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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää korkeakoululiikuntapalveluiden UniSportin 
Kohti aktiivista elämäntapaa -liikuntakurssia, jotta sen sisältö, rakenne ja toimintatavat pal-
velisivat aikaisempaa paremmin kurssin tarkoitusta ja kohderyhmän tarpeita. Opinnäyte-
työn tarkoitus oli suunnitella liikuntakurssi, joka innostaa terveyden kannalta liian vähän 
liikkuvia korkeakouluopiskelijoita liikunnan aloittamisesta, kokeilemaan eri liikuntamuotoja 
ja lisätä kurssin myötä osallistujien fyysistä aktiivisuutta. 
 
Työn tuotoksena luotiin Yhdessä liikkeelle -kurssi. Kurssin tarkoitus on kannustaa osallistu-
jia liikkumisen aloittamisesta sekä innostaa liikkumaan itselle mieluisan lajin parissa. Ta-
voitteena on lisätä osallistujien fyysistä aktiivisuutta omassa arjessaan lisäämällä osallistu-
jien liikkumistaitoja ja mahdollisuuksia sekä taitoja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. 
Keinot näihin ovat kurssin lähitapaamisten matalan kynnyksen liikuntalajikokeilut, ryhmä-
keskustelut ja luennot liikunta-aktiivisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämi-
sestä sekä elintapaohjaus kurssin aikana. 
 
Työn toimeksiantajana on UniSport, joka on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hanke-
nin yhteinen liikunta- ja hyvinvointiorganisaatio. Työelämän ohjaajana toimi UniSportin lii-
kuntasuunnittelija. Opinnäytetyöstä rajattiin pois kurssin markkinoinnin kehittäminen. 
 
Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssin historia ja nykytila kartoitettiin syksyllä 2017. Alku-
vuonna 2018 valittiin kehittämistyön lähestymistapa sekä alettiin luoda tietoperustaa.  
Kehittämistyön menetelmissä tehtiin yhteistyötä eri korkeakoululiikuntapalveluiden kanssa 
Suomessa ja Ruotsissa, Opiskelijoiden Liikuntaliiton kanssa sekä ylioppilaskuntien edusta-
jien ja liikuntavastaavien kanssa. Menetelminä käytettiin haastattelua, benchmarkingia, ai-
voriiheä ja ryhmähaastattelua. Lisäksi kohderyhmää kuultiin heille luodun kyselyn kautta. 
Kehittämistyön menetelmistä saatiin tulokset kevään ja alkukesän aikana. Opinnäytetyö 
valmistui syksyllä ja työn tuotoksena luotu kurssi pilotoidaan lokakuussa 2018. 
 
Yhdessä liikkeelle -kurssi rakentuu eri liikuntamuotoihin ja lajikokeiluihin tutustumisista. 
Osallistujat liikkuvat yhdessä 8–15 osallistujan ryhmän kanssa. Lisäksi lähitapaamisilla 
keskustellaan ja käsitellään ohjaajan johdolla hyvinvointia ja liikunnan aloittamiseen liittyviä 
aiheita. 
 
Kurssin pilotoinnista saadaan arvokasta tietoa ja palautetta, minkä perusteella kurssia jat-
kokehitetään. Tulevaisuudessa tulisi parantaa yhteistyötä Ylioppilaiden terveydenhoitosää-
tiöön (YTHS) sekä yliopistojen henkilökunnan kanssa. Kurssille ja YTHS:n välille tulisi 
luoda palveluketjurakenne, jossa YTHS:n työntekijä voisi helposti ohjata terveytensä kan-
nalta liian vähän liikkuvan opiskelijan suoraan Yhdessä liikkeelle -kurssin pariin. 
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1 Johdanto 

Liikkumattomuus on maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tarttumattomista tau-

deista maailman neljänneksi yleisin syy ennenaikaiseen kuolemaan. Fyysisen inaktiivisuu-

den on arvioitu lisäävän merkittävästi riskiä sairastua kansantaudeille. (WHO 2018.) Päi-

vittäinen ja välttämätön fyysinen aktiivisuus on vähentynyt työn fyysisen kuormituksen vä-

henemisen ja arkea helpottavan teknologian yleistymisen seurauksena (Kari 2018, 10). 

Toimintakyvyn ja terveyden edistämisen kannalta on hyödyllistä olla fyysisesti aktiivinen 

sekä välttää fyysistä inaktiivisuutta, kuten runsasta istumista (Vuori 2016, 20). 

 

Fyysinen aktiivisuus on tärkeää nuoruudessa, koska se on positiivisesti yhteydessä koulu-

tusvuosien määrään ja todennäköisyyteen korkea-asteen koulutuksille. Lisäksi sen yhteys 

työllisyyteen ja ansiotuloihin on tutkitusti edullinen. (Kari, Tammelin, Havas & Pehkonen 

2018, 31–32.) Liikkumattomuuden vuosittaiset yhteiskunnalliset kustannukset ovat useita 

miljardeja euroja kustannusten kasvaessa vuosittain suomalaisen väestön ikääntymisen ja 

sairastavuuden kasvun myötä (Vasankari & Kolu 2018, 1). 

 

Elämää eletään ryhmänäkökulmasta tarkasteltuna useiden instituutioiden ja viiteryhmien, 

kuten päiväkoti, koulu, neuvola, työpaikka ja terveydenhoito, mutta ei liikuntajärjestelmien 

kautta. Aikuinen kulkee jokainen päivä näissä elämänkaaren instituutioissa. Liikunnan 

edistäminen ei ole näiden yhteisöjen toiminnan ja olemassaolon tarkoitus, mutta niillä olisi 

erinomainen mahdollisuus tavoittaa vähän liikkuvia. Koululla on erityisen hyvä mahdolli-

suus toimia liikuttajina yksilön ollessa pitkäkestoisesti ryhmän jäsenenä. (Rovio 2011, 41–

42.) 

 

Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) tavoite on, että korkeakouluopiskelijat liikkuvat tervey-

tensä kannalta riittävästi, ja että heillä on siihen mahdollisuus riittävän hyvien ja tasokkai-

den korkeakoululiikuntapalvelujen myötä (Opiskelijoiden Liikuntaliitto 2018). Helsingin yli-

opiston, Aalto-yliopiston ja Hankenin yhteinen liikunta- ja hyvinvointipalveluorganisaationa 

toimii UniSport (UniSport 2018). UniSportin liikuntakurssi Kohti aktiivista elämäntapaa on 

suunnattu terveytensä kannalta liian vähän liikkuville korkeakouluopiskelijoille. Kurssi ei 

kuitenkaan ole aikaisemmin huomioinut riittävän laadukkaasti kohderyhmän tarpeita ja 

matalan kynnyksen toimintaa, minkä takia sitä piti kehittää. Toimeksiantona UniSportille 

tämän opinnäytetyön tavoite on kehittää Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssia. (Koskimies 

15.2.2018.) 
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Opinnäytetyön tavoite on kehittää Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssia, jotta sen sisältö, 

rakenne ja toimintatavat palvelisivat aikaisempaa paremmin kurssin tarkoitusta ja kohde-

ryhmän tarpeita. Kurssin tarkoitus on innostaa terveyden kannalta liian vähän liikkuvia kor-

keakouluopiskelijoita liikunnan aloittamisesta, kokeilemaan eri liikuntamuotoja ja lisää-

mään kurssin myötä osallistujien fyysistä aktiivisuutta. Opinnäytetyön tarkoitus on luoda 

Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssista parannettu versio. Työn tuotoksena luotiin Yh-

dessä liikkeelle -kurssi. 

 

Kurssia on kehitetty käyttäen useita eri kehittämistyönmenetelmiä. Tietoperustassa tar-

kastellaan fyysistä aktiivisuutta, terveysliikuntaa ja sen suosituksia, mikä vaikuttaa yksilön 

liikuntakäyttäytymiseen, miten yksilöä voidaan aktivoida liikkumaan sekä elintapaohjausta 

fyysiseen aktiivisuuteen. Kehittämistyön menetelminä on muun muassa haastateltu ja 

benchmarkattu vastaavia korkeakoululiikuntapalveluita ja heidän tarjoamia liikuntakurs-

seja inaktiivisille opiskelijoilleen, ryhmähaastateltu Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja 

Hankenin ylioppilaskuntien liikuntavastaavia sekä tehty kysely kohderyhmälle. On olen-

naista tuntea kohderyhmän tarpeet, koska jotta voidaan vaikuttaa inaktiivisen henkilön lii-

kuntakäyttäytymiseen ja -tottumuksiin, tulee toiminnan olla asiakaslähtöistä sekä arvostaa 

ja huomioida vähän liikkuvan kohderyhmän näkökulma (Kauravaara 2015, 34). 
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2 Fyysinen aktiivisuus  

Fyysinen aktiivisuus (physical activity) eli liikkuminen tarkoittaa mitä tahansa lihasvoimalla 

tuotettua liikettä, joka ylittää energiankulutuksen levossa. Liikkumista on siis kaikki liike, 

joka täyttää edellä mainitun kriteerin, riippumatta toimintaympäristöstä (context), tapahtu-

mapaikasta (setting) ja tavoitteesta (goal). Fyysistä aktiivisuutta tarkastellaan tavallisim-

min erikseen vapaa-ajalla, työssä sekä siirtymisessä paikasta toiseen. (Suni, Husu, Aitta-

salo & Vasankari 2014, 31.) 

 

Liikunta on osa liikkumista ja se tarkoittaa lihasvoimalla tuotettua liikettä, mikäli se on tah-

toon perustuvaa, suunnitelmallista, toistuvaa ja sen tavoitteena on yhden tai useamman 

kunto-ominaisuuden ylläpito tai parantaminen (Vuori 2016, 18). Liikuntaharjoittelulla tar-

koitetaan kuntotavoitteista sekä ohjatuissa tai valvotuissa olosuhteissa toteutuvaa liikun-

taa. (Suni ym. 2014, 31.) 

 

Fyysinen aktiivisuus luokitellaan sen rasittavuuden (intensity) perusteella kevyeksi (light), 

reippaaksi (moderate) tai rasittavaksi (vigorous). Mitä rasittavampaa liikkuminen on, sitä 

suurempi on energiankulutus tiettynä ajanjaksona lepotilaan verrattuna. Erilaisten arkias-

kareiden ja liikuntamuotojen fyysistä rasittavuutta voidaan kuvata lepoaineenvaihdunnan 

kerrannaisella (metabolic equivalent) eli MET-arvolla (taulukko 1) (Kutinlahti 2015). MET-

kertoimet vaihtelevat yhdestä noin kahteenkymmeneen. Lepotilan MET-arvo 1,0 vastaa 

hapenkulutusta 3,5 ml/kg/min. Perusaineenvaihdunnan energiankulutus on hieman pie-

nempi, noin 0,9 MET. (Suni ym. 2014, 31; UKK-instituutti 2015a.) 

 

Taulukko 1. Suuntaa-antavia esimerkkejä liikunnan kuormittavuudesta (mukailtu UKK-ins-

tituutti 2015a) 

MET  

1 Lepo: nukkuminen, vuodelepo 

2 Kevyt työ istuen tai seisten: syöminen, kirjoittaminen, päätetyö, autolla ajo, pe-

seytyminen, ruoan valmistus. 

3–4 Kevyt fyysinen aktiivisuus: siivoaminen, puutarhatyöt, rauhallinen kävely (4–5 

km/h), taitolajien harjoittelu, ratsastus. 

5–7 Kohtalainen fyysinen aktiivisuus: reipas kävely (6–8 km/h), kuntosaliharjoittelu, 

muokkausjumppa, kevyt pallopeli, tanssi, lumityöt, halonhakkuu. 

8–9 Reipas fyysinen aktiivisuus: aerobiset jumpat, pallopelit, painiharjoittelu. 

10–12 MET Kestävyysharjoittelu kuten juoksu tai hiihto (12 km/h), pyöräily (25 km/h), 

kova aerobinen jumppa, kova kuntopiiri, kova joukkuepeli. 

13–16 Reipas kestävyysharjoittelu: juoksu tai hiihto (15 km/h), pyöräily (30 km/h). 

17< Kilpailunomainen kestävyysharjoittelu. Vain kestävyysurheilijat yltävät tälle ta-

solle. 
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Fyysisen aktiivisuuden vastakohta on fyysinen inaktiivisuus (physical inactivity) eli liikku-

mattomuus. Päivittäinen ja välttämätön fyysinen aktiivisuus on vähentynyt työn fyysisen 

kuormituksen vähenemisen ja arkea helpottavan teknologian yleistymisen seurauksena 

(Kari 2018, 10). Toimintakyvyn ja terveyden edistämisen kannalta on hyödyllistä olla fyysi-

sesti aktiivinen sekä välttää fyysistä inaktiivisuutta, kuten runsasta istumista. (Vuori 2016, 

20.) 

 

Fyysinen aktiivisuus on tärkeää nuoruudessa, koska se on positiivisesti yhteydessä koulu-

tusvuosien määrään ja todennäköisyyteen korkea-asteen koulutuksille. Lisäksi sen yhteys 

työllisyyteen ja ansiotuloihin on tutkitusti edullinen. (Kari ym. 2018, 31–32.) Liikkumatto-

muuden vuosittaiset yhteiskunnalliset kustannukset ovat useita miljardeja euroja kustan-

nusten kasvaessa vuosittain suomalaisen väestön ikääntymisen ja sairastavuuden kasvun 

myötä (Vasankari & Kolu 2018, 1). 

 

Liikkumattomuus on maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tarttumattomista tau-

deista maailman neljänneksi yleisin syy ennenaikaiseen kuolemaan. Fyysisen inaktiivisuu-

den on arvioitu lisäävän merkittävästi riskiä sairastua kansantaudeille. (WHO 2018.) 

 

2.1 Kunto- ja terveysliikunta 

Terveysliikunta (health-enhancing physical activity) tarkoittaa kaikkea sellaista liikkumista, 

joka myönteisillä vaikutuksilla edistää terveyttä, mutta on turvallista eikä aiheuta terveys-

haittoja (kuva 1) (Vuori, Taimela & Kujala 2016). Säännöllisyys, kohtuullinen kuormitus ja 

jatkuvuus ovat terveysliikunnan tunnuspiirteitä. Kuntoliikunta kohottaa terveyden ylläpitä-

misen lisäksi kuntoa eri tavoin. Elimistö tarvitsee vaihtelevia ärsykkeitä kehittääkseen kun-

toa monipuolisesti, minkä takia monipuolinen liikunta on suositeltavampaa kuin yhden lajin 

harrastaminen. (Suni ym. 2014, 31; UKK-instituutti 2016.) 
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Kuva 1. Liikunnan terveyshyödyt ja -haitat (Nylander) 

 

Terveyttä edistää kaikenlainen arkiliikunta, kuten kauppamatka kävellen tai pyöräillen, lu-

men luonti ja siivoaminen, halonhakkuu. Terveysliikunta kehittää terveyskuntoa, jonka 

osa-alueita ovat hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto (kestävyys), sujuva liikkuminen ja 

tasapaino (liikehallinta), lihasvoima, nivelten liikkuvuus, luun vahvuus (tuki- ja liikuntaeli-

mistön kunto) sekä painonhallinta. Kuntoliikunta edistää fyysistä kuntoa, jolla tarkoitetaan 

hyvää suorituskykyä, erityisesti kestävyyttä ja lihasvoimaa. (Huttunen 2018; UKK-insti-

tuutti 2016.) 

 

2.2 Terveysliikunnan vaikutukset 

Liikunta vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti edistäen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

hyvinvointia (Terve koululainen 2018). Terveysliikunnalla on monia suotuisia vaikutuksia 

elimistön toimintoihin. Vaikutukset perustuvat osittain lyhytaikaisiin kuormitusvasteisiin 

mutta pääasiassa liikunnan aiheuttamiin rakenteiden ja toimintojen mukautumismuutoksiin 

eli harjoitusvaikutuksiin. (Huttunen 2018; Vuori 2011, 12.) Säännöllisen liikunnan toivotaan 

lievittävän tai poistavan hyvinvoinnin puutteita samaan tapaan kuin se ehkäisee sairauk-

sien henkilökohtaisia vaaratekijöitä (Nupponen 2011, 48). 

 

Koska liikunnan myönteiset vaikutukset ovat tyypillisesti lyhytaikaisia, päiviä ja viikkoja 

kestäviä, ei liikunnasta ole hyötyä "kuureina" tai muuna satunnaisena toimintana. Tervey-

den ylläpitämiseksi liikunnan on oltava säännöllisesti toistuvaa ja koko ihmisiän jatkuva 

elämäntapa. (Huttunen 2018.) 



 

 

6 

 

2.2.1 Terveysliikunnan välittömät vaikutukset 

Jo yhdellä liikkumiskerralla on myönteisiä vaikutuksia koko kehossa. Liikuntakerran myötä 

aivoissa välittäjäaineiden eritys kasvaa ja hermostossa hermoimpulssit lisääntyvät. Stres-

sihormonien eritys aktivoituu, verenkierto vilkastuu ja vireystila paranee. Myös liikunnan 

jälkeen nukahtaminen helpottuu ja unen laatu paranee. (Terve koululainen 2018; UKK-ins-

tituutti 2015b.) 

 

Liikunnan myötä hengitys tehostuu ja lihaksiin virtaa keuhkojen kautta enemmän happea. 

Syke kiihtyy ja verenkierto vilkastuu, jonka myötä sydän pumppaa enemmän verta ja veri 

virtaa suonissa sujuvammin. Liikuntakerran jälkeen lepoverenpaine laskee. (UKK-insti-

tuutti 2015b.) 

 

Liikunnasta on välittömiä vaikutuksia myös luustolle, sillä se vilkastuttaa luun aineenvaih-

duntaa. Lihakset saavat vilkastuneesta verenkierrosta enemmän happea ja ravintoaineita 

(sokeria ja rasvayhdisteitä) lihastyön polttoaineeksi. minkä seurauksena elimistön sokeri-

tasapaino paranee ja rasva-aineiden hyödyntäminen energiaksi tehostuu. Liikunta paran-

taa aineenvaihduntaa nivelrustossa, -nesteessä ja ympäröivissä tukikudoksissa, joita ovat 

nivelsiteet, jänteet ja nivelkapselit. Myös nivelten liikelaajuudet lisääntyvät. (UKK-instituutti 

2015b.) 

 

Yksi liikuntakerta aikaansaa myös hyvinvointielämyksiä, joita koetaan omassa kehossa ja 

lyhytkestoisten tunteiden heräämisessä. Hyvän mielen, ilon tai energisyyden viriäminen ja 

rentoutuminen ovat liikunnan aiheuttamia positiivisia tunteita. Yksi liikuntakerta voi myös 

vähentää kielteisiä tunteita, kuten ärtymystä tai vihaa, alakuloisuutta ja haluttomuutta. Yk-

silöiden sekä eri liikuntakertojen välillä on kuitenkin eroja liikuntakerran vaikutuksista välit-

tömiin elämyksiin ja mielialaan. Niihin vaikuttavat esimerkiksi liikkujan omat odotukset, 

muut liikkujat, liikuntasuoritus, seura, ympäristö ja fyysisen aktiivisuuden tarkoitus. (Nup-

ponen 2011, 44–45.) 

 

2.2.2 Säännöllisen terveysliikunnan vaikutukset 

Säännöllinen ja monipuolinen terveysliikunta edistää toimintakykyä ja terveyttä. Sillä on 

merkitystä lukuisten yleisten sairauksien, oireyhtymien ja oireiden ehkäisyssä, hoidossa ja 

kuntoutuksessa sekä toimintakyvyn säilyttämisessä ja parantamisessa. (UKK-instituutti 

2015b; Vuori 2011, 13.) Se myös vähentää kuolleisuusriskiä (WHO 2010, 25). 
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Säännöllinen liikunta tehostaa keuhkotuuletusta, jolloin hapen saanti ja hiilidioksidin pois-

tuminen tehostuvat keuhkoissa ja hengityslihakset vahvistuvat. Tämän seurauksena hen-

gästyminen vähenee. Myös sydänlihaksen pumppaustoiminta tehostuu ja se voi pumpata 

suuremman määrän verta pienemmällä sykkeellä ja painella. Valtimoiden joustavuus li-

sääntyy, veren virtausvastus vähenee ja verenpaine pienenee, minkä myötä sydämen työ 

vähenee. Täten leposyke ja lepoverenpaine pienenevät. Säännöllinen liikunta siis edistää 

sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaa, minkä seurauksena kestävyyskunto paranee. Li-

säksi se alentaa kohonnutta verenpainetta ja korkeaa kolesterolia, lisää veren HDL-kole-

sterolin pitoisuutta sekä ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa. (Huttunen 2018; 

UKK-instituutti 2015b; UKK-instituutti 2016; WHO 2010, 25.) 

 

Liikunnan seurauksena hermojen viestintä lihasten ja keskushermoston välillä tehostuu. 

Tasapaino, asennon ja liikkeiden hallinta sekä reaktiokyky paranevat, mikä kehittää ke-

hontuntemusta ja pienentää kaatumisriskiä. Lisäksi luut vahvistuvat, kun luusolujen toi-

minta tehostuu, luuston mineraalimäärä kasvaa sekä luun kuorikerros paksuuntuu, hohka-

luun rakenne vahvistuu ja luun poikkipinta-ala kasvaa. Tämä pienentää osteoporoosin ris-

kiä. (UKK-instituutti 2015b; WHO 2010, 25.) 

 

Lihaksissa lihassolujen koko kasvaa ja toiminta tehostuu, jonka seurauksena lihakset vah-

vistuvat ja jaksavat työskennellä kauemmin. Niiden aineenvaihdunta tehostuu, jolloin 

rasva- ja hiilihydraattiaineenvaihdunnassa tapahtuu positiivisia muutoksia, insuliinihormo-

nin toiminta tehostuu ja rasvakudos vähenee. Tämän parantaa heikentynyttä sokeriai-

neenvaihduntaa ja pienentää tyypin 2 diabeteksen riskiä. Myös nivelrusto ja niveltä ympä-

röivät kudokset vahvistuvat. Liikelaajuudet säilyvät ja jäykistyminen sekä tuki- ja liikunta-

elinvaivat vähenevät. Lisäksi säännöllinen liikunta pienentää liikapainoa ja auttaa painon-

hallinnassa. (Huttunen 2018; UKK-instituutti 2015b; UKK-instituutti 2016; WHO 2010, 25.) 

 

Säännöllisellä liikunnalla on suotuisia vaikutuksia henkiseen hyvinvointiin ja mielentervey-

teen. Aivoissa ja hermostossa hermosolujen viestintä ja uudismuodostus tehostuvat. 

Säännöllinen liikunta virkistää, helpottaa stressinhallintaa, parantaa mielialaa sekä lievit-

tää alakuloisuutta, ahdistuneisuutta ja masennusta. Uni paranee, ja liikunnan puute on yh-

teydessä väsymykseen päiväsaikaan. Liikunnalla on lisäksi edullisia vaikutuksia terveem-

pään itsetuntoon ja myönteisempään minäkuvaan. (Huttunen 2018; Terve koululainen 

2018; UKK-instituutti 2015b; UKK-instituutti 2016; Vuori 2011, 13.) 

 

Liikunnalla ja koulumenestyksellä, tiedollisilla toiminnoilla ja oppimisella on todettu merkit-

tävä positiivinen yhteys. Hyvä fyysinen toimintakyky, eli fyysinen kunto ja motoriset taidot, 

luovat pohjan kognitiiviselle suoriutumiselle. Fyysisen aktiivisuuden on havaittu edistävän 
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tiedollisia toimintoja, kuten muistia, tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä sekä tiedon käsit-

tely- ja ongelmanratkaisutaitoja (UKK-instituutti 2015b). Liikunta vaikuttaa aivojen aineen-

vaihduntaan, rakenteisiin ja toimintaan. Se lisää aivojen verenkiertoa, hapensaantia ja vä-

littäjäaineiden määrää sekä vahvistaa hermosolujen välisiä yhteyksiä. Lisäksi liikunta lisää 

aivojen tilavuutta ja aktiivisuutta aivojen eri osissa. Aivotoimintojen kehittymistä näyttäisi 

parhaiten tukevan kevyt liikunta sekä aerobis-anaerobinen liikunta. (Jaakkola 2012, 53–

54; Ruotsi 2016.) 

 

Kohtuullisesti kuormittava liikunta edistää elimistön immuunijärjestelmää ja näyttää estä-

vän virustauteja (Huttunen 2018). Terveysliikunta suojaa myös rinta- ja paksusuolen-

syövältä (UKK-instituutti 2016; WHO 2010, 25). 

 

2.3 Terveysliikunnan suositukset 

Riittävästi liikkuvia eli fyysisesti aktiivisia (physically active) ovat henkilöt, jotka täyttävät 

terveysliikunnan suositukset. Suosituksia vähemmän liikkuvat ovat liian vähän liikkuvia eli 

fyysisesti inaktiivisia (physically inactive). (Suni ym. 2014, 31.) Kaikkien aikuisten tulisi 

välttää fyysistä passiivisuusta, sillä vähäinenkin liikunta on parempi kuin ei mitään (Fogel-

holm & Oja 2011, 72). 

 

Terveysliikunnan määräksi suositellaan noin 4,2 MJ:n (1000 kcal) energiankulutusta vii-

kossa (Huttunen 2018). Saadakseen merkittäviä terveyshyötyjä aikuisten tulisi olla fyysi-

sesti aktiivisia yhteensä 2 h 30 minuuttia viikossa kohtuullisen kuormituksen tasolla tai 1 h 

15 minuuttia rasittavan kuormituksen tasolla. Kohtuullisen kuormittavaa ja rasittavaa fyy-

sistä aktiivisuutta voi yhdistellä. Terveyttä edistää liikunta, joka vastaa teholtaan reipasta 

kävelyä ja kestää ainakin 10 minuuttia kerrallaan. Suositellun liikunnan vähimmäismäärän 

voi koota useista vähintään 10 minuutin yhtäjaksoisista liikuntakerroista ja fyysistä aktiivi-

suutta tulisikin olla useampana päivänä viikossa. Aikuisten tulisi kestävyystyyppisen fyysi-

sen aktiivisuuden lisäksi harjoittaa lihaskuntoa ja liikehallintaa vähintään kahdesti viikossa. 

UKK-instituutin laatima liikuntapiirakka kiteyttää viikoittaisen terveysliikuntasuosituksen 

kuvalliseen ja helposti hahmotettavaan muotoon (kuva 2). Liikuntapiirakka antaa myös 

esimerkkejä eri liikuntamuodoista. Jotta saataisiin lisää terveyshyötyjä, fyysistä aktiivi-

suutta tulisi olla 5 h viikossa kohtuullisen kuormituksen tasolla tai 2 h 30 minuuttia rasitta-

van kuormituksen tasolla. (Fogelholm & Oja 2011, 72–75; UKK-instituutti 2009; WHO 

2010, 26.) 
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Kuva 2. Liikuntapiirakka (UKK-instituutti 2009) 

 

Uuden yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan 5–10 minuuttia kestävä liikunta, jossa voi tulla 

1–2 minuutin taukoja, saattaa pienentää ennenaikaisen kuoleman riskiä, kunhan liikettä 

tulee kokonaisuudessaan päivän aikana riittävästi. UKK-instituutin johtajan Tommi Vasan-

karin mukaan lyhytkestoisista liikuntapätkistä on hyötyä nimenomaan heille, jotka eivät 

muuten liiku. Uudet tutkimustulokset tulevat vaikuttamaan myös Suomen liikuntasuosituk-

siin. (Saint-Maurice, Troiano, Matthews & Kraus 2018, 1; Vasankari 2018, 14.) 
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3 Liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät 

Ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavat monet asiat. Tieto terveellisistä elintavoista ei yksi-

nään riitä niiden toteuttamiseksi. Tieto on vain yksi motivaatioon vaikuttavista tekijöistä 

monien uskomusten, arvojen, tunteiden ja sosiaalisten tekijöiden vaikuttaessa halukkuu-

teen toimia. Toisaalta pelkkä vahvakaan motivaatio ei johda terveelliseen käyttäytymi-

seen. Jotta esimerkiksi vähän liikkuvien toimistotyöntekijöiden liikuntaan voidaan vaikut-

taa, tulee kohderyhmän, kohdekäyttäytymisen ja kontekstin tarpeita ja erityispiirteitä osata 

ymmärtää. (Hankonen 2017, 202–203.) 

 

Monet tekijät vaikuttavat liikuntavalintojen mahdollisuuksiin. Esimerkiksi vamma, heikenty-

nyt terveydentila tai sairaus saattavat jo lähtökohtaisesti asettaa rajoituksensa liikuntava-

linnoille. Myös yhteiskunnan yleisellä tilanteella saattaa olla liikkumiselle suotuisia edelly-

tyksiä tai tukahduttaa fyysistä aktiivisuutta. Viime kädessä ihmiset kuitenkin päättävät liik-

kumisestaan. Kansalaisten liikkumisen lisäämiseen kannustettaessa kyseessä on yhteis-

kunnallinen ilmiö. Liikunnanedistäjien näkökulmasta suotuisten tulosten aikaansaaminen 

edellyttääkin yhteistyötä, vaikka lopulta liikkumisen suhteen kysymys on yksilöiden teke-

mistä valinnoista. Kun kansalaisia kannustetaan liikkumaan, on syytä tietää, mitä ihmisen 

ruohonjuuritasolla tapahtuu. (Itkonen & Kauravaara 2015, 164.) 

 

3.1 Liikuntakäyttäytymisen lähteet 

Michie, Stralen ja West ovat luoneet COM-B-mallin (kuvio 1), jossa käyttäytymisen läh-

teiksi määritellään kyvykkyys (capability), tilaisuudet (opportunity) ja motivaatio (motiva-

tion) (Michie, Stralen & West 2011, 4). Sekä kyvykkyys että ympäristön tilaisuudet vaikut-

tavat motivaatioon, ja näihin kaikkiin käyttäytymisen taustatekijöihin vaikuttaa myös itse 

käyttäytyminen. Mallin avulla voidaan kartoittaa, minkä alueen ongelmasta on kyse. (Han-

konen 2017, 204; UKK-instituutti 2017) 

 

Kuvio 1. COM-B-malli (mukailtu Michie ym. 2011, 4)  

 

Kyvykkyys 

Motivaatio 

Tilaisuudet 

Käyttäytyminen 
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COM-B-mallissa käyttäytymiseen ovat yhteydessä psyykkinen kyvykkyys, esimerkiksi 

käyttäytymisen säätelyn ja suunnittelun taidot, sekä fyysinen kyvykkyys, kuten vaadittavat 

askelkuviot aerobic-tanssissa. Lisäksi mallissa käyttäytymiseen ovat yhteydessä harkittu 

tai tiedostettu motivaatio (”Aion lisätä liikuntaa”) sekä automaattinen tai implisiittinen moti-

vaatio (”Rakastan liikuntaa” tai ”Nyt on hyvä fiilis liikkua!”). Sosiaalinen ympäristö, kuten 

ystäväpiirin asenne liikuntaa kohtaan, ja fyysinen ympäristö, esimerkiksi valaistu hiihtolatu 

lähellä kotia tai suksien ostaminen, ovat myös yhteydessä käyttäytymiseen. (Hankonen 

2017, 204.) 

 

TDF-viitekehys eli Theoretical Domains Framework hahmottelee ja ryhmittelee eri psyko-

logisten ja muiden käyttäytymistieteellisten teorioiden päällekkäisiä käsitteitä, jotka koske-

vat ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Taulukossa 2 käyttäytymisten muutosta 

selittävien teorioiden käsitteitä on suhteutettu COM-B-malliin. Teoreettisten aihealueiden 

viitekehyksen avulla pystytään muun muassa määrittämään tärkeimmät käyttäytymisen 

vaikuttimet kyseisessä kohderyhmässä, minkä jälkeen voidaan valita tarkempi teoria käyt-

täytymisen muuttamiseksi. Viitekehys auttaa pohtimaan potentiaalisia vaikuttavia tekijöitä 

käyttäytymisen syille. Viitekehys myös tarjoaa käsitteellisen tuen interventiototeutuksen 

jälkeiseen analyysiin, esimerkiksi pohdintaan, mitkä viitekehyksen alueet olivat käyttäyty-

misen muutosta helpottavia ja mitkä vaikeuttavia tekijöitä. (Hankonen 2017, 209; Michie 

ym. 2011, 4–5; UKK-instituutti 2017.) 

 

Taulukko 2. Käyttäytymisen muutosta selittävien teorioiden käsitteitä suhteutettuna COM-

B-malliin (mukailtu Hankonen 2017, 209) 

COM-B-malli Teoreettisten aihealueiden viitekehyksen 

(TDF) aihealue 

KYVYKKYYS Fyysiset Taidot 

Psyykkiset Tieto 

Kognitiiviset ja interpersoonalliset taidot 

Käyttäytymisen säätely 

Muisti-, päätöksenteko- ja havaitsemisprosessit 

MOTIVAATIO Reflektiivinen, 

tiedostettu 

Omia kykyjä koskevat käsitykset 

Käyttäytymisen seurauksia koskevat käsitykset 

Sosiaalinen ja ammatillinen rooli, identiteetti 

Tavoitteet 

Aikomukset 

Optimismi 

Automaattinen Tunteet 

Vahvistaminen 

TILAISUUDET Sosiaaliset Sosiaaliset vaikutteet 

Fyysiset Ympäristön olosuhteet ja resurssit 
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3.1.1 Kyvykkyys 

Terve ja turvallinen kasvu- ja kehittymisympäristö ovat edellytys toiminnassa viihtymiselle, 

ja ettei itsearvostusta koeta uhattuna eikä suoritustilanteita ahdistavina. Koettu kyvykkyys 

kehittyy myönteisesti, kun liikuntaharrastuksissa saadaan myönteisiä kokemuksia ja posi-

tiivista vahvistamista osaamisesta. Tämä on yhteydessä yleiseen minäkäsitykseen eli mi-

näkuvaan, joka tarkoittaa sitä, millainen käsitys meillä on itsestämme. (Liukkonen 2017, 

24.) 

 

Itsearvostus kertoo siitä, miten arvostamme itseämme ja miten hyväksi tai taitavaksi ko-

emme itsemme. Se rakentuu koetun pätevyyden osa-alueista, kuten sosioemotionaali-

sesta, tiedollisesta ja fyysisestä pätevyydestä. Heikko itsearvostus näkyy itseluottamuk-

sen puuttumisena. Onnistumisen kokemukset ja jonkin itselle tärkeäksi kokeman aikaan-

saaminen kohentavat itseluottamusta. Kun ihminen kokee itsensä kyvykkääksi joillakin pä-

tevyysalueilla, hän alkaa luottaa itseensä erilaisissa elämäntilanteissa. Esimerkiksi uuden 

oppimisessa on tärkeää saada palautetta edistymisestä. (Liukkonen 2017, 24–25.) 

 

Millä tavoin suoriutuminen erilaisilla pätevyysalueilla vaikuttaa yleiseen minäkäsitykseen, 

riippuu siitä, kuinka tärkeänä pidetään kutakin pätevyysaluetta eli kuinka merkittävänä tuo 

alue on yksilön arvohierarkiassa. Jokaiselle liikuntasuorituksessa menestyminen ei välttä-

mättä ole itsearvostuksen kannalta merkittävä. Pätevyysalueet voidaan myös hierarkisesti 

nähdä yksityiskohtaisempina taitoina. Liikunta voidaan esimerkiksi jakaa lajitaitoihin, kun-

toon ja kehonkuvaan. Saamalla vahvistusta jonkin itselle merkityksellisen ja omiin arvoihin 

kytkeytyvän erityisen pätevyysalueen taidoista itsearvostus kehittyy suotuisasti. Onkin tär-

keää tarjota ohjattaville mahdollisuus kehittyä jossakin tietyssä taidossa, millä voidaan 

varmistaa, että jokaisella on ainakin yksi alue, jolla hän kokee olevansa hyvä. Yksilöiden 

välisen normatiivisen vertailun sijaan tulee luoda itsevertailua korostava ympäristö, joka 

kannustaa yrittämiseen, uuden oppimiseen ja kehittymiseen omissa taidoissa. Tällainen 

ympäristö tukee kyvykkyyden kokemista sekä minäkäsityksen suotuisaa kehitystä. (Liuk-

konen 2017, 26–27.) 

 

3.1.2 Tilaisuudet 

Liikunta-aktiivisuutta edistää mahdollisuus liikkua niin paljon kuin haluaa. Mikäli opiskeli-

jalla ei ole liikunnalle riittävästi aikaa (perheeltä, työssäkäynniltä tai opiskelulta), taloudelli-

sia resursseja (liikuntamaksut, kalliit välineet) tai riittävää terveyttä, hän tuskin liikkuu ter-

veytensä kannalta riittävästi huolimatta siitä, onko hänellä motivaatiota liikkua. (Saari, An-

sala, Pulkkinen & Mikkonen 2013, 40–41.) Myös fyysinen ympäristö ja liikuntaan sopivat 
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olosuhteet, kuten valaistut ulkoilureitit, vaikuttavat yksilön liikunta-aktiivisuuteen (Hanko-

nen 2017, 204). 

 

Saaren ym. mukaan (2013, 41) korkeakouluopiskelijat eivät koe pystyvänsä harrastamaan 

niin paljon liikuntaa kuin haluaisivat opiskelulta liikenevän ajan riittämättömyyden, perhee-

seen tai työssäkäyntiin liittyvän ajanpuutteen sekä toimeentuloon palautuvien syiden takia. 

Ajanpuutteesta kärsivät opiskelijat, jotka kokevat ajan löytämisen opiskelulta vaikeaksi, ei-

vät usein myöskään koe löytävänsä aikaa liikunnalle työssäkäynniltä. Ajanpuutteen vuoksi 

riittämättömästi liikkuvilla aikataululliset paineet ovat todennäköisesti kovimpia myös 

muilla elämänalueilla. (Saari ym. 2013, 43.) Sosiaalisilla vaikutteilla, kuten lapsilla, puoli-

solla ja muilla läheisillä, on myös vaikutusta yksilön tilaisuuksiin liikkua (Hankonen 2017, 

209; Rovio 2011, 45). 

 

3.1.3 Motivaatio 

Motiivi on toiminnan psyykkinen syy, jonka takia toimitaan kohti tavoitetta. Ihmisen toimin-

taan voi vaikuttaa useat eri motiivit, ja tätä yksilön eri motiivien summaa kutsutaan moti-

vaatioksi. Motivaatio antaa käyttäytymiselle energiaa, minkä lisäksi se suuntaa käyttäyty-

mistä. Liikunnan ulkoiset edellytykset ja tilaisuudet tuskin edistävät yksilön liikkumista, jos 

tämä ei itse pidä sitä tärkeänä ja hän ei ole motivoitunut liikkumaan (Saari ym. 2013, 40). 

Vahvan motivaation myötä yksilö yrittää muita enemmän, sitoutuu pitkäjänteiseen ponnis-

teluun, keskittyy paremmin ja suoriutuu tämän seurauksena tehtävistään paremmin. Moti-

vaatio vaikuttaa siis intensiivisyyteen, pysyvyyteen, aktiviteetin valintaan ja suoritustulok-

seen. (Jaakkola 2010, 117–118; Laine & Vilkko-Riihelä 2010, 66; Liukkonen 2017, 31; 

Ryan & Deci 2017, 13.) 

 

Sisäisestä motivaatiosta on kyse silloin, kun toimintaan osallistutaan ensisijaisesti sen it-

sensä vuoksi. Tällöin toiminnan motiiveina ovat ilo ja kokemukset, joita toiminta tarjoaa. 

Kova yrittäminen, sitoutuminen toimintaan sekä haasteellisten tehtävien ja harjoitteiden 

valinta kuvastavat sisäisesti motivoitunutta. Sisäisen motivaation keskeisimpiä tekijöitä 

ovat autonomia, koettu pätevyys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Näiden kulmakivien pai-

nottaminen toiminnassa lisää sisäistä motivaatiota. Sisäisen motivaation on todettu olevan 

liikunnassa keskeisin tekijä oppimisen, toiminnassa viihtymisen sekä pysyvyyden kan-

nalta. (Jaakkola 2010, 118–119; Liukkonen 2017, 38–41; Reiss 2012, 152; Ryan & Deci 

2017, 14.) Sisäinen motivaatio johtaa kestävämpään elintapamuutokseen, laadukkaam-

paan toimintaan ja henkiseen hyvinvointiin (Hankonen 31.5.2018). 
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Ulkoinen motivaatio tarkoittaa ympäristön paineista, palkkioista tai rangaistuksista synty-

vää toimintaa (Laine & Vilkko-Riihelä 2010, 78). Toiminta on tällöin voimakkaasti ulkoa-

päin ohjattua ja se saattaa olla ristiriidassa ihmisen henkilökohtaisten mieltymysten 

kanssa. Ulkoista motivaatiota ohjaavia palkkioita voivat olla muun muassa ohjaajan anta-

mat kehut, palkinnot ja muiden silmissä saatu arvostus, kun taas rangaistuksena voi toi-

mia tunne kasvojen menettämisestä, ohjaajan paheksunta tai kielteinen palaute. Uusien 

käyttäytymismallien oppiminen vahvistuu positiivisen palautteen ja muiden ulkoisten kan-

nustimien avulla (Kangasniemi & Kauravaara 2016, 18). Toisaalta ulkoisen motivaation on 

todettu olevan yhteydessä esimerkiksi liikuntaharrastuksen lopettamiseen, ei-optimaalisen 

harjoittelustrategioiden valintaan sekä toiminnassa koettuihin negatiivisiin tuntemuksiin. 

(Jaakkola 2010, 118–119; Liukkonen 2017, 39; Ryan & Deci 2017, 14.) Palkkiot ja ulkoiset 

motiivit voivat myös heikentää sisäistä motivaatiota (Reiss 2012, 152). 

 

Ihmisillä on luontainen halu onnistua ja toisaalta välttää epäonnistumista tehtäviä suoritta-

essa. Suoritusmotivaatioteorian mukaan onnistumisodotuksilla, joilla tarkoitetaan käsityk-

siä onnistumisen ja epäonnistumisen todennäköisyydestä, sekä onnistumisarvoilla on 

suuri merkitys motivaation syntymisen kannalta. Ihminen pyrkii maksimoimaan onnistu-

misodotusten ja onnistumisarvojen yhteisvaikutuksen, kun hän ryhtyy toimintaan, jatkaa 

tai välttää sitä. Tämän takia useimmat suosivatkin yleisesti keskivaikeiksi kokemiaan teh-

täviä. (Liukkonen 2017, 37.) 

 

Motivaatioilmasto tarkoittaa toiminnan yksilöllistä ja kokemuksellista sosioemotionaalista 

ilmapiiriä oppimisen, viihtymisen, psyykkisen hyvinvoinnin ja sisäisen motivaation näkökul-

masta. Se säätelee autonomian, yhteenkuuluvuuden ja kyvykkyyden kokemuksia. Se, mi-

ten yksilö kokee toiminnan motivaatioilmaston, vaikuttaa kognitiivisiin motivaatiotekijöihin 

(suhtautuminen onnistumisiin ja epäonnistumisiin, kyvykkyyden kokeminen, arvostukset) 

sekä tunteisiin (viihtyminen, ahdistuksen kokeminen) ja käyttäytymiseen liittyviin (yrittämi-

nen, sitoutuminen) motivaatiotekijöihin. Ohjaaja, valmentaja, esimies ja opettaja voivat toi-

minnallaan ja vuorovaikutustyylillään vaikuttaa psykologiseen ilmastoon. (Liukkonen 2017, 

51.) 

 

Vuoden 2018 korkeakoululiikuntasuositusten mukaan (Ansala, Saari, Munter, Inkinen, 

Vieno, Tirkkonen & Näsänen 2018, 91) korkeakouluopiskelijoilla liikunnan terveydellisten 

ja sosiaalisten hyötyjen tunnistamiseen perustuva motivaatio selittää kokonaisliikunnan 

määrää voimakkaimmin sekä linkittyy selkeimmin psyykkiseen hyvinvointiin. Opiskelijat, 

jotka kokevat heikommat psyykkisen hyvinvoinnin voimavarat, ovat liikunnan suhteen vä-

linpitämättömämpiä, minkä lisäksi motivoitumaton opiskelija myös liikkuu selkeästi muita 

vähemmän. (Ansala ym. 2018, 91.) 
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3.2 Liikkumattoman näkökulman huomiointi 

Jotta voidaan vaikuttaa inaktiivisen henkilön liikuntakäyttäytymiseen ja -tottumuksiin, tulee 

toiminnan olla asiakaslähtöistä sekä arvostaa ja huomioida vähän liikkuvan kohderyhmän 

näkökulma. Liikunnan edistäjät tarkastelevat asioita pääosin liikuntaan myönteisesti suh-

tautuvan näkökulmasta. Tällöin liikkumista tarjotaan ylhäältä alaspäin ratkaisuna, mikä ei 

välttämättä huomioi kohderyhmässä ihmisen elämäntilannetta, hänen tärkeiksi ja merki-

tykselliseksi kokemiansa asioita tai sitä, mitä hänelle hyvä elämä tarkoittaa. (Kauravaara 

2015, 34.) Tuloksekasta ja kansalaista arvostavaa liikunnanedistämistä ei voi tehdä irral-

laan ihmisten arkitodellisuudesta, vaan yksilö tulisi nähdä arvokkaana toimijana, joka elää 

omaa ainutlaatuista elämäänsä henkilökohtaisine kokemuksineen, intresseineen ja mielty-

myksineen (Itkonen & Kauravaara 2015, 185). 

 

Ymmärtääkseen vähän liikkuvia, täytyy ymmärtää muutakin kuin liikuntaa eli on selvitet-

tävä mitä vähän liikkuvat arjessaan tekevät ja mihin aikansa kuluttavat. Vähän liikkuvilla 

on monta erilaista taustaa, jotka auttavat hahmottamaan liikkumattomuuden syitä. Elä-

mäntilanne, pääomat ja olosuhteet sekä arvot, kokemukset ja merkitykset ohjaavat yksilön 

toimintaa sekä sitä, sisältääkö toiminta liikkumista vai ei (Itkonen & Kauravaara 2015, 

185). Kauravaaran mukaan (2015, 35) liikkumisen välttäminen ei ole nuorille aikuisille itse-

tarkoitus, vaan vähäinen liikkuminen on heidän elämässään samanarvoinen asia kuin 

moni muukin sellainen toiminta, jota he eivät tee. Nuorten aikuisten elämässä tärkeiksi ja 

merkityksellisiksi koettuja asioita ovat hetkessä eläminen, kiireettömyys, vapaa-ajan run-

saus, mahdollisimman vähällä pääseminen ja kaverit. On subjektiivista arvioida, mikä on 

kenellekin yksilölle hyvää elämää ja itselle hyväksi. Itselle merkitykselliseksi koetut asiat 

toimivat valintoja ohjaavina tekijöinä, jolloin valinnat edistävät niiden toteutumista tai eivät 

ainakaan saa estää sitä. (Kauravaara 2015, 35; Rovio 2011, 29–30.) 

 

Valintoja tehdään siis sen mukaan, millainen subjektiivinen merkitys niillä on ihmiselle. 

Merkitykset eivät kuitenkaan synny tyhjiössä, vaan vuorovaikutuksessa lähiyhteisössä 

toisten kanssa yhteisesti jaettujen merkitysten, arvojen, normien ja käytäntöjen muodosta-

malla kulttuurilla. Tämän kulttuurin kautta ihminen tekee havaintoja, jäsentää todellisuutta, 

tulkitsee maailmaa ja toimii vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ryhmien antamat merki-

tykset eivät kuitenkaan ole pysyviä vaan saattavat muuttua kontekstissa, ajassa ja pai-

kassa. Ihmisen elämänkulku ja arjen toiminta voidaan ajatella rakentuvan yksilöllisten va-

lintojen ja sosiaalisten rakenteiden vuorovaikutuksessa. Kulttuuriset, sosiaaliset ja yhteis-

kunnalliset rakenteet ohjaavat ihmisen toimintaa riippumatta siitä, onko se yksilön tiedos-

tettavissa vai ei. (Kauravaara 2015, 35.) 
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Fyysinen aktiivisuus ei rakennu vapaasti lapsuudesta nuoruuteen ja aikuisuuteen, vaan 

sävyttyy elämänkaaren epäjatkuvuuskohdilla, joita esimerkiksi nuorilla aikuisilla ovat va-

rusmiespalveluksen loppuminen, seurustelun aloittaminen ja vakiintuminen, opiskelun al-

kaminen ja päättyminen, perheen perustaminen, työn aloittaminen, työttömyys, muuttami-

nen tai parisuhteesta eroaminen. Ikävuodet 18–35 on suomalaisen aikuisväestön elämän-

kaaren keskeinen epäjatkuvuus- ja murroskohta, jolloin tapahtuu suuria muutoksia yksi-

lölle merkittävissä viiteryhmissä ja ympäristöissä. (Rovio 2011, 37–38.) 

 

Kyröläinen kertoo (2018, 11) nuorten miesten yleisiä syitä liikunnan harrastamattomuu-

delle olevan ajanpuute, laiskuus ja se, ettei kerta kaikkiaan jaksa. Ansalan ym. mukaan 

(2018, 110) korkeakouluopiskelijat kokevat ajanpuutteen syynä liikkumattomuudelle. Opis-

kelijaelämässä onkin uudella tavalla tehtävä aikaa liikunnalle, koska se kilpailee muiden 

luontaisesti puoleensavetävien ajanviettotapojen kanssa. (Ansala ym. 2018, 110.) 

 

Myös kaveripiiri, tyttö- tai poikaystävä tai avopuoliso vaikuttavat yksilön ajanviettoon ja liik-

kumiseen erittäin paljon. Kaverit voivat tukea liikuntaharrastusta esimerkiksi lähtemällä 

seuraksi tai pyytämällä mukaan liikkumaan, mutta kaverit voivat myös vähentää liikku-

mista esimerkiksi tarjotessaan niin kivaa seuraa, ettei viitsi lähetä liikkumaan. Nuoressa 

parisuhteessa halutaan viettää paljon aikaa yhdessä, jolloin liikuntatottumukset mukaute-

taan yksiin. (Ansala ym. 2018, 111.) 

 

Opiskelijoiden liikuntaliiton tekemän tutkimuksen mukaan (Ansala ym. 2018, 110) opiskeli-

jat tiedostavat liikunnan merkityksen ja kokevat sen lähes normina. Liikkumattoman elä-

mäntavan vuoksi koetaan syyllisyyttä. Monet haluavat säilyttää minäkuvan liikkuvana ih-

misenä, minkä johdosta puhutaan mielellään aiemmista liikuntaharrastuksista tai kerro-

taan tulevaisuuden suunnitelmista – liikkuminen on sosiaalisesti hyväksyttävää ja tavoitel-

tavaa. (Ansala ym. 2018, 110–111.) 

 

3.3 Liikuntaan aktivointi 

Liikuntaan aktivointi on prosessi, joka vaikeutuu vaihe vaiheelta (kuvio 2). Ensimmäinen 

vaihe on nykytutkimus, joka kattaa suomalaisten fyysisen aktiivisuuden ja sen mittaami-

sen. Vähän liikkuvien kohderyhmien tunnistaminen on liikuntaan aktivoinnin seuraava ja 

Rovion mukaan (2011, 29) helpoin vaihe. Prosessi vaikeutuu siirryttäessä seuraaviin vai-

heisiin, jotka ovat inaktiivisten tavoittaminen ja liikuntaan sitouttaminen. (Rovio 2011, 41.) 
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0. Nykytutkimus Suomalaisten fyysisen aktiivisuus, mittaaminen 

1. Tunnistaminen Kuvaileva tutkimusnäyttö ei pitkälle riitä, tarvitaan ryh-

mien käyttäytymisen ymmärtämistä ja syihin pureutu-

mista. 

2. Tavoittaminen Elämänkaaren instituutioiden (neuvola, päiväkoti, 

koulu, armeija, työ, terveydenhuolto) hyödyntäminen 

3. Sitouttaminen Ryhmiä on puhuteltava ”henkilökohtaisesti”, jos halu-

taan tuloksia. Tärkeitä ovat viiteryhmät, joihin henkilö 

itseään vertaa ja joiden mukaisesti haluaa itse käyt-

täytyä. Haaste on nykyihmiselle houkuttelevan lii-

kunta-aktiivisuusprosessin rakentaminen (vrt. opiske-

lija, äiti, isä, perhe, jne.) 

 

Kuvio 2. Liikuntaan aktivoinnin vaiheet (mukailtu Rovio 2011, 41) 

 

Vähän liikkuvat eivät ole yksi iso homogeeninen ryhmä, vaan se jakaantuu Rovion mu-

kaan (2011, 30–36) elämäntilanteiltaan ja elintavoiltaan erilaisiin alaryhmiin: nuoret opis-

kelijat, stressaantuneet naiset, työläismiehet, keskimääräiset toimihenkilöt, sairastuneet ja 

syrjäytyneet naiset, ylipainoiset ja syrjäytymisvaarassa olevat, terveelliset perheenäidit 

sekä kunnolliset perheenisät. Näiden ryhmien tunnistaminen on edellytys löytää keinoja 

tavoittaa inaktiivisia liikunnan pariin. Ryhmissä on paljon potentiaalia, mutta koska ryh-

missä elämänkaaren tilanne on usein liikkumatilaltaan ahdas ja niissä on paljon epäjatku-

vuuskohtia, vaikuttavat ne yksilön valintoihin ja johtavat vähäiseen liikunta-aktiivisuuteen. 

(Rovio 2011, 30–37.) 

 

Opiskelijoiden liikuntaliitto on tutkimuksessaan segmentoinut korkeakouluopiskelijat kuu-

teen ryhmään heidän liikuntasuhteensa perusteella. Lähtökohtana segmentoinnille on ko-

konaistilanne, jonka pohjalta opiskelijat tekevät liikuntaa koskevia valintoja. Tasapainoinen 

ryhmä asettaa itselleen realistiset tavoitteet ja löytää sopivat liikuntamuodot. Ex-Urheilija-

ryhmän edustajat ovat kilpaurheilun lopettaneita, jotka ovat myös lopettaneet liikkumisen 

kokonaan. On-Off-ryhmäläisillä on visio aloittaa aivan kohta kova harjoittelu, mutta heillä 

on aikaisemmin ollut katkonaisesti pitkiä ja tehokkaita liikuntajaksoja. Sosiaalinen-ryhmän 

tunnuspiirteitä ovat liikkuminen sosiaalisista syistä ja hauskanpito kavereiden kanssa eikä 

liikunta yksinäisenä puuhana. Kiireinen-ryhmä ei löydä aikaa liikunnalle, kokee hankalana 

sitoutua käymään tietyllä liikuntatunnilla ja lepohetken tullen jää helposti sohvalle makoile-

maan. Huoleton-ryhmä ei löydä liikuntaan kuin hyvin vähäistä ja tehotonta motivaatiota ja 

liikkuu vain harvakseltaan lähinnä pyydettäessä mukaan. Lisäksi ryhmää ei mikään laji oi-

kein kiinnosta, eikä liikkumattomuus pahemmin haittaa. (Ansala ym. 2018, 113–114.) 
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Elämää eletään ryhmänäkökulmasta tarkasteltuna useiden instituutioiden ja viiteryhmien, 

kuten päiväkoti, koulu, neuvola, työpaikka ja terveydenhoito, mutta ei liikuntajärjestelmien 

kautta. Aikuinen kulkee jokainen päivä näissä elämänkaaren instituutioissa. Liikunnan 

edistäminen ei ole näiden yhteisöjen toiminnan ja olemassaolon tarkoitus, mutta niillä olisi 

erinomainen mahdollisuus tavoittaa vähän liikkuvia. Koululla ja armeijalla on erityisen 

hyvä mahdollisuus toimia liikuttajina yksilön ollessa pitkäkestoisesti ryhmän jäsenenä. Vä-

hän liikkuvan viiteryhmän, instituution ja yksilön elämänkaaren kokonaisuuden ja niiden 

välisten suhteiden ja dynamiikan hahmottaminen voisi olla ratkaisu tavoittaa vähän liikku-

vat. (Rovio 2011, 41–42.) 

 

Tunnistettua ja tavoitettua vähän liikkuvat heidät tulisi onnistua sitoutumaan muutokseen. 

Sitouttamisen peruskysymys on, kuinka saadaan yksilölle ja ryhmälle luotua niin vetovoi-

mainen tehtävä, että he sitoutuvat toimintaan. Motivaation herättely, oman kaveripiirin an-

tama kannustus liikuntaan sekä joillakin teknologia voivat auttaa aktivoitumaan liikunnan 

harrastamiseen (Kyröläinen 2018, 11). Liitteessä 1 on kuvattu liikuntaan sitouttamiseen 

tunnuspiirteitä. Yksilön päätös edistää liikuntaa ei ole lopulta vain hänen oma päätök-

sensä, vaan ryhmäsuhteet määrittävät yksilön arkea. Se että liikuntatottumusten muutok-

sesta tulee pysyvä, vaatii arjen normatiivisissa käytännöissä ja sosiaalisten suhteiden dy-

namiikassa muutoksia. Liikuntatapojen muutokseen ei ympäristön osalta koeta yhtä pa-

kottavaa tarvetta sitoutua kuten jonkin sairauden ongelmaan. Liikuntatottumuksia edistävä 

ryhmä saattaa tuntua osallistujan näkökulmasta hukkaan heitetyltä ajalta, kun ajan voisi 

käyttää arjen kiireissä muuhunkin kuin liikuntaan. (Rovio 2011, 42–45.) 
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4 Elintapaohjaus fyysiseen aktiivisuuteen 

Terveyskäyttäytymisellä tarkoitetaan yksilön käyttäytymistä ja valintoja terveyteensä vai-

kuttavissa asioissa (Terveyskäyttäytyminen 2017). Elintapojen muutos terveellisempään 

suuntaan on seurausta terveyden edistämisestä. Elintapaohjaus on menetelmä, jota käy-

tetään yleisesti käyttäytymisen muutokseen tähtäävissä interventioissa tai sen osana niin 

tutkimuksissa kuin terveysammattilaisten käytännön työssä. Elintapaohjauksen tarkoitus 

on muuttaa yksilön käyttäytymistä ja ehkäistä elintapoihin liittyviä riskitekijöitä, kuten esi-

merkiksi ylipainoa, metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta. Terveyden edistämisen 

vaikuttavuutta voidaan mitata terveyden edistämisen välituloksina ja pitkän aikavälin muu-

toksina yksilön terveydessä ja hyvinvoinnissa. Terveyden edistämisen välituloksia ovat 

muutokset yksilön käyttäytymisen osatekijöissä (esimerkiksi motivaatiossa, asenteissa ja 

pystyvyyden tunteessa) sekä käyttäytymisessä ja biologisissa riskitekijöissä (esimerkiksi 

ravitsemustottumuksissa ja painoindeksissä). Pitkällä aikavälillä näillä on myönteistä vai-

kutusta terveyteen ja hyvinvointiin, kuten esimerkiksi koettuun terveyteen, elämänlaatuun, 

sairauksien ehkäisyyn ja elinvuosiin. (Kivimäki & Toropainen 2017, 5; Salmela, Kettunen 

& Poskiparta 2010, 208.) 

 

Isolla osalla väestöstä suurimmat muutokset elintavoissa näyttävät tutkimusten mukaan 

tapahtuvan ennen 25 ikävuotta, minkä takia terveellisten elintapojen omaksumista tulee 

tukea jo ennen tätä (Lounassalo, Salin, Palomäki, Yang, Rovio, Telama, Raitakari, Tam-

melin & Hirvensalo 2018, 30–31). Ihmisten ohjaaminen muun muassa fyysiseen aktiivi-

suuteen, terveelliseen ravitsemukseen ja parempiin nukkumistottumuksiin parantaa ihmis-

ten arkea, tuottaa parempaa oloa sekä voi myös vähentää yhteiskunnan kustannuksia. 

Elintapaohjauksessa tarvitaan syvällistä ymmärrystä ihmisen käyttäytymisen muutoksesta 

ja siihen vaikuttavista syistä. (Larivaara 2017, 3.) 

 

Elintapaohjaus sisältää ajatuksiin, asenteisiin, ruokavalioon ja liikuntaan painottuvaa oh-

jausta erilaisilla menetelmillä. Käyttäytymisteorioiden yhtenä tarkoituksena on arvioida ja 

testata, mihin käyttäytymisen osatekijöihin interventio tulisi kohdistaa. Käyttäytymisen osa-

tekijöillä tarkoitetaan elintapoihin vaikuttavia tekijöitä, joita ovat esimerkiksi motivaatio, 

asenteet ja aikomukset (liite 2). Elintapoihin vaikuttavien tekijöiden tunnistamisen pohjalta 

voidaan selvittää kohde, johon yritetään vaikuttaa. Kohteen tunnistamisen jälkeen tarvi-

taan tietoa siitä, millaisilla tekniikoilla kyseisiin osatekijöihin voidaan vaikuttaa. Tekniikalla 

tarkoitetaan konkreettista kuvausta intervention toteuttamisen tavasta, kuten esimerkiksi 

käyttäytymiseen liittyvän tavoitteen asettamista, palautteen antamista, muutokseen tarvit-

tavien taitojen opettelua ja toiminnan kokeilemista (liite 3). Osatekijöiden ja tekniikoiden 



 

 

20 

tunnistamisen jälkeen olisi selvitettävä tieteellinen näyttö siitä, että kyseiset tekniikat to-

della vaikuttavat juuri kyseisiin osatekijöihin. Kuvio 3 kokoaa edellä kuvaillut vaiheet ja 

osoittaa, että käyttäytymisen muutokseen tähtäävän intervention suunnittelu edellyttää 

kaikkien askeleiden toteuttamista. (Salmela ym. 2010, 209–215.) 

 

 

Kuvio 3. Käyttäytymismuutoksen kausaalinen mallinnus: Miten käyttäytymismuutos saavu-

tetaan? (mukailtu Salmela ym. 2010, 215) 

 

Käyttäytymisen osatekijöihin vaikutettavilla tekniikoilla voidaan saavuttaa suuria positiivi-

sia vaikutuksia, mutta ongelmana on muutosten huono pysyvyys. Elintapamuutoksen py-

syvyyttä ehkäisee muun muassa passiiviseen elämäntapaan kannustava ympäristö. Kan-

gasniemen mukaan pysyvän elintapamuutoksen toteutuminen ei usein ole yksilön tieto-

pohjasta kiinni, vaan syynä ovat puutteelliset taidot oman toiminnan säätelyssä ja käyttäy-

tymisen muutoksen sisäistäminen uudenlaiseksi elintavaksi. Pysyvässä elintapamuutok-

sessa on kyse yksilön itsesäätelytaidoista, käyttäytymisen valinnoista, sisäisestä motivaa-

tiosta sekä siitä, mitä yksilö itse haluaa ja pitää tärkeänä. (Kangasniemi 2017, 16–17; Sal-

mela ym. 2010, 209.) 

 

Absetzin ja Hankosen (2011, 2267) mukaan elämäntapamuutokseen tähtäävä ohjaami-

nen on vaikuttavinta silloin, kun osataan yhdistellä useita erilaisia tekniikoita elämäntapa-

muutoksen tukemiseen. Olennaista on, että elämäntapamuutosta ei aikaansaada määrää-

mällä tai pakottamalla yksilö muuttamaan toimintatapojansa, vaan hänet saadaan itse mo-

tivoitumaan muutoksesta ja ymmärtämään sen tärkeys juuri hänen kohdallaan (Paasu-Hy-

nynen 2017, 229). Tehokkaimpia interventio-ohjauksia ovat ne, joissa kannustetaan oman 



 

 

21 

käyttäytymisen seurantaan ja siihen perustuvaan tavoitteelliseen toimintaan, joissa anne-

taan palautetta ja jotka edistävät henkilökohtaista motivaatiota (Ylimäki 2015a, 63) Kuvi-

ossa 4 on kuvattu elämäntapamuutoksen tukemisen prosessimalli, jossa yksilö moti-

voiduttuaan muuttaa käyttäytymistään, ylläpitää uutta käyttäytymistä, yrittää vältellä rep-

sahduksia ja palautuu takaiskuilta (Greaves, Reddy & Sheppard 2010, 24).  

 

Kuvio 4. Elämäntapamuutoksen tukemisen prosessimalli (mukailtu Greaves ym. 2010, 24) 

 

4.1 Ohjaus osana elintapamuutosta 

Ohjaajan tehtävä on luoda toimiva vuorovaikutussuhde osallistujien kanssa (Hentilä 

2.3.2018). Ohjaajan tulee olla mukava, helposti lähestyttävä ja motivoiva (Hakala 

28.2.2018). Ohjaajan tärkeimmät työvälineet ovat kyky kuunnella, katsoa silmiin ja kosket-

taa, minkä välityksellä voidaan välittää empatiaa ja ymmärtää yksilön näkökulmaa. Tyrkyt-

tämistä ja oman aseman korostamista tulee välttää, minkä sijaan tulee kysyä, kuunnella ja 

tarjota omaa tietotaitoa osallistujille. Tietoa annetaan ytimekkäästi, selkeästi ja vähän ker-

rallaan, koska liian tiedonannon seurauksena oleellisimmat asiat unohtuvat. (Paasu-Hyny-

nen 2017, 231–232.) 

 

Ohjaajan tiedot, taidot ja asenne vaikuttavat merkittävästi monipuolisien ohjausmenetel-

mien ohella ohjauksen laatuun. Ohjaajalla tulee olla tietotaitoa niin fyysisestä, psyykki-

sestä kuin sosiaalisesta hyvinvoinnista. Lisäksi hänen tulee tietää liikkumisen terveysvai-

kutuksista ja vähäisen liikkumisen haitoista hyvinvoinnille. (Paasu-Hynynen 2017, 232; 

Tuunanen, Puurunen, Malvela & Kivimäki 2016, 75.) 
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Ohjauksen lähtökohta on vahvistaa osallistujan omia voimavaroja sekä auttaa yksilöä löy-

tämään omat vahvuutensa ja itselle sopivat toimintamallit. Ohjaaja tukee osallistujaa löytä-

mään itse ratkaisut omasta elämästään fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Ohjaaja on ta-

voitteellinen ja motivoiva, mutta vain yksilö itse voi vastata oman elämänsä muutoksesta. 

(Paasu-Hynynen 2017, 232.) 

 

4.2 Inaktiivisille korkeakouluopiskelijoille soveltuvia elintapaohjausmenetelmiä 

Vuonna 2018 24,2 % korkeakouluopiskelijoista ei täyttänyt terveysliikuntasuosituksia kum-

mankaan osa-alueen, kestävyysliikunnan tai lihaskunnon ja liikehallinnan, suhteen. Suosi-

tusten kannalta riittämättömästi liikkuvien määrä on kasvanut, sillä vastaava luku oli 

vuonna 2013 21 prosenttia. Yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa vastaavat osuudet olivat 

vuonna 2013 15 % ja vuonna 2018 20 %. Täysin inaktiivisten korkeakouluopiskelijoiden 

osuus on arviolta noin 10 prosenttia. (Palkki 6.3.2018.) 

 

Palkin mukaan (6.3.2018) inaktiivisia korkeakouluopiskelijoita huomioidaan muun muassa 

henkilökohtaisella ohjauksella, erilaisilla interventiomalleilla ja lajivalikoimalla myös laji-

kokeiluin. Käyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu etenee vaihe vaiheelta sisäl-

täen usein sekä eteenpäin vieviä että taaksepäin palaavia vaiheita (Kok 2018). Elintapa-

ohjauksessa tärkeää on ohjauksen suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja sen vuorovaiku-

tuksellinen luonne. Motivaation lähteiden ja esteiden löytäminen on todettu olevan olen-

nainen asia inaktiivisten korkeakouluopiskelijoille tarkoitettujen interventioiden ja liikunta-

kurssien onnistumiselle (Palkki 6.3.2018). Ryhmätapaamiset lisäävät yksilöohjauksen tu-

loksellisuutta. Elintapamuutoksesta hyötyvät eniten sairastumisvaarassa olevat ja jo sai-

rastuneet, keille interventiot tulisikin kohdistaa. (Kivimäki & Toropainen 2017, 5.) 

 

4.2.1 Sosiaalis-kognitiivinen teoria 

Terveyskäyttäytymistä selittävän sosiaalis-kognitiivisen teorian mukaan ihminen ohjaa 

omaa toimintaansa aktiivisesti ja tietoisesti. Teorian nimen sosiaalisuus viittaa yksilön ja 

ympäristön väliseen vuorovaikutukseen eli sosiaalisiin tekijöihin. Ympäristön luomat pai-

neet, käyttäytymismallit ja ajatukset vaikuttavat yksilön päätöksiin. (Bandura 2012, 349.) 

Kognitiolla taas tarkoitetaan ihmisen tiedonkäsittelyä ja ajatteluprosesseja, kuten muista-

mista, ymmärtämistä, analysointia ja arvioimista (Kalakoski 2013). 

 

Yksilön terveyskäyttäytymiseen liittyviä osatekijöitä ovat esimerkiksi yksilön arvot, tavoit-

teet, minäpystyvyys, motivaatio ja tunteet. Arvot ja tavoitteet ohjaavat käyttäytymistä, kun 

taas minäpystyvyys, motivaatio ja onnistumisen tunteet kannustavat yksilöä. Myös iällä, 

sukupuolella ja persoonallisuuden on vaikutusta yksilön terveyskäyttäytymiseen. Fyysinen 
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ympäristö, kuten liikuntapaikka, ja psykososiaalinen ympäristö, esimerkiksi ryhmäpaine, 

vaikuttavat paljon yksilön terveyskäyttäytymiseen. Esimerkiksi ryhmäpaine voi edistää tai 

heikentää sitä. Tavoitteena on sekä ympäristön että yksilön itse hyväksymä terveyskäyt-

täytyminen. (Sosiaalis-kognitiivinen teoria.) 

 

Uusia toimintatapoja opetetaan mallioppimisella. Pystyvyyden tunnetta lisätään muun mu-

assa palautteella aikaisemmin onnistuneesta toiminnasta tai itseä vastaavan henkilön on-

nistumisesta. Pystyvyyden tunnetta lisätään myös pienillä, etenevillä muutoksilla ja suos-

tuttelulla. (Absetz & Hankonen 2011, 2268.) 

 
4.2.2 Motivoivan haastattelun malli 

Campushallen tarjoaa korkeakoululiikunapalveluita Ruotsissa Linköpingissä. Campushal-

lenin Aktiv LiU Student -kurssi on inaktiivisille korkeakouluopiskelijoille suunnattu liikunta-

kurssi, jonka osallistujien keskuudessa on Tanttisen mukaan (9.3.2018) pidetty erittäin tär-

keänä motivoivaa yksilöhaastattelua. Haastattelun yhteydessä osallistujille luodaan henki-

lökohtainen liikuntasuunnitelma, jossa käydään läpi omat henkilökohtaiset tavoitteet. Jär-

visen mukaan (2014a) motivoiva haastattelu on vaikuttava ohjausmenetelmä, kun tavoit-

teena on muuttaa terveyskäyttäytymistä. (Tanttinen 9.3.2018.) 

 

Motivoiva haastattelu on ammattilaisen ja potilaan väliseen yhteistyöhön perustuva poti-

laskeskeinen ohjausmenetelmä. Ihmisen oma rooli motivaation synnyttämisessä ja ylläpi-

dossa on keskeinen (Absetz & Hankonen 2011, 2268). Motivoivan haastattelun tavoit-

teena on löytää ja vahvistaa potilaan motivaatiota elämäntapamuutokseen. Tavoitteena 

on saada potilas ajattelemaan aktiivisesti sekä saada selville potilaan ajattelua. Taitavalla 

kommunikaatiolla voidaan herättää, kasvattaa ja vahvistaa ihmisen motivaatiota. Tärkeää 

on pyrkiä selvittämään potilaan omat arvot, tavoitteet, tavoiteltavan muutoksen merkitys ja 

käytettävissä olevat resurssit, koska nämä ohjaavat potilaan motivoitumista. Motivaatio 

voidaan myös tuhota esimerkiksi käskemällä miten tulisi elää. Suostuttelua ja taivuttelua 

ei tule käyttää motivoivassa haastattelussa. Seuraavaksi kuvataan motivoivan haastatte-

lun keskeiset periaatteet. (Järvinen 2014.) 

 

Empatian osoittaminen. Osoittamalla empatiaa potilas kokee, että ammattilainen on kiin-

nostunut hänestä ja hänen asioistaan. Yksinkertaisimmat tavat osoittaa kiinnostusta poti-

laaseen ovat katsekontaktin pitäminen, tarkkaavaisesti kuuntelu ja hyväksyvästi ääntely. 

(Järvinen 2014.) 
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Potilaan itseluottamuksen ja omien kykyjen vahvistaminen. Potilaan vahvuuksia pyritään 

tunnistamaan ja vahvistamaan. Hyvät puolet ja pienetkin edistysaskeleet löydetään aina 

ensin. (Järvinen 2014.) 

 

Nykyisen ja tavoiteltavan tilanteen välillä olevan ristiriidan voimistaminen. Järvisen mu-

kaan (2014) elämäntapamuutosta motivoi havaittu ristiriita nykyisen käyttäytymisen ja po-

tilaalle tärkeiden tavoitteiden ja arvojen välillä. Tämän takia epäsuhtaa pyritään tuomaan 

esiin ja auttamaan potilasta itse puhumaan muutoksen puolesta. (Järvinen 2014.) 

 

Väittelyn välttäminen, vastarinnan myötäileminen. Potilaalla voi olla eri käsitys asioista 

kuin ammattilaisella, ja jos potilas pysyy kannassaan, ammattilaisen todistelu tuskin pa-

rantaa asiaa. Tällöin aihe kannattaa jättää hetkeksi ja palata siihen toisessa yhteydessä. 

Vaikka potilas ei toimisi toivotulla tavalla, ammattilaisen tulee myötäillä vastarintaa eikä 

provosoitua. Potilasta ei kritisoida, vaan reaktioita kohtaan osoitetaan ymmärrystä ja tun-

teille annetaan oikeutus. (Järvinen 2014.) 

 

Tehokkaimpia ohjaustapoja ovat potilaan autonomian kokemuksia tukevat menetelmät. 

Motivoivan haastattelun perusmenetelmiä ovat avoimet kysymykset, reflektoiva eli heijas-

tava kuuntelu ja yhteenvedot. Avoimet kysymykset alkavat yleensä sanoilla mitä, miten, 

miksi, kuinka ja kerro. Avoimet kysymykset auttavat pääsemään tavoitteeseen, että potilas 

puhuu enemmän kuin ammattilainen. Reflektoivalla kuuntelulla viestitään potilaalle, että 

häntä todella kuunnellaan. Reflektoivan kuuntelun prosessissa tarkastetaan, onko se, mitä 

kuulija luulee puhujan tarkoittavan, sama kuin mitä puhuja todella tarkoittaa. Myös lyhyi-

den yhteenvetojen tekeminen sisältyy reflektoivaan kuunteluun. Sen tarkoituksena on 

koota keskeisin viesti siitä, mitä ammattilainen on kuullut ja ymmärtänyt. Yhteenvedolla 

voidaan osoittaa, että potilas on tullut kuulluksi, minkä lisäksi potilaalla on mahdollisuus 

vielä korjata ja täydentää kertomaansa. On myös tärkeää kuunnella tarkasti, mitä myön-

teistä potilas sanoo toiminnastaan tai itsestään, ja vahvistaa tätä puhetta. Muita motivoi-

van haastattelun keskeisiä tekniikoita ovat muutosvastarinnan käsittely ja muutospuheen 

tukeminen, sitoutumisen vahvistaminen, tavoitteiden asettaminen ja keinojen vahvistami-

nen. (Absetz & Hankonen 2011, 2268; Järvinen 2014.) 

 

Absetzin ja Hankosen mukaan (2011, 2270) motivoivan haastattelun etuja ovat sen sovel-

tuvuus monenlaisille potilaille, pitkäkestoiset vaikutukset sekä suhteellisen pienet ajalliset 

investoinnit. Motivoiva haastattelu on onnistunut, jos haastattelun päätyttyä potilaalla on 

mielessään suunnitelma elämäntapamuutokseen ryhtymisestä. Itse tehty suunnitelma so-

pii potilaan omiin arvoihin, tarpeisiin, tavoitteisiin ja resursseihin, minkä takia se on 

yleensä toteuttamiskelpoinen. On muistettava, että jokainen motivoituu kuitenkin omassa 
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tahdissa eikä motivoitumista voi kiirehtiä. Ammattilaisen tulee myös arvioida potilaan ky-

kyjä ja tarpeen tullen ottaa aktiivisempi rooli potilaan ohjaamisessa, jos hänellä ei ole ky-

kyä tai mahdollisuutta käsitellä asiaa ja päätyä omaan ratkaisuun. (Järvinen 2014.) 
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5 Opinnäytetyön tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hen-

kin liikuntapalveluiden UniSportin Kohti aktiivista elämäntapaa -liikuntakurssia, jotta sen 

sisältö, rakenne ja toimintatavat palvelisivat aikaisempaa paremmin kurssin tarkoitusta ja 

kohderyhmän tarpeita. Kurssin tarkoitus on innostaa terveyden kannalta liian vähän liikku-

via korkeakouluopiskelijoita liikunnan aloittamisesta, kokeilemaan eri liikuntamuotoja ja li-

sätä kurssin myötä osallistujien fyysistä aktiivisuutta. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella UniSportille liikuntakurssi keräämällä tutkittua 

teoreettista tietoa, miten voidaan vaikuttaa yksilön liikuntakäyttäytymiseen sekä millaiset 

elintapaohjausmenetelmät soveltuvat inaktiivisten korkeakouluopiskelijoiden liikuntaan ak-

tivointiin. Kurssia suunniteltiin käyttäen kehittämistyön menetelmiä, minkä myötä muun 

muassa kerättiin kokemusperäistä tietoa ja kokemuksia vastaavilta korkeakoulujen liikun-

tapalveluilta ja heidän inaktiivisille opiskelijoille suunnatuilta kursseilta, joista saatuja par-

haiksi koettuja toimintatapoja voidaan hyödyntää. Näitä yhdistämällä työn tarkoituksena oli 

luoda Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssista parannettu versio. 

 

Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona UniSportille, koska Kohti aktiivista elämäntapaa -

kurssi ei ollut aikaisemmin palvellut tarpeeksi hyvin kohderyhmän tarpeita. Kurssin markki-

noinnin kehittäminen rajattiin pois tästä opinnäytetyöstä. Kehitetty versio kurssista pilotoi-

daan syksyllä 2018, mistä saatujen kokemusten ja osallistujilta kerätyn palautteen perus-

teella kurssia kehitetään edelleen. 
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6 Kehittämistyön vaiheet 

Kuviossa 5 on kuvattu kehittämistyön vaiheet ja aikataulu. Tutkimuksellisen kehittämistyön 

prosessi aloitettiin kehittämiskohteen tunnistamisella ja alustavien tavoitteiden määrittämi-

sellä syksyllä 2017. UniSportin Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssin sisältöä, intensiteet-

tiä, kestoa, toimintatapoja sekä markkinointia täytyi kehittää, koska kurssia ei ole aikai-

semmin voitu toteuttaa liian pienen osallistujamäärän takia. 

 

Kuvio 5. Kehittämistyön vaiheet 

 

Kehittämiskohteen tunnistamisen ja alustavien tavoitteiden määrittämisen jälkeen kehittä-

miskohteeseen perehdyttiin tarkemmin ja hankittiin kattavasti taustatietoja. Kurssin histo-

ria ja nykytila kartoitettiin UniSportin liikuntasuunnittelijan ja Kohti aktiivista elämäntapaa -

kurssin suunnittelijan haastatteluilla talvella 2018.  

 

Tässä opinnäytetyössä kehittämistehtäväksi rajattiin Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssin 

sisällön, keston, intensiteetin ja toimintatapojen kehittäminen. Kurssin tarkoitus on akti-

voida terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja 

Hankenin korkeakouluopiskelijat ja saada heidät innostumaan liikunnan aloittamisesta, 

minkä takia opinnäytetyö on myös yhteiskunnallisesti merkittävä. Kurssin kehitetty versio 

pilotoidaan lokakuussa 2018. Osallistujamäärän minimitavoite on kahdeksan opiskelijaa. 

Kehittämistehtävän onnistumista arvioidaan palautekyselyllä, joka kerätään kurssin osal-

listujilta kurssin pilotointivaiheessa. 

 

Opinnäytetyössä on koottu kehittämistyöhön liittyvä tietoperusta. Tietoperustassa käsitel-

lään aihealueeseen liittyvät keskeisimmät teoriat ja niitä kuvaavat mallit, tuoreimmat tutki-

mustulokset sekä kehittämisen liittyvää oleellista tietoa ja käsitteitä (Ojasalo, Moilanen & 

Ritalahti 2015, 34). Tämän jälkeen suunniteltiin kehittämistyön lähestymistapaa ja käytet-

täviä kehittämistyön menetelmiä. 
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6.1 Intervention mapping 

Hyvin suunnitellun ja vaikuttavan intervention tulisi perustua teoriaan ja tutkittuun tietoon, 

lähestyä terveysongelmien arviointia ja niihin vaikuttamista ekologisesta lähtökohdasta 

sekä varmistaa kohderyhmää edustavien toimijoiden ja muiden sidosryhmien osallistumi-

nen interventioon. Intervention Mapping (IM) -menetelmä sisältää kuusi vaihetta, jotka aut-

tavat terveyden edistämisessä sekä terveyden edistämisen suunnittelijoita kehittämään 

niin teoriaan kuin tutkittuun tietoon perustuvan intervention. Intervention Mapping -mene-

telmää on käytetty monissa terveyden edistämisen ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisen 

interventioissa. (Eldredge, Markham, Ruiter, Fernández, Kok & Parcel 2016, 32–38; Inter-

vention Mapping 2018; Kok 2018.) 

 

Vaihe 1: Tarpeiden määrittely. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan ja työskennellään 

ohjausryhmän kanssa. Ensiksi määritellään intervention ongelma ja tarkastellaan sitä. Py-

ritään tunnistamaan, mitkä käyttäytymiseen ja ympäristöön liittyvät tekijät aiheuttavat ky-

seisen ongelman, sekä mistä nämä tekijät johtuvat. (Eldredge ym. 2016, 211; Intervention 

Mapping 2018; Kok 2018.) 

 

Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssin kehittämistyö aloitettiin tarkastelemalla opinnäyte-

työn tekijän ja toimeksiantajan kesken, miksi kurssilla ei ole ollut tarpeeksi osallistujia, ja 

ovatko kurssin sisältö, kesto, intensiteetti ja toimintatavat tarkoituksenmukaiset. Huomat-

tiin, etteivät ne huomioineet tarpeeksi kohderyhmän tarpeita. Vaikka kurssin tarkoituksena 

on ollut aktivoida terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat korkeakouluopiskelijat innostu-

maan liikunnan aloittamisesta ja liikkumaan, eivät kurssin sisältö ja toimintatavat ole riittä-

vän asianmukaisesti palvelleet kurssin tarkoitusta. 

 

Vaihe 2: Tavoitteiden asettaminen. Kun ongelma ja sen syyt ovat määritelty selkeästi, in-

terventiolle voidaan asettaa käyttäytymiseen ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Tässä vai-

heessa myös valitaan käyttäytymiseen ja ympäristöön vaikuttavat ratkaisevat tekijät sekä 

tunnistetaan, kuinka näiden tekijöiden tulee muuttua varsinaisen ongelman lieventä-

miseksi. (Eldredge ym. 2016, 283; Intervention Mapping 2018; Kok 2018.) 

 

Kehittämistyön tavoitteeksi asetettiin kehittää kurssin sisältöä, kestoa, intensiteettiä ja toi-

mintatapoja sen perusteella, mitä tutkittu tieto ja kirjallisuus tietoperustassa perustelevat, 

sekä mitä tuloksia saadaan kehittämistyön menetelmistä. Todettiin, että kurssilla tulee 

huomioida aikaisempaa vahvemmin liikuntakäyttäytymiseen vaikuttaminen ja liikkumatto-

man näkökulman huomiointi sekä elintapaohjaus fyysiseen aktiivisuuteen. Kurssin suun-
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nittelun ja toteutuksen tulee tukea parhaalla mahdollisella tavalla matalan kynnyksen toi-

minta, liikuntatottumuksiin ja -käyttäytymiseen vaikuttamista ja aktivointia sekä huomioida 

liikkumattomuuden syitä ja erilaisia taustoja. 

 

Vaihe 3: Intervention suunnittelu. Kolmannessa vaiheessa interventio suunnitellaan joh-

donmukaiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi. Interventioon valitaan teorian ja tutkitun tiedon 

perusteella toimivaksi havaittuja menetelmiä, jotka muuttavat käyttäytymistä joko suoraan 

tai epäsuorasti vaikuttamalla käyttäytymisen taustalla oleviin tekijöihin. Myös intervention 

teema, osa-alueet, laajuus ja sen vaiheiden etenemisjärjestys määritellään. Käyttäytymi-

sen muutosmenetelmät tulee olla osoitettu vaikuttaviksi ja tehokkaiksi käyttäytymisen 

taustalla olevien syiden ja ympäristön olosuhteiden muokkaamisessa. (Eldredge ym. 

2016, 345; Intervention Mapping 2018; Kok 2018.) 

 

Tietoperustan ja kehittämistyön menetelmien tulosten pohjalta kurssin sisältö suunniteltiin 

koostumaan fyysisen kunnon osa-alueiden kehittämisen sijasta liikuntamuotojen kokei-

luista ja ryhmäkeskusteluista, joissa yhdessä ryhmäläisten kanssa ohjaajan johdolla liiku-

taan yhdessä ja keskustellaan hyvinvointia ja liikunnan aloittamista edistävistä aiheista. 

Tavoitteena tämän myötä on innostaa osallistujat liikunnan aloittamisesta, tukea osallistu-

jia liikuntakäyttäytymisen muutokseen ja oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämi-

seen sekä antaa ryhmältä vertaistukea. Teorian ja tutkitun tiedon perusteella kurssilla oh-

jataan elintapaohjausta, jossa hyödynnetään sosiaalis-kognitiivista teoriaa ja motivoivan 

haastattelun mallia. Kurssi toteutetaan ryhmätapaamisina, joita ohjaa ammattitaitoinen lii-

kunnanohjaaja, sekä verkkovertaistukiryhmänä. Elintapaohjauksessa tuetaan liikuntakäyt-

täytymisen lähteitä, tunnistetaan liikkumattoman näkökulma sekä edistetään liikuntaan ak-

tivoinnin prosessia. Sosiaalis-kognitiivinen teoria ja motivoivan haastattelun mallit ovat to-

dettu vaikuttaviksi terveyden edistämisen interventioissa ja korkeakoululiikunnan parissa. 

 

Vaihe 4: Intervention rakentaminen. Neljännessä vaiheessa intervention ohjelma viimeis-

tellään valmiiksi. Tämän lisäksi intervention viestintämateriaali luonnostellaan, testataan ja 

tuotetaan lopulliseen muotoonsa. Työn tuotoksena luodun Yhdessä liikkeelle -kurssin oh-

jelma kuvataan opinnäytetyön kappaleessa 8. (Eldredge ym. 2016, 435; Intervention Map-

ping 2018; Kok 2018.) 

 

Vaihe 5: Intervention toimeenpano. Interventiolle luodaan toimeenpanosuunnitelma. Inter-

vention kohderyhmän määritteleminen, ohjelmalla saavutettavien muutostavoitteiden täs-

mentäminen ja käytännön toimenpiteiden suunnittelu hyödyntämällä IM-menetelmän vai-

heita sisältyvät tähän vaiheeseen. (Eldredge ym. 2016, 483; Intervention Mapping 2018; 

Kok 2018.) 
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Kurssin tapaamisten tuntisuunnitelmat luodaan heinä-syyskuussa, kun kohderyhmälle teh-

dystä kyselystä saadut tulokset on tarkasteltu ja analysoitu. Kurssin pilotoinnille saa osal-

listua Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hankenin korkeakouluopiskelijat, jotka liikku-

vat terveytensä kannalta liian vähän ja kenellä liikunta ei ole osana arkea. Ilmoittautumi-

nen kurssille avataan elokuussa 2018. Kurssin pilotoinnille tavoitellaan 8–15 osallistujaa. 

Kurssin elintapaohjaus kuvataan opinnäytetyön kappaleessa 8.3. 

 

Vaihe 6: Intervention vaikuttavuuden arviointi. Intervention toimeenpanon jälkeen arvioi-

daan sen vaikuttavuutta sekä prosessin kulkua. Olennaista on tarkastella, saavuttiko oh-

jelma sille asetetut tavoitteet ja toimeenpantiinko se suunnitelman mukaisesti. Kun kehite-

tään interventiota, vaiheet 5 ja 6 tulisi aloittaa mahdollisimman varhain. Näistä vaiheista 

saatavaa tietoa käytetään intervention asteittaiseen parantamiseen samalla kun sen suun-

nittelussa liikutaan vaiheesta toiseen edeten ja tarvittaessa myös taaksepäin palaten. (El-

dredge ym. 2016, 541; Intervention Mapping 2018; Kok 2018.) 

 

Kurssin vaikuttavuutta ja prosessin kulkua arvioivat kurssin ohjaaja ja opinnäytetyön oh-

jaaja pilotoinnin jälkeen. Kurssin sisällöstä ja vaikuttavuudesta kerätään palautetta osallis-

tujilta pilotoinnin viimeisessä tapaamisessa osallistujille tehtävällä kyselyllä ja avoimella 

keskustelulla. Näiden perusteella suunniteltua kurssia jatkokehitetään. 

 

6.2 Kehittämistyön lähestymistapa 

Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssin kehittämistyön lähestymistapana käytettiin konstruk-

tiivista tutkimuksellista otetta. Konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on käytännön 

ongelman ratkaisu luomalla uusi konkreettinen tuotos. Luonteenomaista konstruktiiviselle 

tutkimukselle on tiivis vuoropuhelu käytännön ja teorian välillä, sillä uudentuotoksen luo-

miseksi tarvitaan olemassa olevaa teoreettista tietoa ja uutta empiiristä eli käytännöstä ke-

rättävää tietoa. Kehitetyn ratkaisun toteuttaminen ja käytännön toimivuuden arviointi ovat 

osa konstruktiivista tutkimusta. (Ojasalo ym. 2015, 37–38, 65.) 

 

Koska konstruktiivisessa tutkimuksessa on tavoitteena selkeästi kehittää jotain uutta, tar-

vittava aineisto kannattaa kerätä monin tavoin. Havainnointi, ryhmäkeskustelut, kysely ja 

haastattelu ovat tyypillisiä kehittämistyön menetelmiä tässä lähestymistavassa. Myös yh-

teistyötä on syytä painottaa kehittämistyössä. Tuotoksen tulevien käyttäjien tarpeet on hy-

vin oleellista tuntea. Tämän takia palvelun käyttäjille voidaan järjestää erilaisia kehittämis-

menetelmiä. (Ojasalo ym. 2015, 68.) 
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6.3 Kehittämistyön menetelmät 

Palvelun kehittämistyössä keskeistä on käyttää monenlaisia menetelmiä, koska eri mene-

telmillä aikaansaadaan kehittämistyön tueksi erilaista tietoa ja monenlaisia näkökulmia ja 

ideoita. Asiantuntijatyön kehittämisessä tyypillisesti käytetään myös usein yhteisöllisiä me-

netelmiä. Useamman kehittämistyön menetelmän käyttö rinnakkain täydentävät toisiaan, 

jolloin kehittämistyöhön liittyvään päätöksentekoon saadaan varmuutta. (Ojasalo ym. 

2015, 40.) 

 

Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssin kehittämistyössä benchmarkattiin ja haastateltiin 

vastaavien korkeakoulujen liikuntapalveluita. Haastattelulla saatiin kansainvälisiä näke-

myksiä ja benchmarkingilla kartoitettiin vastaavien korkeakoululiikuntapalveluiden inaktiivi-

sille opiskelijoille kohdistettuja kursseja ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa hyväksi 

koettuja toimintatapoja. Aivoriiheä hyödynnettiin kurssin nimen päivittämisessä. Kohderyh-

män näkemyksiä selvitettiin ylioppilaskuntien edustajien ryhmähaastattelulla ja kyselyllä, 

joka toteutettiin korkeakouluopiskelijoille. Kehittämistyön menetelmät toteutettiin keväällä 

2018. 

 

6.3.1 Haastattelu 

Kurssin kehittämiseen haluttiin hankkia kansainvälisiä uusia innovaatioita ulkomailta. 

Ruotsin Linköpingissä sijaitsevan Linköpings universitet (LiU) -yliopiston liikuntavastaavaa 

haastateltiin. Yliopiston Aktiv LiU Student -kurssi on Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssia 

vastaava liikuntapalvelu. Aktiv LiU Student -kurssi on järjestetty seitsemän vuoden ajan ja 

kurssille valitaan sadasta hakijasta kolmekymmentä inaktiivisinta osallistujaa. (Tanttinen 

9.3.2018.) 

 

Haastattelun tavoitteena oli saada käsitys, miten Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssia 

vastaavan Aktiv LiU Student -kurssin suunnittelussa on huomioitu matalan kynnyksen toi-

minta ja inaktiivisten korkeakouluopiskelijoiden liikuntaan aktivointi. Tavoitteena oli myös 

saada näkökulmia, miten kurssin drop out -ilmiötä voidaan ehkäistä ja edistää osallistujien 

käyttäytymisen muutokseen tukemista. 

 

Haastattelu toteutettiin Skype-puhelulla. Haastattelulla haluttiin jakaa ajatuksia inaktiivis-

ten korkeakouluopiskelijoiden aktivoinnista liikuntakurssin avulla ja saada ideoita, miten 

matalan kynnyksen toimintaa voidaan kurssilla edistää. Lisäksi haluttiin selvittää, millainen 

kurssin rakenne ja kesto sopivat tämän kaltaiselle kurssille parhaiten, miten kohderyhmän 

tarpeet on huomioitu sisällön suunnittelussa, millaista elintapaohjausmallia kurssin suun-
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nittelussa on käytetty sekä miten kurssi on linkitetty Campushallenin muihin liikuntapalve-

luihin. Haastattelulla haluttiin myös kuulla, mihin aikaan lukuvuodesta kurssi on toteutettu 

ja paljonko kurssilla on ollut osallistujia.  

 

Puolistrukturoitu haastattelu oli tarkoituksenmukaisin haastattelumuoto, minkä takia sitä 

käytettiin. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset on laadittu ennakkoon, mutta 

haastattelija voi vaihdella kysymysten järjestystä sekä niiden tarkkoja sanamuotoja haas-

tattelun kulun mukaisesti. Etukäteen laaditut mutta tilanteeseen soveltumattomat kysy-

mykset voidaan jättää esittämättä ja vastaavasti mieleen tulevia kysymyksiä voidaan ky-

syä haastattelun kuluessa. (Ojasalo ym. 2015, 108.) 

 

6.3.2 Benchmarking 

Benchmarking-menetelmällä haluttiin selvittää, miten Suomessa ja Ruotsissa muut vas-

taavat korkeakoululiikuntapalvelut suunnittelevat ja toteuttavat inaktiivisten opiskelijoiden 

aktivointiin suuntautuvia liikuntakursseja. Benchmarkingin perustana on kiinnostus toisten 

toimintatapoihin ja menestymiseen, ja sillä pyritään oppimaan menestyvien organisaatioi-

den menestyksen syitä ja ottamaan käyttöön muualla hyväksi havaittuja tapoja toimia. 

Benchmarkingin jälkeen tuloksia tulkitaan kriittisesti ja luovasti sekä sovelletaan oman or-

ganisaation yhteyteen. (Ojasalo ym. 2015, 186; Vuorinen 2013, 158.) 

 

Benchmarkingin tavoitteena oli tutkia, millaisia liikuntakursseja muut korkeakoululiikunta-

toimet tarjoavat inaktiivisille korkeakouluopiskelijoille, millä tavoilla kurssin suunnittelussa 

edistetään matalan kynnyksen toimintaa, millainen kurssin sisältö on houkutellut inaktiivi-

sia opiskelijoita osallistumaan kurssille parhaiten sekä mitä elintapaohjausmallia kurssilla 

on käytetty. Parhaiksi koetut toimintatavat kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa huo-

mioitiin Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssin kehittämisessä. 

 

Muiden korkeakoululiikuntapalveluiden tarjoamien inaktiivisten opiskelijoiden aktivointiin 

suunnattuja liikuntakursseja tutkittiin korkeakoululiikuntatoimien internetsivuilta sekä yh-

teydenotoilla sähköpostitse heidän liikuntasuunnittelijoihin ja liikuntavastaaviin. Benchmar-

king toteutettiin Ruotsissa Linköpingissä Campushallenilla, Turussa CampusSportilla, Ou-

lun korkeakoululiikunnalla, Lappeenrannassa Saimaan korkeakoululiikunnalla, Tampe-

reella Unipoli Sportilla sekä Jyväskylän korkeakoululiikunnalla. 
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6.3.3 Aivoriihi 

Aivoriiheä käytettiin Liikunta-alan ammattilaiset – Facebook-ryhmässä 5.4.2018, millä py-

rittiin kehittämään kurssin nimeä. Liikunta-alan ammattilaiset – Facebook-ryhmä on tarkoi-

tettu liikunta-alalla työskenteleville sekä alaa opiskelijoille. Ryhmän jäseniltä kysyttiin, mi-

ten nimeäisi liikuntakurssin, jonka tarkoituksena on saada terveytensä kannalta liian vä-

hän liikkuvat eli inaktiiviset korkeakouluopiskelijat innostumaan liikunnan aloittamisesta ja 

kannustaa fyysisesti aktiivisemmaksi. Ehdotuksia ei arvosteltu tai kommentoitu, mutta hy-

vistä ehdotuksista saatuja ideoita hyödynnettiin nimen päivittämisessä. 

 

Aivoriihi (brainstorming) on yksi luovan ongelmanratkaisun menetelmistä, jolla tuotetaan 

ideoita ryhmässä. Aivoriihessä saatuja ideoita ei tule arvioida tai tuomita. Villien ja liioitel-

tujen ideoiden keksimiseen kannustetaan, koska ehdotusten määrä on laatua tärkeäm-

pää. Muiden ideoita kehitetään, ja jokainen osallistuja ja idea ovat yhtä arvokkaita. (Oja-

salo ym. 2015, 160–163.) 

 

Opinnäytetyöntekijä ideoi kurssin nimeä myös yhdessä Opiskelijoiden liikuntaliiton korkea-

koululiikunnan asiantuntijan kanssa sekä UniSportin työryhmän kanssa. Kurssin nimen tu-

lisi tiivistää olennainen kurssin sisällöstä ja tarkoituksesta, minkä lisäksi nimessä olisi hyvä 

korostaa sosiaalisuutta ja yhdessä tekemistä, koska yksinäisyys on iso syy korkeakoulu-

opiskelijoiden liikkumattomuudelle (Ansala ym. 2018, 52; Ikonen 22.5.2018). 

 

6.3.4 Ryhmähaastattelu 

Koska konstruktiivisessa tutkimuksessa on hyvin oleellista tuntea perusteellisesti tuotok-

sen tulevien käyttäjien tarpeet, ryhmähaastattelu sopii kehittämistyön menetelmäksi. Ryh-

mähaastattelussa eli fokusryhmämenetelmässä haastatellaan useaa osallistujaa. Yksilö-

haastatteluun verrattuna ryhmähaastattelun etuna on se, että ryhmässä vallitseva dyna-

miikka vie käsiteltäviä asioita uusille tasoille. Ryhmän vetäjä ohjaa keskustelua varmis-

taen, että kiinnostuksen kohteena olevat aihepiirit läpikäydään ryhmässä. (Ojasalo ym. 

2015, 68, 112.) 

 

16.4.2018 Helsingissä haastateltiin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY), Helsingin yli-

opiston ylioppilaskunnan (HYY) sekä Hankenin ylioppilaskunnan (SHS) edustajia ja liikun-

tavastaavia. Haastatteluun kutsuttiin AYY:n hallituksen jäsen ja liikuntavastaava Lauri 

Seppäläinen, HYY:n hallituksen jäsen ja liikuntavastaava Laura Wathén sekä SHS:n halli-

tuksen jäsen ja UniSportin johtokunnassa Hankenin edustaja Christian Nygård. 
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Ryhmähaastattelulla haluttiin selvittää muun muassa, millainen rooli korkeakoululiikun-

nalla on osana opiskeluelämää, ja milloin olisi suositeltavinta aloittaa Kohti aktiivista elä-

mäntapaa -kurssi, jotta ensimmäisen ja vanhemman vuoden opiskelijat ehtisivät kuule-

maan kurssista ja ilmoittautua. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin, onko käsitystä, millaisten 

liikuntalajien ja -muotojen kokeilusta terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat korkeakou-

luopiskelijat voisivat olla kurssilla kiinnostuneita, ja millaiset aiheet voisivat olla heitä kiin-

nostavia kurssilla pidettävillä luennoilla ja ryhmäkeskusteluissa. 

 

6.3.5 Kysely 

Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hankenin opiskelijoille toteutettiin keväällä 2018 

kysely (liite 4), jonka tarkoitus oli tuntea käyttäjien tarpeita ja mielipiteitä. Tavoitteena oli 

selvittää kohderyhmältä, mikä olisi kurssin optimaalinen kesto ja millaisten liikuntamuoto-

jen kokeiluista sekä millaisista luentojen ja ryhmäkeskusteluiden aiheista he olisivat kiin-

nostuneita. 

 

Kysely toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hankenin ylioppi-

laskuntien kanssa. Opinnäytetyön tekijä laati verkkokyselyn ja esittelytekstin kyselylle, 

mitkä ylioppilaskunnat jakoivat eteenpäin opiskelijoilleen Facebook-ryhmissään, sähkö-

postilla, jäsen- ja viikkotiedotteissa sekä ainejärjestöjen kautta. 
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7 Tulokset 

Tässä luvussa käydään läpi kehittämistyön menetelmistä saatuja tuloksia. Aivoriihestä, 

haastattelusta, benchmarkingista, ryhmähaastattelusta ja kyselystä saatuja tuloksia käsi-

tellään. 

 

Laadullisen aineiston analysointiin sopii sisällönanalyysi, jota on hyödynnetty tässä työssä 

saatujen tulosten analysoinnissa. Miltei mikä tahansa kirjoitettu ja suullinen kommunikaa-

tio ja kirjalliseen muotoon saatettu materiaali voidaan analysoida sisällönanalyysin mene-

telmällä. Sisällönanalyysilla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja 

yleisessä muodossa. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

 

Opinnäytetyöntekijä sai Liikunta-alan ammattilaiset – Facebook-ryhmässä tehdystä aivorii-

hikyselystä 19 nimiehdotusta. Opinnäytetyöntekijä ideoi kurssin nimeä myös Opiskelijoi-

den Liikuntaliiton korkeakoululiikunnan asiantuntijan haastattelussa sekä yhdessä Uni-

Sportin työntekijöiden kanssa. Kurssin nimeksi päivitetään Yhdessä liikkeelle, koska ni-

messä korostetaan sosiaalista puolta, yhdessä tekemistä sekä liikunnan aloittamista tai 

liikkeelle lähtöä. 

 

7.1 Haastattelun tulokset 

Aktiv LiU Student -kurssi luotiin rahoitettuna projektina. Kolmen ensimmäisen vuoden ul-

kopuolisen rahoituksen myötä kurssia voitiin pilotoida ja pitää osallistujien kustannukset 

alhaisina. Kurssi on nyt järjestetty seitsemänä vuotena, mutta kurssi on tullut kalliimmaksi, 

koska viime vuosina projektirahoja ei ole enää annettu. Kurssin tarkoituksena on löytää 

osallistujille liikuntamuoto, jonka parissa he voisivat jatkaa liikkumista myöhemmin. (Tant-

tinen 9.3.2018.) 

 

Nykyään kurssille hakee sata korkeakouluopiskelijaa, joista kolmellekymmenelle on kurs-

silla paikka. Tanttisen mukaan (9.3.2018) 20–30 opiskelijaa on optimaalinen osallistuja-

määrä ja kurssille rekrytoinnissa pitää huomioida, että osallistujat ovat fyysisesti inaktiivi-

sia. Kurssin 30 osallistujasta keskimäärin 3–4 opiskelijaa lopettaa kesken. Näin pientä 

drop out -osuutta on edesauttanut osallistujien seuranta sekä kannustaminen ja motivointi, 

etteivät osallistujat lopeta kurssia kesken. Sairastapauksista johtuvat poissaolot ovat luon-

nollisia, mutta sellaisiin osallistujiin, jotka ovat alkaneet olla useampia kertoja pois ta-

paamisilta, on otettu suoraan yhteyttä. (Tanttinen 9.3.2018.) 

 



 

 

36 

Kurssi on kestoltaan neljä kuukautta, mikä edistää uusien liikuntatottumusten ja käyttäyty-

misen muutoksen pysyvyyttä. Kurssi toteutetaan lukukausittain, jolloin joulu ei katkaise ta-

paamisia. Yksittäisten tapaamisten kesto on yksi tunti, minkä lisäksi yksilön seurantata-

paaminen kestää tunnin. Osallistujia tavataan, jos he kokevat tarvitsevansa lisää motivaa-

tiota, ja osallistujat saavat halutessaan ottaa puhelimitse tai muuten ohjaajaan yhteyttä. 

Aikataulullisia haasteita on aiheuttanut eri opiskelualojen erilaiset lukujärjestykset. Tämän 

takia on pohdittu ryhmäjakoa opiskelualoittain, jolloin ei tulisi aikataulullisia esteitä. (Tantti-

nen 9.3.2018.) 

 

Kurssi sisältää terveystestejä, luentoja liikunnasta, ravitsemuksesta ja terveydestä, henki-

lökohtaisia motivaatiokeskusteluita, liikuntaan ja terveyteen liittyviä työpajoja, ohjausta 

kuntosaliharjoitteluun sekä kannustusta ja tukemista terveellisempään elämäntapaan. 

Osallistujat ovat pitäneet henkilökohtaisia motivaatiokeskusteluja hyvin tärkeinä. Niissä 

luodaan henkilökohtainen suunnitelma sekä asetetaan omat tavoitteet. Keskustelut käy-

dään kurssin alussa, jonka lisäksi osallistujien ryhmäytymistä edistetään. Osallistujien sa-

mat lähtökohdat auttavat ryhmäytymisessä, ja kurssilaiset oppivat tuntemaan toisensa. Lii-

kuntamuotoihin tutustumisen järjestyksellä ei ole koettu olevan suurta merkitystä, mutta 

tarkoituksena on, että osallistujat löytäisivät itselle mieluisen liikuntamuodon, josta innos-

tuisi. Palautteessa on tullut ilmi seuraavia kommentteja: ”kiva kun saanut kokeilla”, ”tätä 

en olisi uskaltanut yksin kokeilla”, ”löysin oman lajini”. Viikkojen edetessä lisätään intensii-

visyyttä. Lisäksi opiskelijat voivat osallistua myöhemmin muillekin tunneille, mutta alussa 

on tärkeää, että liikutaan vain oman pienryhmän kanssa. (Tanttinen 9.3.2018.) 

 

Elintapaohjausmallina kurssilla käytetään motivoivaa haastattelua. Mallia käytetään kurs-

sin henkilökohtaisissa keskusteluissa. Myös Campushallenin Personal Trainerit käyttävät 

metodia asiakkaiden kanssa. Fyysisen kunnon osa-alueita mittaavia testejä ei kurssilla 

käytetä, vaan kurssin alussa ja lopussa osallistujien henkistä hyvinvointia testataan yksilö-

testillä, joka tehdään paperille. (Tanttinen 9.3.2018.) 

 

Kurssin hintaan sisältyy jäsenyys Campushallenin muihin liikuntapalveluihin, millä mahdol-

listetaan ja tuetaan osallistujia käyttämään Campushallenin muitakin palveluita. Lisäksi 

osallistujat saavat alennuksia ja heille kerrotaan Campushallenin muista liikuntapalve-

luista, Personal Training -palveluista, hieronnasta ja fysioterapiapalveluista. (Tanttinen 

9.3.2018.) 
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7.2 Benchmarkingin tulokset 

Benchmarkingin perusteella selvitettiin, että tutkitut korkeakoululiikuntatoimet tarjoavat 

inaktiivisille opiskelijoille liikuntapalveluita, mutta suoranaisia inaktiivisten opiskelijoiden 

aktivointiin tarkoitettuja liikuntakursseja tarjoavat CampusSportin Liikkeelle-kurssi, Oulun 

korkeakoululiikunnan Lähtenyt Liikkumaan -hankkeeseen kuulunut Neuvoa-antava lii-

kunta- ja terveysneuvontamalli (vuosina 2010–2013), Unipoli Sportin Kunnon Startti -koko-

naisuus sekä Ruotsissa Campushallenin Aktiv LiU Student -kurssi. (Hakala 28.2.2018; 

Hautamäki 28.2.2018; Hentilä 2.3.2018; Tanttinen 2.3.2018.) 

 

CampusSportin Liikkeelle-kurssi kestää kahdeksan viikkoa. Se sisältää tapaamisia kah-

desti viikossa, jolloin on luento muun muassa motivaatiosta, monipuolisesta liikkumisesta 

ja ruokavaliosta, sekä eri liikuntalajien kokeiluja. Ensimmäisten viikkojen liikuntalajit oh-

jaaja päättää itse ja myöhempiin kurssilaiset saavat itse vaikuttaa. Kurssilaisia kannuste-

taan lisäksi itsenäiseen harjoitteluun. Kurssin tavoitteena on, että jokainen osallistuja löy-

täisi itselle mieluisen liikuntalajin, jonka harrastamista voi jatkaa kurssin jälkeen. Kohde-

ryhmän tarpeet huomioidaan kurssin suunnittelussa vaikuttamalla kurssin sisältöön, mata-

lan kynnyksen helpoilla lajeilla, samanhenkisellä ja -tasoisella ryhmällä sekä valiten kurs-

sille mukava, helposti lähestyttävä ja kannustava ohjaaja. Kurssin suunnittelussa osallistu-

jien kiinnostuksen kohteita kartoitettiin, mitä lajeja he olisivat kiinnostuneita kokeilemaan ja 

mistä aiheista he haluaisivat luentoja ja keskustelutunteja. Kurssin seitsemän luentoa tai 

keskustelutuntia käsittelivät liikuntaa, terveyttä tukevaa ravitsemusta, stressinhallintaa, 

työergonomiaa ja motivaatiota. Kaikki luennot ja keskustelutunnit ovat osallistavia sekä si-

sältävät viikkotehtävän osallistujien aktivoimiseksi. (Hakala 28.2.2018; Silvonen 

28.2.2018.) 

 

Oulun korkeakoululiikunta toteuttivat vuosina 2010–2013 Lähtenyt Liikkumaan -hankkeen, 

johon kuuluneen Neuvoa-antava liikunta- ja terveysneuvontamallin tarkoitus oli tarjota 

henkilökohtaista ja ryhmässä tapahtuvaa ohjausta. Palveluketju oli tarkoitettu korkeakou-

lujen opiskelijoille, joita askarrutti liikunnan aloittaminen, kunnon kohottaminen tai liikun-

nan hyödyntäminen kuntoutuksessa tai painonhallinnassa. Palvelua käytettiin yleisimmin 

tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin, painonhallintaan ja liikunnan aloittamiseen liittyvien 

haasteiden voittamiseen. Ohjauskertoja oli useimmiten yhdestä viiteen, ja ohjaussuhteen 

pituus yksilöitiin tapauskohtaisesti. Ensimmäisellä tapaamisella kartoitettiin osallistujan ti-

lanne sekä pohdittiin opiskelijan kanssa keinoja tilanteen eteenpäin viemiseksi. Seuraa-

valla tapaamisella siirryttiin käytäntöön. Neuvontapalvelu oli opiskelijoille maksuton. Pal-

velun ympärille rakennettiin verkosto, joita konsultoitiin tarvittaessa ja jonne ohjattiin sellai-

sia opiskelijoita, jotka tarvitsivat ensin jotain muuta kuin liikuntaa. (Hentilä 2.3.2018.) 
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Unipoli Sportin Kunnon Startti -kokonaisuus sisältää inaktiivisille, vähän liikkuville ja vasta-

alkajille maksutonta liikuntaneuvontaa ja maksuttomia pienryhmiä. Liikuntaneuvonnan tar-

koituksena on yhdessä osallistujan kanssa pohtia hänelle itselle parhaat tavat aloittaa lii-

kunta, kannustaa liikunnallisemman elämätavan aloittamisessa sekä esitellä Unipoli Spor-

tin palveluita ja yhdessä katsoa sieltä sopivia vaihtoehtoja liikkua. Pienryhmissä tutustu-

taan eri liikuntamuotojen perusasioihin, millä mataloitetaan osallistujien kynnystä lähteä 

itsenäisesti liikkumaan. Kurssin kesto on 3–4 viikkoa ja yksittäinen tapaaminen kestää 1–

1,5 tuntia. Hautamäen mukaan (28.2.2018) pidempikestoinen kurssi edistäisi drop out -

ilmiötä. Kurssin suunnittelussa ohjaajalle tarjotaan toteutuksen raamit ja materiaalit, joiden 

puitteissa hän ohjaa tapaamiset. Kurssin haasteena on ollut drop out -ilmiö, kun puolet 

Kunnon Startti -kurssin osallistujista on jossain vaiheessa lopettanut osallistumisensa. 

Ryhmästä saatu vertaistuki on edistänyt osallistumista kurssille, mikä on huomioitu mark-

kinoinnissa erilaisilla kaveritempauksilla. Kurssin kuvailussa on vältetty liikunta-sanaa, 

koska se voi tuoda mieleen negatiivisia mielikuvia menneistä koululiikuntavuosista. Tä-

män sijaan kurssilla korostetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ennaltaehkäisyä. Kurssi 

on ollut maksuton, mutta pienen osallistumismaksun käyttöönottoa on pohdittu sitouttami-

sen näkökulmasta. (Hautamäki 28.2.2018.) 

 

Ruotsin Linköpingissä Campushallen tarjoaa inaktiivisille korkeakouluopiskelijoille Aktiv 

LiU Student -liikuntakurssia. Kurssi on suunnattu inaktiivisille opiskelijoille ja liikunnan 

aloittaville. Kurssin sisältö on monipuolinen ja osallistuja saa kokeilla monia eri liikunta-

muotoja. Tämä edesauttaa jokaista osallistujaa löytämään jotakin mistä innostuu ja voi jat-

kaa kokeilua lisää. Sisältöön kuuluvat myös kuuden kuukauden jäsenyys Campushallenin 

kaikkiin liikuntapalveluihin, terveystestejä, luentoja harjoittelusta, ravitsemuksesta ja ter-

veydestä, henkilökohtainen motivaatiokeskustelu sekä kuntosaliharjoittelun alkeiden läpi-

käynti (Aktiv Student 2018). Kurssin on hyvä olla kurssimuotoinen ja ryhmän suljettu, 

jossa samantaustaiset henkilöt vaihtavat kokemuksiaan, inspiroivat ja kannustavat toisi-

aan. Tämä edistää sitoutumista kurssille ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kun osallistujat 

lähtevät samalta lähtötasolta ja ovat samanhenkisiä, ryhmädynamiikka paranee. Kurssille 

rekrytoinnissa tulee huomioida osallistujien sama fyysisen aktiivisuuden lähtötaso eli 

inaktiivisuus. Pieni osallistumismaksu saattaa motivoida osallistujaa enemmän sekä eh-

käistä kurssin lopettamista tai luovuttamista. (Tanttinen 2.3.2018.) 

 

Suomeen verrattuna Ruotsissa korkeakoulujen liikuntatoimet eivät saa minkäänlaista tu-

kea yliopistolta, vaan korkeakoululiikunta on joko yhdistystasolla tai yksityinen yritys. Kor-

keakoululiikunnan yhdistykset kilpailevat asiakkaista kuten mikä tahansa muukin kaupalli-

nen liikuntakeskus. (Tanttinen 2.3.2018.) 
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7.3 Ryhmähaastattelun tulokset 

Korkeakoululiikunnalla on Helsingissä laadukkaat olosuhteet. Seppäläisen mukaan 

(16.4.2018) vain Tampereella on Helsinkiä paremmat olosuhteet korkeakoululiikunnalla, ja 

korkeakoululiikuntapalveluiden käyttäjämäärän on havaittu olevan verrannollinen liikunta-

palveluihin käytettyjen resurssien kanssa. Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja 

Hankenilla liikuntapalveluista kuullaan liikuntatutoreiden, liikuntavastaavien, UniSportin 

mainonnan, urheilukomitean järjestämien lajikokeiluiden ja lajikerhojen sekä liikuntatapah-

tumien kautta. (Nygård 16.4.2018; Seppäläinen 16.4.2018; Wathén 16.4.2018.) 

 

Ryhmähaastattelussa selvisi, että lokakuun alku on sopivin ajankohta Kohti aktiivista elä-

mäntapaa -kurssin aloitukselle. Syyskuu on kaikkein ruuhkaisin kuukausi, joten silloin ei 

kannata toteuttaa kurssia. Mikäli kurssi toteutetaan tulevaisuudessa myös keväällä, on 

tammikuu sopiva ajankohta aloittaa, ja jos kurssi toteutetaan kesällä, on toukokuu sopiva 

kuukausi kurssin aloitukselle. (Nygård 16.4.2018; Seppäläinen 16.4.2018; Wathén 

16.4.2018.) 

 

Kurssilla toteutettavissa lajikokeiluissa tulee huomioida, ettei ennakko-osaamista tai mo-

nia varusteita tarvita. Haastattelussa selvisi, että yhteisölliset yksilölajit voisivat soveltua 

erinomaisesti kurssin kohderyhmälle. Vertaistukea ja matalan kynnyksen liikkumismuotoja 

tulee kurssilla korostaa. Kurssin sisällön lajikokeilut tulee koostua UniSportin palveluihin 

kuuluvista lajeista, jotta osallistuja voi jatkaa lajin parissa liikkumista UniSportilla myös 

kurssin jälkeen. Esimerkiksi sulkapallo voidaan helposti oppia eikä vaadi paljoa, että sitä 

voidaan pelata. Matalan kynnyksen ulkoliikuntaan soveltuvat kävelytyyppiset liikuntamuo-

dot, kuten luontopolku ja sauvakävely. Arki- ja hyötyliikuntaan voitaisiin kannustaa teke-

mällä Helsingissä kaupunkipyörillä ryhmän kanssa porukalla kevyt lenkki. (Nygård 

16.4.2018; Seppäläinen 16.4.2018; Wathén 16.4.2018.) 

 

Ryhmähaastattelussa kerättiin ideoita aiheista, jotka sopisivat terveytensä kannalta liian 

vähän liikkuville korkeakouluopiskelijoille kurssin luennoilla ja ryhmäkeskusteluissa. Haas-

tateltavien mukaan aiheet voisivat liittyä ajanhallintaan, jaksamiseen, stressin ja paineen 

sietokykyyn sekä miten tietää, milloin kannattaa ottaa taukoa. Myötätuntoa ja armollisuutta 

itseä kohtaan voitaisiin käsitellä, sekä itseluottamusta ja uskallusta mennä liikkumaan ja 

olla mukana, vaikka aina ei voi onnistua tai voittaa. Myös repsahduksia ja niiden käsittele-

mistä olisi hyödyllistä käsitellä kurssilla sekä keskustella liikunnan ilon löytämisestä, ettei 

liiku vain ulkoisten motiivien, kuten ulkonäköpaineiden tai kurssin takia. Arkiliikunta ja sen 
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tärkeys ja hyödyllisyys opiskeluaktiivisuuteen sopivat aiheina kohderyhmälle. Kurssilla voi-

taisiin käsitellä, miten löytää oma tapa liikkua, sekä viestiä osallistujille, että vähäinenkin 

liikkuminen ja kaikki pienikin liikkuminen on hyväksi esimerkiksi pyöräilemällä tai kävele-

mällä töihin tai kouluun. Tavoitteita ja niiden asettamista itse voitaisiin myös käsitellä kurs-

silla, sekä miltä tuntuu saavuttaa tavoitteita tai niiden saavuttamatta jättäminen. Kurssilla 

on hyvä tavoitella itseä vastaan asetettuja tavoitteita ja kilpailla vain itseä vastaan. (Ny-

gård 16.4.2018; Seppäläinen 16.4.2018; Wathén 16.4.2018.) 

 

7.4 Kyselyn tulokset 

Kyselyyn vastasi 54 opiskelijaa (n=54). Kuvasta 3 nähdään, että kyselyyn vastanneista 

neljä opiskelijaa vastasi välttävänsä ylimääräistä ponnistelua, hyötyliikuntaa ja kävelyä, 

eikä joka viikko ole juuri mitään säännöllistä liikuntaa. 34 opiskelijaa vastasi harrastavansa 

hyötyliikuntaa, kävelyä tai toisinaan liikuntaa hikoillen tai hengästyen. 16 opiskelijaa vas-

tasi liikkuvansa säännöllisesti vapaa-ajan liikuntaa yli 2 kertaa viikossa. Tämän perus-

teella muiden kysymysten vastaukset huomioitiin vain niiden 38 opiskelijan osalta, jotka 

eivät vastanneet harrastavansa säännöllisesti vapaa-ajan liikuntaa yli 2 kertaa viikossa, ja 

edustavat näin ollen fyysiseltä aktiivisuudeltaan vähän liikkuvien tai liikkumattomien koh-

deryhmää. 

 

 

Kuva 3. Kyselyyn vastanneiden liikunta-aktiivisuus (n=54) 

 

4

34

16

Vastaajien liikunta-aktiivisuus (n=54)

Ei juuri mitään säännöllistä
liikuntaa joka viikko. Vältän
ylimääräistä ponnistelua,
hyötyliikuntaa ja kävelyä.

Harrastan hyötyliikuntaa, kävelyä
tai toisinaan liikuntaa niin että
hikoilen tai hengästyn.

Harrastan säännöllisesti vapaa-ajan
liikuntaa yli 2 kertaa viikossa.
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21 opiskelijaa vastasi olevansa valmis osallistumaan kolmen kuukauden kestoiselle kurs-

sille lokakuun ja joulukuun välissä, jossa järjestetään kahdeksan lähitapaamista.17 opis-

kelijaa vastasi olevansa valmis osallistumaan neljän kuukauden kestoiselle kurssille loka-

kuun ja tammikuun välissä, jossa järjestetään kymmenen lähitapaamista. 

 

Kyselyyn vastanneet vähän liikkuvat tai liikkumattomat olisivat eniten kiinnostuneita kokei-

lemaan kurssin lähitapaamisilla pyöräilyä ja kaupunkipyöräilyä, kuntosaliharjoittelun pe-

rusteita, joogaa ja pilatesta, kahvakuulaharjoittelun perusteita, tanssimuotoja sekä ryhmä-

liikuntaa. Seuraavaksi suosituimpia liikuntalajikokeiluja kurssin lähitapaamisilla olisivat ky-

selyyn vastanneiden vähän liikkuvien tai liikkumattomien mukaan luontoliikunta ja retkeily, 

kotikuntopiiri ja ulkojumppa, mailapelien perusteet, kamppailulajien perusteet sekä sisä-

pyöräily ja spinning. 

 

Kyselyyn vastanneet vähän liikkuvat tai liikkumattomat toivoisivat luentojen ja ryhmäkes-

kusteluiden aiheiksi kurssin lähitapaamisilla motivaation, stressin- ja paineensiedon, rep-

sahdusten käsittelyn, terveellisen ravitsemuksen perusteet, ajanhallinnan, jaksamisen 

sekä liikkumisen ilon löytämisen. Seuraavaksi suosituimpia aiheita luennoille ja ryhmäkes-

kusteluille kurssin lähitapaamisilla olisivat kyselyyn vastanneiden vähän liikkuvien tai liik-

kumattomien mukaan itsearmo, terveysliikunnan perusteet, tavoitteiden asettaminen ja it-

seluottamus. 
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8 Tuotos: Yhdessä liikkeelle -kurssi 

Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssista kehitetty versio Yhdessä liikkeelle -kurssi esitellään 

tämän opinnäytetyön tuotoksena. Kurssi pilotoidaan syksyllä 2018, minkä jälkeen kurssia 

arvioidaan ja kehitetään. Kurssin tarkoitus on saada osallistujat innostumaan liikunnan 

aloittamisesta sekä kannustaa osallistujia kurssin aikana fyysisesti aktiivisemmiksi. Yh-

dessä liikkeelle -kurssin sisällön ja elintapaohjauksen suunnittelussa on hyödynnetty tieto-

perustasta saatua tutkittua tietoa sekä kehittämistyön menetelmistä saatuja tuloksia. 

 

Yhdessä liikkeelle -kurssin pilotointi alkaa 8.10.2018. Kurssi kestää neljä kuukautta ja se 

päättyy 21.1.2019. Kurssin aikana järjestetään kymmenen lähitapaamista, joissa kokeil-

laan yhdessä ryhmän kanssa eri liikkumismuotoja ja keskustellaan hyvinvointia edistävistä 

aiheista. Pitkäaikainen tuki ja ohjaus sekä ryhmästä saatu vertaistuki edistävät pysyvän 

elintapamuutoksen aikaansaamista (Ylimäki 2015b). Ammattitaitoinen ohjaaja kannustaa 

ryhmäläisiä, antaa ohjausta ja tukea sekä motivoi liikkumisen aloittamiseen. Tapaamisilla 

korostetaan yhdessä tekemisen iloa ja hauskanpitoa, hyvää ryhmähenkeä sekä sitä, että 

tapaamisilla on lähtökohtaisesti hauskaa eikä niitä järjestetä ainoastaan hikoilemisen ta-

kia. 

 

Tapaamisten lisäksi ryhmäläisiä kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen tapaamisten ul-

kopuolella ja osallistujille luodaan verkkovertaistukiryhmä. Verkkovertaistukiryhmässä 

osallistujia innostetaan jakamaan omia tuntemuksia ja ajatuksia liikkumisen aloittamiseen 

ja hyvinvoinnin edistämiseen koskien sekä rohkaistaan kysymään aiheeseen liittyvä kysy-

myksiä kurssin ohjaajalta. 

 

Kurssin loputtua osallistujia kannustetaan jatkamaan liikkumista omatoimisesti sekä ilmoit-

tautumaan UniSportin jatkokursseille. UniSportin kursseille Pysyvästi kuntoon ja Kuntosa-

likurssi tarjotaan edullisempi osallistujahinta. 

 

8.1 Kurssin rakenne 

Ensimmäiset neljä tapaamista järjestetään lokakuussa viikoittain. Marraskuussa järjeste-

tään kaksi tapaamista kahden viikon välein ja joulukuussa järjestetään yksi tapaaminen. 

Tammikuussa järjestetään kurssin viimeiset kolme tapaamista viikoittain. Kurssin pilotoin-

nin rakenne ja aikataulu on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Yhdessä liikkeelle -kurssin pilotoinnin rakenne ja aikataulu 

Lokakuu 

2018 

Viikko 41 1. Tapaaminen  

Ma 8.10. 

klo 18–19:30 

UniSport Kluuvi, K3-sali 

Keskusteltava aihe:  

Liikkuminen osaksi arkea ja tavoitteiden 

asettaminen 

Liikuntamuotokokeilu:  

Tutustutaan kurssin osallistujiin ja ediste-

tään porukan ryhmäytymistä erilaisilla 

leikkimielisillä ryhmätehtävillä 

Viikko 42 2. Tapaaminen  

Ma 15.10. 

klo 18–19:15 

UniSport Kluuvi, K3-sali 

Keskusteltava aihe: 

Liikkumisen ilon löytäminen 

Liikuntamuotokokeilu: 

Pyöräily, kaupunkipyöräily / sisäpyöräily, 

spinning 

Viikko 43 3. Tapaaminen  

Ma 22.10. 

klo 18–19:15 

UniSport Kluuvi, K3-sali 

Keskusteltava aihe: 

Hyvää oloa terveellisestä ravitsemuksesta 

Liikuntamuotokokeilu: 

Kuntosaliharjoittelun perusteet 

Viikko 44 4. Tapaaminen  

Ma 29.10. 

klo 18–19:15 

UniSport Kluuvi, K3-sali 

Keskusteltava aihe: 

Stressin- ja paineensieto 

Liikuntamuotokokeilu: 

Kävely tai sauvakävely luonnossa / sulka-

pallon perusteet + kehonhuolto 

Marraskuu 

2018 

Viikko 45 5. Tapaaminen  

Ma 5.11. 

klo 18–19:15 

UniSport Kluuvi, K3-sali 

Keskusteltava aihe: 

Motivaatio ja repsahdusten käsittely 

Liikuntamuotokokeilu: 

Jooga, pilates 

Viikko 46 ei tapaamista  

Viikko 47 6. Tapaaminen  

Ma 19.11. 

klo 18–19:15 

UniSport Kluuvi, K3-sali 

Keskusteltava aihe: 

Ryhmäläisten valinta 

Liikuntamuotokokeilu: 

Ryhmäläisten valinta 

Viikko 48 ei tapaamista  

Joulukuu 

2018 

viikko 49 7. Tapaaminen  

Ma 3.12. 

klo 18–19:15 

UniSport Kluuvi, K3-sali 

Keskusteltava aihe: 

Ryhmäläisten valinta 

Liikuntamuotokokeilu: 

Ryhmäläisten valinta 

viikko 50 ei tapaamista  

viikko 51 ei tapaamista  

viikko 52 ei tapaamista  

Tammikuu 

2019 

viikko 1 ei tapaamista  

viikko 2 8. Tapaaminen  

Ma 7.1. 

klo 18–19:15 

UniSport Kluuvi, K3-sali 

Keskusteltava aihe: 

Ryhmäläisten valinta 

Liikuntamuotokokeilu: 

Ryhmäläisten valinta 

viikko 3 9. Tapaaminen  

Ma 14.1. 

klo 18–19:15 

UniSport Kluuvi, K3-sali 

Keskusteltava aihe: 

Ryhmäläisten valinta 

Liikuntamuotokokeilu: 

Ryhmäläisten valinta 

viikko 4 10. Tapaaminen  

Ma 21.1. 

klo 18–19:15 

UniSport Kluuvi, K3-sali 

Keskusteltava aihe: 

Omatoiminen liikunta kurssin päätyttyä 

Liikuntamuotokokeilu: 

Tanssimuoto 
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Kurssisisällössä korostuu liikuntamuotojen kokeilut yhdessä ryhmän kanssa ohjaajan joh-

dolla, minkä tavoitteena on löytää kurssin aikana jokaiselle osallistujalle mieluinen ja in-

nostava liikkumismuoto. Lajikokeiluissa korostetaan liikuntalajien alkeita, jolla voidaan 

Korkeakoululiikunnan suositusten 2018 mukaisesti ehkäistä osallistujien kokemaa osaa-

mattomuuden ongelmaa ja huonouden tunnetta (Ansala ym. 2018, 117). Ryhmäkeskuste-

lut ja luennot liikunnan aloittamisesta, elintapamuutoksesta ja hyvinvointia edistävistä ai-

heista ovat keskeinen osa kurssin sisältöä. Luennoilla ja ryhmäkeskusteluissa aktivoidaan 

osallistujat osallistumaan keskusteluun, ajatteluun ja tekemään havaintoja.  

 

Osallistujia kannustetaan kurssin aikana tutustumaan ja käyttämään UniSportin muitakin 

liikuntapalveluita. Tällä kannustaa myös omatoimiseen liikunnan lisäämiseen. Tapaamis-

ten hauskanpitoa, yhdessä tekemisen iloa ja kurssin ryhmähenkeä korostetaan, jotta ryh-

mäläiset innostuisivat tapaamisille osallistumisesta. 

 

8.2 Tapaamisten sisältö 

Ensimmäisellä tapaamisella tutustutaan kurssin osallistujiin ja edistetään kurssilaisten ryh-

mäytymistä erilaisilla leikkimielisillä ryhmätehtävillä. Leikkimielinen pelailu on stressitöntä, 

hauskaa matalan kynnyksen liikuntaa sekä sosiaalista (Ansala ym. 2018, 119). Osallistu-

jat tekevät ensimmäisellä tapaamisella stressitestin (liite 5), jolla testataan subjektiivisesti 

osallistujien stressitasoa ja henkistä hyvinvointia, joihin pyritään vaikuttamaan suotuisasti 

kurssin aikana. Testi tehdään myös viimeisellä tapaamisella. Ensitapaamisella käydään 

läpi, mitä kurssilla tullaan tulevina kertoina tekemään, sekä asetetaan jokaiselle osallistu-

jalle omat tavoitteet. Osallistujia ohjataan tekemään viikkolukujärjestys, jonne itse täyte-

tään henkilökohtainen liikuntasuunnitelma. Tarkoituksena on viedä liikuntasuunnitelma 

osaksi arkea.  

 

Ensimmäisellä tapaamisella keskustellaan terveysliikunnan perusteista, miten viedä liikku-

minen osaksi arkea sekä tavoitteiden asettamisesta. Osallistujille luodaan ensimmäisellä 

tapaamisella verkkovertaistukiryhmä WhatsAppiin, Facebookiin tai muuhun osallistujille 

sopivalle alustalle. Verkkovertaistukiryhmässä osallistujat voivat jutella keskenään, vaih-

taa kuulumisia ja ajatuksia sekä muun muassa sopia yhteisistä liikuntatuokioista tapaa-

misten ulkopuolella. Lisäksi ryhmäläisiä rohkaistaan kysymään verkkovertaistukiryhmässä 

liikunnan aloittamista ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia kysymyksiä kurssin ohjaajalta. 
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Seuraavilla tapaamisilla kokeillaan eri liikkumismuotoja ja käsitellään liikunnan aloittami-

seen ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä aiheita ryhmäkeskusteluissa ja ohjaajan pitä-

millä luennoilla. Tapaamisilla 1.–5. kokeillaan ohjaajan valitsemia liikuntamuotoja ja käsi-

tellään hänen valitsemia aiheita ryhmäkeskusteluissa ja luennoilla. Osallistujat saavat vai-

kuttaa, mitä liikuntamuotoja ja keskusteltavia aiheita käydään läpi tapaamisilla 6.–9. Vii-

meisellä tapaamisella kannustetaan osallistujia jatkamaan liikkumista UniSportin palvelui-

den parissa ja jatkamaan elintapamuutosprosessia. 

 

Toisella tapaamisella luennoidaan ja keskustellaan ryhmässä liikkumisen ilon löytämi-

sestä. Liikuntamuotona käydään yhdessä ulkona pyöräilemässä tai säävarauksella sisä-

pyöräilemässä. 

 

Kolmannella tapaamisella tutustutaan kuntosaliharjoittelun perusteisiin ohjaajan johdolla. 

Kuntosaliharjoitusta edeltää ohjaajan luento ja ryhmäkeskustelu terveellisen ravitsemuk-

sen perusteista. Neljäs tapaaminen koostuu keskustelusta ja luennosta, jossa käsitellään 

stressin- ja paineensietoa. Tämän lisäksi kävellään yhdessä ulkona luonnossa tai sääva-

rauksella tutustutaan sulkapallon perusteisiin. Tapaamisen lopuksi ohjataan kehonhuol-

toa. Motivaatio ja repsahdusten käsittely ovat viidennen tapaamisen teemoja. Liikuntalaji-

kokeiluna tutustutaan joogaan tai pilatekseen. 

 

6.–9. tapaamisilla kokeillaan osallistujien toivomia liikkumismuotoja. Osallistujat saavat 

myös valita, mitä aiheita käsitellään näiden tapaamisten ryhmäkeskusteluissa. Seitsemän-

nellä tapaamisella osallistujia kannustetaan liikkumaan omatoimisesti joululomalla sekä 

viedä liikuntasuunnitelma omaan arkeen käyttöön. Kahdeksannella tapaamisella keskus-

tellaan, mitä haasteita omatoimisesta liikunnasta huolehtiminen tuotti, ja millä tavoilla 

omatoimista liikuntaa onnistuttiin ylläpitämään ilman kurssin lähitapaamisia. 

 

Viimeisellä tapaamisella tehdään stressitesti, joka tehtiin myös kurssin ensimmäisellä ta-

paamisella. Testitulokset käydään läpi ja niitä verrataan ensimmäisen tapaamisen testitu-

loksiin. Lisäksi osallistujat ohjataan itsearvioimaan subjektiivisesti oman fyysisen aktiivi-

suuden, omien liikkumistaitojen ja hyvinvoinnista huolehtimisen taitojen lisääntymistä 

kurssin myötä sekä suhtautumistaan liikkumiseen, ja onko löytänyt itselle mieluista liikun-

tamuotoa. Kurssin kehittämiseksi osallistujilta kerätään palaute kurssin sisällöstä, kes-

tosta, intensiteetistä, toimintatavoista ja ohjaajasta suullisesti sekä kirjallisesti. Tämän li-

säksi keskustellaan, miten liikkumista voidaan omatoimisesti jatkaa kurssin päätyttyä, esi-

tellään osallistujille sopivat UniSportin järjestämät jatkoliikuntakurssit ja kannustetaan jat-

kamaan liikkumista UniSportin palveluiden parissa. Liikkumismuotona tutustutaan ohjaa-

jan valitsemaan tanssimuotoon, jota kokeillaan yhdessä. 
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8.3 Elintapaohjaus Yhdessä liikkeelle -kurssilla 

Rovion mukaan (2011, 43) liikuntaan sitouttamista edistää, kun osallistujaryhmä koostuu 

saman taustaisista osallistujista. Yhdessä liikkeelle -kurssille valitaan osallistujiksi Helsin-

gin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hankenin opiskelijoita, jotka eivät liiku säännöllisesti ter-

veyden kannalta riittävästi ja kenellä fyysinen aktiivisuus ei ole osana arkea. Osallistujien 

yhteneväinen ikähaitari, liikunta-aktiivisuus sekä elämäntilanne korkeakouluopiskelijoina 

mahdollistavat samaistumisen kokemukset ja vertaistuen. Pienryhmä (6–8 henkilöä) luo 

kokemuksia turvallisuudesta, sitouttaa paremmin sekä vaikuttaa positiivisesti osallistumis-

aktiivisuuteen ja motivaatioon. Yhdessä liikkeelle -kurssilla osallistujamäärän tavoite on 8-

15 henkilöä. Ryhmä vahvistaa arjen sosiaalisia verkostoja, eikä ryhmän lopettaminen on-

nistu helposti, jos muut ryhmässä ovat päättäneet pysyä toiminnassa mukana. Yhdessä 

liikkeelle -kurssilla osallistujia pyritään kannustamaan liikkumaan yhdessä myös tapaamis-

ten ulkopuolella, jakamaan kokemuksia toisilleen sekä innostamaan toisia lähtemään liik-

keelle yhdessä tai omatoimisesti. (Rovio 2011, 43; Salmela ym. 2010, 212.) 

 

Yhdessä liikkeelle -kurssin lähitapaamisten irrottaminen arjesta voi osallistujista tuntua 

alussa haastavalta. Koska tapaamisia on kurssin alussa tiheämmin ja ensimmäinen ta-

paaminen on kestoltaan pidempi, edistää toiminnan rakenne liikuntaan sitoutumista. Ro-

vion mukaan (2011, 43) aktiivisemman elämäntapamuutoksen juurruttaminen arkeen py-

syväksi vie yllättävän paljon aikaa, minkä takia tarpeeksi pitkä (vuoden mittainen) ohjelma 

voi mahdollistaa elintapamuutoksen. Yhdessä liikkeelle kurssi kestää neljä kuukautta, 

minkä jälkeen osallistujia kannustetaan jatkamaan liikkumista UniSportin jatkokursseilla 

Pysyvästi kuntoon ja Kuntosalikurssi. (Rovio 2011, 43.) 

 

Elintapamuutokseen kannustavalla kurssilla huomioidaan sekä yksilön että ryhmän ohjaa-

minen. Ryhmätoiminnan tuottama vertaistuki ja samaistuminen edesauttavat elintapamuu-

tosprosessissa. Yhdessä liikkeelle -kurssin ohjaaja varmistaa erilaisten pedagogisten rat-

kaisujen kuten erilaisten ryhmätyöskentelymuotojen kautta, että keskustelulle pienryh-

missä jää tilaa. Ohjaavilla kysymyksillä kurssin ohjaaja suuntaa pienryhmien ja parien vä-

listä keskustelua, joka puretaan yhteisesti ryhmän kesken. Kurssin ohjaaja ei ole keskus-

telujen ja huomioiden keskipiste, vaan ryhmä, sen yksilöt ja valitut teemat. Sitoutumista 

liikuntaan parantaa osallistujien mahdollisuus vaikuttaa toimintatapaan ja sisältöihin. Tä-

män takia Yhdessä liikkeelle -kurssilla osallistujat saavat yhdessä valita niin ryhmäkeskus-

teluaiheet kuin kokeiltavat liikuntamuodot 6.–9. lähitapaamisille. (Rovio 2011, 43–44.) 
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Kurssilla ryhmäläisiä ohjataan arvioimaan kokonaisvaltaisesti arkeaan ja aktiivisuuttaan, 

mihin aika arjessa kuluu, kuinka arkeen voidaan sisällyttää liikunta-aktiivisuutta, ja mitkä 

seikat vaikuttavat liikunta-aktiivisuuteen. Elintapamuutosprosessia tukevat yksilötavoittei-

den asettaminen, jonka johdosta osallistujat ohjataan ensimmäisellä tapaamisella teke-

mään viikkosuunnitelmaa omalle fyysiselle aktiivisuudelle. Jokainen asettaa omat tavoit-

teensa tekemällä arjessa pieniä aktiivisuuden valintoja, kuten autolla tai jalan, hissi tai por-

taat, istumisen ja television katselun vähentäminen sekä vähittäinen totuttelu säännölli-

sempään liikuntaan. Ryhmäläiset ohjataan asettamaan tavoitteet omista lähtökohdistaan 

ja kertomaan ne muille, koska tavoitteet motivoivat ja niiden julkistaminen sanomalla ää-

neen edistää tavoitteiden saavuttamista. Liian haastavat tavoitteet realisoituvat arjessa 

pitkäkestoisen prosessin aikana, minkä myötä tavoitteet muodostuvat lopulta sellaisiksi, 

että ne tuottavat onnistumisia ja pätevyyttä. Tavoitteiden ja niiden asettamisen ohella 

kurssilla keskustellaan muun muassa motivaatiosta, repsahdusten käsittelystä sekä stres-

sin hallinnasta mitkä ovat keskeisiä osatekijöitä ja tekniikoita käyttäytymismuutokselle. Ro-

vion mukaan (2011, 44) ryhmä on turvallinen paikka asettaa ja arvioida tavoitteita sekä 

suunnata toimintaa uudelleen. Vertaisuus auttaa jakamaan ja peilaamaan omaa tilannetta 

ja lisäksi se luo uskoa myös vertaisten onnistuessa. (Rovio 2011, 44; Salmela ym. 2010, 

212–214.) 

 

Yhdessä liikkeelle -kurssin tapaamisten toimintatavat yhdistää 15–30 minuutin keskuste-

lun osuus 45–60 minuutin liikkumiseen tukee sitoutumista liikuntaan. Liikkumisen aikana 

voidaan lisäksi keskustella esimerkiksi pareittain tai kolmen hengen ryhmissä, millä on pi-

ristävä vaikutus ja antaa mallin myös omaan arkeen. Vaikka Yhdessä liikkeelle -kurssi to-

teutetaan ryhmässä, yksilöllisyys tulee huomioida toiminnassa – asia, joka toimii yhdelle, 

ei välttämättä toimi toiselle. Yksilöllisyydelle annettu tila tukee prosessia. (Rovio 2011, 44.) 

 

Liikuntalajikokeiluissa korostetaan matalan kynnyksen toimintaa ja käyttäytymismuutok-

sen edistämistä ohjaamalla liikuntamuotojen perusteita, jotta osallistuja kokevat pystyvyy-

den tunnetta, pätevyyden kokemuksia, kyvykkyyttä ja saavat itseluottamusta. Tällä on 

edullisia vaikutuksia ryhmäläisten uskomuksille omista kyvyistä, itsetunnolle ja toimintaan 

sitoutumiselle. (Salmela ym. 2010, 212.) 
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9 Pohdinta 

Opinnäytetyön tuotoksena luotiin Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hankenin liikun-

tapalveluille UniSportille Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssista kehitetty versio Yhdessä 

liikkeelle -kurssi, jonka tavoitteena on lisätä osallistujien fyysistä aktiivisuutta omassa ar-

jessaan lisäämällä osallistujien liikkumistaitoja ja mahdollisuuksia sekä taitoja omasta hy-

vinvoinnista huolehtimiseen. 

 

9.1 Opinnäytetyön tavoite ja tuotos 

Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda paranneltu versio UniSportin Kohti aktiivista elämänta-

paa -liikuntakurssista ja suunnitella terveytensä kannalta liian vähän liikkuville opiskelijoille 

tarkoitettu liikuntakurssi. Tavoitteena oli kehittää aikaisemmin luodun kurssin sisältöä, kes-

toa, intensiteettiä ja toimintatapoja kohderyhmän tarpeet huomioiden. Työn tuotoksena 

luodun Yhdessä liikkeelle -kurssin pilotointivaiheessa päästään arvioimaan opinnäytetyön 

tavoitteiden toteutumista pilotoinnista saatujen kokemusten ja osallistujien palautteen 

myötä.  

 

Yhdessä liikkeelle -kurssin pääasiallinen tavoite ei ole osallistujien painonpudotus tai fyy-

sisen kunnon osa-alueiden kehittäminen. Yksilön liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavat ky-

vykkyys, ympäristön tilaisuudet ja motivaatio, minkä myötä muuttunut liikuntakäyttäytymi-

nen voi johtaa lisääntyneeseen fyysiseen aktiivisuuteen (Michie ym. 2011, 4). Alkuperäi-

sessä Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssissa olleet fyysistä kuntoa mittaavat alkutestit 

vaihdettiin Yhdessä liikkeelle -kurssissa stressitestiksi, jolla voidaan mitata henkisen hy-

vinvoinnin kehitystä kurssin aikana. Ei ole tarkoituksenmukaista testata fyysistä kuntoa 

kurssin osallistujilta, jotka lähtökohtaisesti ovat inaktiivisia. Ansalan ym. mukaan (2018, 

91) heikommat psyykkisen hyvinvoinnin voimavarat kokevat opiskelijat ovat liikunnan suh-

teen välinpitämättömämpiä, joten henkistä hyvinvoinnin kehitystä subjektiivisesti arvioiva 

stressitesti soveltuu paremmin Yhdessä liikkeelle -kurssille. Tämän lisäksi osallistujat it-

searvioivat subjektiivisesti oman fyysisen aktiivisuuden, omien liikkumistaitojen ja hyvin-

voinnista huolehtimisen taitojen lisääntymistä kurssin myötä sekä suhtautumistaan liikku-

miseen, ja onko löytänyt itselle mieluista liikuntamuotoa. 

 

Kurssin sisältö ei myöskään rakennu eri fyysisen kunnon osa-alueita kehittäviksi harjoituk-

siksi vaan yhdessä ryhmän kanssa tehtäviin ja liikunnan tuottamaa hauskanpitoa korosta-

viin lajikokeiluihin. Sen tavoitteena on innostaa kurssilaiset itselle mielekkäästä liikunta-

muodosta, jonka parissa liikkuminen lisää yksilön fyysistä aktiivisuutta ja tuottaa tervey-
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delle positiivisia vaikutuksia. Toiminnan tarjoama ilo ja kokemukset edistävät yksilön si-

säistä motivaatiota, joka johtaa kestävämpään elintapamuutokseen, laadukkaampaan toi-

mintaan ja henkiseen hyvinvointiin (Hankonen 31.5.2018; Jaakkola 2010, 118). Liikuntala-

jien alkeisiin tutustuminen edistää osallistujien kokemaa pystyvyyden tunnetta, pätevyy-

den kokemuksia, kyvykkyyttä sekä lisää itseluottamusta, millä on edullisia vaikutuksia 

osallistujien uskomuksille omista kyvyistä, itsetunnolle ja toimintaan sitoutumiselle (Sal-

mela ym. 2010, 212). Pelkkä tiedon tarjoaminen terveellisistä elintavoista ei yksinään riitä 

niiden toteuttamiseksi, mutta halukkuuteen toimia vaikuttavat lisäksi motivaatio, uskomuk-

set, arvot, tunteet ja sosiaaliset tekijät (Hankonen 2017, 202–203). Tämä huomioidaan lä-

hitapaamisten ryhmäkeskusteluissa, joissa käsitellään liikkumisen aloittamiseen ja kokon-

naisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä aiheita. Kurssin tarkoitus on innostaa 

osallistujia liikkumisen aloittamisesta sekä fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä yhdessä te-

kemisen ja liikunnan tarjoamien positiivisten kokemuksien kautta.  

 

Yhdessä liikkeelle -kurssin suunnittelussa käytettiin monipuolisesti kehittämistyön mene-

telmiä, millä aikaansaatiin kehittämistyön tueksi erilaista tietoa ja monenlaisia näkökulmia 

ja ideoita. Lisäksi käytettiin yhteisöllisiä menetelmiä, mikä tyypillisesti kuuluu asiantuntija-

työn kehittämiseen. Useamman kehittämistyön menetelmän käyttö rinnakkain täydentävät 

toisiaan, jonka myötä kehittämistyöhön liittyvään päätöksentekoon saadaan varmuutta. 

(Ojasalo ym. 2015, 40.) 

 

Opinnäytetyöntekijänä olen saanut perehtyä ja oppia, miten voidaan kannustaa tervey-

tensä kannalta liian vähän liikkuvaa korkeakouluopiskelijaa lisäämään fyysistä aktiivi-

suutta arkeen, sekä miten huomioida kohderyhmän tarpeet ja matalan kynnyksen edistä-

minen terveyden kannalta liian vähän liikkuville suunnatun liikuntakurssin suunnittelussa. 

Yhdessä liikkeelle -kurssin pilotointivaiheessa testataan, onnistuttiinko tavoitteissa, sekä 

saadaan arvokasta kokemusta ja palautetta kurssin jatkokehitykselle. 

 

9.2 Tutkimuksellisen kehittämistyöprosessin arviointi 

Kun toimeksianto opinnäytetyölle ja Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssin kehittämiselle 

saatiin, oli selkeää rajata markkinoinnin kehittäminen isona osa-alueena pois opinnäyte-

työstä. Näin ollen opinnäytetyössä keskityttiin kunto- ja terveysliikunnan näkökulmaan ja 

liikuntaintervention suunnitteluun. Markkinoinnilla vastataan, että Helsingin yliopiston, 

Aalto-yliopiston ja Hankenin opiskelijat kuulevat ennen kaikkea UniSportista, mutta lisäksi 

Yhdessä liikkeelle -kurssista voidakseen osallistua kurssille. Opinnäytetyöhön rajattiin on-

nistuneesti kurssin toimintatapojen, elintapaohjauksen, rakenteen ja sisällön kehittäminen 

huomioiden kohderyhmän tarpeet. 
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Opinnäytetyöprosessi eteni suunnitellun mukaisesti ja valmistui ajallaan kurssin pilotointia 

syksyllä 2018 ajatellen. Tietoperusta valmistui suurilta osin kevääseen 2018 mennessä ja 

kehittämistyön menetelmät kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Missään vaiheessa ei siis 

tullut kiireen tuntua, vaikka kehittämistyömenetelmien laaja käyttäminen vaati yhteistyötä 

monien eri tahojen kanssa. 

 

Opinnäytetyö herätti kiinnostusta Opiskelijoiden Liikuntaliitossa. OLL:a kiinnosti kuulla 

opinnäytetyön benchmarkingin tuloksia ja muita kerättyjä materiaaleja vähän liikkuvien 

opiskelijoiden eteen tehdyistä toimenpiteistä. OLL:n vuonna 2018 alkavassa hankkeessa 

pyritään Ikosen mukaan (22.5.2018) tuottamaan korkeakoululiikuntapalveluille ratkaisuja 

vähän liikkuvien tavoittamiseksi yhä paremmin. UniSportissa kehitetty kurssi pyritään pitä-

mään osana kurssivalikoimaa, minkä takia toimeksiantaja on kiitollinen tehdystä työstä. 

 

9.3 Kehittämistyön menetelmien arviointi 

Opinnäytetyöni yksi vahvuus on monipuolinen kehittämistyönmenetelmien käyttö hyödyn-

täen yhteisöllisiä menetelmiä. Kehittämistyön menetelmistä kyselyn suunnittelussa ja to-

teutuksessa oli kehitettävää. Kyselyn otos – erityisesti kyselyyn vastanneiden liikkumatto-

mien ja vähän liikkuvien osuus – jäi hyvin pieneksi verraten opiskelijoiden kokonaisluku-

määrään Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Hankenissa. Tämän takia kyselystä 

saatuja tuloksia ei voida pitää luotettavina. 

 

Kysely toteutettiin yhteistyöllä ylioppilaskuntien kanssa käyttäen heidän viestintäkanavia. 

Teknisesti ei ollut mahdollista valvoa ylioppilaskuntien kyselyn toteuttamista tai miten suu-

ren osan Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hankenin opiskelijoista kysely lopulta ta-

voitti. Jotta kohderyhmän mielipiteitä ja toiveita kurssista kuultaisiin suuremmalta joukolta 

opiskelijoita, kyselyn tavoitettavuutta voisi kehittää toteuttamalla se opiskelijoille henkilö-

kohtaisesti esimerkiksi jalkautumalla kampuksille, tai esimerkiksi kannustaen kyselyyn 

vastaamista ylioppilaskuntien viestintäkanavissa pienimuotoisella arvontapalkkiolla. Vas-

taajien taustojen totuudenmukaisuutta ei myöskään voitu valvoa, koska olennaista on 

huomioida vastaukset terveyden kannalta liian vähän liikkuvien eli kurssin kohderyhmän 

osalta. Aikataulullisesti kysely olisi myös pitänyt toteuttaa aikaisemmin kevätlukukauden 

aikana maalis-huhtikuussa, jolloin opiskelijat ovat helpommin tavoitettavissa kuin touko-

kesäkuussa. 
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9.4 Opinnäytetyön aihe ja merkityksellisyys 

Fyysinen aktiivisuus on yksilön näkökulmasta tärkeää nuoruudessa, sillä säännöllisen lii-

kunnan lukuisat suotuisat vaikutukset yksilön fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen edistä-

vät yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia (Terve koululainen 2018; UKK-instituutti 2015b). 

Tämän lisäksi yksilön fyysinen aktiivisuus on positiivisesti yhteydessä koulutusvuosien 

määrään, työllisyyteen ja ansiotuloihin (Kari ym. 2018, 31–32). Yhdessä liikkeelle -kurssi 

voi lisääntyneen fyysisen aktiivisuuden myötä parantaa opiskelijan työkykyä ja hyvinvoin-

tia uuden elämänvaiheen eli opiskelun aikana. Suurimmat muutokset väestön elintavoissa 

tapahtuvat tutkimusten mukaan ennen 25 ikävuotta, minkä takia terveellisten elintapojen 

omaksumista tulee tukea jo ennen tätä (Lounassalo ym. 2018, 30–31). 

 

Korkeakouluilla on erinomainen mahdollisuus tavoittaa vähän liikkuvia, minkä lisäksi oppi-

laitoksissa yksilö on pitkäkestoisesti ryhmän jäsenenä (Rovio 2011, 41–42). Tämän joh-

dosta Yhdessä liikkeelle -kurssilla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus myös korkea-

koululiikunnan edistämisen näkökulmasta olemalla osa UniSportin kurssitarjontaa tasok-

kaana korkeakoululiikuntapalveluna. Kurssi edistää Opiskelijoiden Liikuntaliiton tavoitetta, 

että korkeakouluopiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi (Opiskelijoiden Liikun-

taliitto 2018). UniSportilla ei ole vastaavaa liikuntakurssia, joka on kohdistettu inaktiivisille 

opiskelijoille. Kurssi edistää näin UniSportin monipuolisempaa palvelutarjontaa.  

 

Yhdessä liikkeelle -kurssi vastaa mielestäni erinomaisesti Opiskelijoiden Liikuntaliiton laa-

timiin Korkeakoululiikunnan suosituksiin (2018). Kohdassa F suositellaan, että korkeakou-

luliikunta sisältää monipuolisesti liikuntalajeja, jotta oman lajin tai liikuntamuodon löytämi-

nen olisi helpompaa huomioiden erilaisten liikkujien ja liikkujaryhmien tarpeet (Ansala ym. 

2018, 4). Se on Yhdessä liikkeelle -kurssin tarkoitus, ja tarkoitus on huomioitu kurssin 

suunnittelutyössä. 

 

9.5 Johtopäätökset ja tulevaisuus 

Yhdessä liikkeelle -kurssi pilotoidaan syksyllä 2018, mistä saadaan arvokasta ja olen-

naista tietoa kurssin jatkokehittämiselle. Kurssin kehittämiseksi viimeisellä tapaamisella 

osallistujilta kerättävillä kirjallisella ja suullisella palautteilla selvitetään, mitä mieltä osallis-

tujat olivat kurssin sisällöstä, rakenteesta, toimintatavoista ja miten parantaisivat näitä, ja 

edesauttoivatko ne lisäämään omia liikkumistaitoja ja mahdollisuuksia sekä taitoja omasta 

hyvinvoinnista huolehtimiseen. Näin saadaan subjektiivista tietoa kurssin tavoitteiden to-

teutumisesta. Tärkeää on myös kysyä osallistujien mielipiteitä ja palautetta ohjaajan toi-

minnasta, ohjaajan ja ohjattavien välisestä vuorovaikutuksesta sekä ohjaajalta saadun 

tuen, ohjauksen ja kannustuksesta riittävästä määrästä kurssin aikana. Osallistujilta myös 
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kysytään, mitä muuta olisi toivonut kurssilta ja miten kehittäisi sitä tulevaisuutta ajatellen. 

Tämän lisäksi kurssin ohjaaja arvioi kurssilla hyväksi koettuja toimintatapoja ja sisältöä. 

 

Toimeksiantajan palautetta on kuunneltu kurssin suunnittelun aikana. Toimeksiantajan 

työnohjaaja, UniSportin liikuntasuunnittelija, on todella tyytyväinen tehtyyn suunnittelutyö-

hön ja aikaansaatuun Yhdessä liikkeelle -kurssiin, joka pyritään saada pysymään osana 

UniSportin kurssivalikoimaa tulevaisuudessa. Yhdessä toimeksiantajan kanssa on poh-

dittu jatkokehitysideoita. Yhdessä liikkeelle -kurssin päätyttyä osallistujien mahdollisella 

jatkoseurannalla voitaisiin mitata, onko kurssilla ollut pysyviä positiivisia vaikutuksia osal-

listujan liikuntakäyttäytymiseen, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, fyysinen aktiivisuuteen 

ja osallistujan omaan kiinnostukseen liikkumista kohtaan kurssin alkuun verrattuna. Hel-

singin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hankenin henkilökunnalle voitaisiin suunnitella vastaa-

vanlainen heille erityisesti kohdistettu liikuntakurssi. Näin on toimittu Ruotsissa Linköpin-

gissä Campushallenissa, jossa henkilökunta halusi oman kurssin ja heille suunniteltiin Ak-

tiv LiU Anställd -kurssi (Tanttinen 2.3.2018). Selvittämällä, miten liikunta-aktiivisuus on yh-

teydessä muihin terveystottumuksiin, tulevaisuudessa voidaan suunnitella liikuntainterven-

tioita niin, että lopputuloksena ei ole ainoastaan lisääntynyt liikunta-aktiivisuus, vaan myös 

kokonaisvaltainen hyvinvointi (Lounassalo ym. 2018, 31). 

 

Tulevaisuudessa olisi ensiarvoisen tärkeää parantaa yhteistyötä Ylioppilaiden terveyden-

hoitosäätiöön (YTHS) sekä yliopistojen henkilökunnan kanssa. Olisi tärkeä luoda tulevai-

suudessa palveluketjurakenne, jossa YTHS:n työntekijä voisi helposti ohjata terveytensä 

kannalta liian vähän liikkuvan opiskelijan suoraan Yhdessä liikkeelle -kurssin pariin. Yh-

teistyötä on aikaisemmin yritetty UniSportin Liiku niin voit -kurssilla ilman menestystä (Pe-

sola 5.4.2018). Opiskelijoiden Liikuntaliiton Korkeakoululiikunnan suosituksissa (2018) 

suositellaan kohdassa G korkeakoululiikuntaa ja opiskeluterveydenhuoltoa rakentamaan 

yhteinen liikunta- ja terveysneuvontapalveluketju erityisesti vähän liikuntaa harrastavien 

tueksi (Ansala ym. 2018, 4). 
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Liitteet 

Liite 1. Liikuntaan sitouttamisen tunnuspiirteitä 

Sitouttaminen Sitoutumista edistävä tekijä Miksi? 

Ryhmän 

kokoaminen 

Jäsenten samankaltainen elämänti-

lanne ja tausta: ikä, lasten luku-

määrä ja ikä, parisuhde, yksinhuol-

tajuus, koulutustausta, työtilanne, 

suhde liikuntaan ja osallistumisha-

lukkuus 

Mahdollistavat samastumisen 

kokemukset ja vertaistuen 

Olemassa olevien ryhmäsuhteiden 

hyödyntäminen: ystävyyssuhteet, 

työkaverit, harrastuskaverit, asuin-

alueen tuttavat ja lapsiperheet 

Ryhmässä on jo lähtötilanteessa 

vetovoimaa ja turvaa. Tämä 

edesauttaa työskentelyä ja vah-

vistaa arjen sosiaalisia verkos-

toja. Ryhmän lopettaminen ei 

onnistu helposti, jos muut ryh-

mässä olevat arjen ihmiset ovat 

päättäneet pysyä toiminnassa 

mukana. Olemassa olevia arjen 

ihmissuhteita ei voi paeta. ”Ka-

veria ei jätetä” 

Toiminnan 

rakenne 

Ryhmän koko 6–8 henkilöä Pienryhmällä on lukuisia etuja: 

kokemus turvallisuudesta, osal-

listumisaktiivisuus, sitoutuminen, 

suurempi kiinteys, tyytyväisyys 

ja motivaatio 

Tapaamisten sopiva 

- tiheys 

- kesto 

- tapaamisten lukumäärä 

- säännöllisyys 

Kerran kuukaudessa, kaksi tun-

tia, vuoden ajan, mahdollistaa 

ryhmään osallistumisen, sillä 

alussa jopa kahden tunnin irrot-

taminen arjesta tuntuu haasta-

valta. Muutosta vastustavat voi-

mat kuten oma minä ja ympäris-

tön rakenteet, joissa ei ole ele-

menttejä liikuntatottumuksien 

muuttamiseksi, ovat lähtökohtai-

sesta liikuntamyönteisyydestä 

huolimatta suuria. Muutos ta-

pahtuu pienin askelin. Vaikka ta-

paamisia on harvoin, niin ne tu-

kevat ryhmärakenteen ja ryh-

mäytymisen muodostumista. 

Alussa on syytä tavata tiheäm-

min ja kestolta pidempään 

Tapaamisajankohdan helppo sovi-

tettavuus arkeen, asuinpaikan lä-

heisyys ja sopiva tapaamispaikka 

Tapaaminen heti työpäivän 

päätteeksi, kulkumatkojen lä-

hellä mahdollistaa tapaamisiin 
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tulemisen vaikkapa kävellen. 

Myös liikkumiseen houkutteleva 

tapaamispaikan ympäristö edis-

tää toimintaa 

Riittävän pitkäkestoinen ohjelma Vuoden mittainen ohjelma mah-

dollistaa elämäntapamuutoksen 

ja tuo esiin yksilön muutoksen 

esteet. Uuden aktiivisemman 

roolin ja toimintatavan muutta-

minen sekä juurruttaminen arjen 

pysyväksi käytännöksi vievät yl-

lättävän paljon aikaa. Psyykki-

nen työ liikuntakynnyksen ylittä-

miseksi voi viedä kuukausia. 

Edistymiset ryhmässä tukevat ja 

kannattelevat muita, myös epä-

onnistumisen ääneen sanomi-

nen 

Ohjaamisen 

tapa 

Yksilö- ja ryhmäprosessin huomioi-

minen eli samalla sekä yksilön että 

ryhmän ohjaaminen 

Ohjaamisen tavan tulisi varmis-

taa yksilön itsenäisen työskente-

lyn. Yksilö on työskentelemässä 

ryhmässä omista tarpeistaan 

eikä niinkään kohottamassa yh-

teishenkeä. Kiinteyden koke-

mukset vahvistuvat matkan var-

rella, jos ryhmän toiminnan tar-

koitus eli perustehtävä koetaan 

mielekkääksi. Vertaistuki ja sa-

mastuminen tukevat prosessia. 

Ohjaajan rooli on tuottaa rakenteet 

ja tila keskustelulle erilaisten peda-

gogisten ratkaisujen kuten erilais-

ten ryhmätyöskentelymuotojen 

kautta. Pysyviä ohjaamisen raken-

teita ovat tapaamisen tavoitteiden 

esittäminen, alku- ja loppukierros, 

siirtymä- ja työskentelyvaiheet. 

Pienryhmissä jäsenet vetävät yh-

teen keskustelujen tärkeimmät ha-

vainnot. Työskentelyvaiheiden 

päätteeksi ohjaaja esittää oman tul-

kintansa, kerää tuotetun aineiston 

ja palauttaa sen ryhmälle seuraa-

valla kerralla uusien tehtävien muo-

dossa 

Erilaisten työskentelymuotojen 

avulla varmistetaan yksilön pe-

rustarve turvaan eli kokemuk-

seen läheisyydestä ja turvalli-

sesta ilmapiiristä sekä tilaan eli 

kokemukseen autonomiasta ja 

yksilöllisyyden toteuttamisesta. 

Näin estetään ohjaajan yksinpu-

helu tai ryhmän jäsenen toistuva 

puhevallan käyttö ja toimintaa 

häiritsevän ryhmädynamiikan il-

meneminen. Tuntisuunnitelma 

mahdollistaa aikataulussa pysy-

misen ja työskentelytehtävien 

käsittelyn. Ryhmä- ja yksilötyös-

kentelyvaiheet antavat myös 

hengähdystauon ohjaajalle. Hän 

ei ole keskustelujen ja huomion 
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keskipiste, vaan ryhmä, sen yk-

silöt ja valitut teemat. Pysyvät 

rakenteet luovat turvaa 

Prosessikonsultaation idean mukai-

sesti ryhmän jäsen on oman toi-

mintansa asiantuntija 

Ryhmässä tuetaan liikkujan 

omia valintoja hänen lähtökoh-

distaan ja kokemusmaailmas-

taan. Mahdollisuus puhua it-

sestä ja arjestaan mahdollistaa 

ja tuottaa vähäisen liikunta-aktii-

visuuden ilmiön kannalta olen-

naiset asiat 

Yksilökeskustelut ohjaajan kanssa Keskusteluilla varmistetaan jä-

senen oman äänen esiintuomi-

nen. Ne tukevat yksilöprosessia, 

sillä ohjaajan on vaikea tavoittaa 

sitä ohjaustilanteessa ryhmä-

keskustelujen lomasta. Alitui-

sena vaarana ovat ohjaajan 

omasta taustasta kuten epävar-

muudesta kumpuavat virheelli-

set ylitulkinnat. Keskustelut an-

tavat ohjaajalle luotettavamman 

maaperän tulkita yksilöä ryhmä-

tilanteessa. Niillä tavoitetaan yk-

silön arkea ja suhdetta liikun-

taan. Keskustelut sitouttavat. 

Ryhmälle mahdollisuus tuottaa 

oman näköinen prosessi ja vaikut-

taa toimintatapaan ja sisältöihin. 

Ryhmän perustehtävää ja toiminta-

tapaa on tarpeen aika ajoin horjut-

taa 

Kokemus toimintaan vaikuttami-

sesta edistää sitoutumista. Toi-

minnan tarkoitus (perustehtävä) 

tulisi olla aika ajoin tehtävä ”uusi 

löytö”. 

Toiminnan 

sisältö 

Liikunta-aktiivisuuden taustalla ole-

vien tekijöiden ymmärtäminen: 

ajankäyttö (päiväkirja), arkea mää-

rittävät viiteryhmät, fyysisen aktiivi-

suuden mittaukset, liikuntaa edistä-

vät ja estävät tekijät 

Suuntaavat ryhmän jäseniä arvi-

oimaan kokonaisvaltaisesti ar-

keaan ja aktiivisuuttaan: Mihin 

aika kuluu? Mitkä ryhmäjäse-

nyydet määrittävät arkea ja mi-

ten? Kuinka liikun? Mitkä seikat 

vaikuttavat liikunta-aktiivisuu-

teen? 

Muutosprosessia tukevat menetel-

mät: yksilötavoitteiden asettami-

nen, aktiivisuuden arvioiminen 

sekä vertaistyöskentely, jakaminen 

ja palaute. Lyhyen aikavälin yksilö-

tavoitteet asetetaan tulevalle ker-

ralle. Tavoitteet ovat pienten aktii-

visten valintojen tekemistä arjessa 

(autolla vs. jalan, hissi vs. portaat), 

Tavoitteet motivoivat. Tavoittei-

den julkistaminen ja sanominen 

ääneen edistää niiden saavutta-

mista. Arki realisoi liian haasta-

vat tavoitteet pitkäkestoisen pro-

sessin aikana. Tavoitteet muo-

dostuvat lopulta sellaisiksi, jotka 

tuottavat onnistumisia ja päte-

vyyttä. Ryhmä on turvallinen 
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istumisen vähentämistä (television 

katselu) sekä vähittäistä totuttelua 

säännöllisempään liikuntaan. Ta-

voitteet asetetaan jäsenen omista 

lähtökohdista ja ne kerrotaan muille 

paikka asettaa ja arvioida tavoit-

teita sekä suunnata toimintaa 

uudelleen. Vertaisuus auttaa ja-

kamaan ja peilaamaan omaa ti-

lannetta sekä luo uskoa myös 

vertaisten onnistuessa 

Liikunta-aktiivisuusmittari Liikunta-aktiivisuusmittari suun-

taa arkeen ja pieniin valintoihin 

sekä kaksi mittaria suhteessa 

johonkin arjen tärkeään henki-

löön mahdollistaen keskustele-

maan valinnoista toisen keskei-

sen ihmisen kanssa. Mittari on 

arvioinnin ja palautteen väline. 

Ei motivoi kaikkia, vaan saattaa 

myös syyllistää 

Tapaamisten toimintatapa: liikkumi-

nen (n. 30 min – 1 tunti) ja keskus-

teleminen (n. 1 tunti – 1 tunti ja 30 

min). 

Keskustella voi myös kävel-

lessä, esimerkiksi pareittain tai 

kolmen hengen ryhmissä. Piris-

tävä vaikutus. Antaa mallin 

myös omaan arkeen. 

Muuta Yksilöllisyys Ryhmätilanteessa jäsenet kulke-

vat omaa yksilöllistä reittiään, 

joka leimaa myös ryhmäproses-

sia. Hyppäyksiä ja oivalluksia ta-

pahtuu usein ryhmäistuntojen 

välissä. Erilaiset sisältöasiat ja 

lähestymistavat koskettavat ih-

misiä eri tavoin. Asia, joka toimii 

yhdelle, ei toimi toiselle. Ryhmä 

ja sen yksilöt yllättävät aina, 

etenkin jos ohjaaja antaa tilaa 

uusille tulkinnoille. Tila yksilölli-

syydelle tukee prosessia 

 

Sitouttamisen tunnuspiirteitä, mukailtu Rovio 2011, 43–44 
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Liite 2. Käyttäytymismuutoksen keskeisimmät osatekijät  

Taidot Taidot 
Pätevyys, kyvykkyys, taitojen arviointi 
Käytännön taitojen ja toimintatapojen kehittäminen 
Ihmissuhdetaidot 
Selvitytymiskeinot 

Itseä koskevat standardit 
Sosiaaliset roolit ja identiteetti 

Identiteetti 
Rajat ja roolit 
Ryhmä- / sosiaalinen identiteetti 
Ryhmän normit, sosiaaliset normit 
Luovuttaminen / sitoutuminen 

Pystyvyyden tunne 
Uskomukset omista kyvyistä 

Pystyvyyden tunne 
Kontrolli (esim. käyttäytymisen ja sosiaalisen ym-
päristön kontrolli) 
Koettu pätevyys 
Itseluottamus 
Voimaantuminen 
Itsetunto 
Koettu käyttäytymisen hallinta 
Optimismi / pessimismi 

Asenteet ja oletetut tulosodotuk-
set 
Seurauksiin liittyvät uskomukset 

Lopputulokseen liittyvä odotukset ja seuraukset 
Oletettu katumus (esim. repsahduksen jälkeen) 
Arviointi 
Seuraukset 
Asenteet 
Epävarmuus 
Vahvistukset / rangaistukset 
Kannusteet / palkinnot 
Uskomukset 
Epärealistinen optimismi 
Keskeiset / kriittiset / Muutokselle herkistävät ta-
pahtumat 
Tulosodotukset: fyysiset, sosiaaliset vai tunteisiin 
liittyvät; palkkiot / rangaistukset, kaukainen / lähei-
nen, arvostettu / ei-arvostettu, mahdollinen / mah-
doton, huomattava / huomaamaton, koettu riski / 
uhka 

Aikomus 
Motivaatio ja tavoitteet 

Aikomus ja aikomuksen vakaus / varmuus 
Tavoitteet 
Tavoitteenasettelu 
Tavoitteiden priorisointi 
Sisäinen motivaatio 
Sitoutuminen 
Kaukaiset ja lähellä olevat tavoitteet 
Transteoreettinen malli ja muutosvaiheet 

Ympäristön rajoitteet 
Ympäristö ja voimavarat 

Voimavarat / materiaaliset voimavarat (saatavuus 
ja johtaminen) 
Ympäristön painostukset 
Yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus 
Tietoisuus muista velvollisuuksista ja tehtävistä 

Normit 
Sosiaaliset vaikutteet 

Sosiaalinen tuki 
Sosiaaliset normit / ryhmän normit 
Sosiaalinen paine 
Ohjaus 
Sosiaaliset vertailut 
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Palaute 
Ristiriidat: kilpailevat vaatimukset, ristiriitaiset roolit 
Muutoksen hallinta 
Neuvottelu 

 

 

Käyttäytymismuutoksen keskeisimmät osatekijät, mukailtu Salmela ym. 2010, 212 
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Liite 3. Käyttäytymismuutoksen tekniikat ja niiden määritelmät 

Tekniikka Määritelmä eli toiminnan kuvaus 

1. Käyttäytymisen ja terveyden väliseen 

yhteyteen liittyvän tiedon tarjoaminen 

Yleistä tietoa käyttäytymisen riskeistä liit-

tyen esim. kuolleisuuteen tai sairastuvuu-

teen. 

2. Seurauksiin liittyvän tiedon tarjoaminen Tietoa toivotun tai ei-toivotun käyttäytymi-

sen hyödyistä ja haitoista. 

3. Toisten ihmisten hyväksyntään liittyvän 

tiedon tarjoaminen 

Tietoa siitä, mitä toiset ajattelevat henkilön 

käyttäytymisestä ja miten toiset suhtautui-

sivat käyttäytymismuutoksiin. 

4. Aikomuksen muodostaminen Kannusta henkilöä tekemään toimintapää-

tös tai asettamaan yleinen tavoite, esim. 

”Minä liikun enemmän ensi viikolla”. 

5. Esteiden tunnistaminen Käyttäytymiseen liittyvien esteiden tunnis-

taminen ja suunnitelma siitä, miten ne yli-

tetään. 

6. Yleisen kannustuksen tarjoaminen Anna tunnustusta tai palkitse henkilöä yrit-

tämisestä tai käyttäytymisen toteuttami-

sesta muilla terveyskäyttäytymisen alu-

eilla. 

7. Asteittaisesta etenemisestä sopiminen Aloittaminen helpolla tehtävällä. Vaikeus-

asteen lisääminen, kunnes kohdekäyttäy-

tyminen on saavutettu. 

8. Ohjeiden tarjoaminen Ohjeistusta siitä, miten toteuttaa käyttäyty-

mistä. 

9. Käyttäytymisen demonstrointi Asiantuntija näyttää henkilölle, miten käyt-

täytymistä voi oikeaoppisesti toteuttaa. 

10. Täsmällisen tavoitteen asettaminen Yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä 

henkilö tekee (käyttäytymisen taajuus, in-

tensiteetti tai kesto) ja missä olosuhteissa: 

missä, milloin, miten tai kenen kanssa. 

11. Tavoitteiden arviointi Aikomusten ja asetettavien/aiemmin ase-

tettujen tavoitteiden arviointi ja päivittämi-

nen. 

12. Käyttäytymisen omaseuranta Henkilöä pyydetään pitämään kirjaa koh-

teena olevasta käyttäytymisestä. 
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13. Suorituspalautteen tarjoaminen Tarjotaan tietoa kirjatusta käyttäytymisestä 

tai arvioidaan suoritusta suhteessa asetet-

tuihin standardeihin tai muiden suorituk-

siin. 

14. Kohdekäyttäytymisestä riippuvaisen 

kannustuksen tarjoaminen 

Anna tunnustusta, kannusta tai palkitse 

henkilöä kohteena olevan käyttäytymisen 

saavutuksista (vrt. kohta 6). 

15. Vihjeiden ja yllykkeiden hyödyntämi-

nen 

Ohjaa henkilöä tunnistamaan ympäris-

tössä olevia vihjeitä, jotka muistuttavat to-

teuttamaan käyttäytymistä (esim. tietty 

ajankohta päivässä). 

16. Käyttäytymissopimuksen tekeminen Sekä ammattilaisen että asiakkaan hyväk-

symä ja allekirjoittama sopimus (esim. al-

lekirjoitettu liikkumisresepti), jossa määri-

tellään suoritettava käyttäytyminen. 

17. Toimintaan kehottaminen Kehota henkilöä harjoittelemaan ja toista-

maan käyttäytymistä. 

18. Sosiaalisen vertailun mahdollistaminen Järjestä mahdollisuuksia toisten suoritus-

ten vertailuun. 

19. Sosiaalisen tuen tai sosiaalisen muu-

toksen suunnittelu (sosiaalisen tuen teo-

riat) 

Kehota henkilöä pohtimaan, miten muut 

ihmiset voisivat muuttaa käyttäytymistään 

tarjotakseen henkilölle apua tai sosiaalista 

tukea. 

20. Repsahdusten ehkäiseminen (repsah-

duksen ehkäisyn terapia) 

Kun muutos on aloitettu, auta tunnista-

maan sellaisia tilanteita, jolloin henkilö voi 

repsahtaa. Auta myös suunnittelemaan 

keinoja välttää ja hallita näitä tilanteita. 

21. Stressin hallinta (stressiteoriat) Voi sisältää erilaisia tekniikoita, jotka eivät 

liity muutoksen kohteena olevaan käyttäy-

tymiseen (esim. rentoutus). Tarkoituksena 

on vähentää muutoksesta aiheutuvaa 

stressiä ja ahdistusta. 

22. Motivoiva haastattelu Ohjaa henkilökohtaisen motivaation tutkis-

keluun. Tarkoituksena on muutosvastarin-

nan minimointi. 

 

Tunnistetut käyttäytymismuutoksen tekniikat ja niiden määritelmät, mukailtu Salmela ym. 

2010, 213 
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Liite 4. Osallistujakysely 

Hei, 
 
Kehitämme UniSportin Kohti aktiivista elämäntapaa -kurssia, joka on suunnattu tervey-
tensä kannalta liian vähän liikkuville korkeakouluopiskelijoille. Kurssin tarkoitus on saada 
osallistujat innostumaan liikunnan aloittamisesta ja kannustaa fyysisesti aktiivisemmaksi.  
 
Kurssilla järjestetään ryhmätapaamisia, joissa kokeillaan yhdessä ryhmän kanssa eri liik-
kumismuotoja ja keskustellaan hyvinvointia edistävistä aiheista. Ammattitaitoinen ohjaaja 
kannustaa ryhmäläisiä, antaa ohjausta ja tukea sekä motivoi liikkumisen aloittamiseen. 
 
Meille on tärkeää kuulla mielipiteesi, jotta kurssi olisi mahdollisimman houkutteleva. Kysy-
myksiin vastaaminen kestää 2 minuuttia. Vastaukset käsitellään ainoastaan kurssin kehit-
tämistarkoituksessa vastaajan henkilöllisyyttä tunnistamatta missään vaiheessa. 
 
Kiitos vastauksistasi! 
 
UniSport 
“Enemmän kuin liikuntaa”  
 

 

 

1. Kuinka aktiivisesti harrastat liikuntaa? Valitse itsellesi sopivin vaihtoehto. (Monivalinta) 

 Ei juuri mitään säännöllistä liikuntaa joka viikko. Vältän ylimääräistä ponnistelua, 
hyötyliikuntaa ja kävelyä. 

 Harrastan hyötyliikuntaa, kävelyä ja toisinaan liikuntaa niin että hikoilen tai hengäs-
tyn. 

 Harrastan säännöllisesti vapaa-ajan liikuntaa yli 2 kertaa viikossa. 
 
2. Kuinka pitkäkestoiseen kurssiin olisit valmis osallistumaan? (Monivalinta) 

● 3 kk kestoinen kurssi (8 tapaamista, ajankohta: lokakuu-joulu) 
● 4 kk kestoinen kurssi (10 tapaamista, ajankohta: lokakuu-tammikuu) 

 
3. Millaisten liikkumismuotojen kokeilusta olisit kurssilla kiinnostunut? Voit valita useam-
man vaihtoehdon. (Valintaruudut) 

● Luontoliikunta, retkeily 
● Pyöräily, kaupunkipyöräily 
● Sauvakävely, kävely 
● Lenkkeily, juoksu 
● Kuntosaliharjoittelun perusteet 
● Kahvakuulaharjoittelun perusteet 
● Kotikuntopiiri, ulkojumppa 
● Pallopelien perusteet (esim. sähly, lentopallo, koripallo, jalkapallo, futsal) 
● Mailapelien perusteet (esim. sulkapallo, tennis) 
● Tanssimuodot 
● Ryhmäliikunta 
● Sisäpyöräily, spinning  
● Jooga, pilates 
● Kamppailulajien perusteet (esim. kuntonyrkkeily, muut kamppailulajit) 
● Jokin muu, mikä? _________ 

 
4. Millaisista aiheista haluaisit luentoja ja ryhmäkeskusteluja? Voit valita useamman vaih-
toehdon. (Valintaruudut) 
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● Liikkumisen aloittaminen 
● Liikkumattomuuden syy 
● Liikkumisen ilon löytäminen 
● Terveysliikunnan perusteet 
● Arkiliikunnan hyödyt opiskelijalle 
● Repsahdusten käsittely 
● Terveellisen ravitsemuksen perusteet 
● Unen ja levon merkitys hyvinvoinnille 
● Motivaatio 
● Tavoitteiden asettaminen 
● Itsearmo 
● Itseluottamus 
● Ajanhallinta 
● Jaksaminen 
● Stressin/paineen sieto 
● Jokin muu, mikä? ___________  
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Liite 5. Stressitesti 

Stressitesti 
 

 
 

Ympyröi se vaihtoehto, joka parhaiten sopii tuntemuk-

sellesi. 
 

  
1= ei koskaan, 2=harvoin, 3= joskus, 4= usein, 5= aina 

 

  
Kuinka usein olet viimeisen kuukauden aikana:    

 
Reagoinut vihaisesti    1  2  3  4  5 

Huolestunut tulevaisuudesta    1  2  3  4  5 

Ikävöinyt tehdä jotain hauskaa   1  2  3  4  5 

Tupakoinut tai juonut enemmän kuin tavallisesti    1  2  3  4  5 

 

Kokenut:  

Päänsärkyä    1  2  3  4  5 

Levottomuutta     1  2  3  4  5 

Ärsyyntyneisyyttä 1  2  3  4  5 

Ahdistuneisuutta    1  2  3  4  5 

Alakuloisuutta  1  2  3  4  5 

Haluttomuutta      1  2  3  4  5 

Keskittymisvaikeuksia   1  2  3  4  5 

Vaikeutta tehdä päätöksiä 1  2  3  4  5 

Huonoa omatuntoa liian vähäisestä ajasta perheelle   1  2  3  4  5 

Nukahtamisvaikeuksia 1  2  3  4  5 

Ruokahaluttomuutta 1  2  3  4  5 

Muistihäiriöitä    1  2  3  4  5 

 

Särkyä tai kipua: 1  2  3  4  5 

Niskassa    1  2  3  4  5 

Hartioissa/Olkapäissä    1  2  3  4  5 

Yleistä lihaskipua 1  2  3  4  5 
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Tuntenut: 
 

Tunneperäisesti tyhjää oloa töiden jälkeen  1  2  3  4  5 

Uupuneisuutta töiden jälkeen    1  2  3  4  5 

Töiden ajatteleminen väsyttää   1  2  3  4  5 

Töiden tuloksella ei ole merkitystä  1  2  3  4  5 

Väkinäiseltä työskennellä erittäin kovasti   1  2  3  4  5 

Tuntenut ettei voi kontrolloida tai vaikuttaa            1  2  3  4  5 

 

Laske tuloksesi yhteen! 

 

Alhaisin tulos = 26   Korkeimmat pisteet = 130 

 

Alle 50 - Hyvä 

 

50 – 75 – Aika muutokselle ennen kuin tulee tavaksi 

 

76–100 – Sinun täytyy nopeasti tehdä jotain tilanteellesi 

 

101-125 – Punainen lippu  

 

 

 

 

 

Stressitesti, mukailtu Campushallen 2018 


