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The exercise recommendations for university sport emphasize the need to increase physical activity, for
example by taking regular breaks. SportUni, which is responsible for the sports services of Tampere University, wants to actively promote the wellbeing of students. This qualitative study examines material collected
using five theme interviews. The material was analyzed using abductive content analysis.
The purpose of this study was to develop and trial a break exercise program in collaboration with OneMinuteSport. The program was tested with selected Tampere University of Applied Sciences students to
discover how the participants experienced it. The aim of the study was to develop a break exercise model
for Tampere University of Applied Sciences based on the research results.
The results indicated that break exercise increased the students' welfare and assisted them in managing
their studies. Increased blood flow, heartrate and improved muscle elasticity and flexibility were among
the main physical impacts mentioned. The break exercise also relieved pain in some cases. The cited psychological effects were better mood, relaxation and less fatigue. Moreover, the students’ levels of concentration, vitality and reading comprehension also improved. The social impact of the break exercise for students remained minor.
In addition, it was revealed that the break exercise sessions increased the joy of movement as well as the
amount of recreational exercise taken by the students. According to the results it is important to include
exercise in the curriculum and to provide breaks during classes. Furthermore, it was shown that by influencing attitudes, is possible reform established practices. The results also support the notion that exercise
increases the quality of life in many ways.
Overall, the research outcomes revealed the positive experience of SportUni`s versatile and inexpensive
services. In order to develop these activities investment in marketing and information sharing would be
necessary. There is also a need to create a SportUni application to bring the break exercise program into
everyday life. The development proposals also highlighted the students' wish to create a more sportive
environment, for example by introducing exercise locations.
Based on the research results, a break exercise model was developed for Tampere University of Applied
Sciences. The adoption of the break exercise model is recommended. The aim of further research is to pilot
this model and evaluate its effectiveness. The development proposals also highlight the need to design a
national break exercise program for universities, thus achieving more exercise-friendly universities.

Alkusanat
Matka opinnäytetyön alun suunnitelmista tähän päivään on ollut hyvin antoisa, mielekäs ja opettavainen. Opinnäytetyön tekeminen on vaatinut paljon aikaa ja asioiden sekä työn priorisointia.
Kokemukset ja muistot tästä ajasta jää mieleeni.
Yksin tämä ei olisi ollut mahdollista. Erityiskiitos Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoille,
jotka lähtivät ilomielin mukaan opinnäytetyö-projektiini. Tapaamiset ja keskustelut opiskelijoiden
kanssa olivat innostavia. Kiitokset SportUnin liikuntapäälliköille, jotka ovat joustaneet opinnoissani ja kannustaneet sekä neuvoneet opinnäytetyön tekemisessä. Kiitos myös Kajaanin ammattikorkeakoulun ohjaavalle opettajalleni perusteellisesta paneutumisesta opinnäytetyön ohjaamiseen sekä vertaisparilleni tuesta. Lisäksi haluan kiittää OneMinuteSportia hyvästä yhteistyöstä ja
ideoiden jakamisesta. Lopuksi suuret kiitokset perheelleni ja läheisilleni kannustavasta tuesta ja
kiireiden ymmärtämisestä.
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1

Johdanto

Korkeakoululiikunnan päivitetyt suositukset vuonna 2018 painottavat uutena asiana päivittäisen
istumisen vähentämistä sekä korkeakouluympäristön liikunnallistamista. Suosituksissa todetaan,
että korkeakoulujen toimintakulttuuria muutetaan siten, että se tukee päivittäisen istumisen vähentämistä, helppoa ja luontevaa työskentelyasentojen vaihtamista sekä matalan kynnyksen fyysisen aktiivisuuden edistämistä. Suositusten toteuttamiseksi ehdotetaan, että kaikki istuen tapahtuva opetusaika on korkeintaan 45 minuuttia ja sen jälkeen olisi pidettävä tauko. Korkeakouluympäristön liikunnallistamista pyritään suositusten mukaan lisäämään myös muissa kuin korkeakoulun liikuntatiloissa. (Korkeakoululiikunnan suositustyöryhmän loppuraportti 2018, 15-17.)
Tällä hetkellä Suomi on Euroopan istuvimpia maita. Liiallinen istuminen ei ole vain liikunnan puutetta, koska aktiiviset liikunnan harrastajat voivat myös saada istumisesta erilaisia terveyshaittoja.
Ylipaino ja siihen liittyvä suuri vyötärön ympärysmitta ovat yksi istumisen terveyshaitoista. Tämä
voi johtaa aineenvaihduntasairauksiin, kuten diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään. Lisäksi
liiallisen istumisen on todettu olevan yhteydessä sydän- ja verisuonisairauksiin sekä ennenaikaiseen kuolleisuuteen. Yhtäjaksoinen ja pitkä istuminen on erityisen haitallista. Sen on todettu vaikuttavan myös tuki- ja liikuntaelimistön rakenteisiin, kuten välilevyjen ja nivelien rappeutumiseen. (Heiskanen 2014; Helajärvi, Pahkala, Raitakari, Tammelin, Viikari & Heinonen 2013, 51-56;
Husu, Paronen, Suni & Vasankari 2011, 37; Pesola 2013, 18-19; Pesola, Pekkonen & Finni 2016,
1964-71.)
Sosiaali- ja terveysministeriön 2015 julkaisun mukaan yhteiskuntamme on muuttunut vuosien aikana istumapainotteisemmaksi. Niin kouluissa kuin työpaikoilla työ tapahtuu istuen. Päivittäinen
ja yhtäjaksoinen istuminen on yhteydessä hengityselimistön sairauksiin, depressioon ja tuki- ja
liikuntaelin ongelmiin. Suomalaisilla nuorilla runsas istuminen on jo johtanut niska- ja selkävaivojen esiintymisen kasvuun. Suomessa on eletty poikkeusolosuhteissa koronaepidemian vuoksi
maaliskuusta 2020 alkaen. Työterveyshuollon erikoislääkärin Leena Järvisen ja Terveystalon
Länsi- ja Keski-Suomen johtava työterveyslääkäri Kaisu Norbäckin mukaan erilaiset liikuntaelimistön vaivat, kuten niska-hartiaseudun ja selän ongelmat, ovat lisääntyneet tänä aikana. Tähän on
vaikuttanut sekä liikkumattomuus että huono työergonomia. Edellä mainittujen asiantuntijoiden
mukaan tämä on estettävissä pitämällä riittävästi taukoja, joiden aikana liikkuu. (Aikkila 2020;
Bäckmand & Vuori 2010, 87; Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.)
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Noustessa istumasta seisomaan energiankulutus kasvaa 13-100% ja samalla aktivoituvat suuret
asentoa ylläpitävät lihakset. Seistessä verenkierto vilkastuu, aivot saavat tarvitsemaansa happea
ja mieli voi paremmin. Lisäksi selkäranka on luonnollisessa asennossa seistessä. Cuckoo workout
-taukoliikuntasovelluskokeiluun osallistuneiden mukaan taukoliikunnan hyötyinä koettiin tarmokkuuden lisääntyminen ja palautumisen tehostuminen. Lisäksi tutkimuksen vastaajat nimesivät, että aktiviinen taukoliikunta vähensi rasittuneisuutta, väsymystä, kipuilua sekä muistamattomuutta. (Pesola 2013, 83; Punakallio, Halonen, Pehkonen, Turpeinen, Turunen, Remes, Lusa &
Miranda 2018, 3-4, 77-78, 87-88.)
SportUni vastaa Tampereen korkeakouluyhteisön liikuntapalveluista. Korkeakouluyhteisöön kuuluvat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen Yliopistot. Noin 23 % korkeakouluyhteisön
opiskelijoista ja henkilöstöstä käyttää SportUnin palveluita. Toiminnan tarkoitus on tarjota mahdollisimman laadukkaita ja monipuolisia liikuntapalveluita Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoille ja henkilöstölle. Kaasalaisen ja Saaren (2019) tekemässä korkeakouluopiskelijoille suunnatussa tutkimuksessa selvisi, että noin neljänneksellä opiskelijoista liikuntasuositukset eivät
täyttyneet, vaikka 63 % ilmoitti liikkuvansa korkeakoululiikunnan ulkopuolella. Kaasalaisen ja Saaren (2019) mukaan liikuntapalveluiden säännöllisiä käyttäjiä oli yliopistoissa 18 prosenttia ja ammattikorkeakouluissa ainoastaan seitsemän prosenttia.
Tämän opinnäytetyön kirjoittaja on tehnyt vuosia liikunta-alan töitä ja huomannut, että monen
nuoren aikuisen kunto on heikko. Tämä on tullut esille arkisissa kohtaamisissa niin työelämässä
kuin vapaa-aikana. Useat nuoret aikuiset treenaavat säännöllisesti, mutta arkiaktiivisuus on jäänyt heikommalle. Tämä on mielenkiintoinen asia. Onko niin, että opiskelijat eivät huomaa arki- ja
taukoliikunnan hyötyjä? Vai onko opiskelukulttuuri vanhanaikainen ja istumapainotteinen? Toisaalta voidaan ajatella, että uudet toimintatavat, esimerkiksi säännöllinen taukoliikunta tunneilla,
eivät ole olleet riittävästi esillä. Olisiko muutos mahdollinen? Ainakin opinnäytetyön kautta on
mahdollisuus nostaa taukoliikunnan hyödyt esille korkeakouluopiskelijoille ja -henkilöstölle ja
mahdollisesti joku pysähtyy miettimään omaa hyvinvointiaan.
Opinnäytetyön tekijä on aidosti kiinnostunut opiskelijoiden eli omien asiakkaiden hyvinvoinnista.
Tämän opinnäytetyön tekijän on tärkeää saada lisää kokemusta ja tietoa mahdollisuudesta lisätä
opiskelijoiden liikkumista ylipäänsä sekä jaksamista luennoilla, esimerkiksi taukoliikunnan keinoin. Tämä palvelisi koko työyhteisöä. Opiskelijoille suunnattua SportUnin liikuntapalveluita tulee
tuoda lähemmäksi arkea ja opinnäytetyön avulla voidaan myös SportUnin näkyvyyttä lisätä. Jatkuvalla istumisella on haitallisia vaikutuksia, ja taukoliikunnalla niitä voidaan ennaltaehkäistä.
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Tämän tutkimuksen idea syntyi opinnäytetyön tekijän halusta kehittää oman työpaikkansa, SportUnin, liikuntapalveluja. Tavoitteena oli kehittää Tampereen korkeakouluyhteisön liikuntapalveluita luomalla taukoliikuntamalli. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli laatia ensimmäisenä Suomessa korkeakouluasteen opiskelijoille suunnattu avoin ja maksuton taukoliikuntaohjelma yhteistyössä OneMinuteSportin kanssa. Tutkimuksessa järjestettiin opiskelijoille syyskauden 2019
aikana viikon kestävä taukoliikuntakokeilu ja sen jälkeen kysyttiin kokemukset siitä. Tutkimuskysymykset ohjasivat vastauksiin, minkälaisia vaikutuksia säännöllisellä taukoliikunnalla on opiskelijan hyvinvointiin ja oliko säännöllisellä taukoliikunnanalla muita vaikutuksia. Lisäksi haluttiin selvittää opiskelijoiden kokemukset OneMinuteSport -sovelluksesta sekä ajatukset siitä, minkälainen taukoliikuntamalli soveltuu Tampereen ammattikorkeakouluun.
Tässä opinnäytetyössä keskitytään nimenomaan opiskelijoiden antamaan palautteeseen taukoliikuntajaksosta. Kokemuksia analysoidaan tarkasti laadullisella menetelmällä ja näiden tulosten
perusteella kehitetään uusi taukoliikuntamalli Tampereen ammattikorkeakouluun. Malli tulee
hyödyntämään SportUnin liikuntapalveluita lisäämällä ja monipuolistamalla sen palvelutarjontaa.
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Kohdeorganisaation ja yhteistyökumppanin esittely

Tämä tutkimus on työelämälähtöinen. Tämän tutkimuksen kohdeorganisaatio on Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Tampereen korkeakouluyhteisön liikuntapalveluista vastaava SportUni.
Uuden mallin luominen kehitettiin yhteistyössä OneMinuteSportin kanssa.

2.1

Tampereen korkeakouluyhteisö

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista, jossa
opiskelijoita on tällä hetkellä yli 13 000. Painopisteenä ovat hyvinvointi- ja terveys, talous ja tuotanto sekä oppimisen ja luovuuden edistäminen. Yksi toiminta-ajatuksista on varmistaa opiskelijoille mahdollisimman parhaat oppimismahdollisuudet. Visiona 2020 vuodelle on tuottaa parasta
ammatillista korkeakoulutusta Suomesta maailmalle. Arvoina Tampereen ammattikorkeakoulussa ovat yhteisöllisyys, kestävä kehitys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen sekä osaamisen
ja yrittämisen arvostaminen. (Tampereen ammattikorkeakoulu 2020.)
Tampereen ammattikorkeakoulun organisaatio koostuu seitsemästä osaamisyksiköstä ja neljästä
muusta toimintayksiköstä. Osaamisyksiköt ovat Hyvinvointi- ja terveysteknologia, Liiketoiminta,
Media, musiikki ja taide, Pedagogiset ratkaisut, Rakennettu ympäristö ja biotalous, Teollisuusteknologia ja Terveys. Toimintayksiköt ovat Henkilöstö ja viestintäpalvelut, Liiketoimintapalvelut, TKI
ja maksullinen palvelutoiminta sekä Koulutuksen ja oppimisen palvelut, johon myös Liikuntapalvelut kuuluvat. Tampereen ammattikorkeakoulun vastaavana toimii yksikön rehtori. (Tampereen
ammattikorkeakoulu 2020.)
Tampereen ammattikorkeakoulun lähihistoriasta mainittakoon, että pääomistajuus siirtyi Tampereen kaupungilta Tampereen korkeakoulusäätiölle. Vuoden 2019 alusta Teknillinen yliopisto ja
Tampereen yliopisto yhdistyivät ja myöhemmin mukaan korkeakouluyhteisöön liittyi Tampereen
ammattikorkeakoulu. Lopullinen organisaatioyhdistyminen on vielä osittain kesken, mutta liikuntapalvelut siirtyivät huhtikuun 2020 alusta Tampereen ammattikorkeakoulun alaisuuteen. Organisaatiomuutos ei näy toiminnassa asiakkaille. (Tampereen ammattikorkeakoulu 2020.)
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2.2

SportUni

Tampereen korkeakouluyhteisön liikuntapalveluista vastaa SportUni. Laadukkaat ja monipuoliset
liikuntapalvelut ovat suunnattu sekä opiskelijoille että henkilöstölle. Liikuntapalvelut ovat käytössä kolmella eri kampuksella: Kaupissa, Hervannassa ja Keskustassa. Kuntosalit, ryhmäliikunnat
sekä palloilu sisältyvät liikuntamaksuun, joka on opiskelijalle 75 euroa vuodessa. Kuntosaleja on
yhteensä viisi ja tämän lisäksi Hervannan ja Keskustan kampukselta löytyy ulkokuntosali. Ryhmäliikuntaa tarjotaan keskimäärin 70 tuntia viikossa. Ryhmäliikunnat on jaettu sisällön perusteella
kehonhuolto-, lihaskunto- ja aerobiseen tuntiin. Monipuolisia ryhmäliikuntatunteja järjestetään
asiakkaiden toiveiden pohjalta ja suosittuja tunteja ovat esimerkiksi pump, spin, puntti, zumba ja
pilates. (SportUni 2020.)
Lisäpalveluina SportUni tarjoaa erilaisia kursseja sekä yksilö- ja ryhmäpalveluita. Tällä hetkellä
suosittuja ja toivottuja kursseja ovat erilaiset tanssikurssit, kuten twerk ja paritanssi. Lisäksi kuntonyrkkeily ja ilma-akrobatia ovat haluttuja kursseja vuodesta toiseen. SportUnilla on tällä hetkellä yksi Personal Trainer, joka vastaa yhdessä liikuntakoordinaattoreiden kanssa yksilö- ja ryhmäpalveluista. Näihin sisältyvät yksilöllinen kuntosaliohjaus, Personal Training, ryhmänohjaus
sekä liikuntaneuvonta. (SportUni 2020.) Tämän opinnäytetyön tekijä työskentelee vakituisessa
työsuhteessa Kaupin liikuntakeskuksessa liikuntakoordinaattorina ja vastaa liikuntapalveluiden
kehittämisestä yhdessä liikuntatiimin kanssa.
SportUni tekee vahvaa yhteistyötä korkeakouluyhteisön kolmen eri urheiluseuran kanssa ja tarjoaa näille seuroille vakiovuoroja maksutta. SportUnin jäsen voi osallistua korkeakouluyhteisön
urheilu- ja liikuntaseurojen toimintaan. Seuroissa voi harrastaa joko matalalla kynnyksellä tai aktiiviurheilijana erilaisia lajeja. (SportUni 2020.)
SportUni on sekä kansallisten että eurooppalaisten korkeakoulujen liikuntatoimien verkoston jäsen. Toiminta on ENAS:issa (European Network of Academic Sports Services) kansainväistä ja tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisäksi SportUni
on verkostoitunut muiden korkeakoululiikunta toimijoiden kanssa. Opiskelijoiden Liikuntaliiton
järjestämät vuosittaiset verkostotapaamiset ympäri Suomea vahvistavat yhteisöjen jäsenten keskinäistä vuoropuhelua ja edesauttavat jäseniä omassa työssään. Tapaamisten päätavoite on kehittää opiskelijoiden ja henkilöstön liikuntamahdollisuuksia. (Opiskelijoiden Liikuntaliitto 2020;
SportUni 2020.)
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2.3

OneMinuteSport

Yhteistyökumppani tässä tutkimuksessa on OneMinuteSport, joka on suomalainen innovaatio.
Tärkeimpänä tavoitteena liikuntasovelluksella on saada oppilaat liikkumaan koulupäivän aikana.
OneMinuteSport -liikuntasovellus on tällä hetkellä käytössä ala- ja yläkouluissa sekä lukioissa.
OneMinuteSport kuuluu osana SpinnoSport suomalaista yritystä. (OneMinuteSport 2020.)
Liikuntasovelluksen tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat eri lajeihin ja liikuntamahdollisuuksiin,
kuten nyrkkeilyyn, tanssiin ja voimisteluun. Oppilailla on mahdollisuus tämän sovelluksen kautta
löytää itselleen sopiva liikkumisen muoto tai jopa vakituinen harrastus. Sovellus edesauttaa jopa
liikkumattomien oppilaiden haluun liikkua ja näin lisää päivään aktiivisuutta. (OneMinuteSport
2020.)
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3

Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat

Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjeistuksessa korostetaan sitä, että ilman teoreettista viitekehystä tutkimusta ei voida arvioida. Aikaisempia tutkimuksia ja niiden tulosta tulee
arvioida ja hyödyntää, jolloin saadaan esille se, miten tutkittava ilmiö jäsentyy. Teoreettisen viitekehyksen tehtävä on esimerkiksi edistää sen ymmärtämistä ja auttaa arvioimaan tehtyä tutkimusta. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2020c.)

3.1

Liikunta osana opiskelijanuoren elämää

Liikunnalla on monen tutkimuksen mukaan todettu olevan paljon myönteisiä vaikutuksia. Useimmat liikunnan terveysvaikutukset eivät varastoidu, vaan niiden ylläpitäminen vaatii säännöllisyyttä. Säännöllinen liikunta ennaltaehkäisee sairauksia ja ylläpitää fyysistä terveyttä. Liikunta vaikuttaa myönteisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tuo ihmiselle fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi myös myönteisiä kokemuksia sosiaalisista tilanteista. (Matarma 2012, 27-28, 4148; Vasankari 2010, 63-66.)
Aikuinen voi tulla liikkujan polulle missä elämänvaiheessa tahansa. Toiset kaipaavat tukea harrastukselleen, toiset ovat omatoimisia. Liikunnan kannalta haastavia elämäntilanteita ovat esimerkiksi opiskelemaan pääsy tai perheen perustaminen. Liikunta ja fyysinen aktiivisuus edistävät monella tapaa ihmisen hyvää elämää ja sen toteutumista. Ihmisen tulee kuitenkin haluta ymmärtää
liikkumisen ja hyvinvoinnin yhteys, jotta liikkumiseen sitoutuu ja siitä tulee osa elämää. (Kauravaara 2018, 10, 17-18.)

3.1.1

Aikuisten liikkumisen suositus

Useissa eri maiden tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että väestö istuu päivittäin paljon. Vähäisen
liikkumisen lisäksi myös paikallaan olo on hyvin tavallista. UKK -instituutti hyödynsi Yhdysvalloissa
laadittua laajaa tutkimuskatsausta, jonka mukaan pienikin määrä liikuntaa on parempi kuin ei yhtään. Uudistuneissa suosituksissa ei ole enää mainittu vähintään kymmenen minuutin kestävää
liikkumista, vaan kaikki liikuskelu on suositeltavaa. Joka päivä tulee tauottaa paikallaan oloa tai
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liikuskella muuten vaan. Suositusten mukaan mitä enemmän tauotat tai liikuskelet, sitä parempi.
(Suni, Husu, Jussila, Mänttäri, Aittasalo, Rinne, Taulaniemi & Vasankari 2019, 8-11.)
Aikuisten liikkumisen suositus 18-64 -vuotiaille sisältää riittävän liikkumisen määrän viikossa. Suositusten mukaan aikuisen ihmisen tulisi harrastaa rasittavaa tai reipasta liikkumista sekä lihaskuntoa ja liikehallintaa vahvistavaa liikuntaa. Uusien UKK-instituutin suositusten mukaan liikkuminen
on rasittavaa, jos puhuminen on hankalaa hengästymisen takia. Rasittavaa liikuntaa tulisi harrastaa 1 tunti ja 15 minuuttia viikossa. Vaihtoehtoisesti reipasta liikkumista, jossa pystyy puhumaan
hengästymisestä huolimatta, tulisi harrastaa 2 tuntia ja 30 minuuttia. Edellisen lisäksi suositus
kehottaa harjoitella lihaskuntoa ja liikehallintaa vähintään kaksi kertaa viikossa toimintakyvyn ylläpitämiseksi. (UKK-instituutti 2020.)
Liikuntasuosituksessa ehdotetaan, että ihminen liikkuu aina, kun se on mahdollista. Jokainen askel on hyväksi, esimerkiksi matkat kauppaan tai työpaikalle tulisi mennä kävellen. Myös kotiaskareet ja esimerkiksi pihatyöt kerryttävät päivän aktiivisuutta. Suosituksissa myös korostetaan unen
tärkeyttä. Unen aikana aivot jäsentävät ajatuksia ja palautuminen rasituksesta on helpompaa.
Ensimmäistä kertaa liikuntasuosituksessa otetaan esille taukojen merkitys ihmisen terveyteen.
Suosituksessa todetaan, että liikuskelu aktivoi lihaksia ja lisää tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointia. Tauottamalla myös kehon kuormitus vähenee. Alla olevassa kuvassa on esitetty pyramidissa
UKK -instituutin viikottainen liikkumisen suositus 18-64 -vuotiaille. (UKK-instituutti 2020.)

Kuva 1. UKK -instituutin viikoittainen liikkumisen suositus 18-64 -vuotiaille.
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Aikuisten liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille uudistettiin lokakuussa 2019. UKK-instituutin tekemä liikuntasuositukset 18-64 -vuotiaille ovat ammattilaiselle merkittävä apu. Sen avulla liikunta-alan ammattilainen voi suunnitella ja ideoida erilaisia palveluita. Suosituksia voidaan hyödyntää myös suunnitellessa esimerkiksi koulu- tai työpäivään aktiivista arkea. (UKK-instituutti
2020.)

3.1.2

Korkeakoululiikunta

Korkeakoulut ovat tällä hetkellä ainoa suomalaisen koulutusjärjestelmän osa, jossa liikunnalla ei
ole virallista asemaa. Tämä on johtanut siihen, että korkeakouluissa liikuntaolosuhteisiin panostetaan hyvin eri tavalla. Toisaalta tiedetään, että korkeakoululiikunta edistää opiskelukuntoa eli
opiskelijan fyysistä ja psyykkistä jaksamista. Siksi olisi erityisen tärkeää kiinnittää huomiota opiskelijan terveys- ja liikuntatottumuksiin sekä stressinhallinnan keinoihin. (Kunttu, Komulainen,
Makkonen & Pynnönen 2011, 143-144.)
Korkeakoululiikunnalla tuetaan suuressa määrin yhteisöllisyyttä terveyden edistämisen lisäksi.
Korkeakoululiikunta lisää opiskelijan hyvinvointia, kun opiskelijalla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa ryhmässä ja luoda uusia ystävyyssuhteita sekä sosiaalista tukiverkkoa. Oman opiskeluryhmän ulkopuolelta voi opiskelija löytää liikunnan kautta mieluisan yhteisön. Korkeakoululiikunnan
tavoitteena on tutustuttaa opiskelijoita toisiinsa. (Eduskunnan valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta 22/2018, 10; Pantzar 2013, 49-56.)
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa 2016 selvitettiin istumisen määrää arkipäivisin.
Ammattikorkeakouluopiskelijoilla runsas istuminen on tavallisempaa kuin esimerkiksi yliopistoopiskelijoilla. Selvitykseen vastanneet opiskelijat ilmoittivat, että istuvat keskimäärin 10,75 tuntia
vuorokaudessa. Miehet istuivat 45 minuuttia naisia enemmän arkipäivisin. Samaisessa selvityksessä kävi ilmi, että merkittävä osa korkeakouluopiskelijoista, miehistä 8% ja naisista 6%, eivät
harrasta lainkaan liikuntaa. Vastanneista 26% harrasti kuntoliikuntaa ainakin neljä kertaa viikossa.
(Kunttu, Pesonen & Saari 2016, 48-51, 85.)
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3.2

Hyvinvointi

Hyvinvoiva ja toimintakykyinen ihminen on jokaisen maan keskeinen voimavara. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää tietoa suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niiden jakautumisesta,
kehityksestä sekä hyvinvointipolitiikan asemasta. Vuoden 2018 tuloksen mukaan suomalaisten
hyvinvointi on hyvällä tasolla. Hyvinvointi on monitahoinen käsite. Arkikielessä se ymmärretään
usein mielihyvään ja nautintoihin liittyvänä assosiaationa, kun taas tutkijat käsittävät termin kattavammin. Hyvinvointi sisältää ihmisenä olemisen aineellisen perustan lisäksi myös terveyden,
sosiaaliset suhteet ja sosiaalisen identiteetin. (Kestilä & Karvonen 2019, 3, 96; Koponen, Borodulin, Lundqvist, Sääksjärvi & Koskinen 2018, 1.)

3.2.1

Hyvinvointi yhteiskunnan ja yksilön kannalta

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (2020) mukaan hyvinvointi määritellään siten, että se jaetaan
kolmeen eri osa-alueeseen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin tai
elämänlaatuun. Hyvinvointikäsite voi olla yhteisöhyvinvointia, joka tarkoittaa sellaisia hyvinvoinnin osa-alueita kuten elinolot, toimeentulo, työllisyys ja työolot. Edelleen samassa määrittelyssä
todetaan, että yksilöhyvinvoinnin osa-alueet sisältävät itsensä toteuttamisen, sosiaaliset suhteet,
onnellisuuden ja sosiaalisen pääoman.
Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n tekemän selvityksen (2007, 14) mukaan hyvinvointia tulisi tarkastella kokonaisuutena, joka koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta. Näiden
tulisi olla jossain määrin tasapainossa toistensa kanssa. Selvityksessä todetaan, että hyvinvoiva
ihminen on riittävän terve ja jaksaa suoriutua päivittäisistä tehtävistään. Samaisen selvityksen
mukaan hyvinvoiva ihminen on toiminta- ja työkykyinen ja hyvinvoiva opiskelija on opiskelukykyinen.
Yksilön arkielämään ja hyvinvointiin liittyvät pidemmän aikavälin muutokset eivät ole saaneet riittävää huomiota. Valitettavasti yksilön subjektiiviseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ei ymmärretä riittävän hyvin. Suomessa yksilö saa ja joutuu tekemään enemmän elämäänsä ja hyvinvointiinsa liittyviä päätöksiä kuin aikaisemmin. Esimerkiksi valinnat työstä, harrastuksesta ja ihmistä,
kenen kanssa haluaa viettää vapaa-aikaa, ovat omia valintoja. Toisaalta yksilö voi valita houkuttelevia valintoja, jotka saattavat parantaa lyhyellä aikavälillä hänen omaa hyvinvointiaan, mutta
vähentää pidemmällä aikavälillä omaa tai muiden kokemaa hyvinvointia. Esimerkkeinä voidaan
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nostaa esiin ravitsemus ja liikunta sekä ylipainosta johtuvat elintasosairaudet. (Hämäläinen 2006,
8, 13, 34-35.)

3.2.2

Liikunnan vaikutus opiskelijanuoren kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Eduskunnan valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta (22/2018, 6) toteaa, että liikunta vaikuttaa myönteisesti fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Liikuntalain (L 390/2015)
tavoitteena on edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä. Lain (L 390/2015) tavoitteena on edistää
fyysistä aktiivisuutta, joka on elämän eri vaiheissa terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa.
Opetusministeriön tekemän Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010 luvulla (2008, 76-77) -selvityksen
tavoitteena oli parantaa korkeakouluyhteisöjen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
Toimenpidesuosituksena nimettiin esimerkiksi hyvinvointistrategian laatiminen ja markkinointiin
panostaminen, jotta opiskelijat osallistuvat oman hyvinvointinsa edistämiseen. Vienon ja Villan
(2017) tekemän ja Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman opiskelijoiden hyvinvointitutkimukset 2017 selvityksen mukaan korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja siihen liittyvän
yhteisöllisyyden selvitystä pitäisi tarkentaa valtakunnallisilla tiedonkeruumenetelmillä.
Korkeakoulun opiskelijoille tehdyn tutkimuksen mukaan liikunnan merkitys näkyi opiskelijoiden
oman kokemuksen mukaan kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Opiskelijat kokivat, että mitä
enemmän he harrastivat liikuntaa, sitä enemmän fyysinen hyvinvointi lisääntyi. Lisäksi henkisen
hyvinvoinnin osa-alueet, kuten itsetietoisuus ja pyrkimys kehittää itseään, vahvistuivat liikkuessa
säännöllisesti. Korkeakouluopiskelijat olivat sitä mieltä, että liikunta on elämänhallintaan arvokas
keino, jolla saavuttaa esimerkiksi tasapainon ja hyvän olon tunteen. (Grenman, Oksanen, Löyttyniemi, Räikkönen & Kunttu 2018.)
Francken (1998) mukaan on pystytty osoittamaan, että liikunta on hyvin tärkeä fyysiselle hyvinvoinnille. Se pitää sisällään esimerkiksi liikunnan vaikutuksen siihen, että se vahvistaa tuki- ja liikuntaelimistöä ja hengitys- ja verenkiertoelimistöä. Liikunta myös tukee painonhallintaa ja parantaa unen laatua. Liikunnan vaikutus psyykkiselle hyvinvoinnille on Francken (1998) mukaan yhteydessä myös työkykyyn ja monet tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi stressitaso laskee liikunnan vaikutuksesta. Psyykkinen hyvinvointi näkyy ihmisen terveempänä itsetuntona ja
myönteisempänä minäkuvana. Liikunnan on todettu vähentävän ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Myös Järvi (2001) osoitti tutkimuksessaan, että liikunta lisäsi hyvinvointia sekä tyytyväisyyttä elämään ja vastaajat kokivat liikunnan vaikuttaneen myönteiseen kokemukseen elämän
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tarkoituksesta. Edelleen Järven (2001) tutkimuksen tuloksena itseluottamus lisääntyi ja mieliala
parani liikunnan myötä. Myös työyhteisön henki parani. Säännöllisen liikunnan kautta ihminen
oppii ottamaan huomioon toiset ja saa paremmat vuorovaikutustaidot. (Alapappila 2018; Francke
1998, 2; Järvi 2001, 53-56; Terve Koululainen 2020.)

3.3

Aktivointi liikuntaan

Vähäinen fyysinen aktiivisuus on yhteiskunnallinen ilmiö, vaikka liikunnan myönteiset vaikutukset
ymmärretään yksilö- ja väestötasolla. Vain pieni osa Suomen kansalaisista liikkuu terveytensä
kannalta riittävästi. Mikäli fyysistä aktiivisuutta halutaan yhteiskunnassa lisätä, tarvitsee koulutus-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristö- ja liikennepolitiikka osallistaa mukaan uudistamiseen.
Monipuoliset liikuntapalvelut ja aktiivisuuteen kannustava ympäristö mahdollistaa liikkumisen
kaikille, myös heikoimmassa asemassa oleville ihmisille. (Valtion liikuntaneuvosto 2020; Valtion
liikuntaneuvosto 2019, 7.)

3.3.1

Yhteiskunnan näkemys liikuntamyönteisemmästä opiskelusta

Eduskunnan valtioneuvoston tekemä selonteko toteaa, että suomalainen koulutusjärjestelmä on
tärkeä ja toimiva opiskelijoiden systemaattiseen liikunnan edistämiseen. Asiantuntijoiden mukaan koulutusjärjestelmän tulee kaikille koulutusasteille luoda älykkäät, asianmukaiset ja myönteisesti kannustavat ja koukuttavat liikunta- ja fyysisen aktiivisuuden olosuhteet. (Eduskunnan
valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta 22/2018, 6.) Opiskelijoiden Liikuntaliiton mukaan
korkeakouluyhteisö edistää fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa. Korkeakoululiikunnan merkitys on
erityisen keskeinen yhteisöllisyyden lisääjänä sekä opiskelukyvyn ja terveyden edistäjänä. Liikuntapalvelut eri korkeakouluissa tulisi olla yksilön tarpeet huomioiva. Samalla olisi tärkeää pyrkiä
tarjoamaan kattavia ja monipuolisia liikuntapalveluita sekä kehittämään erilaisia kannusteita. Tällöin voidaan yhteiskunnallisesti vaikuttaa opiskelijan opiskelukykyyn sekä tulevaisuuden työkykyyn. (Opiskelijoiden Liikuntaliitto 2012.)
Korkeakouluopiskelijoiden päivä sisältää keskimäärin 10 tuntia istumista. Eduskunnan sivistysvaliokunta ehdottaa, että korkeakouluissa toteutettaisiin kattava kolmivuotinen hanke osana liikkuva opiskelu ohjelmaa esimerkiksi vuosina 2022-2024. Sivistysvaliokunnan mukaan liikunnan
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edistäminen tulee olla yhteisön yhteinen toimintaperiaate, eikä vain yksittäisen opettajan valinta.
(Eduskunnan valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta 22/2018, 6, 10.)
Liikkuva opiskelu on hallituksen kärkihanke ja sen tavoitteena on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen. Hankkeen asiantuntijan Johanna Kujalan mukaan liikkumista
ja opiskelukykyä tukevan toimintakulttuurin kehittämistä aiotaan toteuttaa myös korkeakouluissa. Tulevat toimenpiteet kohdistuvat opetukseen, opiskelun olosuhteisiin sekä aktiivisen opiskeluyhteisön toimintaan. Olisi tärkeää suosia sellaisia toimintakäytäntöjä, jotka lisäävät aktiivisia
taukoja opiskeluyhteisössä ja muuttaa ympäristöä vähemmän istumista suosivaksi. (Kujala 2019;
Liikkuva opiskelu 2019; Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.)

3.3.2

Lisää liikettä päivään

Suomen aikuisväestöstä 80 % on valveillaoloajastaan paikallaan. Tämä on huolestuttavaa. Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan lisäämiselle sekä istumisen vähentämiselle on suuri tarve. Liikkumattomuudesta koituu vuosittain suoria kustannuksia terveydenhoidolle sekä myös epäsuoria
kustannuksia työnantajalle. Luontainen hyötyliikunta on jäänyt nyky-yhteiskunnassa vähemmälle
ja siksi terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämisen linjauksiksi on valittu arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa. Laajaalaista asennemuutosta tarvitaan ja ihmisten tulee tiedostaa vähäisenkin liikkumisen hyödyt ja toisaalta taas istumisen haitat. Oleellista päivittäisen
liikunnan lisäämisen kannalta on se, että ihmisten on helppo tehdä fyysisiä aktiivisuutta tukevia
valintoja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 8, 13-22, 32.)
Työn tauottamisella on oleellinen vaikutus hyvinvointiin, koska tiivistahtinen työskentely ilman
taukoja lisää työpäivän kuormittavuutta. Paljon istuvat saavat eniten terveyshyötyjä liikunnan lisäämisestä. Lounas- ja kahvihetket keskeyttävät työnteon hetkeksi, mutta työn tauottaminen tulee tehdä säännöllisesti koko päivän ajan. Työelämässä ei ole vielä taukojen merkitystä täysin ymmärretty. Erityisesti runsaasti ajattelua vaativissa tehtävissä aivojen tulee saada palautua, jotta
keskittymiskyky säilyy koko päivän. Erityisen positiivista olisi, jos työntekijä tuntisi voimaantumisen ja energisoitumisen tunteita. (Juutinen Finni & Pesola 2017, 32-37; Virolainen 2012, 94-99.)
Henkilöstöliikuntabarometri 2019 mukaan 91% vastaajista ilmoitti, että työpaikalla on kiinnitetty
huomiota liikkeen lisäämiseen työpäivän aikana. Istumisen väheneminen ja liikkeen lisääminen
on tullut tärkeäksi työyhteisöissä. Samaisen barometrin mukaan 62 % vastaajista on tehnyt muu-
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toksia työpaikalla toimintatapoihin, esimerkiksi lisäämällä taukoliikuntaa ja portaiden käyttöä. Liikunnan lisääminen on suosittua erityisesti suurissa yrityksissä. Juurruttamalla uusia toimintatapoja, esimerkiksi aktiivisuuden lisäämistä, voidaan edistää ihmisten terveyttä ja tukea työkykyä.
(Livson & Romo 2016, 5; Olympiakomitea 2020, 23.)
Esimiehellä on merkittävä rooli työntekijän jaksamisen tukemiseen. Esimies voi työjärjestelyin
suunnitella, että työntekijä jaksottaa ja tauottaa työtään riittävästi. Työssä jaksamista lisää, kun
työntekijälle tarjotaan perehdytys taukoliikuntaan tai esimies huomio yksilölliset tarpeet aktiiviseen työpäivään. Myös työterveyshuolto voi yhdessä työnantajan kanssa suunnitella riittävää ohjeistusta. (Repo, Ravantti & Pääkkönen 2015, 25-26.)

3.3.3

Taukoliikunta

Taukoliikunnalla on todettu olevan monia myönteisiä vaikutuksia. Toimistotyöntekijöille tehdyn
tutkimuksen mukaan säännöllinen taukoliikunta vähensi merkittävästi fyysistä rasittuneisuutta.
Erilaiset kipuoireet, kuten pää- ja niskakivut sekä selkä- ja alaraajasäryt, vähenivät. Lisäksi vastaajien mukaan taukoliikunta ennaltaehkäisi terveyshaittoja. (Punakallio ym. 2018, 59-92.)
Toimistotyöntekijöille tehdyn tutkimuksen tuloksissa todetaan, että taukoliikunta toi lisää energiaa ja työtehoa sekä näkyi myös vapaa-ajalla vireyden lisääntymisenä ja liikkumattomuuden vähentymisenä. Merkittävä tulos oli se, että taukoliikunta sai vastaajat oivaltamaan työn tauottamisen ja taukoliikunnan tärkeyden. Tutkimustuloksissa mainitaan myös positiiviset vaikutukset
mielialaan, jaksamiseen ja muistin virkistymiseen. (Punakallio ym. 2018, 59-92.)
Punakallion (2018) tekemän tutkimuksen mukaan taukoliikunta lisäsi keskittymiskykyä. Myös Gavinin (2019) tutkimuksen mukaan koulupäivän aikana säännölliset liikuntatauot auttoivat keskittymään paremmin tunneilla. Samoin Selkäliitto (2020) painottaa julkaisussaan, että taukoliikunta
parantaa keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta ja tällä on selkeä yhteys myös oppimiseen.
Taukoliikunnan on todettu kohottavan työilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä. Se antaa myös yrityksestä
myönteisen kuvan ulospäin ja nostaa imagoa. Taukoliikunnan suosio vaihtelee työpaikan mukaan
ja nousee iän myötä. Merkittävin syy osallistumiseen on taukoliikunnan fyysinen vaikutus. Toisaalta hyvin moni työntekijä ei osallistu taukoliikuntaan työkiireiden takia tai ei koe mitään mielenkiintoa sitä kohtaan. (Punakallio ym. 2018, 59-92; Yli-Jama 2000, 35-40.)
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Suurten lihasten aktiivisuus loppuu heti ja energian kulutus laskee lähes lepotasolle, kun ihminen
istuu. Jatkuva istuminen on myös yleisimpiä riskitekijöitä tuki- ja liikuntaelinvaivojen syntymiseen.
Paras lääke on tauottaa ja olla istumatta pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. Vähintään kerran tunnissa
pidettävä tauko on tärkeää myös aivotoiminnalle. Taukoliikunnan tavoitteena on ennalta ehkäistä
lihasjännityksiä ja näistä aiheutuvia lihasväsymystä. Taukoliikunnassa tärkeää on dynaaminen
liike, jonka tarkoituksena on parantaa lihaksen verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Taukoliikunnan
tärkein anti on kuitenkin se, että taukojumppa piristää ja saat lihakset vetreiksi. Dynaamisten liikkeiden lisäksi se on mahdollista laajoilla ja rauhallisilla liikkeillä. Taukoliikunta vähentää niska- ja
hartiakipuja, päänsärkyä sekä lanne- ja ristiselän kipuja. Taukoliikunta virkistää myös henkisesti
ja herkistää havainnointikykyä. Parhaimmillaan se on myös sosiaalinen hetki. (Aalto 2006, 63-64,
73-76, 146; Hyvärinen 2007, 45; Pesola 2013, 65-67, 72, 83, 148-150.)
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4

Opinnäyteyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia taukoliikuntaohjelma yhteistyössä OneMinuteSportin kanssa, testata se tietyn ajan Tampereen ammattikorkeakoulun valituilla opiskelijoilla sekä
kuulla opiskelijoiden kokemukset taukoliikuntajaksosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää
Tampereen korkeakouluyhteisön liikuntapalveluita luomalla taukoliikuntamalli Tampereen ammattikorkeakouluun.
Tässä tutkimuksessa kohderyhmä oli Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat ja siksi koko
tutkimuksen ajan keskiössä. Tutkimuskysymykset olivat:
•

minkälaisia vaikutuksia säännöllisellä taukoliikunnalla on opiskelijan hyvinvointiin

•

minkälaisia muita vaikutuksia on säännöllisellä taukoliikunnalla

•

minkälaisia kokemuksia nousi esille OneMinuteSport -sovelluksen käytöstä

•

minkälainen taukoliikuntamalli soveltuu Tampereen ammattikorkeakouluun

Tämän tutkimuksen taustaoletuksena on tieto siitä, että opiskelijat liikkuvat vähän ja toisaalta
tieto siitä, että opetus on pääsääntöisesti istuen tapahtuvaa. SportUnin palveluiden kehittäminen
lähtee asiakkaiden kuulemisella ja siksi opiskelijat ovat parhaimpia antamaan vastauksia siihen,
kuinka liikuntapalveluita tulisi kehittää.
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5

Opinnäytetyön toteuttaminen

Tieteellinen tutkimus on prosessi, joka etenee vaihteittain. Tutkimus aloitetaan aiheen valinnalla.
Aiheeseen tulee perehtyä aikaisempien tutkimuksien pohjalta. Näin saadaan käsitys tutkimusaiheesta ja voidaan löytää oikeat tutkimuskysymykset. Tutkimussuunnitelmaa käytetään tutkimuksen pohjana ja se ohjaa koko prosessin kulkua, vaikka se voi jopa muuttua tai tarkentua matkan
varrella. Tutkimuksen toteuttamisvaiheessa suunniteltu aineiston keruu ja analyysi toteutetaan
käytännössä ja lopuksi raportoidaan kirjallisesti. (Jyväskylän Yliopisto 2020.)
Seuraavassa neljässä alaotsikossa on esitetty tämän tutkimuksen kulkua. Ensimmäisessä osassa
kerrotaan taukoliikuntavideoiden tuottamisesta käytännössä. Toisessa kerrotaan kohderyhmän
valinnasta. Kahdessa viimeisessä alaotsikossa esitetään tutkimusmenetelmä sekä aineiston keruu
ja analysointi.

5.1

Taukoliikuntavideoiden tuottaminen

Tämä tutkimus alkoi toiminnallisella osiolla, joka toteutettiin kuvaamalla taukoliikuntatuokioita
aidossa luokka- ja luentoympäristössä Tampereen ammattikorkeakoululla kesällä 2019. Videoiminen suoritettiin siten, että kamera asennettiin kamerajalustalle, jolloin kamera ei liikkunut ja
kuvan laatu oli selkeä. Videoihin ostettiin musiikki taustalle eikä niihin tullut puhetta eikä tekstiä.
Liikkeet tehtiin riittävän helpoiksi ja selkeiksi, jolloin tarvetta suulliselle ohjaukselle ei ollut, varsinkaan, kun kohderyhmänä olivat aikuiset. Yhteensä kuvattiin yhdeksäntoista eri videota (liite 1)
ja jokainen kesti noin minuutin ajan. Yhdessä videossa oli kaksi tai kolme eri liikettä. Ne olivat
monipuolisia sekä suunnattu eri lihasryhmille. Nämä videot lähetettiin OneMinuteSportin editoijalle, joka muokkasi ne esityskelpoisiksi lisäämällä alkuun OneMinuteSportin tunnusmusiikin.
Videot ladattiin OneMinuteSport -liikuntasovellus Internet -sivuille alkusyksystä 2019 ja ne ovat
edelleen saatavilla sekä julkisia OneMinuteSport -sivuilla. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on
tärkeää luoda jotain uutta, eikä toistaa jo olemassa olevaa. On huomioitava kohderyhmä ja idean
tarpeellisuus kohderyhmässä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä luodaan aina jokin konkreettinen
tuote, kuten kirja, tietopaketti tai tapahtuma. (Vilkka & Airaksinen 2004, 27, 51-53.) Tässä tutkimuksessa luotiin videomateriaalia korkeakouluihin, joka jäi OneMinute Sport Internet -sivuille.
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5.2

Kohderyhmän valinta

SportUnin kuntosalilla käyneiltä opiskelijoita kysyttiin halukkuutta osallistua tutkimukseen. Kohderyhmään valittiin tarkoituksella eri ikäisiä ja eri sukupuolta olevaa opiskelijaa, jotta saataisiin
erilaisia näkökulmia vastauksiin. Kohdejoukko valittiin tarkoin, jotta vastaajilla on kokemusta ja
näkemystä tutkimuskysymyksiin ja vastaajien ”ääni” tulee kuulluksi, mitä Hirsijärvi ym. (2014,
164) painottaa.
Kohderyhmäksi valittiin viisi eri ikäistä ja taustaltaan eri tutkintolinjoilta olevaa opiskelijaa, jotka
käyttivät SportUnin liikuntapalveluita. Heille kerrottiin tämän tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteesta. Opiskelijat saivat sähköisen ohjeen taukoliikuntavideoiden toteuttamiseen sekä yhteystiedot mahdollisten jatkokysymysten esittämiseen. Tämän jälkeen opiskelijat toteuttivat taukoliikuntaa viikon ajan.

5.3

Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu

Toimeksiantosopimus (liite 2) opinnäytetyön tekemiseen anottiin SportUnin liikuntapäälliköltä
keväällä 2019. Tässä opinnäytetyössä käytettiin laadullisesta menetelmää. Laadullisen menetelmän tehtävä ei ole mitata eikä myöskään yleistää tuloksia. Laadullinen menetelmä pyrkii aina ymmärtämään ja tulkitsemaan asiaa tai ilmiötä. Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen perusta on
todellisen elämän kuvaaminen ja se on kiinnostunut enemmän laadusta kuin määrästä. Laadullisen menetelmän tavoitteena on kuvata ihmisen itsensä kokemaa todellisuutta ja sen avulla voidaan tutkimuksen kohteena olevan ryhmän omaa ääntä saada esiin. (Aaltola & Valli 2010, 21;
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 161; Koivula, Suihko & Tyrväinen 2003, 22; Vilkka 2015, 118.)
Tutkimus tehtiin teemahaastattelulomakkeen (liite 3) avulla ja kysymykset pohjautuivat tutkimuksen pääkäsitteisiin ja tavoitteisiin. Lomake testattiin kahdella opinnäytetyön tekijän liikuntaalan ystävällä ennen kuin se otetiin käyttöön. Parannusehdotuksia kysyttiin myös ohjaavalta opettajalta Liisa Paavolalta sekä SportUnin liikuntapäälliköltä, Esko Tirkkoselta. Kyselylomaketta suositellaan aina testattavaksi etukäteen koehenkilöillä, jolloin saadaan selvyys lomakkeen sisältö- ja
käytettävyysongelmista. On tärkeää, että lomake ei ole liian pitkä tai olennaisia kysymyksiä ei
puutu. Kysymykset tulee olla aseteltu niin, että väärinymmärryksen mahdollisuutta ei ole ja kaikki
vastaajat ymmärtävät kysymyksen samalla tavalla. (Aalto-Kallio, Saikkonen & Koskinen-Ollonqvist
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2009, 71-73; Sintonen 2003, 33.) Teemahaastattelulomake jaoteltiin aihepiireittäin neljään eri
osa-alueeseen:
§

vastaajan taustatiedot

§

taukoliikunnan toteutuminen

§

taukoliikunnan vaikutukset

§

vastaajan kehittämisehdotukset

Testijakson jälkeen opiskelijat haastateltiin teemahaastattelurungon mukaisesti joulukuussa
2019 SportUnin liikuntatiloissa, rauhallisessa kerhohuoneessa. Ennen haastattelua vastaajille kerrottiin, että aineisto tulee yksinomaan kirjoittajan omaan käyttöön ja vastauksia käytetään ainoastaan tässä tutkimuksessa. Vastaajien anonyymius taattiin. Tuloksissa vastaajat on numeroitu 15 ja esimerkiksi H4 kuvaa neljännen haastateltavan vastauksia ja omia sanoja. Yhden opiskelijan
haastattelun pituus oli keskiarvoltaan 29 minuuttia. Hirsjärvi ja Hurme (2006, 48) painottaa, että
haastattelu etenee tiettyjen keskeisen teemojen varassa eikä esimerkiksi yksityiskohtaisten kysymysten sijaan. Vilkan (2015, 127) mukaan teemahaastattelussa ei ole merkitystä, missä järjestyksessä teemat käsitellään. Edelleen Vilkka jatkaa, että teemahaastattelun aikana on aina mahdollisuus tarkistaa, millä tavalla haastateltava ymmärtää kysymyksissä käytetyt sanat. Teemahaastattelut ovat Eskolan ja Suorannan (1998, 88) mukaan yleistyneet suomalaisissa tutkimuksissa,
koska vastaajalla on mahdollisuus puhua varsin vapaamuotoisesti valitusta teemasta. Tässä tutkimuksessa käytettiin yksilöhaastatteluja ja vastaajien luvalla ne nauhoitettiin. Haastattelija keskittyi kuuntelemiseen ja haastattelun aikana kirjasi vain joitakin muistiinpanoja ja vasta haastattelun loputtua haastattelija kirjoitti muistiinpanoja kokonaisuudesta.

5.4

Aineiston analysointi

Sisällönanalyysimenetelmällä tavoitellaan tiivistettyä ja yleistä kuvasta tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisen tutkimuksen analyysissa puhutaan usein induktiivisesta tai deduktiivisesta. Induktiivinen
kuvaa analyysia yksittäisestä yleiseen, kun taas deduktiivinen kuvaa yleisestä yksittäiseen. Kolmas
tieteellinen analyysin muoto on abduktiivinen päättely, jonka mukaan havaintojen tekoon liittyy
jokin johtoajatus. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 107, 117.) Tämän tutkimuksen aineiston analyysissa
käytetään sisällönanalyysia, joka pohjautuu abduktiiviseen päättelyyn. Alla olevassa kuvassa on
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esitetty abduktiivisen sisällönanalyysin eteneminen vaiheittain käyttäen liikuntaportaita kuvainnollistamaan varsinaista prosessia.

AINEISTON ANALYYSI ABDUKTIIVISELLA
SISÄLLÖNANALYYSIMENETELMÄLLÄ
•samaa asiaa
tarkoittavat nimettiin
sisältöä kuvaavalla
otsikolla=saatiin
luokkia

Ala-, ylä-, pää-, yhdistävän
luokan muodostaminen
Ryhmittely

Pelkistäminen

(5 opiskelijan teemahaastattelu)

•kaikki epäolennainen
poistettiin, joka ei
kuulunut aiheeseen

•vastaajien lauseet eri
aihepiirien alle
•syntyi uusia aihepiirejä,
apuna kirjallisuus

Haastattelun aihepiirit

Aineisto

•pelkistetyt ilmaukset
ryhmiteltiin ja etsittiin samaa
tarkoittavia lauseita, sanoja
•apuna post it-laput
•lisättiin 2 teemaa

•nauhoitettiin
•kuunneltiin
•puretttin
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Kuva 2. Aineiston analyysin kulku.

Laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista lähteä liikkeelle ilman ennakkoasettamuksia tai määritelmiä, niin sanottuna puhtaalta pöydältä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan aineistolähtöisestä analyysista, jossa teoria rakentuu empiirisestä aineistosta. Tämän tutkimuksen aineisto
koostuu viiden opiskelijan teemahaastattelusta. Haastattelut nauhoitettiin ja ne kuunneltiin
monta kertaa. Haastattelut purettiin siten, että vastauksista nostettiin esille teemahaastattelun
eri osa-alueet ja vastauksista tehtiin erikseen sisällönanalyysit (liite 4). Niissä käytettiin vastaajien
omia lauseita, sanoja ja käsitteitä, joita käytetään myös tuloksia esitettäessä. Koostetta tehdessä
apuna käytettiin myös teoreettista kirjallisuutta. Ensin aineisto pelkistettiin, jolloin siitä karsittiin
kaikki epäolennainen pois. Tämän jälkeen aineisto ryhmiteltiin eli klusteroitiin, jolloin vastauksista
etsittiin samankaltaisuuksia ja samaa asiaa tarkoittavia lauseita, sanoja ja käsitteitä. Ryhmittelyssä käytettiin eri värisiä post it -lappuja. Teemoja vielä tarkennettiin ja lisättiin, koska aineistosta
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saatiin myös teemoja, joita ei etukäteen osattu odottaa. Näin saatiin alaluokkia. Luokittelua jatkettiin ja saatiin alaluokista yläluokkia, jotka jälleen yhdistettiin ja muodostettiin kaksi pääluokkaa. Näistä saatiin lopuksi yksi yhdistävä luokka, joka on yhteydessä tutkimustehtävään ja tutkimuksen tarkoitukseen. Aineistolähtöisessä analyysissa on kyse aineiston pelkistämisestä, ryhmittelystä, ala-, ylä- ja yhdistävien kategorioiden luomisesta. (Eskola & Suoranta 1998, 19; Koivula
ym. 2003, 33-34; Tuomi & Sarajärvi 2018, 114, 122-127.)
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6

Teemahaastattelun tulokset

Hyvä tutkimusraportti kertoo selkeästi, mitkä vastaukset on saatu tutkimuskysymyksiin. Tulokset
voidaan julkaista monella tavalla, mutta tärkeää tulosten esittämisessä on muistaa, mikä on tutkimuksen tarkoitus. Tulokset kootaan ryhmittäin, jotta lukijan on helppo ymmärtää tutkimuksen
tärkeimmät päätulokset. Tekstin lisäksi tutkimustuloksia voidaan esittää ja havainnollistaa kuvioina, matriiseina tai numeerisina taulukoina. Myös alkuperäisillä ilmauksilla tai kuvilla voidaan
kirjalliseen tekstiin saada eloa. Tulokset raportoidaan usein teemoittain. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2020a.)
Seuraavassa seitsemässä alaotsikossa on esitetty tämän tutkimuksen tulokset. Tulokset on raportoitu teemoittain ja ryhmitelty niin, että niistä selviää tutkimuksen tulokset. Myös alkuperäisiä
ilmauksia on käytetty elävöittämään tekstiä sekä kuvia on luotu selkeyttämään tuloksia. Ensimmäisessä alaotsikossa esitetään osallistuneiden taustatietoja. Toisessa ja kolmannessa alaotsikossa esitetään opiskelijoiden kokemuksia OneMinuteSport -sovelluksen käytöstä sekä annetun
ohjauksen laadusta. Neljännessä ja viidennessä alaotsikossa esitetään taukoliikunnan vaikutukset
hyvinvointiin sekä taukoliikunnan tarpeellisuus ja kokemus sen hyödystä. Kuudennessa alaotsikossa lukijalle on tehty yhteenveto tuloksista ja seitsemännessä alaotsikossa esitettään ehdotukset toiminnan kehittämiselle ja jatkotutkimusaiheet.

6.1

Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot

Teemahaastatteluun vastaajilta kysyttiin taustatiedoissa ikää, tutkintolinjaa sekä keskimääräistä
istumisen aikaa vuorokaudessa. Haastatelluilta kysyttiin, mitä liikuntaa vastaaja harrastaa vapaaajalla. Lisäksi kysyttiin, kuinka usein vastaaja harrastaa ripeää ja reipasta liikuntaa viikossa, joka
on UKK:n määritelmä liikunnasta, kun se aiheuttaa ainakin jonkin verran hikoilua ja hengityksen
kiihtymistä. Vastaajilta kysyttiin myös, mitä SportUnin liikuntapalveluita käyttää.
Teemahaastattelu tehtiin neljälle naiselle ja yhdelle miehelle. Ikähaarukka oli 24-42 vuotta, keskiikä ollen 31,6 vuotta. Vastaajista kaksi oli fysioterapeutin tutkinto-ohjelmassa opiskelevia ja loput
kolme olivat sairaanhoitajan-, ensihoitajan- ja bioanalyytikon tutkinto-ohjelmassa opiskelevia.
Vastaajien istuma-aika vuorokaudessa vaihteli 3-9 tunnin väillä. Haastateltavien istumisen keskiarvoksi tuli 6 tuntia, 48 minuuttia vuorokaudessa. Ripeää ja reipasta liikuntaa (UKK -instituutti
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2020) vastaajat harrastivat 3-8 kertaa viikossa. Keskiarvoksi saatiin viisi kertaa viikossa. Harrastuslajeina nimettiin jooga, kiipeily, kuntosali, kävelylenkit, lenkit koirien kanssa, potkunyrkkeily,
pyöräily, ryhmäliikunta, tanssi ja uinti. Vastaajat olivat käyttäneet SportUnin kuntosali- ja ryhmäliikunta palveluita. Alle olevassa taulukossa on eritelty vastaajien taustatiedot.

KA ISTUMINEN
LIIKUNTAVRK:SSA KERRAT

NRO

SP

IKÄ

TUTKINTOLINJA

1

nainen

26

sairaanhoitaja

8 tuntia

3 x vkossa

2

nainen

24

fysioterapeutti

3 tuntia

5 x vkossa

3

nainen

42

fysioterapeutti

6 tuntia

8 x vkossa

4

mies

38

ensihoitaja

8 tuntia

6 x vkossa

5

nainen

28

bioanalyytikko

9 tuntia

3 x vkossa

HARRASTUSLAJIT
kuntosali, ryhmäliikunta
tanssi, jooga, kuntosali
kiipeily, kuntosali,
kävelylenkit, pyöräily
uinti, kuntosali,
kävelylenkit, pyöräily
potkunyrkkeily,
koirien kanssa
lenkkeily

MITÄ SPORT
UNIN PALVELUITA
KÄYTTÄÄ
kuntosali, ryhmäliikunta
kuntosali, ryhmäliikunta
kuntosali
kuntosali
kuntosali, ryhmäliikunta

Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot.

6.2

Opiskelijoiden kokemukset OneMinuteSport -sovelluksen käytöstä

Teemahaastattelun vastaajilta kysyttiin, miten OneMinuteSport -sovellus toimi käytännössä.
Kaksi vastaajaa teki ohjelman mobiiliversion kautta ja kolme käytti tietokonetta. Koneella ohjelma
toimi moitteettomasti yhtä kertaa lukuun ottamatta, jolloin Internet -sivut olivat kaatuneet. Sivut
eivät olleet responsiiviset ja tästä syystä mobiililaitteilla käyttäminen koettiin hieman alkeelliseksi.
”Koneella toimi itse asiassa tosi hyvin.” (H4)
”Mobiililla vähän takkuili ja otsikot tuli päällekkäin…” (H1)
”… mobiiliversio oli alkeellinen…” (H2)
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Vastaajien mukaan toiminnan laadun parantamiseksi tulisi olla järjestelmä, jota ei tarvitse hakea
aina erikseen Internet -sivujen kautta. Vastauksissa nousi esille ajatus, että taukoliikunnan aloittaminen saattaa olla kiinni myös siitä, kuinka helposti videot ovat saavutettavissa. Lisäksi osa vastaajista toivoi laadukkaamman sovelluksen sisältävän myös taukoliikunta-ajastimen.

6.3

Opiskelijoiden kokemukset ohjauksen laadusta

Vastaajat olivat tyytyväisiä saamiinsa taukoliikunta ohjeistukseen ja perehdytykseen. Jokainen
vastaaja antoi kiitosta taukoliikuntakokeilun laadukkaasta ja selkeästä ohjauksesta. Vastauksissa
mainittiin, että ohjeet olivat lyhyet, yksinkertaiset ja selkeät. Haastateltujen mukaan videot olivat
helpot, eikä tarvinnut kuin laittaa video päälle ja tehdä ohjelma. Myös videoiden ja liikkeiden monipuolisuutta kiiteltiin. Videot olivat vastaajien mukaan mieluisia, koska ne olivat sopivan pituisia,
selkeitä ja liikkeiltään yksinkertaisia. Yhden vastaajan mukaan yksi video oli vaikea toteuttaa käytännössä, koska eteentaivutuksessa piti samaan aikaan katsoa videota ja tehdä liikettä. Eräs vastaaja kiitteli sitä, että taukoliikuntavideon ohjaaja kääntyi jokaisessa liikkeessä myös sivuttain, jolloin näki, kuinka liike tulee tehdä oikeaoppisesti.
”… oli ihan selkee, oli helppo ymmärtää…” (H4)
”… oli hyvin helpot videot, ei ollut liian pitkät, ei ne tarvinnut niinku tyyliin kuin kahtoa ne läpi….niin
muisti sen liikkeen…” (H1)
”Tossa oli tosi hyviä liikkeitä ja osa mulle sellasii mitä mä teen muutenki, osa sellasia, mitä ei oo
tullu tehtyä ja on uusia…” (H3)

Vastaajat olivat toteuttaneet taukoliikuntaa luokkahuoneessa koulussa, kotona sekä työpaikalla
keskimäärän yhtäjaksoisesti 8 vuorokautta. Vastaajat tekivät ohjelmaa 3-5 kertaa vuorokaudessa
ja yksi haastelluista kertoi tehneensä yli 5 kertaa vuorokaudessa. Keskiarvoksi saatiin neljä kertaa.
Vaikka taukoliikuntakokeilu oli henkilökohtainen, vastaajat olivat saaneet mukaan taukoliikuntahetkeen koulussa opettajia, muita opiskelijoita ja kotona lapsen sekä opiskeluparin.
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6.4

Taukoliikunnalla tukea opiskelijan hyvinvointiin

Seuraavassa kolmessa alaluvussa ovat tutkimuksen tulokset taukoliikunnan vaikutuksista fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Vastaajilla oli mahdollisuus ilmaista omin sanoin
vaikutuksia. Ensimmäisessä luvussa on teemahaastateltavien vastaukset fyysisistä vaikutuksista
ja toisessa luvussa psyykkisistä. Kolmannessa alaluvussa on esitetty taukoliikunnan sosiaaliset vaikutukset ja ne on saatu haastateltavien vastauksista, jäivätkö he kaipaamaan ryhmän tukea tai
yhdessä tekemistä.

6.4.1

Taukoliikunnan fyysinen merkitys

Jokaisen vastaajan mukaan taukoliikunta aiheutti yksinomaan myönteisiä fyysisiä vaikutuksia.
Vastaajat nimesivät positiivisena asiana verenkierron lisääntymisen ja sykkeen kohoamisen. Lihakset vetreytyivät ja venyivät. Vastaajien mukaan kokeilujaksolla taukoliikunta lisäsi kehon tuntemusta. Yksi vastaajista kertoi kokemuksestaan selkärangan liikkuvuuden lisääntymisenä, kun
taukoliikuntaohjelmassa tehtiin kiertoja ja liikkeitä eri suuntiin. Erään vastaajan mukaan keho tottui säännölliseen taukoliikuntaan ja alkoi kaipaamaan jo viikon aikana säännöllisiä taukoja.
”Kyllä se avasi paikkoja ja hyödyllistä oli.” (H4)
”Pisti veren virtaamaan ja venytti kireitä lihaksia ja ylipäätään teki tosi hyvää rangallekin… tuli
selkärankaan kiertoja ja eri suuntaan liikkeitä… ja oli huomioitu päästä varpaisiin kaikki….” (H3)
”Varsinkin loppuviikkoa kohdin, kun oli tehny sitä, niin muuttui itekin levottomaks, jos et päässy
ylös siitä tuolista…. keho oikeesti ootti sitä et sä teet jotain etkä vaan istu…” (H1)

Kahden vastaajan mukaan taukoliikunta lievensi kipua. Vastaajat nimesivät, että liikunta vähensi
polvi- ja nivelkipua sekä ennaltaehkäisi lihasvaivoja. Vastaaja kertoi, että ”päivien jälkeen ei ole
niin puutunut ”. Jokaisen vastaajan mukaan taukoliikunnan yksi merkittävimmistä vaikutuksista
oli rentoutumisen lisääntyminen ja väsymisen väheneminen. Vastauksista kävi ilmi, että taukoliikunta oli tukenut fyysistä jaksamista erityisesti pitkinä koulupäivinä ja tenttijaksolla.
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6.4.2

Taukoliikunnan psyykkinen merkitys

Haastateltavat vastasivat taukoliikunnan psyykkisestä merkityksestä hyvin samoilla sanoilla. Vastaajat kuvailivat henkisten voimavarojen ja virkeyden lisääntyneen. Vastauksien mukaan uusi
asia, taukoliikuntakokeilu, oli mieluinen ja lisäsi hyvän olon tunnetta. Taukoliikunta aktivoi, kun
tuli uusia liikkeitä harjoitteluun. Vastauksista kävi myös ilmi, että keskittymiskyky parani.
”…kyllä se aina kun pitää sen tauon ja pääsee ylös niin piristää tosi paljon ja antoi puhtia taas
jatkaa sitä hommaa…” (H4)
”Keskittymiskyky parani, kun otti sen pienen tauon siitä hommastaan, oli sitten jotenkin helpompi
jatkaa…. ajatus taas sitten luisti, kun vähäksi aikaa päästi irti… (H1)
”Se oli mielen breikki ja rauhoitti… helpompi keskittyä ja sellainen rauhallisuus ja jotenkin mieliala
kohenee…” (H2)

Kaksi vastaajista kertoi stressitilan alentuneen. Neljä vastajaa kuvaili saaneensa lisää virtaa ja voimaantuneen ja toisaalta yksi vastaajista kuvaili mielen rauhoittuneen ja tasoittuneen. Suurin osa
vastaajista nimesi mielialan kohonneen. Pieni tauko auttoi poistamaan hetkeksi mielestä tehtävät
ja tekemättömät asiat.

6.4.3

Taukoliikunnan sosiaalinen merkitys

Vastaajilta kysyttiin, jäivätkö he kaipaamaan testijakson aikana toisen ihmisen tai ryhmän tukea.
Vaikka taukoliikuntakokeilua tehtiin myös ryhmässä, niin kukaan ei kaivannut ryhmän tukea. Jokaisen vastaajan mukaan treenaaminen yksin on tyypillisintä heidän arjessaan, eikä tämä kokeilujakso muuttanut ajatustapaa. Neljä vastaajaa oli omalla esimerkillään saanut muita henkilöitä
innostumaan taukoliikunnasta ja tekemään yhdessä vastaajan kanssa ohjelmaa.
”Mä tein yksin, mut kun mä tunnilla kattoin noita videoita niin opettajatkin kokeili ja mun ryhmäläiset kans… muutkin innostu jotka näki et mä teen.” (H5)
”Toisaalta huomas sen et muutkin heräs ajattelemaan et mitä tekee ja et pitäiskö nousta itekin.”
(H1)

Vastaajista yksi kertoi tehneensä taukoliikuntaharjoituksen yhdessä opiskeluparinsa kanssa ja toinen kertoi tehneensä taukoliikuntaohjelmaa lapsensa kanssa ja harjoittelu tuotti iloa molemmille.
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Yksi vastaajista kertoi tehneensä taukoliikuntaohjelmaa luokassa ja saaneensa siihen mukaan
sekä opettajan että ryhmäläisiä. Yhdessä tekeminen oli vastaajien mukaan mukavaa, joka lisäsi
yhteisöllisyyttä.

6.5

Taukoliikuntakokeilun tarpeellisuus ja kokemus sen hyödystä

Seuraavissa neljässä alaluvussa on saatu vastaajien vastaukset kysymyksistä, mitä muita merkitystä taukoliikunnalla oli ja miten opiskelijoiden jaksamista voisi ylipäätään parantaa. Vastaajilta
pyydettiin myös kehittämisehdotuksia, miten taukoliikunta saataisiin osaksi opiskelijoiden arkea
ja miten vastaajat parantaisivat Tampereen ammattikorkeakoulun liikuntaolosuhteita.

6.5.1

Taukoliikunta tukee oppimista

Kolme vastaajaa nimesi haastattelussa, että taukoliikunta oli lisännyt luetun asian ymmärtämistä.
Vastaajat kertoivat, kun otti hetken etäisyyttä asiaan, kykeni katsomaan sitä uudesta vinkkelistä.
”…kun tulee se katkasu ja tauko nii jaksaa taas paremmin lukee ja enemmän virtaa ja ehkä ymmärtää paremmin sitä lukemaansa, kun vähän virkisty välissä.” (H4)

Taukoliikunta vaikutti myös siihen, että vastaajat olivat huomanneet ajattelevansa enemmän liikkumista ja sen myönteistä merkitystä. Usko asiaan vahvistui, kun huomasi vaikutusten lisääntyneen. Vastaajien mukaan taukoliikunnalla oli monia positiivisia vaikutuksia ja erityisesti ymmärrys
liikunnan myönteisestä merkityksestä kasvoi. Kun haastoi itsensä säännölliseen taukoliikuntaan
viikon ajan, niin esimerkiksi erään vastaajan mukaan ”ajatus juoksi kirkkaammin”.

6.5.2

Taukoliikunta tukee liikkumisen iloa

Kaikkien vastaajien mukaan taukoliikunta rytmitti päivää kokeilun ajan. Taukoliikunta lisäsi jopa
vapaa-ajan liikunnan määrää. Jokainen vastaaja kertoi tehneensä taukoliikuntaohjelmaa annetun
ohjeistuksen mukaan. Taukoliikuntaa tehtiin jopa niin tunnollisesti, että useampi vastaajista asetti
muistutuksen puhelimeen tauon aloittamisesta.
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”Mä laitoin ihan kotonakin tota ton herätyskellon soimaan, että on se aika että sai tehtyä… kahen
tunnin välein niin kuin ois oppitunti ja välitunnin meinigillä.. viikonloppunakin” (H5)

Vastaajien mukaan hyvä ja selkeä perehdytys oli tae siitä, että innostus kokeilujaksoon syveni.
Taukoliikuntakokeilujakson jälkeen vastaajat innostuivat asiasta ja kertoivat, että jatkavat taukoliikuntaa myös omatoimisesti. Vastaajat kuvasivat taukoliikuntakokeilun olevan hyvin mahdollista
sen matalan kynnyksen ansioista. Kokeilujakso oli vastaajien mukaan sopivan pituinen. Kolmen
vastaajaan mukaan harjoitukset sopivat erityisesti opiskelijalle, joka joutuu paljon istumaan koulutehtävien vuoksi. Vastaajien mukaan uudenlaiset liikeharjoitukset, esimerkiksi tanssivideot, saivat hyvälle mielelle ja hymyn huulille.

6.5.3

Opiskelijoiden ehdotukset taukoliikunnan toiminnan vakiinnuttamiseksi

Vastaajien mukaan taukoliikunnan vakiinnuttaminen on mahdollista monellakin tapaa. Tärkeänä
asiana tuotiin esille taukoliikunnan sisällyttämistä opetussuunnitelmaan ja yleisesti tauottamisen
mahdollistamista tunneilla. Vastaajat olivat sitä mieltä, että käytäntöihin vaikuttamalla voidaan
saada taukoliikunta pysyväksi osaksi opetuspäivää. Vastaajien mukaan opettajilla on erityinen
rooli ja mikäli opettaja omalla esimerkillään on mukana taukoliikunnassa, se tukee taukoliikunnan
vakiinnuttamista. Opettajat myös määrittelevät tuntien sisällön ja jaksotuksen, niin heillä on siksi
suuri valta. Ryhmällä on myös iso merkitys. Ryhmä voi joko tukea tauottamista tai väheksyä sitä.
Erään vastaajan mukaan ryhmällä saattaa olla positiivinen paine. Ryhmäpaine motivoi tekemään
vähän enemmän, mitä yksin olisi tullut tehtyä.

”Se pitäis mun mielestä kuulua ihan opetussuunnitelmaan… ettei istuta tuntia pitempään takapuolella…siihen on kuitenkin ihan terveydelliset perusteet…” (H4)
”… mun on pakko kehua meidän opettajaa… se lähti aivan täysillä taukoliikuntaan mukaan ku mä
kerroin sille et mä oon tämmösessä… sano, et täällä saa nousta ja saa liikkua ja se on tosi kannustavaa …” (H1)
”… opettaja ottanu opiskelijoita mukaan… sit tulee se ryhmäpaine et kaikki tekee niin jos sä et tee
niin kaikki kattoo et miks et tee…” (H2)
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Vastaajat toivoivat erityisesti vanhojen käytäntöjen uudistamista. Vastaajat olivat sitä mieltä, että
asenteisiin vaikuttamalla luodaan mahdollisuus uudistaa toimintatapoja. Toivottiin rohkeutta
heittäytyä uusiin tuuliin ja olla mukana luomassa uudenlaista kulttuuria. Ehdotettiin sitä, että jokaisessa ryhmässä yksi opiskelija toimisi vuorollaan vastuuhenkilönä, joka huolehtisi taukoliikunnasta ja kannustaisi mukaan. Vastuuhenkilö olisi valmistautunut tehtäväänsä ja hänellä olisi myös
taukoliikuntavideot.
”Ajatusmaailman muutos tulisi saada syötettyä sinne korvien väliin, on vaikeempi heittäytyä.. ja
tulisi olla sellainen että opettajatkin on mukana…” (H3)
”…että se olis selkeesti sallittua ja siihen ohjattais ja sitä kautta sitten saatais ihmiset liikkuu ja ei
pidettäis sitä sellasena outolintuna, jos hyppii ja jumppaa…” (H4)
”… täällä vaikka koulun henkilökunta…” (H3)

Haastateltavat perustelivat taukoliikunnan vaikutuksia myös terveydelliseltä näkökannalta. Kaksi
vastaajaa toi esiin tauottamisen myönteiset terveydelliset vaikutukset. Vastaajien mukaan säännölliset ja toistuvat tauot koulupäivän aikana lisäävät kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tukevat
opiskelijoiden jaksamista. Kun on hyvä olo kehossa, niin mieli jaksaa paremmin.

6.5.4

Opiskelijoiden kehittämisehdotukset

Vastaajat toivat esiin toiveen opiskeluympäristön liikunnallistamisesta ja siihen panostamisesta.
Esimerkkeinä vastaajat kertoivat toiveensa saada liikuntapisteitä, missä voisi tuntien välillä harjoitella. Luokkiin toivottiin tasapainotuoleja ja -tyynyjä sekä harjanvarsia. Ympäristöön tulisi panostaa ja sitä kehittää niin, jotta opiskelijoiden jaksamista kaikin keinoin tuetaan. Toivottiin myös
lyhyitä ”happihyppelyitä”, jolloin tauon aikana aivot saisivat myös raitista ilmaa.
”Jos pallot olis luokissa, niillä mä istuisin.” (H1)
”Keppejä nurkkaan, että ihminen voi itse käydä pyörittelee… vois oll jotain leuanvetotankoo, harjanvarsia tai kuminauhaa, tasapainolautoja…” (H3)

Vastaajien mukaan SportUnin palvelut ovat monipuoliset ja edullinen liikuntamaksu mahdollistaa
myös säännöllisen treenaamisen. Vastaajat kiittelivät teemapäivistä, esimerkiksi ryhmäliikunta-
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tapahtumista. Vastaajien mukaan uusia pienvälineitä voisi hankkia, esimerkkinä nimettiin siilihierontapallot. Sen sijaan kaikista liikuntapalvelumahdollisuuksista opiskelijoilla ei ollut tietoa.
Erityisen tärkeänä pidettiin markkinointiin ja tiedottamiseen panostamisesta ja sen lisäämistä.
”Mun mielestä se on kuiteski niin edullinen ja mietti sitä ryhmäliikuntaa ja kolme eri kampusta ja
sit on kursseja… ” (H2)
”Musta on tosi kiva et SportUni:lla on niitä avoimia ovia ja pääsee tutustumaan. (H1)
”Aivan älyttömän hyvät tilat…toivoisin niitä siilihierontapalloja… ilmatäytteisiä… niitä vois käyttää
ja hieroa esim jalkapohjia.” (H3)

Vastaajat kertoivat monin eri sanoin tarpeesta tukea opiskelijoita sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. Yksilötasolla tuotiin esille HOPS-keskustelujen tärkeys, koska siinä hetkessä opettajalla on
suuri merkitys opiskelijan jaksamisen tukemisella. Rauhallinen ja keskusteleva tapaaminen antaa
opiskelijoille voimaa ja tukee oikean suunnan etsimisessä ja löytämisessä. Toivottiin myös tenttien jaksottamista niin, ettei niitä asetettaisi heti lomien jälkeisille ensimmäisille päiville, kuten
joulu- tai hiihtolomaviikon jälkeen. Erään vastaajan mukaan kuormittamisen vähentäminen lomajaksoille tukisi jaksamista merkittävästi. Samoin ehdotettiin, että opettajat suunnittelisivat keskenään oppimisjaksoja, koska vastaajien mukaan saman sisältöisiä aiheita käsitellään eri oppitunnilla. Myönteisistä asioista nousi esille kokemus Pappilan pullakahvihetkistä, johon osallistui koko
luokka. Kiitoksia sai myös kouluterveydenhoito, johon aikoja saa nopeasti. Lisäksi kouluterveydenhoitajia kiiteltiin, koska erään vastaajan mukaan he kykenevät ajattelemaan asioita opiskelijan
näkökulmasta.
Yhteiskuntatasolla tuotiin esille riittävän taloudellisen tilanteen merkitys. Toivottiin riittävää
opintotukea, jotta ei tarvitsisi kantaa huolta taloudellisesta tilanteesta. Eräs vastaajista mietti
odotusten määrää, jota opiskelijoihin kohdistuu. Odotetaan, että opiskelija suoriutuu opinnoistaan hyvin ja mahdollisimman nopeasti sekä samaan aikaan käy töissä saadakseen rahaa elämiseen. Edellisen asioiden lisäksi opiskelijoiden odotetaan käyvän loma-ajat töissä ja samaan aikaan
lukevan tuleviin tentteihin. Koettiin, että opiskelijoita ei tueta riittävästi, vaan odotukset ovat liian
suuria täytettäväksi.
”…jaksamisella on monella ihan oikeesti tekemistä ja ongelmia, olen kyllä huomannu ja ylipäätänsä opiskelijan tilanne on semmonen herkkä tai häiriöherkkä… luo hirveet paineet, täytyy suorittaa, täytyy päästä läpi, täytyy mennä tietyssä aikataulussa.” (H4)
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Taukoliikunta tuokioiden lisäksi vanhan ajan liikuntatunteja, tosin nykyaikaistettuna, toivottiin takaisin koulutunneille. Kaksi vastajaa ehdotti, että terveyspuolen opiskelijoiden valintakokeisiin lisättäisiin fyysiset testit. Vastauksissa tuli esille huoli siitä, kuinka jaksaa tehdä fyysistä kuntoa vaativaa työtä, mikäli jo opiskeluaikana fyysinen toimintakyky on melko heikko. Yksi vastaajista epäili,
että tämä tulee näkymään jatkossa työnantajien lisäntyvissä kustannuksissa, kun työntekijöiden
fyysinen jaksaminen on puutteellinen.
Taukoliikunnan kokeilujaksolla vastaajat olivat miettineet laajemmin taukoliikunnan merkitystä.
Taukoliikunta sai aikaan hyvän olon tunteen ja sen vaikutus päivän aikana huomattiin. Eräs vastaajista toivoi taukoliikunnan tulevan rutiiniksi ja ihmetteli, mikä sen aloittamisessa olisi vaikeaa.
Toivottiin, että taukoliikunta ei rajoittuisi vain opiskeluympäristöön, vaan päivän tauottaminen ja
siihen oppiminen olisi hyvä aloittaa jo ala-asteelta. Työn tauottaminen myös työpaikoilla koettiin
tärkeäksi ja sen ennaltaehkäisevä merkitys työssä jaksamiseen ja elämän laatuun pidettiin tärkeänä. Eräs vastaaja kertoi miettineensä taukoliikuntajakson aikana paljon niitä ihmisiä, jotka tekevät työkseen istumatyötä. Taukoliikunnalla voisi vastaajien mukaan olla vaikutus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
”Tämä on tosi tärkeetä … ihminen ei edes tajua, miten paljon istuu ja miten paljon jumissa on siitä
istumisesta ennen kuin tekee tommosta pari liikettä ja tajuaa sen hyvän olon mikä siitä tulee.” (H3)

Vastaajien mukaan liikuntaan kannustaminen ja liikkumisen tukeminen on erityisen tärkeää. Yhteiskunnallisesti säästetään taloudellisia määrärahoja, kun vaivat ja sairaudet ovat ainakin osittain
estettävissä monipuolisella liikkumisella. Myös inhimillisesti asia on merkityksellinen. Eräs vastaajista toi esille toimintatavan, jota moni yritys jo käyttää. Hisseissä olevat esitteet kannustavat
käyttämään portaita, ja kerrosten välissä esitteissä lukee ”jaksaa, jaksaa, vielä muutama porras”.
Asenteita muuttamalla liikuntamyönteisemmäksi edistetään terveyttä. Liikunta lisää laatua elämään. Vastaajien mukaan olisi toivottavaa, että ihmiset kiinnittäisivät enemmän huomiota
omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Muutoksen ei tarvitse ole suuri, vaan pienikin hyötyliikunta
rauhoittaa ja poistaa mielessä pyörivät asiat, tehtävät ja ympäristön paineet.

6.6

Yhteenveto tuloksista

Tulokset osoittivat, että taukoliikunta lisäsi opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Haastateltavat kokivat yksinomaan myönteisiä fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia. Fyysisinä vaikutuksina
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nimettiin verenkierron lisääntyminen, sykkeen kohoaminen ja lihasten vetreytyminen sekä venyminen. Taukoliikunta lievensi myös kipua. Pyykkisistä vaikutuksista esille nousi etenkin mielialan
kohoaminen, rentoutumisen lisääntyminen ja väsymisen väheneminen. Vastaajat kertoivat henkisten voimavarojen, keskittymiskyvyn ja virkeyden lisääntyneen. Lisäksi taukoliikuntakokeilu oli
haastateltavien mielestä mieluinen ja lisäsi hyvän olon tunnetta. Sosiaalinen vaikutus jäi vähäiseksi. Kuitenkin taukoliikunta lisäsi yhteisöllisyyttä. Vaikka taukoliikuntakokeilua tehtiin myös
ryhmässä, niin kukaan vastaajista ei kaivannut ryhmän tukea. Jokaisen vastaajan mukaan treenaaminen yksin on tyypillisintä heidän arjessaan, eikä tämä kokeilujakso muuttanut ajatustapaa.
Vastaajien mukaan taukoliikunnalla oli monia positiivisia vaikutuksia ja erityisesti ymmärrys liikunnan myönteisestä merkityksestä kasvoi. Taukoliikunta koettiin hyödylliseksi, koska sen koettiin lisänneen luetun asian ymmärtämistä. Taukoliikunta myös tuki liikkumisen iloa ja lisäsi jopa
vapaa-ajan liikunnan määrää. Taukoliikunta rytmitti jokaisen vastaajan päivän kulkua. Tulosten
mukaan tärkeänä asiana tuotiin esille taukoliikunnan sisällyttämistä opetussuunnitelmaan ja yleisesti tauottamisen mahdollistamista tunneilla. Vastaajat olivat sitä mieltä, että käytäntöihin vaikuttamalla voidaan saada taukoliikunta pysyväksi osaksi opetuspäivää. Tulosten mukaan asenteisiin vaikuttamalla luodaan mahdollisuus uudistaa toimintatapoja. Toivottiin rohkeutta heittäytyä
uusiin tuuliin ja olla mukana luomassa uudenlaista kulttuuria. Vastaajien mukaan säännölliset ja
toistuvat tauot koulupäivän aikana lisäävät kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tukevat opiskelijoiden jaksamista.
Vastaajien palautteista korostui myönteinen kokemus SportUnin monipuolisista ja edullisista palveluista. Vastaajat kiittelivät teemapäivistä, esimerkiksi ryhmäliikuntatapahtumista. Sen sijaan
kaikista liikuntapalvelumahdollisuuksista opiskelijoilla ei ollut tietoa ja erityisen tärkeänä pidettiin
markkinointiin ja tiedottamiseen panostamista ja sen lisäämistä.
Tulosten mukaan toivottiin opiskeluympäristön liikunnallistamista ja siihen panostamista. Toivottiin, että taukoliikunta ei rajoittuisi vain opiskeluympäristöön, vaan päivän tauottaminen ja siihen
oppiminen olisi hyvä aloittaa jo ala-asteelta. Työn tauottaminen myös työpaikoilla koettiin tärkeäksi ja sen ennaltaehkäisevä merkitys työssä jaksamiseen ja elämän laatuun pidettiin tärkeänä.
Tulosten mukaan olisi toivottavaa, että ihmiset kiinnittäisivät enemmän huomiota omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.
Tuloksista nousi esille, että liikunta lisää laatua monella tapaa. Vastauksista ilmeni, että taukoliikunta lisäsi fyysistä ja henkistä jaksamista. Tulosten mukaan ylipäätänsä liikuntaan kannustaminen ja liikkumisen tukeminen on erityisen tärkeää. Yhteiskunnallisesti säästetään taloudellisia
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määrärahoja, kun vaivat ja sairaudet ovat ainakin osittain estettävissä monipuolisella liikkumisella. Myös inhimillisesti asia on merkityksellinen. Asenteita muuttamalla liikuntamyönteisemmäksi edistetään terveyttä ja lisätään elämään laatua.

6.7

Ehdotukset toiminnan kehittämiselle ja jatkotutkimusaiheet

Tämän tutkimuksen keskiössä olivat Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka ovat parhaimpia antamaan vastauksia siihen, kuinka liikuntapalveluita tulisi kehittää. Vastausten perusteella on esitetty neljä eri kehittämisehdotusta alla olevassa kuvassa.

Kuva 3. Ehdotukset toiminnan kehittämiselle.
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Tuloksista voidaan päätellä, että SportUnin monipuoliset ja edulliset palvelut ovat opiskelijoiden
tarpeisiin ja toiveisiin sopivat. Sen sijaan markkinointia tulisi kehittää. Valtakunnallisesti liikuntapalveluita markkinoidaan monella tapaa, esimerkiksi perinteisen printtimarkkinoinnin kautta.
Nuoria tavoitetaan parhaiten tänä päivänä sosiaalisen median kautta. Erityisesti nuorten käyttämät Instagram ja Facebook -sivut kaipaavat säännöllistä päivittämistä ja uudistamista. Näiden sivujen sisältömarkkinointiin voisi kuulua taukoliikunta. Lisäksi kehittämisideana on tuottaa SportUnin asiakkaille oma Facebook-yhteisö. Näitä yhteisöjä voisi olla erilaisia, esimerkiksi SportUni
taukoliikunta, SpotUni ryhmäliikunta tai SportUni kurssit. Jatkossa sosiaalisen median kasvettua
myös erilaiset verkkotapahtumat kehittäisivät SportUnin toimintaa ja palvelutarjontaa monipuolisemmaksi.
Taukoliikunta tukee tutkimustulosten mukaan opiskelijan jaksamista monella tapaa. Elämässä on
tärkeää tukea kaikenikäisiä ihmisiä, mutta erityisesti nuoria opiskelijoita, jotta heistä kasvaa osaavia työntekijöitä tulevaisuuden työhaasteisiin. Merkittävää on halu etsiä ja löytää eri keinoja jaksamisen tukemiseen. Tutkimustulosten mukaan taukoliikuntaa tulisi sisällyttää koulun arkeen.
Vastaajat toivoivat, että tauottamiselle annettaisiin ainakin mahdollisuus. Tämän tutkimuksen tuloksen mukaan näyttäisi siltä, että tauot opiskelussa käytettäisiin liikuntaan. Tätä voitaisiin tukea
kehittämällä SportUnin uusi applikaatio, joka madaltaa kynnystä taukoliikuntaan. Tampereen ammattikorkeakoulun monipuolista osaamista voitaisiin hyödyntää ja IT-alan opiskelijat voisivat
suunnitella ja toteuttaa SportUnille mobiilisovelluksen, jonka toimivuus olisi tämän tutkimuksen
vastaajien esittämän idean mukainen. Lisäksi ehdotetaan SportUnin sovelluksen sisällyttämistä
opiskelijan oppaaseen, jolloin opiskelijat saavat tiedon, miten löytää maksuton ja avoin taukoliikuntavideo.
Korkeakoululiikunnan suositukset painottavat kouluympäristön liikunnallistamista. Suosituksissa
todetaan muun muassa matalan kynnyksen fyysisen aktiivisuuden edistämistä. Myös tämän tutkimuksen tuloksen mukaan osa opiskelijoista kaipaa kouluun liikuntapisteitä. Ehdotuksena liikuntapisteet voitaisiin sijoittaa kahteen eri paikkaan Tampereen ammattikorkeakoulun ympäristössä.
Pisteissä olisi erilaisia liikuntavälineitä, kuten keppijumppa keppejä, tasapainolautoja, jumppakuminauhoja ja hyppynaruja. Välineiden käyttöön tulisi sekä kuvalliset että sanalliset ohjeet. Liikuntapisteen viereen kiinnitettäisiin avoin palautetaulu, johon opiskelija voi kirjoittaa omat ajatukset,
palauteet ja ehdotukset.
Tulosten mukaan SportUnin avoimista teemapäivistä pidetään. Kohdennettuja liikuntapalveluita
tulisi kehittää ja jalkauttaa teemapäivät luokkahuoneisiin järjestämällä siellä taukoliikuntatempauksia. Niiden yhteydessä kerrottaisiin SportUnin liikuntapalveluista ja tulevista tapahtumista.
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Luokkahuoneessa on tiiviimpi tunnelma kuin isossa auditoriossa ja samalla SportUnin henkilökunta tulisi tutummaksi opiskelijoille. Opiskelijoiden hyvinvointia parannetaan tarkastelemalla arjen eri osa-alueita opiskeluympäristössä. Kun maanlaajuisen koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen jälkeen opetus siirtyy takaisin korkeakouluympäristöön, on hyvä pitää mielessä liikunnasta saatava hyöty. Luomalla mahdollisuus taukoliikuntaan ja liikuntaan ylipäätänsä mahdollistetaan opiskelijoiden valmistuminen työelämään terveempänä ja hyväkuntoisempana.
Vastaajien antamat palautteet ja kokemukset taukoliikunnasta synnyttivät ehdotukset toiminnan
kehittämiselle. Näitä tuloksia ja johtopäätöksiä käytettiin hyväksi, kun luotiin uusi taukoliikuntamalli Tampereen ammattikorkeakouluun. Malli kuvaa taukoliikunnan kulkua ja sen prosessia, joka
on esitetty alla olevassa kuvassa 4. Prosessi on jaettu neljään eri alueeseen. Opiskelijoiden opintooppaassa tulee olla tietoa taukoliikunnasta ja Sportunin muista liikuntapalveluista. Tässä taukoliikuntamallissa teemapäivät järjestetään jalkautumalla luokkatiloihin. Näin tavoitetaan uudet opiskelijat kasvotusten ja voidaan SportUnin liikuntapalveluiden tiedottamisen lisäksi antaa taukoliikunnasta ohjeistus ja applikaation käyttöohjeet. Tämän jälkeen opiskelijat saavat toteuttaa taukoliikuntaa itsenäisesti. Tässä mallissa panostetaan myös opiskelijoiden kannustamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen lähettämällä syys- ja kevätlukukaudella kaikille opiskelijoille suunnattu sähköposti, jossa muistutetaan taukoliikunnan mahdollisuudesta tukea opiskelijan hyvinvointia ja
jaksamista. Applikaatioon lisätään myös kohta, jossa käyttäjällä eli opiskelijalla tai henkilöstöllä
on mahdollisuus antaa palautetta tai jatkokehittämisideoita. Palautteet käsitellään SportUnin yhteisissä tiimipalavereissa.
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Kuva 4. Taukoliikuntamalli Tampereen ammattikorkeakouluun prosessikaaviona kuvattuna.

Uusi taukoliikuntamalli voidaan ottaa käyttöön ja jatkotutkimustarve on tämän mallin pilotointi
ja vaikuttavuuden arviointi. Tässä tutkimuksessa taukoliikunnan sosiaalinen vaikutus jäi hyvin
ohueksi. Siksi olisi hyödyllistä selvittää, miten taukoliikunta vaikuttaa opiskelijoiden sosiaaliseen
hyvinvointiin, silloin kun taukoliikuntaa tehdään ryhmässä.
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7

Pohdinta

Opinnäytetyö lähti liikkeelle tekijän omasta mielenkiinnosta kehittää Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden hyvinvointia ja jo olemassa olevia monipuolisia liikuntapalveluita. Opinnäytetyön tekijä työskentelee liikuntapalveluissa ja koki tarvetta luoda jotakin uutta parantaakseen
opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Omat kokemukset pitkistä istumahetkistä opiskelijana toivat ajatuksen taukoliikuntakokeilusta ja korkeakoulut toimivat joustavasti uusien kokeilujen alustoina.
Tämän tutkimuksen ajatuksena oli kehittää SportUnin liikuntapalveluita kuulemalla Tampereen
ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Tarkoituksena oli laatia korkeakoululle suunnattu taukoliikuntaohjelma yhteistyössä OneMinuteSportin kanssa, testata se tietyn ajan Tampereen ammattikorkeakoulun valituilla opiskelijoilla ja lopuksi kysyä kokemukset taukoliikunta jaksosta. Vastaajat olivat SportUnin liikuntapalveluiden käyttäjiä eli voidaan todeta, että testiryhmäläiset olivat
liikunnallisia. Tämä oli hyvä asia, koska haastateltavilta nousi aitoon kokemukseen perustuvia kehittämisehdotuksia.
Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan hyvin opettavainen, vaiherikas ja kiinnostava. Työ
itsessään oli myös melko laaja, koska ensin tehtiin uusi tuote (taukoliikuntavideot), sen jälkeen
testattiin, pyydettiin palaute ja analysoitiin ja sen perusteella luotiin uusi taukoliikuntamalli. Opinnäytetyön tekeminen kesti kokonaisuudessaan noin vuoden muiden opintojen ja töiden ohessa.
Opinnäytetyön tekijä on saanut oppia uutta, kehittää omaa osaamista, mutta toisaalta myös hyödyntää jo aiemmin opittuja taitoja, esimerkiksi ohjaustaitoja. Aihe oli kiinnostava ja siksi mielenkiinto pysyi yllä koko prosessin ajan. Kirjoitusprosessi vaati paljon istumista, joka vahvisti kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Taukoliikunta tuki opinnäytetyön tekemistä. Mutkia oli alkumatkassa,
silti päätös tehdä kvalitatiivinen tutkimus oli hyvä ratkaisu.
Tässä tutkimuksessa kehitettiin ensimmäisenä Suomessa korkeakouluasteen opiskelijoille suunnattu avoin ja maksuton taukoliikuntaohjelma, joka ladattiin OneMinuteSport Internet -sivuilla
syksyllä 2019. (Lähteenmäki 2019.) Se hetki oli merkityksellinen ja antoi uskoa, että tutkimus tulee
hyödyntämään myös kirjoittajan omaa työelämän polkua. Ilahduttavaa oli, että OneMinuteSport
haluaa jatkaa kirjoittajan kanssa yhteistyötä uudella projektilla.
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7.1

Tulosten tarkastelu

Tulokset vastasivat hyvin opinnäytteelle annettuihin tehtäviin ja tulokset olivat hyvin yhteneväisiä
teoreettisten lähtökohtien kanssa. Tässä tutkimuksessa käytettiin laadullista menetelmää. Aineisto koostuu viiden opiskelijan teemahaastattelusta. Alasuutarin (2001, 39) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkimusyksiköiden suuri joukko tai tilastollinen argumentaatiotapa ei ole
tarpeen tai mahdollinen. Myös Eskolan ja Suorannan (1998, 62) mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole vaikutusta tutkimuksen onnistumiseen ja tämä pätee myös tämän
tutkimuksen tuloksissa. Vaikka aineistoa voidaan pitää tässä tutkimuksessa pienenä, niin viidellä
opiskelijalla oli painavaa sanottavaa taukoliikunnasta ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta.
Tutkimustulos on merkittävä käytännön työn kannalta.
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa 2016 (Kunttu ym. 2016) selvitykseen vastanneet
opiskelijat ilmoittivat, että istuvat keskimäärin 10,75 tuntia vuorokaudessa. Sen sijaan tämän tutkimuksen vastaajat ilmoittivat istuvansa 6 tuntia, 48 minuuttia (keskiarvo) vuorokaudessa. Tämä
ero johtunee siitä, että kahdella vastaajista oli käytännön harjoittelujakso klinikalla eivätkä istuneet luokkahuoneissa. Se alensi vuorokauden istumisen aikaa.
Jokaisen vastaajan mukaan taukoliikunta aiheutti yksinomaan myönteisiä fyysisiä vaikutuksia, joten voidaan ajatella, että hyvin monet opiskelijat saattaisivat olla samaa mieltä. Mikäli haastateltavilla on lähes samanlainen kokemus ja tietoa asiasta, niin yleistyksiä on mahdollista tehdä, jos
aineisto on koottu järkevästi. (Eskola &Suoranta 1998, 66.) Sen sijaan tämä tutkimus ei antanut
vastausta siihen, miten liikkumattomat opiskelijat olisivat vastanneet, koska tämän tutkimuksen
vastaajat olivat SpotUnin liikuntapalveluiden aktiivisia käyttäjiä ja harrastivat eri liikuntalajeja
myös vapaa-aikanaan viisi kertaa (keskiarvo) viikossa.
Cuckoo workout -taukoliikuntasovelluskokeiluun osallistuneiden mukaan taukoliikuntakokeilun
intervention vaikutukset olivat melko vähäiset, silti vastaajat kertoivat kokeneensa, että saivat
taukoliikunnasta lisää energiaa, työtehoa ja keskittymiskykyä. (Punakallio ym. 2018, 132.) Myös
tämän tutkimuksen tulos oli vastaava ja taukoliikuntajaksolla oli vaikutusta edellä mainittuihin
asioihin. Tulos on samankaltainen aiempiin tutkimuksiin. Esimerkiksi samankaltainen tulos saatiin
Bristolin yliopistolla, jossa testattiin liikunnan lisäämistä työpäivään. Kyseisen tuloksen mukaan
liikunta paransi ongelmanratkaisutaitoja, keskittymiskykyä ja rauhoittumista. (Coulson 2008.)
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Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan nimetä vastaajien myönteinen kokemus taukoliikunnan
vaikutuksesta keskittymiskykyyn. Ruotsalaisten Fjällströmin ja Rosqvistin (2019) mukaan ala-asteen oppilaat kokivat, että liikuntatauot lisäsivät keskittymiskykyä. Myös Bailey, Armour, Kirk,
Jess, Pickup ja Sandford (2009) ovat tutkimuksissaan selvittäneet, että liikunta parantaa lasten ja
nuorten keskittymiskykyä sekä saattaa hyödyntää myös oppiaineiden menestyksessä. Tämä tutkimus on tulokseltaan yhteneväinen edellä mainittuihin tutkimuksiin.
Tämä tutkimus toi esille, että sosiaalisella paineella on toisinaan myös myönteisiä vaikutuksia.
Taukoliikunnan testijaksolla vastaajat saivat mukaansa tekemään taukoliikuntaohjelmaa myös
muita opiskelijoita ja yhden opettajan. Tästä voitaneen päätellä, että mikäli taukoliikuntaa järjestettäisiin tai tauottamisen annettaisiin mahdollisuus opetustunnilla, niin ryhmäpaineella saatettaisiin saada koko luokka mukaan liikkumaan. Vastaavaa tuloksen on saanut Banerjee (1992, 797800), joka tutki laumakäyttäytymistä, sen vaikutusta päätöksentekoon sekä sitä, että ihminen alkaa tekemään samalla kuin toinen ryhmätilanteessa.
Anderssonin ja Olssonin (2019) tutkimuksen mukaan opettajan motivaatiolla, taustalla ja asenteella fyysiseen aktivisuuteen on merkitystä. Tämä tutkimuksen tulos vahvistaa edellistä, koska
vastaajien mukaan opettajien tulisi olla suunnannäyttäjiä liikuttamisessa luokkahuoneessa. Hiltusen (2001, 141) mukaan on erityisen tärkeää nousta jaloittelemaan ja tauottamaan työtään
useamman kerran päivässä, koska työteho alkaa laskea jo tunnin yhtämittaisen istumisen jälkeen.
Myös tämän tutkimuksen vastaajin kokemukset olivat samanlaiset ja vastauksissa ehdotettiin,
että opettajat huolehtisivat tuntien tauottamisesta, koska heillä on siihen valta ja mahdollisuus.
Siirtymävaihe nuoruudesta aikuisuuteen on opiskelijoille kuormittavaa. Esiin saattaa nousta uuden ympäristön tuomat haasteet, taloudelliset huolet sekä tilanteet, kun yrittää yhdistää työn ja
opiskelun arkeen. Opiskeluaika saattaa vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti opiskelijan
omaehtoiseen liikunta-aktiivisuuteen. Tämä saattaa vaikuttaa koko aikuisiän halukkuuteen liikkua. (Grenman ym. 2018.) Myös tämän tutkimuksen vastaajat toivat esille samankaltaisia yhtäläisyyksiä ja asioita vastauksissaan. Esimerkkeinä nimettiin huoli taloudellisesta tilanteesta ja siitä,
kuinka opiskelijan odotetaan suoriutuvan opinnoistaan hyvin ja mahdollisimman nopeasti sekä
samaan aikaan käyvän töissä saadakseen rahaa elämiseen. Vastaajien kokeman mukaan taukoliikunta ja liikunta ylipäänsä lisää jaksamista opiskeluaikana ja tämä saattaisi edesauttaa liikunnan
lisäämiseen. Eräs vastaaja jopa ehdotti, että taukoliikunta tulisi sisällyttää opetussuunnitelmaan.
Tätä tietoa tulisi hyödyntää, jolloin saatettaisiin saavuttaa myös hallituksen kärkihankkeen tavoite
luoda sellaisia toimintakäytäntöjä, jotka lisäävät aktiivisia taukoja opiskelu yhteisössä ja muuttaa
ympäristöä vähemmän istumista suosivaksi.
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Tulosten mukaan taukoliikunta voi toimia motivaattorina myös vapaa-ajan liikkumiseen ja/tai sen
lisäämiseen. Olisihan se aivan suunnattoman hieno asia, jos lyhyelläkin taukoliikunnalla saataisiin
muutettua opiskelijoiden käyttäytymistä kohti liikunnallisempaan elämäntapaan, joka jatkuisi
ehkä koko elämän. Vastaajat toivoivat, että yhteiskunnassa kiinnitetään huomiota valmistuneiden fyysiseen kuntoon ja hyvinvointiin. Sitä voisi lisätä jo opiskelujen aikana esimerkiksi kouluympäristön liikunnallistamisella, motivoimalla opiskelijoita liikkumaan ja pitämään itsestään hyvää
huolta. Se on vastaajien mukaan erityisen tärkeää tulevassa työelämän paineissa.

7.2

Tulosten luotettavuus

Tärkeä edellytys luotettavuudelle on se, että tutkimus on tehty tieteelliselle tutkimukselle asetettujen kriteerien mukaisesti. Tutkimuksissa pyritään arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta ja siihen voidaan käyttää erilaisia tutkimus- ja mittaustapoja. Kuitenkin tulosten luotettavuus vaihtelee. Kajaanin ammattikorkeakoulun ohjeen mukaan tulee luotettavuutta arvioida validiteetin ja
reliabiliteetin kautta. Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä eli kykyä mitata, mitä tutkimuksessa on tarkoitus mitata. Reliabiliteetti tarkoittaa pysyvyyttä eli toistettavuus. Käsitteet reliaabelius ja validius perustuvat siihen ajatukseen, että tutkija pääsee käsiksi objektiiviseen todellisuuteen ja totuuteen. (Hirsjärvi ym. 2014, 231-233, Hirsjärvi & Hurme 2006, 185; Kajaanin ammattikorkeakoulu 2020c; Koivula ym. 2003, 28-29, Tuomi & Sarajärvi 2018, 160-163.)
Tässä tutkimuksessa validiteettia pyrittiin lisäämään siten, että haastattelulomaketta testattiin
etukäteen kahdella eri henkilöllä ja saadun palautteen perusteella sitä parannettiin. Luotettavuutta lisättiin sillä, että lomakkeeseen tehtiin muutoksia huomioiden myös opettajan, opinnäytetyön tekijän esimiehen ja opiskelijaystävien kommentit. Näin toimien saatiin lomakkeella vastauksia, joita ei voi tulkita väärin ja tämä myös lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. Lisäksi validiteettia lisäsi se, että tutkimukseen osallistui suomenkielisen koulutuksen opiskelijoita ja haastattelut tehtiin yksinomaan suomeksi.
Tämä tutkimus tehtiin haastattelemalla, jonka etu on mahdollisuus toistaa kysymys, selventää
ilmaisumuotoa, oikaista väärinkäsityksiä ja keskustella haastateltavan kanssa. Haastattelussa tärkeintä on saada asiasta mahdollisimman paljon tietoa ja vastauksia tutkimustehtävään. (Tuomi &
Sarajärvi 2018, 85, 88.) Toisaalta jos tutkimus olisi tehty alkuperäisen suunnitelmaan mukaan kahdella erilaisella eli määrällisellä ja laadullisella tutkimusmenetelmällä, oltaisiin saatu ehkä kattavampi tai erilainen tulos taukoliikunnan vaikutuksista.
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Luotettavuutta lisää myös se, että haastattelija tunsi aihepiirin ja oli laatinut ne pohjautuen keskeisiin käsitteisiin. Myös kysymysten asetteluun, järjestykseen ja laajuuteen tutkija oli panostanut. Hirsjärven ja Hurmen (2006, 68-72) mukaan haastattelijan tulee olla luottamusta herättävä,
aihepiirin tunteva sekä tilannetta oikeaan suuntaan ohjaava, jolloin haastattelija on sisäistänyt
teemahaastattelurungon niin, että hallitsee teema-alueet ilman paperia. Toisaalta opinnäytetyön
kirjoittaja teki tämän työn yksin, joka saattaa heikentää luotettavuutta, koska tulosten tulkinta
jää yhden henkilön varaan.
Tätä tutkimusta on tehty pitkään ja palattu aina uudelleen haastateltavien vastauksiin. Vaikka
opinnäytetyön tekijä on tietoisesti pyrkinyt puolueettomuuteen, on mahdollista, että tekijän oma
kiinnostus voi heikentää luotettavuutta. Tarkalla sisällönanalyysilla on kuitenkin pyritty lisäämään
luotettavuutta ja puolueettomuutta, kun jokaisen vastaajan nimeämät vastaukset on numeroitu.
Myös tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia aiempien aihetta käsiteltyjen tutkimusten
kanssa.
Tässä tutkimuksessa käytettiin vastaajien suoria lainauksia, joka lisää tutkimuksen luotettavuutta.
Tutkimuksen luotettavuutta saattaa heikentää se, että tekijä työskentelee kohdeorganisaatiossa.
Luotettavuuden heikentymistä pyrittiin ennaltaehkäisemään sillä, että koko prosessin ajan opinnäytetyön tekijä piti omia muistiinpanoja ja kirjoitti ajatuksia muistiin, joita voi luotettavuutta arvioitaessa analysoida tarkasti. Tarkalla selvityksellä koko prosessin ajan on mahdollisuus lisätä
tutkimuksen luotettavuutta ja todenmukaista raportointia. Luotettavuutta saattaa heikentää
myös se, että tutkimukseen osallistujille tarjottiin liikuntamaksu, jolla pääsee maksutta kuntosaleille, ryhmäliikuntaan ja palloilemaan kevät- ja kesäkaudeksi. Tämä voidaan tulkita myös lahjana. Jää lukijan arvioitavaksi, onko etu vaikuttanut haastateltavien vastausten sisältöön.
Vilkan (2015, 196) mukaan ”luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja hänen rehellisyytensä, koska
arvioinnin kohteena ovat tutkijan tutkimuksessaan tekemät teot, valinnat ja ratkaisut”. Tämän
tutkimuksen toistettavuus ei ole täysin samanlaisena mahdollista. Vilkka (2015, 197) jatkaa, että
laadullinen tutkimus on joka kerta ainutkertainen, eikä sitä voida toistaa sinällään.

7.3

Tulosten eettisyysnäkökulma

Tutkimukselle haettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti tutkimuslupa SportUnin liikuntapalveluiden päälliköltä. Hakemuksen liitteenä oli tutkimussuunnitelma. Eettiset ratkaisut liittyvät kaikkiin tutkimuksiin. Jokainen tutkimus sisältää useita eri päätöksiä, jolloin tutkijan
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etiikka joutuu koetukselle. Tutkimuksen eri vaiheissa tulee kiinnittää huomioita moniin eettisiin
kysymyksiin, esimerkiksi tutkimuslupaan liittyviin kysymyksiin tai tutkimuksesta tiedottaminen.
Lähtökohtana on aina ihmisarvon kunnioittaminen ja tutkimukseen osallistuneiden tulee saada
itse päättää osallistumisensa. Haastatteluista ei pyydetty kirjallista lupaa, joka olisi ollut suotavaa
eettisyyden näkökulmasta. Toisaalta kaikkien viiden opiskelijan kanssa käydyt sähköpostikeskustelut ovat tallella, mutta niitä ei voida esittää tässä tutkimuksessa, koska anonyymius ei toteutuisi.
Haastattelutilanteessa haastateltavien antamia tietoja tulee käsitellä luottamuksellisesti niin,
ettei heidän yksityisyyttään voida todeta. Lisäksi tutkimuksen raportoinnissa rehellisyys ja toden
puhuminen on eettisesti tärkeää. (Eskola & Suoranta 1998, 52-57; Hirsjärvi ym. 2014, 23-27; Hirsjärvi & Hurme 2006, 19-20.) Tämän työn tutkimusaineisto hävitetään heti tutkimuksen valmistuttua.
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2020) mukaan hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkimus tulee olla suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti vaatimusten edellyttämällä
tavalla. Tämä tutkimus on pyritty kirjoittamaan erityisen tarkkaan ja yksityiskohtaisesti, jolloin
jokainen kohta voidaan tunnistaa ja tarkentaa.
Tässä tutkimuksessa kiinnitettiin huomioita lähteiden luotettavuuteen, monipuolisuuteen ja ajantasaisuuteen. Tutkimuksessa käytettiin alan muita tietolähteitä sekä lisäksi vieraskielisiä tutkimuksia, jolloin tutkimuksen laatua ja luotettavuutta voidaan lisätä. Lähdeluotettavuuden arvioinnissa tulee olla hyvin tarkka ja kriittinen siitä, mitä lähteitä tutkimuksessa käytetään. (Hirsjärvi
ym. 2014, 189; Vilkka 2015, 41-42.)

7.4

Ammatillinen kasvu

Liikunnanohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia monipuolisissa ohjaus-, koulutus- ja valmennustehtävissä. Liikunnanohjaajakoulutusten keskeisiä osaamisalueita ovat kaikissa koulutusta tarjoavissa ammattikorkeakouluissa työelämän kehittämisosaaminen, liikunnan pedagogiikka, terveyden edistäminen, liikuntajohtaminen ja -palvelut sekä yrittäjyys. (Ammattikorkeakouluun
2020.) Kokonaisuudessaan opinnäytetyön prosessi on ollut opettavainen, mielekäs, mutta osittain myös haasteellinen. Opinnäytetyön tekijä on joutunut pohtimaan ja arvioimaan, mikä on oikea ratkaisu edetä. Opinnäytetyön kirjoittajan oli pakko ottaa rohkeita askeleita ja tehdä vaikeitakin päätöksiä, jotta työ etenee toivotussa ajassa. Tutkimusmenetelmää ja lähestymistapaa oli
vaihdettava alkuperäisestä suunnitelmasta, koska riittävää määrällistä aineistoa ei monesta eri
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yrityksestä huolimatta onnistuttu saamaan. Tässä tutkimuksessa oli alun perin tarkoitus käyttää
kahta eri tutkimusmenetelmää, määrällistä ja laadullista. Määrällinen aineisto oli tarkoitus saada
koottua yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun neljän eri alan opettajien avustuksella,
mutta opettajat joutuivat peruuttamaan osallistumisensa korkeakouluyhteisön uudistusten
vuoksi. Toisaalta tämä vastoinkäyminen kasvatti opinnäytetyön kirjoittajaa ihmisenä ja opetti ymmärtämään työelämän paineita.
Ammattikorkeakoulun yhteisissä kompetensseissa mainitaan oppimisen taidot ja eettinen osaaminen. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2020b.) Tämän tutkimuksen kautta opinnäytetyön tekijä
oppi hankkimaan ja arvioimaan etsimäänsä tietoa kriittisesti ja ammattieettiset näkökulmat huomioiden. Englannin ja ruotsin kielen taidot kohenivat, kun haluttiin saada myös ulkomaisia lähteitä. Monia internetistä löytyviä tietoja piti tarkastella tasa-arvoisesti ja arvostaen myös muiden
tutkijoiden tietoa asiasta. Oppimisen taidot ja -tavat monipuolistuivat uusien tutkimismenetelmien, esimerkiksi abduktiivisen sisällönanalyysin kautta.
Työyhteisö- ja innovaatio-osaaminen kulkivat tämän tutkimuksen ajan käsi kädessä. Tämän tutkimuksen lähtökohdat perustuivat haluun edistää Tampereen korkeakouluyhteisön hyvinvointia ja
luomaan uusia työtapoja arkeen. Näin mittavan tutkimustyön tekeminen kahden eri työn ohessa
vaati kirjoittajalta itsekuria ja organisointitaitoja. Jotta kykeni työskentelemään päätoimisena liikuntakoordinaattorina ja valmentamaan iltaisin, tarvitsi kykyä ja halua suunnitella ajankäyttöä
tarkkaan. Tästä syystä ainoa oikea ratkaisu oli tehdä tämä tutkimus yksin, mutta olisi ollut mielenkiintoista ja avartavaa jakaa ajatuksia toisen kanssa ja toteuttaa tutkimus esimerkiksi parityönä. Liikunnanohjaajan koulutuskohtainen liikuntaosaaminen vahvistui ja kehittyi koko opiskelun ajan, vaikka tämän tutkimuksen kirjoittaja on ohjannut eri-ikäisiä 13- vuotta. Taukoliikunta oli
kokonaisuudessaan melko uutta ja videoiden tekeminen oli erityisen mieluisaa. Opinnäytetyön
tekijä sai suunnitella ja toteuttaa teknologisia, älykkäitä ratkaisuja hyödyntäen liikunnan ohjauskokonaisuuksia ja samalla huomioida kohderyhmän tausta ja toimintakyky pedagogisesta näkökulmasta. Työn jälki sai paljon positiivista palautetta vastaajilta sekä työyhteisöltä. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2020.)
Liikuntajohtaminen ja -palvelut sekä yrittäjäosaaminen olivat tämän opinnäytetyön tärkeä osa
koko prosessin ajan. Kirjoittaja on joutunut arvioimaan oman työn johtamista ja siihen sitoutumista. Opinnäytetyön tekijän halu kehittää SportUnin liikuntapalveluita on edelleen merkittävä.
Kirjoittaja on joutunut haastamaan itsensä ja siitä on saanut voimaa jaksaa. Kirjoittaja on nuoresta
iästä huolimatta toiminut lähiesimiehenä, tiimin vetäjänä sekä ryhmän vastuuhenkilönä. Yrittäjähenkisyys ja vastuuta pelkäämätön asenne on kirjoittajan kotoa opittu toimintatapa. Käytännön
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liikunnanohjaajan osaamisen lisäksi tarvitaan yrittäjäosaamista. Toisaalta opinnäytetyön kirjoittaja on työntekijänä saanut mahdollisuuden arvioida myös omia alaistaitojaan. Opinnäytetyön
valmistumisen loppuhetkillä kirjoittaja on oppinut tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä kehittämisen kohteita liikunta-alalla. Lisäksi liikunnanohjaajakoulutus on avartanut kirjoittajan kykyä
arvioida ja tarkastella isoja, yhteiskunnallisia liikunnan kehittämisen kohteita.
Kirjoittaja on koko prosessin ajan arvioinut mahdollisuutta muuttaa hieman johtamiskulttuuria.
Tulosten mukaan opettajilla on merkittävä rooli ja valta päättää oppituntien kulusta ja sisällöstä.
Opinnäyteyötä tehdessä on entisestään vahvistunut ajatus esimiehen työn vaativuudesta sekä
koulutuksen merkityksestä. Liikunta- ja palvelujohtaminen perustuu tulevaisuudessa mitä suuremmissa määrin yhteistyöhön oman työyhteisön sekä korkeakoululiikuntaverkoston kanssa. Yksin kukaan ei saa tulosta, mutta pienet ja tehokkaat tiimit, missä luontainen vuorovaikutus on
toimivaa, tulevat olemaan korkeakoululiikunnan laadun tae. Uudet innovaatiopalvelut tai toimintamallit, kuten tämän opinnäytetyön tuloksena luotu taukoliikuntamalli, voi kehittää jokaista korkeakouluyhteisöä kulttuuri- tai maantieteellisistä eroavaisuuksista huolimatta.
Opinnäytetyön tekijän oma osaaminen ihmisen hyvinvoinnista ja terveysliikunnasta kehittyi huimasti. Tekijä opiskeli ja oppi ihmisen kehitykseen ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, erityisesti taukoliikunnan myönteisistä vaikutuksista ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2020.) Vastaajat kertoivat monin eri sanoin, miten lyhytkin taukoliikuntakokeilujakso edisti heidän terveyttään ja toimintakykyään. Tämä tieto lisäsi kirjoittajan omaa
tunnetta siitä, että tällä testijaksolla ja tutkimuksella oli merkitystä. Opinnäytetyön tekijä on ollut
aitiopaikalla toteamassa, miten tärkeää on opiskelun ja työn tauottaminen erityisesti nykyisissä
poikkeusolosuhteissa, kun töitä tehdään kotoa käsin. Tulokset ovat hyödynnettävissä sekä SportUnin palveluissa että Tampereen ammattikorkeakoulun sisällössä. Tätä kokeilua ja tutkimustietoa voidaan hyödyntää mallintamalla taukoliikuntaohjelma valtakunnallisiin korkeakouluihin, jolloin saavutetaan liikuntaystävällisempi yhteisö.
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Salainen
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TEEMAHAASTATTELUN RUNKO
TAUSTATIEDOT
Minkä ikäinen olet?
Mikä on tutkintolinjasi?
Kuinka monta tuntia istut keskimäärin vuorokaudessa?
Mitä liikuntaa harrastat vapaa-ajallasi ja kuinka usein harrastat ripeää ja
reipasta liikuntaa viikossa?
Mitä SpotUnin liikuntapalveluita käytät?
TAUKOLIIKUNNAN TOTEUTUMINEN
Missä toteutit taukoliikuntaa?
Kuinka monta päivää kesti taukoliikuntakokeilusi?
Kuinka monta kertaa päivässä teit taukoliikuntaohjelman kokeilujakson
aikana?
Miten taukoliikunnan ohjeistus ja perehdys toimi käytännössä?
Miten OneMinuteSport -sovellus toimi käytännössä?
TAUKOLIIKUNNAN VAIKUTUKSET
Minkälaisia fyysisiä vaikutuksia taukoliikunnalla oli?
Minkälaisia psyykkisiä vaikutuksia taukoliikunnalla oli?
Mitä muita vaikutuksia taukoliikunnalla mielestäsi oli?
Jäitkö kaipaamaan sosiaalista yhdessä tekemistä tai ryhmän tukea?
KEHITTÄMISEHDOTUKSET
Miten taukoliikunta saataisiin osaksi opiskelijoiden arkea?
Miten parantaisit Tamk:in liikuntaolosuhteita?
Miten parantaisit opiskelijoiden jaksamista ylipäänsä?
MITÄ MUUTA HALUAISIT SANOA?
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ALALUOKKA
Verenkierron lisääntyminen
Sykkeen kohoaminen
Lihasten vetreytyminen ja venyminen
Selkärangan liikkuvuuden lisääntyminen
Kivun lieventyminen
Fyysinen rentoutuminen
Väsymisen väheneminen
Virkeyden lisääntyminen
Keskittymiskyvyn paraneminen
Stressitilan aleneminen
Voimaantuminen
Psyykeen rauhoittuminen
Mielialan kohoaminen
Opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisääntyminen
Perheen yhteisen tekemisen vahvistuminen
Toisten opiskelijoiden aktivoiminen
Luetun asian ymmärtäminen helpommin
Liikunnan myönteisten vaikutuksen sisäistäminen
Taukoliikunnan merkitys päivän rytmityksessä
Taukoliikunta motivaattorina toimiminen
Opiskelijalähtöinen kokeilu
Tiedon, ohjauksen ja neuvonnan merkitys
Opettajien esimerkillinen rooli
Tauottamisen mahdollistaminen
Asenteisiin vaikuttaminen
Taukoliikunnan sisällyttäminen opetussuunnitelmaan
Vanhojen käytäntöjen uudistaminen
Opiskeluympäristön liikunnallistaminen
Fyysiset testit mukaan terveyspainotteisiin opintolinjoihin
HOPS -keskusteluissa opiskelijan kuuleminen säännöllisin väliajoin
Kokemus riittämättömästä tuesta
Opiskelijoiden tukeminen yhteiskunta- ja yksilötasolla
SportUni:n liikuntatarjonnan tiedottamisen tärkeys
Ennaltaehkäisevän palvelun merkitys yhteiskunnallisesti

YLÄLUOKKA

Taukoliikunnan fyysinen
merkitys

Taukoliikunnan psyykkinen
merkitys
Taukoliikunnan sosiaalinen
merkitys
Taukoliikunta tukee
oppimista
Taukoliikunta tukee
liikkumisen iloa
Opiskelijoiden ehdotukset
taukoliikunnan toiminnan
vakiinnuttamiseksi

Opiskelijoiden
kehittämisehdotukset

PÄÄLUOKKA

Taukoliikunnalla tukea
opiskelijan
hyvinvointiin

Taukoliikuntakokeilun
tarpeellisuus ja
kokemus sen hyödystä

YHDISTÄVÄ LUOKKA
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