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TÄSSÄ ESITELMÄN JÄLKEEN TOIVON, ETTÄ TEILLE 
JÄÄ MUISTIJÄLKI SEURAAVISTA KYSYMYKSISTÄ

1. Kannattaako pakotus tai painostus liikunnan edistämisessä?
2. Millaiset liikuntatavoitteet ovat liikunnan edistämisessä toimivia?
3. Miten vuorovaikutus voi edistää motivaation omaehtoistumista?
4. Rutiinit liikunnan edistämisessä?  



JOHDANTOKYSYMYS

Miksi sinä liikut?

Miksi siivoat?



HAASTEENA LIIKKUVIEN SIJAAN VÄHÄN LIIKKUVAT
• ”Liikunta ei ole mua varten”, ”Ei mulla ole motivaatioo…”

KUN LIIKUNTATUNNIN VUOROVAIKUTUSYMPÄRISTÖ 
ON OMAEHTOISUUTTA TUKEVA, siitä seuraa…

• Parempi keskittymiskyky
• Suurempi ponnistelu toiminnan eteen
• Kiinnostus ottaa vastaan haastavampia tehtäviä
• Sitoutuminen liikunnanopetukseen
• Suurempi aktiivisuus vapaa-ajalla

MOTIVAATIOON 
VAIKUTTAA OLEELLISESTI 
SE, MITEN ASIOISTA 
PUHUTAAN.

Ks. esim. Deci & Ryan, 2002; Haerens, Kirk; Van den Berghe, Lynn et.al. 2013;  Cardon, De Bourdeaudhuij, & 
Vansteenkiste, 2010; Aelterman, N., et.al (2012); S Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991



MILLAISIA MOTIVAATION MUOTOJA SDT EROTTELEE?



• muut ihmiset pahastuisivat minulle, jos en 
liikkuisi. Joudun ulos porukasta, jollen liiku.

• koska ihmiset pitäisivät minua heikkona 

• koska tunnen syyllisyyttä. 

• en voi valita – muut pakottavat minut siihen

•on haaste saavuttaa tavoitteeni ja nähdä 
edistymiseni

•Minulle on tärkeä arvo, että tunnen itseni 
terveemmäksi.

• liikunta on keskeinen osa sitä, kuka minä olen.

•nautin liikunnasta ja se on hauskaa!

ja

Harrastan/harrastaisin säännöllisesti liikuntaa, koska...

PAKKO

SYYLLISYYS

HOUKUTTELU

HYVÄKSYNTÄ

TÄRKEÄT TAVOITTEET

ARVOT

NAUTINTO

SOSIAALISUUS

EI-OMAEHTOINEN OMAEHTOINEN



Motivaatio: Ei ole Ulkoinen Sisäinen
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Itsemääräämisen teoria (SDT Deci & Ryan 1991)

Toiminta: Ei omaehtoinen                     Omaehtoinen

Motivaatio: Ei ole Ulkoinen Sisäinen

Toiminnan 
säätely:

Ei ole Ulkoi-
nen

pakko

Sisäi-
nen

pakko

Samais-
tunut

Inte-
groitu-

nut

Sisäi-
nen

•koska 
nautin 
liikunnasta
•koska se on 
hauskaa

”Yritän harrastaa liikuntaa säännöllisesti…”

•Koska liikunta on 
keskeinen osa 
minua

•koska koska
minulle on 
tärkeä arvo, 
että tunnen 
itseni 
terveem-
mäksi

•koska 
ihmiset 
pitäisivät 
minua 
heikkona 
ihmisenä  jos 
en liikkuisi 
• koska 
tunnen 
syyllisyyttä

• koska muut 
ihmiset 
pahastuisivat 
minulle, jos en 
liikkuisi
• koska pelkään 
joutuvani 
vaikeuksiin muiden 
kanssa, jollen liiku

Exercise Self-Regulation Questionnaire (SRQ-E)
(Mm. Ryan & Connell 1989)



Itsemääräämisen teoria (SDT)

•Kolme psykologista perustarvetta:

• Autonomia – tarve kokea toiminta omaehtoisena ja itse valittuna
• Pätevyys – pätevyyden ja hallinnan tarve
 Halu käyttää omia kykyjä, etsiä optimaalisia haasteita ja laajentaa taitoja

• Yhteenkuuluvuus – läheisten ja turvallisten kiintymysten tarve
 Kokemus emotionaalisesta yhteydestä lämpimissä, välittävissä suhteissa

• Toiminta, joissa tarpeet täyttyvät, on sisäisesti motivoitunutta
• Tarpeiden täyttymistä tukevat ympäristöt edistävät omaehtoista

toimintaa, sinnikkyyttä, tehokasta suoritusta ja hyvinvointia

Minä 
päätän

Minä 
osaan

Minä 
kelpaan

Self-determination theory (Deci & Ryan 1985; Ryan & Deci 2000)



OMAEHTOINEN 
MOTIVAATIO

Kiinnostus, 
hauskuus, tärkeys, 

arvot

TIIVISTÄEN: 
Ei ole väliä vain motivaation MÄÄRÄLLÄ – myös 
motivaation LAATU merkitsee

EI-OMAEHTOINEN 
MOTIVAATIO

Palkinnot, pakotus, 
häpeä sosiaalinen 

paine...



Miksi tämän pohtiminen tärkeää? 

• KYSYMYS: Miten palkkiot toimivat motivoinnissa? 
• lyhytkestoista  havaittu, ettei pitkäaikaista sitoutumista

• KYSYMYS: Onko hyödyllistä viitata suosituksiin/testeihin motivoitaessa?



Ulkoinen tavoite Sisäinen tavoite
SOSIAALINEN HYVÄKSYNTÄ

IMAGO

TERVEYDELLISET HYÖDYT

SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS

TAITOJEN KEHITTÄMINEN

(Ryan et.al., 1996 Deci & Ryan, 2000; Kasser & Ryan, 1996; Kasser 2002)

• Ulkoiset tavoitteet viittaavat epävarmuuteen, voivat johtaa entistä stressaavampaan käytökseen
 lyhytkestoiset muutokset 

• Kehitettäessä sisäisiä tavoitteita saavutetaan onnellisuutta ja hyvinvointia lisääviä kokemuksia 
 pysyvän elintapamuutoksen avainasioita

Millaisia tavoitteita korostaa liikunnan edistämisessä? 



Liikuntatavoitteet – sisäisiä vai ulkoisia? 
• Laihtuminen
• Nautinto
• Toisiin vaikutuksen tekeminen
• Hyvä terveys
• Stressin vähentäminen
• Palkintojen voittaminen
• Työkyvyn ylläpitäminen
• Lihasten kasvu ulkonäön vuoksi 
• Lihasten kasvu, jotta jaksaisi paremmin



ONKO ULKONÄKÖMOTIIVI TÄYSIN EPÄSOPIVA? 

MOTIVAATIOPROFIILI

ULKONÄKÖ

Terveys

Terveys

Mieliala
Uni

Virkeys

Hauskuus

ULKONÄKÖ

Ei, mutta motivaatiopohjan laajentaminen hyödyllistä





Esimerkki:
Henkilökohtaisten motiivien tunnistaminen -
ryhmäharjoitus (Hankonen et al 2016)

• Osallistujat
1. Katsovat kortteja, joissa on tunnettuja liikunnan 

positiivisia seurauksia (hyötyjä) (esim. parempi 
mieliala, uni, jaksaminen)

2. Valitsevat kortin, jossa on syy miksi he itse 
harrastavat TAI haluaisivat harrastaa enemmän 
liikuntaa

3. Puhuvat kortista ryhmälle: miksi he valitsivat tuon 
kortin, eli kertovat siitä, miksi he haluaisivat lisätä 
liikuntaa BCTs (BCTTv1): 

5.1. Information about health consequences
5.2. Salience of consequences
5.3. Information about social and environmental 
consequences
5.4. Information about emotional consequences .
6.3. Information about others’ approval
Framing/Reframing

Käyttäytymisen muutoksen taustavaikuttimet



MIKSI MINÄ LIIKUN? 

Virkeämpi 
fiilis

Voittajaolo!

Itsevarma 
fiilis

Parempi 
keskittymiskyky

Purkaa 
stressiä

Voimaa!

Helpottaa 
nukahtamista

Vähentää 
päänsärkyä

Ajatus kulkee 
paremmin

Pitää painon 
kurissa

Muu 
plussa, 
mikä? 

Matkaliikunta on 
luontoystävällistä

Säästän bensa-
ja bussirahaa 

pyöräilemällä ja 
kävelemällä

Lisää 
luovuutta

Let’s Move It –materiaaleja / Hynynen, Kaaja, Hankonen 2015



ESIMERKKI: LET´S MOVE IT -OHJELMAN PÄÄVIESTIT

• KAIKKI LIIKE ON PLUSSAA 

• OMA VALINTA: LIIKUTKO JA MITEN 

• LIIKUNTA KUULUU KAIKILLE

• TIEDÄ, MIKÄ SUA LIIKUTTAA

• TAVOITTEENA HYVÄ OLO, EI RASVATON RUNKO

• ISTUMINEN ON PYLLYSTÄ 

PYSTYVYYS

AUTONOMIA

PYSTYVYYS
YHTEENKUULUV

UUS

AUTONOMIA

AUTONOMIA

PYSTYVYYS



Millainen ympäristö sitten edesauttaa 
motivaation sisäistymistä?



Esimerkki 1. 

 Anna 3 tarkkaa hyötyä, jotka seuraavat 
liikunnan lisäyksestä

 Selitä, miksi kaverin pitää lisätä liikuntaa

 Kerro, kuinka paljon liikuntaa täytyy
suositusten mukaan harrastaa.

 Korosta, että hänen on pakko toteuttaa 
muutos. 

 Älä hyväksy kieltävää vastausta!

• ”Mitä haluaisit muuttaa liikkumisessasi?” 
• ”Miksi haluaisit tehdä tämän muutoksen?”
• ”Mitkä ovat kolme tärkeintä syytä 

muutoksen tekemiseen?”

• Lopuksi tee lyhyt yhteenveto kuulemastasi ja 
kysy: 
• ”Mitä uskot, että aiot seuraavaksi tehdä?”

Kuuntele 
tarkasti, 
kiinnostuneesti 
ja reagoi!

Anna kannustavia 
kommentteja 
(keskity 
onnistumisiin)

Esimerkki 2. 



Seuraus: Kontrolloiva 
vuorovaikutustyyli

 Yhteistyöhalu

 ”Olen kiinnostava”

 Ymmärretty

 Halu puhua lisää

 Hyväksytty

 Mahdollisuus lisätä liikuntaa

 Halu tulla takaisin

Seuraus: Motivoiva 
vuorovaikutustyyli

 Vastakkain asettelu

 Puolustautuva

 Ei omakohtainen

 Halu jättää tekemättä

 Ei kuultu

 Pelokas

 Halu jättäytyä pois



• Autonomiaa tukevassa vuorovaikutuksessa liikunnan
ohjaaja/liikunnanopettaja/elintapaneuvoja/…

• Hyväksyy ja tunnustaa toisen sisäisen viitekehyksen (empatia)
• On kunnioittava toista kohtaan
• Kehottaa tutustumaan vaihtoehtoihin, rohkaisee omiin valintoihin
• Tukee toisen päätöksiä
• Pidättäytyy painostamasta ja kontrolloimasta toista

• Vastakohtana kontrolloivuus = painostetaan ihmisiä käyttäytymään
tietyin tavoin esittämällä vaatimuksia ja ehtoja

Nelli Hankonen 23
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KÄYTÄNNÖN VUOROVAIKUTUSTEKNIIKAT 
OMAEHTOISEN MOTIVAATION RAKENTAMISESSA

1. Väittelyn välttäminen ja ei-kontrolloiva puhetyyli
2. Valinnanvaran tarjoaminen
3. Neuvonnan tyyli tyrkyttämättä
4. Eläytyvä kuuntelu
5. Positiivinen palaute 
6. Avoimet kysymykset 
7. Perustelun antaminen 

=> Tekniikoiden tavoitteena on saada ohjattavat ja 
kollegat puhumaan positiivisesti muutoksen 
puolesta, ei pakottaa heitä muutokseen. 



Motivoivan vuorovaikutustyylin kiteytys

Yhteistyö – yhteistyö ja luottamus

Herättely – edellytykset muutokseen ovat olemassa. Kysymällä pääsee pitkälle

4.5.2017 Nelli Hankonen 25

Vastuu muutoksesta aina yksilöllä!



LIIKKUMATTOMUUS 
EI OLE SALLITTUA

MITÄ TEKISITTE NÄISSÄ TILANTEISSA?

”Minä sanon teille, että....”



”Ei mun tarvitse liikkua. Pääsen joka 
paikkaan autolla. Voin hyvin keskittyä 
pleikkarin pelaamiseen. Ja toi 
istumisen vähentäminen on täyttä 
hevonkukkua. Mulle makaaminen on 
paljon rentouttavampaa! Olen 
stressaantunut ilman liikkumistakin...” 

Itse asiassa sinun 
ikäisten kuuluu 

liikkua 1,5 tuntia 
päivässä...

Mutta istumisen 
vähentäminen on 

tärkeää. Se parantaa 
keskittymiskykyä, 

vähentää niskajumeja....Voi olla, ettet ole 
enää työkykyinen 

tulevaisuudessa, jos 
et liiku...

”The Righting Reflex” eli yritetään neuvomalla korjata ohjattavan vikoja



Vastarinta kasvaa, kun...

1) yritetään vakuuttaa muutoksen tärkeydestä 
2) kerrotaan muutoksen hyödyistä 
3) kerrotaan toiselle, mitä pitää tehdä 
4) varoitetaan mahdollisista haitoista 

(ks. esim. Rosengren, D. 2009. Building Motivational Interviewing Skills)



KONTROLLOIVAN PUHETYYLIN KOMPASTUS

”Kaikkien täytyy kokeilla vähintään kerran!”
”Teidän on nyt vain pakko osallistua tunnille.”
”Sinun pitää jaksaa yrittää. Kehityksen eteen on pakko tehdä töitä.”
”Liikuntasuositusten mukaan liikkuminen on tärkeää. Sinun on 
lisättävä liikkumistasi”

Suosituksena kieli, joka korostaa ennemminkin vaihtoehtoja kuin kontrollia
• ”Voisimme...”, ”Meillä olisi mahdollisuus nyt...”, ”Kokeillaan...”



• Kysy, mitä tietävät jo valmiiksi – täydennä – kysy ymmärrys
• Tarjoa info neutraalisti
• Kysy lupaa (”Jos teille sopii, niin voisin antaa muutaman vinkin”)
• Käytä muita esimerkkinä (esim. ”Nuoret ovat joskus koittaneet xx-keinoja...”)
• Anna mahdollisuus olla eri mieltä. (”Saatat olla kanssani myös eri mieltä, 

mutta...” 
• Älä painosta – anna tilaa tehdä oma päätös
• Vaihtoehtojen tarjoaminen (esim. ”Istumista voi vähentää monella tavalla. 

Mitä seuraavista, X, Y tai Z, voisit kokeilla?”)

Kerro asia niin, että vastapuoli tuntee olevansa vallassa ja että hänellä on mahdollisuus valita! 

Miten tarjota neuvoja autonomiaa tukevalla tavalla?  



ELÄYTYVÄ ja REFLEKTOIVA KUUNTELIJA -
HARJOITUS

SULJETTU 
• Toinen parista esittää passiivista kuuntelijaa: 

• suljettu asento kädet ja jalat ristissä/puuskassa
• ei katsekontaktia
• vastailee lyhyesti (joo, ei, aha).

• Toinen parista kertoo esim. eilisen päivän 
toimistaan. Vaihdetaan rooleja. 

ELÄYTYVÄ 
• Nyt toinen parista ottaa eläytyvän 

kuuntelijan roolin: 
• avoin asento
• hymyily
• katsekontakti
• eteenpäin nojautuminen
• reflektiot: ”Kävit siis kävelyllä kaverin 

kanssa”
• tarkentavat kysymykset: ”Millaisen lenkin 

heititte?”, ”Ihanko totta? Kerro ihmeessä 
lisää”

• Summaa pääpointit yhteen
• Toinen parista kertoo esim. eilisen 

päivän toimistaan. Vaihdetaan rooleja. 

Miltä kertojasta tuntui eri tilanteissa? 



HARJOITUS: AVOIMET KYSYMYKSET 
1. kierros ja suljetut kysymykset: 
• Roolit: kysyjä ja vastaaja. 
• Keskustelkaa liikunnan lisäämisestä 
• Ensimmäisellä kierroksella kysyjä kysyy 

pelkästään suljettuja kysymyksiä. 

Esimerkkikysymyksiä
• Liikutko?
• Tunnetko olosi hyväksi liikkumisen jälkeen? 
• Tiedätkö, että liikunta auttaa ehkäisemään 

sairauksia?
• Voisitko alkaa vaikka kävellä enemmän?
• Aiotko liikkua enemmän tulevaisuudessa?

2. kierros ja avoimet kysymykset: 
• Roolit: kysyjä ja vastaaja. 
• Toisella kierroksella kyselijä pyrkii 

muuttamaan kysymykset avoimiksi.

Esimerkkikysymyksiä
• Kerrotko hieman omasta liikkumisestasi? 
• Millaiseksi tunnet olosi, kun olet liikkunut? 
• Mikä voisi olla sinulle sopiva keino lisätä 

liikkumistasi? 
• Miten voisit jatkaa liikkumista 

tulevaisuudessa? 

Mitä huomasitte? Esim. kummalla kerralla sai enemmän tietoa? Kuinka henkilökohtaiseksi vastaaja koki keskustelun? 



KEINOVIHJE

Vaikeutena muistaa 
liikkuminen

Vihje vähentää 
muistamisen 

tarvetta!

RUTIINIT MUISTIN APUNA LIIKUNNAN EDISTÄMISESSÄ



HYVÄT VIHJEET…
EROTTUVAT HYVIN YMPÄRISTÖSTÄ

Näkyvillä oleva asia/esine (esim. liikuntavälineet, muistutus puhelimessa)
Oma sisäinen tila (keskittyminen herpaantuu, hartioita särkee)

TOISTUVAT USEIN esim. TOIMINNAN TAITEKOHDAT!
Tehtävästä/asiakokonaisuudesta toiseen siirtyminen
Toiminnan aloittaminen/lopettaminen
Työskentelypaikan vaihtaminen 

Lähteet: 

Lally, P., & Gardner, B. (2011). Promoting habit formation. Health Psychology Review, 7, 137-158.; 

Gardner, B. (2014). A review and analysis of the use of ”habit” in understanding, predicting and influencing health-related behavior. Health Paychology
Review.





Saatamme tehdä töitä eri syistä... 

Rangaistukset, 
palkinnot, 
odotukset

Häpeä, 
syyllisyys, 

oman arvon 
tunto

Merkityksellisyys, 
itselle tärkeät 
syyt, arvostus

Nautinto, 
intohimo, 
kiinnostus

”koska minulle 
maksetaan siitä”

”Koska esimies 
odottaa sitä minulta”

”Koska minun pitää 
näyttää kollegoille ja 
johdolle, että olen 

ammattilainen” 

”Koska uskon, että 
kohderyhmän 

aktivointi on tärkeää”

”Ihmisten auttaminen 
on minulle tärkeä 

arvo”

”Koska työni on 
elämäntehtäväni; 

Ihmisten 
liikuttaminen 

tuottavat minulle 
nautintoa”

ULKOINEN 
PAKKO

SISÄINEN 
PAKKO

SAMAISTUNUT
MOTIVAATIO

SISÄINEN 
MOTIVAATIO

Aelterman et. al.

OMAEHTOINEN 
TOIMINTA

EI-OMAEHTOINEN 
TOIMINTA



TAPAUS

Olet innokas ottamaan organisaatiossasi käyttöön uuden istumisen 
vähentämiskokeilun. Näet, että aktiivisuuden lisäämisestä on hyötyä 
sekä organisaatiosi nuorille että työntekijöille. Organisaatiosi profiili 
nousee. 

1) Kuinka toteutat innovaation ensi vaiheen?
2) Miten yleensä hoidan toteutuksen? 

Aelterman et. al.



UUDEN SUUNNITELMAN ESITTELEMINEN
- Hallitse houkutteleva puhe

- Vertaa: 

Olen saanut tietää, että 
koulumme olisi mahdollista 

osallistua 
täydennyskoulutukseen. 

Mitä mieltä te olette, voisiko 
koulutus tarjota lisähyötyä 
opiskelijoille. Ehdotan, että 

ne, jotka haluavat tietää 
enemmän, ottaisivat minuun 

yhteyttä. Sitten näemme, 
että onko kiinnostusta 
osallistua ohjelmaan.

Osallistumme 
täydennyskoulutukseen. 

Haluan, että oppilaitoksemme 
hyppää kelkkaan nopeasti 
mukaan, ennen kuin muut 

koulut ehtivät mukaan. 
Meidän pitää ottaa ohjelma 

käyttöön ensi vuonna, muuten 
menetämme opiskelijat. 

Odotan, että joku teistä on 
ilmoittautuu vapaaehtoiseksi.

Copyright © Aelterman et. al.



Autonomia

Pätevyys

Yhteenkuuluvuus

• Voin olla oma itseni uudistuksen aikana. 
• Uudistuksen aikana minusta tuntuu, että minun pitää seurata muiden

antamia ohjeita. 
• Jos voisin valita, niin tekisin uudistuksen eri tavalla.

• Osaan uudet tehtävät todella
• Epäilen, etten osaa hoitaa uusia tehtäviä asianmukaisesti
• Olen hyvä niissä uusissa tehtävissä, joita minun tulisi tehdä.

• En oikeastaan tunne yhteenkuuluvuutta henkilön kanssa, joka
esitteli uudistuksen

• Minulla on tunne, että uudistus yhdistää ja virkistää meitä ryhmänä
• En voi puhua muiden kanssa, jotka ovat uudistuksessa mukana

Aelterman et. al.

Miten uudistuksen kohteena olevien psykologiset perustarpeet tyydyttyvät? 



Vinkki: seuraa muiden mukana olevien 
vaatimaa rytmiä

1. Esittele esim. uuden vuoden puheessa

2. Esittele kehitysryhmässä

3. Rekrytoi vieraspuhuja

4. HUOM! Anna riittävästi aikaa muutokselle

Aelterman et. al.



TÄSSÄ ESITELMÄN JÄLKEEN TOIVON, ETTÄ TEILLE 
JÄÄ MUISTIJÄLKI SEURAAVISTA KYSYMYKSISTÄ

1. Kannattaako pakotus tai painostus liikunnan edistämisessä?
2. Millaiset liikuntatavoitteet ovat liikunnan edistämisessä toimivia?
3. Miten vuorovaikutus voi edistää motivaation omaehtoistumista?

MITEN ONNISTUIMME? 



KIITOS ja 
aurinkoista 
kevättä

Lisätiedot: 

Elisa Kaaja, 
projektikoordinaattori
elisa.kaaja@helsinki.fi
050 4160701

Twitter: @LetsMoveIt_FI
Facebook: Let’s Move It -ohjelma
Kotisivu: Blogs.Helsinki.fi/Letsmoveit

mailto:elisa.kaaja@helsinki.fi


Extradiat



Hynynen & Hankonen 2015





Michie, S., van Stralen, M., & West, R. (2011) The behaviour change wheel:
A new method for characterising and designing behaviour change

interventions. Implementation Science, 6(1), 42.

KäyttäytyminenMotivaatio

Kyvyt   

Mahdollisuudet / Ympäristö

KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOKSEN YLEINEN 
MALLI



TOIMINNAN SÄÄTELYTAIDOTMOTIVAATIO

SOSIAALINEN JA FYYSINEN YMPÄRISTÖ

Käyttäytyminen
Deci & Ryan, 2000
Carver & Scheier, 1982
Fishbein & Ajzen, 2010
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