 

parempaa arjen hallintaa tuottavana (Phoenix & Orr, 2014). 

Haastatteluaineiston valossa vaikuttaa siltä, että osa nuorten kokemaa 

liikunnan nautintoa voisi syntyä kulttuuristen odotusten mukaisesta 

toiminnasta (vrt. Kari, 2016, 72, 74 ; Liimakka, Jallinoja & Hankonen, 2020). 

On todennäköistä, että vallitsevassa (länsimaisessa) kulttuurissa, jossa 

hegemoniset arvostukset painottavat terveyttä ja yksilön omaa vastuuta sen 

ylläpitämisestä (Conrad, 1994; Pajari, Jallinoja & Absetz, 2006), liikunta 

koetaan moraalisena velvollisuutena. Vähäisestä liikkumisesta voi tällöin 

aiheutua syyllisyyden tunteita (Kari, 2016, 72). Tunnin salitreeni kahdesti 

viikossa saattaa vähän liikkuvan kannalta tuntua mahdottomalta toteuttaa. 

Sen sijaan kevyt liikunta, jota voi harrastaa osana päivittäisiä rutiineja – kuten 

bussimatkan seisominen ja välimatkojen kävely – voi kuulostaa sellaiselta 

vaihtoehdolta, jota kannattaisi ainakin yrittää. 
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6 POHDINTA 

Edellä olen esittänyt tutkimustuloksia siitä, millaisina osa-alueina, 

merkitysulottuvuuksina ja jäsennyksinä liikunta näyttäytyy, kun kyseessä ovat 

liikuntaa lisänneet keskiasteen opiskelijat. Tässä luvussa teen päätelmiä 

esitetyn pohjalta, tarkastelen työni ansioita ja haasteita sekä esitän joitakin 

aihioita nuorten fyysisen aktiivisuuden muutosta koskevalle 

jatkotutkimukselle. 

6.1 JOHTOPÄÄTÖKSET 

”– – juuri itselle sopivan liikkumisen merkityksen ja muodon 
löytäminen osaksi elämää ja arkea on tärkeää. Kokoavasti esitän, että 
terveysliikuntasuosituksiin yltäminen ei näyttäisi vaativan nuorelta 
suurta ajallista tai taloudellista panostusta. Kyse näyttäisi olevan 
enemmän siitä, millaiset valinnat tuntuvat merkityksellisiltä nuoren 
elämässä tässä ja nyt.” 

(Takalo, 2016, 175.) 

Tämän tutkimuksen aineistoissa liikkumistaan lisänneiden keskiasteen 

opiskelijoiden liikuntasuhde rakentui omakohtaiseksi liikunta-aktiivisuudeksi 

ja sille annetuiksi merkityksiksi. Omakohtainen liikunta-aktiivisuus esitettiin 

sekä liikunnan harrastamisena (esim. lenkillä ja kuntosalilla käyminen, 

joukkuepelit, tanssitunnit) että päivittäisinä valintoina, jotka liittyivät 

hyötyliikuntaan ja muihin arkisiin rutiineihin (esim. välimatkojen 

käveleminen, koiran ulkoiluttaminen ja rappusten nouseminen). 

Tarkasteltaessa niitä merkityssisältöjä, jotka nuorten kuvauksissa esitettiin 

virikkeinä liikunnan lisäämiselle, liikkuminen näyttäisi muodostuvan 

välineeksi onnistumisen kokemuksiin, parempaan hyvinvointiin ja hyvältä 

näyttämiseen. Kerronnan käännekohdiksi hahmottuivat liikuntaan liittyvät 

oivallukset: toisaalta ymmärrys liikunnan tuomista omakohtaisista hyödyistä, 

toisaalta tieto siitä, että kevyelläkin liikunnalla on positiivisia vaikutuksia 

terveyteen ja hyvinvointiin. Kokoavasti voidaan todeta, että omatoimisen 

liikunnan lisäämiseen kannustavat tekijät nuorten kertomuksissa näyttäisivät 

kietoutuvan hyötyjen ympärille: siihen, koetaanko liikkumisesta koituvan 

itselle hyödyllisiä asioita ja siihen, millaisena itseä hyödyttävä liikkuminen 

ymmärretään. 

Työni tuloksia voidaan peilata terveyskäyttäytymistä ja sen muutosta 

selittäviin teorioihin. Itsemääräämisteoria (Self-Determination Theory) 

erottelee motivaation kontrolloituun ja omaehtoiseen. Omaehtoiseen 

motivaatioon luetaan kuuluvaksi sisäinen motivaatio, integroitunut 

motivaatio ja samastunut motivaatio. Sisäisessä motivaatiossa 
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käyttäytyminen perustuu toiminnan itsensä tuottamaan mielihyvään, 

tyydytykseen ja kiinnostavuuteen. Teorian mukaan yksilö toimii ulkoisen 

motivaation pohjalta silloin, kun hän kokee pakkoa tai painostusta. (Hagger, 

Hankonen, Chatzisarantis & Ryan, 2020.) Kansainvälinen meta-analyysi on 

osoittanut, että lasten ja nuorten sisäisellä motivaatiolla on yhteyttä 

runsaampaan liikkumiseen sekä koululiikunnassa että vapaa-ajalla (Owen, 

Smith, Lubans, Ng & Lonsdale, 2014). Psykologian opiskelijoille tehdyn 

kyselyn perusteella terveys, hyvinvointi, hyvältä näyttäminen sekä 

laihtuminen ovat tyypillisiä liikunnan tavoitteita aikuistuvien nuorten 

keskuudessa (McLachlan & Hagger, 2011). Koska terveyteen ja kuntoon 

liittyvien motiivien on yleisesti ottaen todettu olevan yhteydessä suurempaan 

sisäiseen motivaatioon ja runsaampaan liikkumiseen, mutta ulkonäköön ja 

painoon liittyvät motiivit ovat yhdistyneet suurempaan ulkoiseen 

motivaatioon ja vähäisempään liikkumiseen (Ingledew & Markland, 2008), on 

käyttäytymismuutosinterventioiden toteuttajia kehotettu kiinnittämään 

huomiota osallistujien liikuntatavoitteiden sisältöön (esim. Ingledew & 

Markland, 2008; McLachlan & Hagger, 2011). Tämän tutkimuksen 

aineistoissa ulkonäköön (hyvältä näyttäminen) liittyvät motiivit näyttäytyivät 

osallistujien kerronnassa yhtä lailla liikunnan lisäämiseen kannustavina kuin 

terveyteen, kuntoon ja hyvinvointiin liittyvät motiivit.  Kirjoitusten tai 

haastattelujen pohjalta ei voi kuitenkaan vetää johtopäätöksiä motivaation 

laadusta. Terveyskäyttäytymisen prosessimalli (Health Action Process 

Approach; Schwartzer, 2008; ks. Haukkala, Hankonen & Konttinen, 2012; 

Renner, Hankonen, Ghisletta & Absetz, 2011) olettaa käyttäytymisen 

muutoksen olevan erilaista aloittamisvaiheessa ja ylläpitovaiheessa.  Lisäksi 

malli esittää, että muutokseen liittyvät prosessit ja niitä edistävät 

psykososiaaliset tekijät voivat olla erilaisia eri vaiheissa. 

Itsemääräämisteorian käsitteet saattavat selittää paremmin liikunnan 

ylläpitoa kuin liikkumisen aloittamista (Knittle ym., 2018 ; Wasserkampf ym., 

2014). Näin ollen lienee mahdollista, että ”sisäiset” terveys- ja kuntotavoitteet 

voisivatkin osoittautua merkityksellisemmiksi liikunnan ylläpitovaiheessa 

(maintenance), ja ”ulkoiset” ulkonäkötavoitteet toimisivat avaintapahtumana 

liikunnan muutoksessa (action). 

Autonomian tunteen ohella sisäinen motivaatio edellyttää kahden muun 

psykologisen perustarpeen eli liittymisen ja pätevyyden tarpeiden täyttymistä. 

Liittymisen tarpeen katsotaan täyttyvän silloin, kun yksilö kokee tulevansa 

hyväksytyksi muiden ihmisten taholta ja kuuluvansa yhteen heidän kanssaan, 

ja pätevyyden tarpeen silloin, kun hän kokee pystyvänsä saavuttamaan 

haluamansa tavoitteen omalla toiminnallaan. Sosiaalinen konteksti siis 

vaikuttaa olennaisesti perustarpeiden täyttymiseen. Motivaatio liikuntaa 

kohtaan voikin siirtyä sisäisestä kohti ulkoista tai ulkoisesta kohti sisäistä 

sosiaalisen kontekstin piirteistä riippuen (Hagger, Hankonen, Chatzisarantis 

& Ryan, 2020) – esimerkkinä vaikkapa valmentajan tai liikunnanopettajan 

vuorovaikutustyylin vaihtuminen. Kirjoitusaineistossa avaintapahtumana 

mainittiin muun muassa valmentajan vaihtuminen; tämä on osaltaan voinut 
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vaikuttaa psykologisten perustarpeiden tyydytykseen ja sitä kautta 

motivaation laadun muuttumiseen. Suunnitellun käyttäytymisen teorian 

(Theory of Planned Behaviour) mukaan sillä, kokeeko yksilö pystyvänsä 

suoriutumaan tietystä tehtävästä, on ratkaiseva rooli käyttäytymisen 

muutoksessa (Haukkala, Hankonen & Konttinen, 2012). Koetun kontrollin ja 

pystyvyyden tunteen käsite on osin päällekkäinen itsemääräämisteorian 

pätevyyden perustarpeen kanssa. Siinä, että haastatteluaineistossa kevyt 

liikkuminen ja sen tuomat koetut ja odotetut hyödyt näyttäytyivät liikunnan 

lisäämisen kannalta erityisen merkityksellisinä, voisi kenties olla yhteyttä 

pätevyyden tarpeen täyttymiseen ja omaan suoriutumiseen liittyviin 

odotuksiin. 

Kun väitöskirjan tuloksia tarkastellaan suhteessa aikaisempiin liikunnan 

syitä ja merkityssisältöjä valottaneisiin suomalaisiin tutkimuksiin, terveyteen 

ja hyvinvointiin liittyvät merkitykset näyttävät erityisen keskeisiltä. Liikunnan 

arvottaminen terveysnäkökohtien kautta vaikuttaisi olevan suomalaisille 

leimallista. Esimerkiksi vuosituhannen vaihteeseen sijoittuneessa kysely-

tutkimuksessa todettiin, että kilpailemisen ja suoriutumisen sijasta 

suomalaisessa liikuntakulttuurissa korostuivat terveys, rentoutuminen ja 

elämyksellisyys (Zacheus, Tähtinen, Koski, Rinne & Heinonen, 2003). 

Yläkoululaisille ja keskiasteen opiskelijoille 2000-luvun alussa tehdyssä 

kyselyssä tärkeimmät liikunnan merkitykset olivat yhdessäolo, kunnon 

kohottaminen, ilo ja terveellisyys (Koski & Tähtinen, 2005). Kymmenen 

vuotta myöhemmin peruskoululaisten joukossa tärkeimmiksi nousivat hyvä 

olo ja terveys, joita seurasivat parhaansa yrittäminen ja liikunnan ilo (Koski, 

2015a). Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa 

arvostetuimmat liikunnan merkitykset olivat terveys, hyvä olo, ilo ja kunnon 

kohottaminen (Grénman ym., 2018). Myös tuoreimman Lasten ja nuorten 

vapaa-aikatutkimuksen mukaan tärkein liikunnan motiivi 10–29-vuotiaille 

suomalaisille oli halu pysyä terveenä (Zacheus & Saarinen, 2019). Lisäksi 

liikunnan terveydellisten aspektien arvostus näyttäisi lisääntyvän iän myötä. 

Suomalaisessa retrospektiivisessa pitkittäistutkimuksessa (Takalo, 2016, 175) 

samat henkilöt hahmottivat liikunnan 11 vuoden iässä hauskana tekemisenä, 

mutta 21-vuotiaina puhuivat liikunnasta sen terveysvaikutusten kautta. 

Suomalaisista työpaikkaterveyden edistämistä koskevista asiakirjoista 

tehdyn analyysin mukaan virallisissa asiakirjoissa luotetaan vahvasti siihen, 

että terveyskäyttäytymiseen liittyvän tiedon lisääminen olisi tehokas keino 

tuottamaan muutoksia yksilötasolla, vaikka tiedon antaminen ei 

tutkimusnäytön mukaan ole vaikuttava keino edistää elämäntapamuutoksia 

(Seppälä, Hankonen, Korkiakangas, Ruusuvuori & Laitinen, 2017). Pelkkä 

tieto liikunnan merkityksestä terveydelle ei silti riitä aktivoimaan niitä nuoria, 

jotka eivät ole kiinnostuneita oman terveytensä ylläpitämisestä (Hirvonen, 

Huotari, Niemelä & Korpelainen, 2012). Esimerkiksi kirjoituskilpailuun 

osallistuneiden joukossa oli nuoria, jotka tiedostivat alhaiseen fyysiseen 

aktiivisuuteen liittyvät terveysriskit, mutta eivät silti olleet lisänneet liikuntaa 

tai eivät edes halunneet sitä. Terveyssyyt puolestaan mainittiin muutoksen 
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virikkeenä ainoastaan silloin, kun terveyden ylläpito oli mahdotonta ilman 

liikuntaa. (Artikkeli II.) Näissä kertomuksissa huoli omasta terveydestä 

muodostui otolliseksi hetkeksi liikuntaneuvonnalle käyttäytymisen muutosta 

suuntaavana tekijänä (vrt. teachable moments, Lawson & Flocke, 2009). 

Haastatelluista LMI-interventiokoulujen oppilaista jokainen pystyi 

kuvaamaan, mitä hyvää liikkumisesta seuraa, mutta vain osa heistä kertoi 

lisänneensä omaa liikkumistaan. Moni liikunnan lisäämistä kuvanneista 

mainitsi itsellään olleen aiempaa liikunnallista taustaa, kuten jalkapallon tai 

tanssin harrastuksen. Puhe liikunnan vaikutuksista omaan hyvinvointiin ei 

välttämättä vetoakaan niihin nuoriin, jotka ovat lapsuudestaan saakka olleet 

vähän liikkuvia tai joille fyysinen rasitus ei tuo hyvän olon tunnetta. 

Hyvä olo ja terveys eivät aina ole rinnastettavissa keskenään. Yli 50-

vuotiaiden aikuisten fokusryhmähaastatteluissa jotkut osallistujista nostivat 

nautinnon ja mielihyvän merkitykselliseksi osaksi tyydyttävää elämää. Tällöin 

nautinto esitettiin vastakkaisena valtakulttuurin vaatimuksille terveellisestä 

elämäntavasta ja siihen sisältyvästä jatkuvasta itsekontrollista, joka koettiin 

negatiiviseksi. (Pajari, Jallinoja & Absetz, 2006.) Jos mieluinen toiminta ja 

terveyttä edistävä toiminta koetaan toisilleen vastakkaisiksi, voittaako 

hedonismi vai itsekontrolli? Liikunnan terveysvaikutusten arvostaminen ei 

välttämättä riitä pitämään liikkumista yllä päivittäisessä elämässä, jos se on 

yksilölle ainoa keskeinen liikuntaan liittyvä merkitys (ks. myös Koski, 2017). 

Tällöin on riski, että liikkuminen muuttuu vain yhdeksi velvoitteeksi muiden 

joukossa. 

Jotta liikunnasta tulisi elämäntapa, yksilön on siis arvostettava liikunnan 

erilaisia merkityssisältöjä riittävän paljon ja koettava ne positiivisina 

(Grénman ym., 2018). Perustellun toiminnan teorian (Theory of Reasoned 

Action) pohjalta edelleen kehitetyn integratiivisen mallin (The Integrative 

Model) mukaan terveysviestinnän tulisi palvella kohderyhmän tarpeita eli 

kohdistua niihin determinantteihin, joiden on todettu ohjaavan halutunlaista 

käyttäytymistä juuri tässä väestöryhmässä (Yzer, 2012). Tarkasteltuani tämän 

tutkimuksen osallistujien mainitsemia liikunnan motiiveja voin todeta, että 

vähäisen liikunnan terveydellisiin riskeihin painottuva neuvonta ei 

välttämättä sisällä riittävästi erilaisia merkityssisältöjä innostaakseen nuoria 

lisäämään liikunta-aktiivisuuttaan. ”Diabeteksen välttäminen” on eri asia kuin 

”työkyvyn ylläpito”, joka on eri asia kuin ”riittävä uni ja parempi jaksaminen”, 

joka on eri asia kuin ”liikunnan tuoma positiivisuus ja itsevarmuus”, joka on 

eri asia kuin ”kehittyminen ja itsensä haastaminen”, joka on eri asia kuin 

”elämysten saaminen ulkona luonnossa liikkumisesta”. Liikunta voi merkitä 

nuorille monia asioita samanaikaisesti (hauskuus, kunto, ulkonäkö, 

onnistuminen, rentoutuminen, sosiaaliset suhteet). Lisäksi se voi merkitä eri 

asioita eri elämänvaiheissa (hauskoista leikeistä harrastamiseen, 

harrastamisesta pelailuun kavereiden kanssa, omaehtoiseen liikkumiseen ja 

elämäntapaliikuntaan). Yhtä lajia voidaan harjoittaa vakavissaan ja toista 

omaksi huviksi. Liikunnan motiivien ja merkitysten moninaisuus 

edellyttääkin terveyden edistäjiltä yhtä lailla moninaista viestintää (Berg & 
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Piirtola, 2014). Kliinisen liikuntaneuvonnan ohella (Lawson & Flocke, 2009) 

erilaiset ryhmätilanteet, kuten koululiikunnan ja terveystiedon tunnit, ovat 

otollisia tilanteita liikunnan merkitysten monipuolistamiselle ja yhteisten 

merkitysten luomiselle (Koski, 2017). Tavoiteltuja merkityssisältöjä voidaan 

tietoisesti vahvistaa interventioissakin (artikkeli III). Takaloa (2016, 175) 

lainaten voidaan kiteyttää, että tavoiteltaessa terveyttä hyödyttävää 

liikkumista on olennaisinta löytää ”juuri itselle sopiva liikkumisen merkitys ja 

muoto”. On tärkeää huomioida, että itselle sopivin liikuntamuoto, ”oikea laji,” 

voi tällöin sisältää muunkinlaista fyysisesti aktivoivaa toimintaa kuin 

varsinaista liikunnan harrastamista. 

6.2 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI 

”Certain facets are appropriate to some research contexts, others are 
not. Selection depends on the situated perspectives and commitments 
an investigator brings to a narrative inquiry. To reiterate, there is no 
cannon, clear set of rules or list of established procedures and abstract 
criteria for validation that fit all projects.” 

(Riessman, 2008, 200.)  

Toisin kuin tilastollisiin menetelmiin pohjautuvassa tutkimusperinteessä, 

jossa tutkimuksilta johdonmukaisesti edellytetään pätevyyttä, toistettavuutta 

ja yleistettävyyttä, laadullisen tutkimuksen arviointikriteerit heijastavat 

valittua tutkimusotetta ja tieteenfilosofiaa (Sparkes & Smith, 2009). 

Esimerkiksi narratiivinen tutkimusote on sateenvarjokäsite, joka pitää 

sisällään useampia erilaisia lähestymistapoja ja käsitteellistyksiä (Hänninen, 

1996). Realismiin pohjautuvaa narratiivista tutkimusta voidaan arvioida 

esimerkiksi kysymällä, tuottaako käytetty aineistonkeruumenetelmä 

tarkempaa ja totuudenmukaisempaa kuvausta haastateltavien kokemuksista 

kuin vaihtoehtoinen tapa, mutta konstruktionistisesta tieteenfilosofiasta 

lähtevälle tutkijalle tämä kysymys ei ole yhtä lailla relevantti (Elliott, 2005, 25; 

Riessman, 2008, 186–187, 200). Mitä sellaiset käsitteet kuin yleistettävyys, 

uskottavuus ja tarkkuus tarkoittavat laadullisessa tutkimuksessa, on aihe, 

josta käydään jatkuvaa keskustelua (Gobo, 2004; Smith & McGannon, 2017; 

Smith, 2018). Tässä väitöskirjassa en pyri pohtimaan tutkimukseni laatua 

valittujen käsitteiden avulla vaan jäsentämällä aihetta tutkimukseni 

asetteluun, aineistoon ja analyysiin liittyvien vahvuuksien ja heikkouksien 

kautta. 

Tutkimuksen vahvuutena on kaksi toisiaan täydentävää aineistoa. 

Kilpailukirjoitukset peilasivat liikunnan lisäämistä yleisesti nuorten 

elämänkaaressa, ja osallistujat rakensivat oman liikunnan muutoksesta 

kertovan narratiivinsa kuvaten sekä merkityksellisiksi kokemiaan 

avaintapahtumia että luonnollisia siirtymiä (esim. koulun aloittaminen, 

alakoulusta yläkouluun siirtyminen). Haastatteluaineisto puolestaan keskittyi 
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erityisesti vähän liikkuviin nuoriin ja heidän tulkintoihinsa siitä, miten 

interventio voi edesauttaa liikunnan lisäämistä. Interventiokoulujen 

oppilaiden haastattelut pidettiin kahden viikon kuluttua aktiivisen 

interventiojakson päättymisestä, ja heitä pyydettiin kuvaamaan intervention 

alkamisen ja haastattelun välistä aikaa. 

Liikuntasuhteen viitekehys sopi näiden aineistojen tarkasteluun hyvin, 

koska se sisältää sekä varsinaisen liikuntakäyttäytymisen että liikuntaan 

liitetyt merkityssisällöt. Vaikka tulokseni kattavat vain yhden liikuntasuhteen 

neljästä osa-alueesta, eli omakohtaisen liikunnan, en koe sitä puutteena 

suhteessa tutkimuksen asetteluun – olihan tutkimukseni tarkoitus nuorten 

tulkintoja analysoimalla edistää tietämystä juuri liikuntakäyttäytymisen 

dynaamisesta muutoksesta. Liikuntasuhteen käsite pitää lähtökohtaisesti 

sisällään sekä urheilun että muut liikunnalliset aktiviteetit. Toisaalta voidaan 

pohtia myös, missä määrin liikunnan tuottamisen ja seuraamisen näkökulmat 

ovat relevantteja muussa liikkumisessa kuin urheilussa. Kun tässä 

tutkimuksessa nuorten liikuntasuhde hahmottui miltei yksinomaan 

omakohtaisena liikkumisena, osa liikunnanopettajaopiskelijoista Jaana Karin 

(2016, 100, 104) väitöskirjatutkimuksessa kuvasi liikuntasuhdettaan sekä 

liikunnan harrastamisena, seuraamisena että tuottamisena. Karin (mt., 99) 

mukaan nämä henkilöt olivat ”ennen kaikkea joukkueurheilijoita tai -pelaajia” 

ja ”liikkuneet läpi elämänsä paljon”. Ero voi osaltaan olla seurausta aineiston 

keruutavasta. Haastatteluihin pyydettiin vain sellaisia nuoria, jota olivat 

intervention alkaessa arvioineet itsensä vähän liikkuviksi, ja puolistrukturoitu 

haastattelurunko ohjasi heitä puhumaan liikuntatottumuksistaan ja 

liikuntaan liittyvistä ajatuksistaan. Toisaalta osa kirjoituskilpailuun 

osallistuneista kuvasi hyvinkin aktiivista liikkumista, ja vaikka pohdintaa 

rajasi ainoastaan heidän valitsemansa aihe, vain jotkut heistä toivat esiin 

omakohtaisen liikunnan ohella muitakin liikunnan osa-alueita. Voidaan 

kysyä, ovatko omakohtaisen liikunnan merkitysulottuvuudet sellaisia, joilla 

voitaisiin lähestyä myös liikunnan tuottamista ja penkkiurheilua. Tässä 

tutkimuksessa liikunnan lisäämisen kannalta olennaisiksi tunnistetut 

merkityssäikeet liittyivät arkiliikuntaan ja liikunnan harrastamiseen muutoin 

kuin urheilumielessä. Olisiko mahdollista, että urheilun seuraaminen ja 

tuottaminen eivät artikuloituneet aineistossa juuri tästä syystä?  

Valitulla analyysimenetelmällä oli tutkimustehtävään nähden useita 

vahvuuksia verrattuna muihin tarjolla olleisiin laadullisiin 

analyysimenetelmiin. Avaintapahtuma-analyysi metodina auttoi fokusoimaan 

tarkastelua kerrontaan muutoksesta ja erottelemaan liikunnan lisäämiseen 

yhdistetyt tekijät staattiseen aktiiviseen tai vähäiseen liikuntaan liittyvistä. 

Esimerkiksi useissa kilpailukirjoituksissa tuotiin esiin, että liikunnan pitää 

olla hauskaa. Avaintapahtumien tarkastelu kuitenkin paljasti, että nuorten 

tulkinnoissa hauskuus ei hahmottunut liikunnan lisäämiseen virittävänä vaan 

sitä ylläpitävänä tekijänä: liikunnallisuudesta kerrottiin tulleen elämäntapa 

vasta kun kirjoittaja oli kokenut sen tuovan positiivisia seurauksia ja 

kokemuksia hänen elämäänsä. Esimerkiksi temaattisessa analyysissa tämä 
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ero ei välttämättä olisi havainnollistunut yhtä selkeäksi. Jotta jokin tapahtuma 

voitaisiin luokitella avaintapahtumaksi, sen on tutkimusperinteen mukaan 

edellytetty sisältävän kuvaukset sekä tapahtunutta edeltäneestä tilasta, itse 

tapahtuneesta että tapahtuneen jälkeisestä lopputilasta (Butterfield et al., 

2005). Tästä on mahdollista johtaa, että yksittäinen tapahtuma tai 

interventiokomponentti voidaan lukea avaintapahtumaksi vain, jos 

kuvauksesta käy ilmi ero alku- ja lopputilan välillä. 

Edellisen kaltaisia päätelmiä ei voida tehdä, ellei aineistossa ole riittävästi 

yksityiskohtaisuutta ja runsautta (Butterfield ym., 2005; Chell & Pittaway, 

1998). Kirjoituskilpailuaineistossa liikunta ja sen muutokset oli asetettu 

täysipainoisen pohdinnan kohteeksi, jolloin etenkin muutoksen (aihe 1: 

Minun suhteeni liikuntaan muuttui) kuvaaminen tuotti yksityiskohtaista 

kerrontaa. Haastatteluaineiston osalta tilanne oli toinen: koska muutos oli 

vain yksi osa niistä teemoista, joita haastattelussa haluttiin kattaa, siihen ei 

voitu keskittyä samalla tavalla. Tästä syystä aineistoon pyrittiin tietoisesti 

tuottamaan runsautta, tarkkuutta ja kerronnallista ilmaisua sekä varsinaisten 

ja tarkentavien kysymysten harkitulla muotoilulla (ks. Riessman, 2008, 23–

25) että pyytämällä haastateltavia kuvaamaan muutosta aikajanan (Chell & 

Pittaway, 1998) avulla (liite 2). Suurin osa kuitenkin jätti tämän 

mahdollisuuden käyttämättä – kenties siksi, että haastattelua edeltänyt 

kuuden viikon mittainen tarkastelujakso oli niin lyhyt, että tapahtumat oli 

muutenkin helppo palauttaa mieleen. Aiemmissa avaintapahtuma-analyysia 

hyödyntäneissä tutkimuksissa on usein etsitty oman elämänkulun tai 

elämäntavan kannalta merkittäviä tapahtumia (esim. (Goodwill, 2016; 

Stewart & Smith, 2014). Tässä prosessiarvioinnissa avaintapahtumat 

käsitteellistettiin pikemminkin potentiaalisina käännekohtina, joilla on 

mahdollisuus realisoitua uudenlaisena elämänpolkuna esimerkiksi vuoden 

kuluttua interventiosta (artikkeli III). Lisäksi lähestymistapojen ero oli 

huomioitu haastattelurungossa, jossa monien yksilöityjen kysymysten 

tarkoitus oli tuottaa ajallisesti lyhyitä ja kerronnallisesti fokusoituja 

narratiiveja kiinnittämällä haastateltavan huomio aivan tietynlaisiin 

tilanteisiin (vrt. episodic interview, Flick, 2000) 7. 

Siitä huolimatta, että tiedämme sosiaalisten ja ympäristötekijöiden 

vaikuttavan nuorten liikuntaan, sekä kilpailukirjoituksissa että 

haastattelupuheessa korostettiin lähinnä yksilötason tekijöitä, eli muutoksia 

omissa ajatuksissa ja kokemuksissa. Esimerkiksi LMI-interventioon 

sisältyneet ympäristötason komponentit, kuten luokkiin tuodut 

liikuntavälineet, mainittiin vain hyödynnettävänä resurssina: ”aina jos ei joku 

muu oo ottanu sitä [jumppapalloa] niin kyl mä sitten otan sen” (artikkeli III). 

Kilpailukirjoituksissakaan ei kouluympäristön tarjoamia 

liikuntamahdollisuuksia kuvattu kuin yksittäisissä kirjoituksissa. Yksilöt eivät 

                                                 
7 Uwe Flickin (2000) mukaan episodiselle haastattelulle on tunnusomaista, että haastateltavaa 

pyydetään palauttamaan mieleensä tutkimuksen aiheeseen liittyvä yksilöity tilanne ja kuvaamaan 

kokemuksiaan siitä. 
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välttämättä edes tiedosta, miten ulkoiset tekijät liittyvät heidän 

elämänkokemuksiinsa (Elliott, 2005, 145). Silloin on epätodennäköistä, että 

tällaiset asiat korostuisivat heidän kerronnassaan. Toisaalta on mahdollista, 

että esseiden kirjoittaminen ja yksilöhaastatteluun osallistuminen ovat 

ohjanneet yksilölähtöiseen pohdintaan suuremmassa määrin kuin esimerkiksi 

fokusryhmähaastattelu tai vaikkapa ryhmätyönä piirretty sarjakuva olisivat 

tehneet. Konteksti on saattanut vaikuttaa vastauksiin erityisesti 

haastatteluissa: kulttuuriset odotukset henkilökohtaisesta vastuusta oman 

terveyden suhteen (Crawford, 2006; Wright ym., 2006) saattavat sävyttää 

keskustelua erityisesti silloin, kun haastattelijana on liikuntainterventiolle 

työtä tekevä henkilö. Vaikka ryhmähaastattelutilanteille on tyypillistä, että 

esiin nostetaan vain sellaisia mielipiteitä, jotka ovat yhdenmukaisia ryhmän 

normien kanssa (Kitzinger, 1994), on mahdollista, että ennestään tutuista 

henkilöistä koostuva ryhmä voi myös rohkaista valtakulttuurin normeista 

poikkeavien mielipiteiden esiin tuomiseen, esimerkiksi nostamalla yksilön 

oikeuden omiin valintoihin vastavoimaksi terveydenedistämisen moraaliselle 

imperatiiville (Crossley, 2003). 

Haastattelut litteroitiin ostopalveluna sanatarkasti mutta kuitenkin 

sisältämään painotukset, pitemmät tauot, sanojen korjaukset ja toistot, 

haastattelijan sanallisen minimipalautteen (esim. ”joo”, ”aivan”) ja 

esimerkiksi naurahdukset. Osa laadullisista tutkijoista pitää tällaista 

käytäntöä riittämättömänä, koska sen avulla kyetään paljastamaan vain osa 

haastattelijan ja haastateltavan välisestä vuorovaikutuksesta (Potter & 

Hepburn, 2005). On kuitenkin epävarmaa, milloin dokumentaatiota 

haastattelun aikaisesta vuorovaikutuksesta voidaan ajatella olevan riittävästi 

– eihän esimerkiksi ilmeitä ja eleitä voida nauhoitettua haastattelua 

litteroimalla tavoittaa lainkaan. Koska LMI-intervention prosessiarvioinnissa 

ja tässä osatyössä kiinnostuksen kohteena oli haastattelupuheen sisältö, ei 

niinkään vuorovaikutuksen rakentuminen, ei käytetty litterointitapa 

mielestäni vaaranna tutkimukseni laatua (vrt. Elliott, 2005, 39–42, 51–52). 

Lukijan on syytä muistaa, että liikunnan määrän ja intensiteetin luokittelu 

työssäni ei ole yksiselitteistä. Käyttämäni termit (vähäinen, satunnainen, 

säännöllinen ja runsas liikunta) eivät ole suoraan rinnastettavissa aineistossa 

kuvattuihin lähtötilanteisiin tai lopputulemiin. Lisäksi liikunnan 

säännöllisyys tai satunnaisuus on erilainen ulottuvuus kuin vähäinen tai 

runsas liikunta. Myös muutosten luokittelut ovat omia tulkintojani 

aineistosta. Esimerkiksi liikunnan tai ajatusten muutoksen ajoittuminen 

(ennen interventiota vai sen aikana) ei aina käynyt selkeästi ilmi 

haastattelupuheesta. On kuitenkin muistettava, ettei laadullisen aineiston 

perusteella ole syytäkään tehdä tarkkoja arvioita nuorten liikkumisesta. Se, 

mikä kertojan omasta mielestä on vähäistä tai runsasta liikkumista, on aina 

tulkintaa ja suhteessa hänen senhetkiseen kontekstiinsa. 

Lopuksi voimme kysyä, vastaavatko aineistosta tehdyt päätelmät 

tutkimuskohdetta, ja voidaanko nyt esitetyistä tuloksista vetää yleisemmän 

tason johtopäätöksiä, ja jos voidaan, niin millä perusteilla. Olen tutkinut 
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nuorten kilpailukirjoituksia ja haastattelupuhetta selvittääkseni, millaiset 

heidän puheessaan esiintyvien tulkintojen avaintapahtumat ja merkitykset 

saattaisivat myötävaikuttaa heidän liikkumisensa lisääntymiseen.  Katson, 

että tulokseni ovat yleistettäviä siinä mielessä kuin olen niitä lähestynytkin, eli 

mahdollisina merkityksinä ja prosesseina kenen tahansa nuoren elämässä 

(vrt. Gobo, 2004). Jos lähestymme merkityksiä sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

jaettuina, voimme ajatella laadullisen tutkimuksen tuottavan yleisemmän 

tason ymmärrystä esimerkiksi keskiasteen opiskelijoille relevanteista 

liikunnan merkityksistä (vrt. Elliott, 2005, 27–28). Lisäksi olen osoittanut, 

että avaintapahtuma-analyysia voidaan hyödyntää liikuntaintervention 

prosessiarvioinnissa, ja esittänyt teoreettisia oletuksia, joita voidaan käyttää 

hyödyksi käyttäytymistieteellisen teoriapohjan edelleen kehittämiseen. Näin 

ollen tutkimustulosteni yleistäminen on mahdollista myös analyyttiselta ja 

teoreettiselta kannalta (Smith, 2018). 

 

 

6.3 JATKOTUTKIMUKSEN HAASTEITA 

”Jatkossakin tarvitaan fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen tähtääviä 
interventiotutkimuksia, joissa interventioita olisi jatkettu riittävän 
kauan (usein useita vuosia) intervention todellisten vaikutusten 
toteamiseksi ja elämäntapamuutosten aikaansaamiseksi.”  

(Berg & Piirtola, 2014, 62.)  

Tärkeäksi koettujen merkitysten määrän on aikaisemmin todettu olevan 

yhteydessä nuoren liikunta-aktiivisuuteen ja liikunnan intensiteettiin (Koski 

& Tähtinen, 2005). Tässä mielessä on huolestuttavaa, että uusimmassa LIITU-

tutkimuksessa suomalaiset peruskouluikäiset arvostivat erilaisia liikunnan 

merkityksiä aikaisempaa vähemmän: vuoden 2014 tuloksiin verrattuna tiettyä 

merkitysulottuvuutta tärkeänä pitävien osuudet olivat laskeneet ainakin 

kolme prosenttia lähes kaikkien merkitysulottuvuuksien suhteen (Koski & 

Hirvensalo, 2019). Jatkotutkimuksen osalta olisi olennaista jatkaa niiden 

tekijöiden ja merkitysten selvittämistä, jotka ovat yhteydessä vähän liikkuvien 

nuorten liikunnalliseen aktivoitumiseen. Kuten edellä on todettu, suomalaiset 

nuoret näyttävät keskimäärin pitävän terveyteen liittyviä merkityksiä erityisen 

tärkeinä, mutta eivät välttämättä riittävän relevantteina liikunta-

aktiivisuutensa lisäämiseksi. Toisaalta aikuistuminenkin vaikuttaa olevan 

keskeinen tekijä nuorten liikunnan muutoksissa (artikkeli I). Tarkastelemalla 

liikunnan merkitysten muuttumista pitkittäistutkimuksen keinoin 

esimerkiksi lukion ja ammattiin opiskelun aikana saattaisi olla mahdollista 

hahmottaa, miten merkityssisällöt muuttuvat aikuistumisprosessin myötä. 

Useampi LMI-intervention osallistujista kertoi kuuden viikon aikana 

lisänneensä etenkin kevyttä liikuntaa ja kiinnittävänsä erityistä huomiota 
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istumisen vähentämiseen. Oppilaisiin kohdistunut ohjelma kesti kuitenkin 

vain puolitoista kuukautta. Koska kouluperusteisten liikuntainterventioiden 

tulokset tässä ikäryhmässä ovat osoittautuneet lyhytaikaisiksi (Hynynen ym., 

2016), on mahdollista, että pitempikestoiset muutokset edellyttäisivät 

lähiympäristöltä suurempaa tukea. LMI-intervention materiaalit ovat 

avoimesti saatavilla hankkeen verkkosivuilla. Jatkotutkimuksessa voitaisiin 

esimerkiksi toistaa nyt toteutettu monitasoinen interventio sitouttamalla yksi 

tai useampi ammatillinen oppilaitos kulttuuriseen muutokseen: 

sisällyttämään intervention elementtejä sisäiseen henkilöstökoulutukseen ja 

ylläpitämään kaikkia interventiokomponentteja (mm. aktiivisuustauot, 

liikuntavälineet) yhtä kauan kuin tietty koulutusohjelma kestää. Tällöin 

tutkimushenkilöstön tulisi olla mukana kouluissa varmistamassa, että 

tavoiteltu kulttuurinen muutos toteutuu. Syvemmän ymmärryksen saamiseksi 

tässä yhteydessä olisi nyt käytettyjen menetelmien ohella mahdollista 

hyödyntää laadullista pitkittäistutkimusta ja etnografiaa sekä yhdistää 

tarkasteluun organisaatiopsykologista näkökulmaa. 

Aikuistumisen kynnyksellä liikunnasta voi tulla elämäntyyli. Jos 

tavoitteena on löytää keinoja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi, tulisi 

selvittää, miten ja millä eri tavoilla liikunta voi integroitua aikuistuvien 

nuorten elämään. Menetelmällisiä keinoja tähän voisivat olla etnografia ja 

osallistuva toimintatutkimus.
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Satu Liimakkaa haluan kiittää tutustuttamisesta liikuntasuhteen käsitteeseen. 

Työhuoneen kanssani jakanutta Minttu Palsolaa kiitän iloisesta seurasta, 

virkistävistä keskusteluista ja avusta erilaisten käännösten ja sovellusten 

parissa. 

Toinen erityiskiitos kuuluu entiselle työnantajalleni Lahden kaupungille. 

Kiitän kehittämisjohtaja Sari Almia ja hyvinvointijohtaja Mikko Komulaista 

mahdollisuudesta pitää osittaista tutkimusvapaata, jota ilman väitöskirja ei 

olisi koskaan tullut valmiiksi. 

Työskentely valtiotieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettavana toi 

tunteen tutkijayhteisöön kuulumisesta ja auttoi tutkijaksi identifioitumisessa. 

Siitä lämmin kiitos sosiaalipsykologian tieteenalan koko väelle. 



Pohdinta 

84 

Kiitos omaisilleni ja ystävilleni kaikesta tuesta ja myötäelämisestä. Etenkin 

puolisoni Jukan ymmärtäväisyys, pitkämielisyys ja käytännön apu on ollut 

korvaamatonta silloin, kun tutkimustyö on venynyt turhan pitkälle vapaa-

aikaan. 

Lopuksi haluan kiittää Sirpa Honnia, joka 2010-luvun alussa houkutteli 

minut asennetutkimuksen kurssille. Tämä koulutus oli se ”perhosen 

siivenisku”, jota ilman silloinen HR-tradenomi tuskin olisi uskaltautunut 

hakemaan kvaligraduntekijän paikkaa terveyskäyttäytymisen muutoksen 

tutkimukseen kohdistuvasta hankkeesta. 

 

Lappeenrannan Rapasaaressa huhtikuussa 2020  

Katri Kostamo  
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Liitteet 

 

LIITE 1 
 

Let’s Move It -intervention ohjelmateorian pääpiirteitä 
(determinanttien ja interventiosisältöjen väliset yhteydet)  

 

COM-B-mallin 

kategoria 

Teoreettinen 

determinantti 

(taustateoria) 

Interventiosisällöt jotka liittyvät determinantteihin (sis. 

käyttäytymismuutostekniikat), esimerkkejä: 

MOTIVAATIO Pystyvyyden tunne; 

koettu käyttäytymisen 

kontrolli (RAA) 

● Sanallinen vakuuttaminen pystyvyydestä (BCT 15.1)  
● Taitojen kohentaminen, toimintaan opastus (BCT 4.1) 
● Asteittaiset tehtävät (BCT 8.7) (esim. kohtuullisten 

tavoitteiden asettamisen painotus, sis. periaate eli teesi 
”Kaikki liike on plussaa”) 

● Mallin antaminen (rohkaisevat, myönteiset tarinat 
esteiden selättämisestä) (BCT 4.1) 

Tapaamiset, työkirja, julisteet, pöytäständit 

Tulosodotukset (sekä 

reflektiiviset että 

kokemukselliset) (RAA) 

● Tiedon antaminen terveysseuraamuksista (BCT 5.1); 
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät seuraukset (BCT 5.3) 
sekä mielialaan liittyvät seuraukset (BCT 5.6), sis. 
periaate ”Kaikki liike on plussaa” ja ”Istuminen on 
pyllystä”.  

● Myönteisesti kehystettyjen lisääntyneen liikkumisen 
tuomien hyötyjen viestiminen 

● Liikuntakokeilut (tapaamisissa ja kotitehtävinä) (BCT 
4.4; Käyttäytymiskokeilut)  

Tapaamiset, työkirja, julisteet, pöytäständit 

Autonominen 

motivaatio (sisäinen, 

integroitunut, 

samastunut motivaatio) 

(SDT) 

● Autonomiaa tukeva tyyli tapaamisissa ja materiaaleissa 
● Periaate “Oma valinta, liikutko vai et” (tapaamisissa ja 

materiaaleissa) 
● Itselle tärkeiden liikkumisen syiden valitsemisen 

painotus (periaate “Tiedä, mikä sua liikuttaa”) 
● Omaehtoisten ja sisäisten tavoitteiden valinnan 

painotus (sis. periaate “Tavoitteena hyvä olo, ei 
rasvaton runko”) 

● Liikuntakokeilut (BCT 4.4) 
● Identifioituminen liikkuvaksi (minäkäsitys); 

Muuttuneeseen käyttäytymiseen yhdistynyt identiteetti 
(BCT 13.5) 

Tapaamiset, työkirja, julisteet, pöytäständit 

Deskriptiivinen normi 

(RAA) 

● Tiedon antaminen muiden liikuntakäyttäytymisestä ja  
-asenteista (sis. tieto muiden hyväksynnästä, BCT 6.3) 

 Tapaamiset, työkirja, julisteet, pöytäständit 

Intentio, aikomus (RAA) ●  [Em. aktiviteettien ja determinanttien oletettiin lisäävän 
intentiota] 

KYVYKKYYS Itsesäätely (CT) ● Tavoitteen asettaminen (liikuntakäyttäytyminen) (BCT 
1.1), tavoitteiden arviointi ja muokkaus (BCT 1.5), 
Ristiriita nykyisen käyttäytymisen ja tavoitteen välillä 
(BCT 1.6) 

● Toiminnan suunnittelu (BCT 1.4), varasuunnitelmien 
teko (ongelmanratkaisu) (BCT 1.2) 

● Käyttäytymisen omaseuranta (BCT 2.3) 

Tapaamiset, työkirja, julisteet, pöytäständit  



 

 

TILAISUUDET Ympäristön tarjoamat 

mahdollisuudet liikkua: 

koululuokassa 

● Luokkahuoneen ympäristömuutokset (liikuntavälineet) 

(BCT 12.1, 12.5) 

Liikuntavälineet, esim. jumppapallot, aktivoivat istuintyynyt,        
jumppakepit; Seisomapöydät 

Ympäristön tarjoamat 

mahdollisuudet liikkua: 

koululuokassa 

● Opettajan toiminta luokkaopetuksen aktivoimiseksi 
(esim. aktiivisuustauot; ks. Köykkä ym. 2019) (BCT 
12.1; 12.2) 

Opettajatyöpajat, opettajille suunnattu opas (Työkalupakki),       
nettisivut 

Ympäristön tarjoamat 

mahdollisuudet liikkua: 

koulussa 

● Parantunut liikuntatilojen saavutettavuus (BCT 12.1) 

Helpompi pääsy koulun liikuntatiloihin tai lisääntynyt tieto 
mahdollisuuksista (opiskelijatapaamisissa annetut tiedotteet 
koulun kuntosalin käyttömahdollisuuksista ym.) 

Ympäristön tarjoamat 

mahdollisuudet liikkua: 

kotona ja 

lähiympäristössä 

● Parantunut liikuntamahdollisuuksien saavutettavuus 
(BCT 12.1 

● Kotitreenivideot (BCT 12.1; 12.5) 
● Sosiaalinen tuki 

Parantunut tietoisuus olemassa olevista 
liikuntamahdollisuuksista kotona, verkossa, lähiympäristössä 

Vähän liikkuville nuorille suunnatut Let’s Move It –
kotitreenivideot 

Lähiympäristön liikuntatoimijoiden kanssa sovitut alennukset 
(tiedotettiin opiskelijoille tapaamisissa jaetuissa esitelehtisissä) 

RAA: Reasoned Action Approach; Fisbein & Ajzen (2010)  

SDT: Self-determination theory; Ryan & Deci (2000) 

CT: Control theory; Carver & Scheier (1982)  

 

Taulukon lähde: Hankonen, Absetz & Araújo -Soares (2019) 

 

 



LIITE 2 
 

Tunnistettujen avaintapahtumien jakautuminen haastatteluun 
osallistuneiden puheessa (lähde: artikkeli III) 

 

Tunnistetut 
avaintapahtumat  

Liikunnan 
lisääminen ja 
uudenlaiset 
ajatukset 
liikunnasta 

Istumisen 
vähentäminen ja 
uudenlaiset ajatukset 
istumisesta 

Yhteensä  

Interventioryhmän 
osallistujat 
(yhteensä): 

23 8 31 

     LMI-interventioon    

yhdistetyt  

17 6 23 

     Muihin tekijöihin   

yhdistetyt  

6 2 8 

Kontrolliryhmän 
osallistujat 
(yhteensä) 

7 1 8 

 

 
  



 

 

 

LIITE 3 
 

Liikunta-aiheinen kirjoituskilpailu kaikille toisen asteen 
opiskelijoille 

 

Liikunta kattaa monenlaista toimintaa. Se voi olla kävelyitä koiran kanssa, 
freestyle footbagia, jumppaa salkkareiden mainoskatkolla, pöytätennistä, 
tanssimista tai koulumatkan taittamista pyöräillen. Helsingin yliopiston 
sosiaalitieteen laitoksen SOLE-tutkimusprojekti järjestää liikunta-aiheisen 
kirjoituskilpailun kaikille toisen asteen opiskelijoille. 

 

Valitse seuraavista vaihtoehdoista itseäsi puhutteleva tehtävänanto ja kirjoita 
siitä kertomus. Kertomuksen on tarkoitus kuvata sinun henkilökohtaisia 
kokemuksiasi suhteessa liikuntaan. Kirjoituksen pituus on vapaa ja sen voi 
kirjoittaa joko käsin tai koneella. Vaihtoehtoiset aiheet ovat: 

 

1) Minun suhteeni liikuntaan muuttui 

Kirjoita kertomus vaiheesta, hetkistä tai tapahtumista, jolloin suhteesi 
liikuntaan muuttui. Voit esimerkiksi kuvailla, millainen suhteesi 
liikuntaan oli ennen muutosta, mikä muutoksen sai aikaan, miten oma 
toimintasi muuttui, mitä muutoksesta seurasi ja millä keinoin olet 
ylläpitänyt muutoksesta seurannutta toimintaa.  

 

2) Liikunta ei ole osa elämääni 

Kirjoita kertomus siitä, miksi liikunta ei ole osa sinun elämääsi. Voit 
esimerkiksi kirjoittaa kokemuksistasi, jotka ovat vaikuttaneet siihen, ettei 
liikunta ole osa arkeasi, kuvailla, miten ympäristösi suhtautuu asiaan tai 
pohtia syitä sille, miksi liikunta ei ole sinun juttusi. 

 

3) Näin minä ylläpidän liikunnan harrastamista  

Kirjoita kertomus siitä, millä keinoin sinä ylläpidät liikunnan 
harrastamista. Voit esimerkiksi kirjoittaa tavoista, joilla sinä motivoit 
itseäsi liikkumaan tai käytännön keinoja joilla huolehdit siitä, että 
liikunta säilyy osana elämääsi arjen myllerryksessä. 

 

Kirjoitukset palautetaan 21.12.2013 mennessä joko postitse (Katri 
Paajanen-Taube, Sosiaalitieteiden laitos, PL 54, 00014 Helsingin yliopisto) 
tai sähköpostitse 

(sole-tutkimus@helsinki.fi). Merkitse kirjoitukseen ikäsi, sukupuolesi ja 
tehtävänannon numero.  

 

Kilpailun kolme parasta kirjoitusta palkitaan verkkokauppalahjakortein (à 50 
€) ja kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan elokuvalippuja ja 
verkkokauppalahjakortteja. Palkintojen toimittamiseksi jokaisessa työssä 
pitää olla koulun, oppilaan ja opettajan yhteystiedot.  

 

Kirjoitukset käsitellään nimettöminä. Kilpailun järjestäjät voivat käyttää 
töitä tai niiden osia osana liikunnanedistämisinterventiota. 

 

mailto:sole-tutkimus@helsinki.fi


 

LIITE 4 
 

HAASTATTELURUNKO (Alleviivatut kysytään jokaiselta 

haastateltavalta)  
 

Ennen haastattelua: Tutkimuksen tarkoituksen selostus ja kirjallisen 

tiedotteen luovutus 

  

Tutkimuksen kuvaus:  

 

Kiitos kun tulit haastatteluun. Tässä tutkimuksessa selvitetään nuorten 

liikkumistottumuksia ja niiden muutoksia. Nuorten omat mielipiteet, 

ajatukset ja kokemukset liikunnasta ja liikkumisesta kiinnostavat meitä 

erityisen paljon. Oikeita tai vääriä vastauksia kysymyksiimme ei ole 

olemassa, enkä minä tai kukaan muukaan arvioi sinua millään tavalla 

vastauksiesi perusteella. Meitä kiinnostaa, millaisia kokemuksia sinulla on 

ollut ja mitä juuri sinä ajattelet liikunnasta ja liikkumisesta.  

 

Meillä on varattuna tunti aikaa, joten voit miettiä vastauksia kaikessa 

rauhassa. Ja lopuksi saat sitten sen leffalipun, mistä jo sovittiinkin. Jos jokin 

kysymys tuntuu hankalalta ymmärtää, kannattaa ehdottomasti kysyä 

tarkennusta. Vastaaminen on vapaaehtoista, eli se tarkoittaa että voit jättää 

myös vastaamatta jos et halua kertoa jotakin. Jos tuntuu siltä, niin voimme 

pitää taukoa tai voit keskeyttää haastattelun. 

Nauhoitan meidän keskustelumme, koska en pysty kirjoittamaan kaikkea 

puhumaamme muistiin. Tutkimusta varten puhe puretaan nauhalta 

sanatarkasti tekstiksi ja sinulle annetaan tunnistetiedot (ikä, sukupuoli, 

ammattiala). Tutkimusraportissa voidaan käyttää kertomuksestasi otteita, 

mutta niiden yhteydessä mainitaan vain nuo tunnistetiedot – ei sellaisia 

tietoja, joiden perusteella voisi päätellä kuka olet. Oikea nimesi pysyy vain 

minun tiedossani. 

  

TUTKIMUSLUVAN ALLEKIRJOITUS (kahtena kappaleena: toinen 

haastattelijalle, toinen haastateltavalle)  

 

Nauhurin käynnistäminen 

  

LÄMMITTELY  

 Mitä alaa opiskelet? Mitä olet pitänyt opiskelusta?  

 Miten päiväsi on tänään sujunut?  

- Mitä kaikkea olet tehnyt? Entä mitä aiot tehdä illalla? 



 

 

Etenemisstrategia  
 

Haastattelun ajan noudatetaan ennalta suunniteltua etenemisstrategiaa, joka 

ei ole sidottu yksittäisiin kysymyksiin. Strategian tarkoituksena on helpottaa 

kerronnallisten ja rikkaiden kuvausten tuottamista yksitavuisten vastauksien 

sijaan. 

 

- Osoita, että se, mitä haastateltava kertoo, on mielenkiintoista. 

Sano esim. "Okei!”, ”Hmm" tai ”Sepäs kiinnostavaa” (vaikka tuntuisi 

turhalta).  

- Korosta, että kysymyksiin ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. 

Käytä myös äänensävyä tietoisesti myönteisen ja hyväksyvän ja 

kiinnostuneen ilmapiirin luomiseen.  

- Varsinkin, jos haastateltava on lyhytsanainen, ole mukana 

keskustelussa ja peesaa sitä, mitä haastateltava sanoo. 

"Kertoisitko mulle lisää siitä…? Voitko sanoa *esimerkkejä*, millä lailla…?"  

- Varmista, että olet ymmärtänyt vastauksen haastateltavan 

tarkoittamalla tavalla. 

 Voit esim. toistaa kerrotun asian omin sanoin ”Tarkoititko, että…”, 

”Ymmärsinkö oikein, että tarkoitit…”  

- Ole sinnikäs. Jos saat vastaukseksi "en tiedä, en osaa sanoa", 

älä vaihda puheenaihetta.  

"Tarkoittaako tuo, että et osaa sanoa mitään? Ei nouse mikään asia 

hyvässä tai huonossa? Voit kertoa ihan mitä vaan sulle tulee mieleen."  

 

Älä heti täytä tilaa puheella. Ole hetki vaiti.  

 

- HUOM: edellisestä ei saa syntyä pakottamisen tai tivaamisen 

tunnetta. Miellä tilanne ennemminkin keskusteluksi kuin ”tenttaus-

haastatteluksi”. Koska tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, 

haastateltavalla on oikeus olla vastaamatta johonkin kysymykseen tai 

jättää haastattelu kesken.  

 

1 TEEMA: LIIKUNTATOTTUMUSTEN MUUTOS, 

AVAINTAPAHTUMAT 

 Miten liikkuminen liittyy tavalliseen/tyypilliseen päivääsi?  

(Avaa tarvittaessa: Miten siis liikut tai millaista liikettä sulle tulee?) 
 

 Mikä omasta mielestäsi on liikkumista?  



 

 

Tarkenna, kun haastateltava on vastannut: Tosi hyvä! Ihmisillä on 

liikunnasta erilaisia käsityksiä. Joidenkin mielestä vain urheilun 

harrastaminen on liikuntaa ja toisten mielestä rappusten nouseminenkin 

on liikuntaa. Kumpikaan mielipide ei ole oikea eikä väärä. Selvennän tätä 

vain siksi, että kun haastatellaan useita ihmisiä, niin on tärkeää, että kaikki 

puhuu suunnilleen samasta asiasta.  
 

Tässä haastattelussa liikunta ja liikkuminen tarkoittavat samaa 

asiaa. Eli nyt voidaan ajatella että liikunnalla tarkoitetaan kaikkea mistä 

tulee kropalle jotakin liikettä. Liikuntaa voi olla esim. käveleminen, 

pyöräily kouluun, rappusten valitseminen hissin sijaan, kotityöt tai koiran 

ulkoilutus yhtä lailla, kuin vaikkapa kuntosalilla tai jumpassa käyminen tai 

jalkapallon pelaaminen kavereiden kanssa.  

 Miten liikunta-(tai liikkumis)tottumuksesi ovat muuttuneet sen 

jälkeen, kun koulu tänä syksynä alkoi / tämä jakso alkoi? (virike: 

aikajana)  

 Annan sinulle paperin, jolle voit kirjoittaa muistiin niitä asioita, joita 

sulle tulee mieleen. Mieti ihan rauhassa. Jos sulle sopii, niin vastaan 

sillä aikaa yhteen tekstariin. (Tauko 5 min.)  

 Keskustellaan muutoksesta tarkemmin merkintöjen ja kerrotun 

pohjalta, esim.:  

- Miten liikuntatottumuksesi ovat tänä aikana muuttuneet?  

- Miten kuvaamasi muutos tapahtui? Mistä se alkoi?  

- Mitä sitten tapahtui?  

- Miten liikut nyt (koulussa, vapaa-ajalla, matkoilla)? Entä miten 
silloin liikuit?  

- Millaisia kokemuksia olet saanut liikunnasta?  
 

Kerro lisää. Mistä tämä muutos alkoi? Milloin? Mitä tapahtui? Miten? 

Kenen kanssa? Miksi niin mielestäsi tapahtui? Mitä siitä seurasi? Miltä 

muutos tuntui? Mitä ajattelit siitä? Mikä sai sinut ajattelemaan niin? Mitä 

sitten tapahtui?...  

 



 

 

2. TEEMA: OMAN LIIKUNNAN 
LISÄÄMIS/YLLÄPITO/HALLINTAKEINOT  
 

(Tarvittaessa: Nyt kysyisin keinoista, joita käytät tai voisit käyttää liikunnan 

ylläpitämiseksi.)  

 Mikä sinua liikuttaa, miten motivoit itseäsi liikkumaan?  

- Mitä teet(/tekisit jos ei liiku), että saat itsesi liikkeelle 
silloinkin, kun ei huvita?  

- (Kun puhunut paljon, lopuksi lyhyesti kysy:) Missä määrin 
mietit ja palautat mieleesi syitä, joita sinulla on (/olisi jos ei 
liiku) liikkua – eli mitä hyvää liikunnasta sinun mielestäsi 
seuraa?  

 

 Miten usein olet nyt tänä syksynä koulun alkamisen/tämän jakson 

alkamisen jälkeen kokeillut uusia liikuntalajeja tai -paikkoja? Millaisia 

kokemuksia sinulla niistä on?  
 

 Entä miten suunnittelet liikkumistasi etukäteen?  

- - Mietitkö koskaan etukäteen mitä tehdä, jos se suunnitelma ei 
onnistu – esimerkiksi jos tulee jokin este, joka estää 
alkuperäisen suunnitelman toteutuksen, niin missä määrin teet 
varasuunnitelmia?  

- Miltä sinusta kuulostaisi tehdä liikkumisestasi tarkkoja 
suunnitelmia etukäteen: Mitä, missä ja milloin 
liikkua/harrastaa liikuntaa? 

 (jos ei ymmärrä, selvennä): Siis suunnitelma, Esim. 
viikkojärjestys esim. salilla käyntikerroista etukäteen, 
lenkkisuunnitelma, liikuntaseuran tai joukkueen 
treeniaikataulu, kaverin kanssa sovitut liikuntatreffit, 
tms.  

 

 Missä määrin kiinnität huomiota siihen, miten paljon liikut? 

- Millaisia liikuntatavoitteita sinulla on? 

 (Jos sanoo lopputulostavoitteen, esim. paino/ulkonäkö, 

niin kysy vielä: Entä onko sulla liikkumisen suhteen 

jotain tiettyä tavoitetta?)  

- Millä tavalla seuraat niiden toteutumista?  

- Miltä sinusta kuulostaisi pitää liikuntapäiväkirjaa tai kirjata 

liikuntakerrat mobiiliappiin?  
 

 Millaisia mahdollisuuksia sinulla on liikkua, esimerkiksi 

lähiympäristössä, koulussa, luokkahuoneessa, naapurustossa? 

- (jos ihminen ei ymmärrä, mitä tarkoitetaan, selvennä:) 

Esimerkiksi urheilupaikkoja, -halleja, liikuntasaleja, 

kuntokeskuksia, kuntosaleja, pururatoja, pyöräteitä, 

koriskenttiä…  



 

 

 Jos sinulle sanottaisiin, että sinun kannattaa rajoittaa istumisen 

osuutta elämässäsi, niin mitä ajatuksia se sinussa herättää?  

- Oletko aina ajatellut näin? Mikä sai sinut havahtumaan siihen? 

- Millä tavalla pyrit vähentämään omaa istumistasi?  

 

 

3. TEEMA: AJATUKSET LIIKUNNASTA, 

LIIKKUJAIDENTITEETTI  
 

Seuraavaksi kysyisin yleisemmin, mitä ajattelet liikunnasta. 
 

 Millainen sinun suhteesi liikuntaan on tällä hetkellä? 

(Avaa tarvittaessa: Mitä liikkuminen antaa sinulle? Mikä siinä on se 

juttu? Millainen liikkuja olet nyt? Entä millainen olit aikaisemmin? 

Mitä sinulle merkitsisi, jos et jostain syystä voisi liikkua?)  
 

 Onko sen jälkeen kun koulu tänä syksynä / tämä jakso alkoi 

tapahtunut jotain, mikä on vaikuttanut ajatuksiisi? Jos, niin mitä?  
 

Keskustellaan mahdollisesta muutoksesta tarkemmin merkintöjen ja 

kerrotun pohjalta, esim.: Kerro lisää. Miten ajatuksesi muuttuivat? Milloin? 

Miten ajattelit aikaisemmin? Mikä sai sinut havahtumaan?  
 

 Jos ajattelet itseäsi tulevaisuudessa, esim. puolen vuoden päästä 

tästä, niin millä tavalla näet liikunnan liittyvän elämääsi silloin? 

(Avaa tarvittaessa: Oletko lisännyt tai vähentänyt liikkumistasi? 

Millä tavalla?)  

 

 

Huom. Verrokkiryhmäläisille:  
 

Tässä lopuksi vielä kysyisin, miten teillä on koulussa oppitunneilla tänä 

syksynä/tämän jakson aikana käsitelty liikuntaa tai opettajat puhuneet 

siitä?  

- (Jos ei irtoa, tarkenna) Onko teillä ollut esim. terveystiedossa 

jotain, tai onko teidän ryhmällä ollut likuntaa? Mitä siitä on 

jäänyt mieleen?  
 

Kiitos paljon! 

 



 

 

(HUOM: vain interventioon osallistuneille): 

 

4. TEEMA: INTERVENTIO-OHJELMA  

 

 No niin, nyt olemme jo jutelleet pitkään ja olet kertonut todella 

kiinnostavia ja hyviä pointteja! Ennen kuin lopetamme, olisi enää yksi 

osuus jäljellä – toivottavasti jaksat! Nyt kyselisin tarkemmin vielä 

tuosta Let’s Move It -ohjelmasta, ja sillä tarkoitan pääasiassa niitä 

kuutta tapaamiskertaa, nettisivuja, tätä työkirjaa, ja koulussa ollutta 

julistekampanjaa. 

Huom. Reagointiohjeet, jos haastateltava näyttää samastavan 

tutkimustoimenpiteet (eli kyselyn täytön, keho(nkoostumus)analyysin tai 

Hookie-pidon) Let’s Move It -interventio-ohjelmaan. Sano: Tosi hyvää 

palautetta tuosta tutkimuksesta, mutta nyt ei tarvitse kommentoida noita 

tutkimusmittauksia vaan enemmänkin just sitä ohjelmaa eli tapaamisia, 

julistekampanjaa, nettisivuja, ja niin edelleen.  
 

(Näitä oletkin hieman sivunnut jo aiemmin, mutta haastatteluun kuuluu 

kysyä vielä nämä samat kysymykset kaikilta.) 
 

(Riippuen siitä, onko edellä (tai esikriteereissä) käynyt ilmi 

muutos/pysyvyys:) 
 

- Oliko Let's Move It -tapaamisissa mielestäsi jotain sellaista, 

joka auttoi tässä muutoksessa? (virike: anna Let’s Move It -

työkirja selattavaksi) TAI:  

- Jos joskus haluaisit alkaa liikkumaan, niin jäikö sinulle jotain 

”kättä pidempää” tai vinkkejä mieleen tuosta Let’s Move It -

ohjelmasta? Siis juttuja, joita voisit myöhemmin käyttää, jos 

haluaisit alkaa liikkumaan enemmän?  

(virike: anna Let’s Move It -työkirja selattavaksi)  
 

KESKUSTELTAESSA SANO SIVUNUMEROT NAUHURILLE! 
 

 Kokeilitko Let’s Move It -ohjelman aikana ITSENÄISESTI jotain uutta 

liikuntalajia tai istumisen vähentämisen tapaa? Kerrotko enemmän 

siitä? Entä kokeilitko muita?  
 

 Käytätkö tässä työkirjassa (näytä työkirja) sivulla 43 kuviossa 

mainittuja itsesäätelytekniikoita, esim. liikuntapäiväkirjaa (sivu 34), 

liikunnan tarkkaa suunnittelua (sivu 38), SMART-tavoitteita (sivu 32) 

tms.?  
 

- (tosi mielellään nämä, jos ehtii) Missä määrin näistä oli 

mielestäsi hyötyä? 

TAI:  



 

 

 

- Mikset tällä kertaa käyttänyt?  

- Tuntuivatko ne järkeviltä?  
 

 Monilla ihmisillä on joitain tiettyjä kikkoja, joilla saa itsensä tekemään 
tavoitteidensa mukaisia asioita. Esimerkiksi liikuntahan voi olla 
sellaista, että vaikka periaatteessa haluaa tehdä, ei aina tule tehneeksi. 
Mitä keinoja tai ajattelun tapoja olet käyttänyt tällaiseen? Tai jos et ole 
käyttänyt, niin muistatko joitain itsensämotivoimisen keinoja, mitä 
Let’s Move Itissa käytiin läpi?  

 

 Millaisia ajatuksia tämän koulun opettajien tekemät 
istumisenvähentämiskokeilut herättivät sinussa? Missä määrin ne 
yleistyivät elämässäsi koulun ulkopuolellakin?  

 

 Olisiko sinulla muita kommentteja ohjelmasta?  

 Tässä lopuksi vielä kysyisin, miten teillä on koulussa MUILLA 
oppitunneilla tänä syksynä käsitelty liikuntaa tai opettajat puhuneet 
siitä?  

 
 
 
KIITOS HAASTATTELUSTA! Jäikö jokin asia epäselväksi tai haluaisitko 
lisätietoja? 
 Toivon, ettet kerro haastattelun sisällöstä koulukavereillesi 
ennen kuin kaikki haastattelut on pidetty. Sopiiko tämä?  

 

 

 

LEFFALIPUN LUOVUTUS TAI OSOITETIETOJEN PYYTÄMINEN 

SEN TOIMITTAMISTA VARTEN 

 


