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Miksi käyttäytymistietoa?

• Yhteiskunnallisten haasteiden taustalla on usein käyttäytyminen
• Terveys ja hyvinvointi
• Ympäristönsuojelu
• Taloudellinen tuottavuus
• Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys

• Käyttäytymistietoa voi hyödyntää paitsi yksilötason vaikuttamisessa, myös 
laajemmassa käyttäytymisen ohjaamisessa – aina ”tuuppauksesta” 
lainsäädännöllisiin, rakenteellisiin muutoksiin

• Kansalaisten lisäksi muutoksen kohteena myös esim. palveluntuottajien tms. 
toiminnan muutosta
• elinolojen ja yhteiskunnallisten rakenteidenkin muutos yleensä vaatii jonkun toiminnan 

muutosta
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Informaatio Käyttäytyminen

Yleinen arkioletus?
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Esimerkkejä 
käyttäytymiseen 
vaikuttamisen 
interventioista, 
joissa voi 
hyödyntää 
käyttäytymistietoa:

• Suostuttelu/tiedotuskampanja (esim. 
somessa)

• Ohjaus (esim. terveydenhuollon 
elintapaneuvonta, tukiryhmät)

• Kouluttaminen (esim. osana koulun 
oppitunteja)

• Lainsäädäntö (esim. turvavyön käyttöä 
koskeva laki)

• Sääntely (esim. sakot)

• Ympäristösuunnittelu (esim. 
yhteiskuntasuunnittelu, tiestö)

• Verotus



Systemaattisen interventiosuunnittelun edut:

• Varmistaa, että
• Interventio perustuu monesta lähteestä saatuun näyttöön (esim. 

tutkimuskirjallisuus, kohderyhmä, sidosryhmät, olennainen teoria)

• Interventio on soveltuva ratkaisu ongelmaan

• Konteksti ja mahdolliset ongelmat toimeenpanossa on huolellisesti harkittu ja 
huomioitu

• Toteutuskelpoisuus, hyväksyttävyys ja resurssien käyttö
(kustannusvaikuttavuus) on harkittu aikaisessa vaiheessa

• Interventio on optimoitu ennen arviointia

• Evaluaatio kohdistuu intervention keskeisiin epävarmuuksiin



Esimerkki huolellisesta 
interventiokehitys-työstä

https://ffit.org.uk/ 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-232

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-232
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-232


1. Analysoidaan ongelma käyttäytymisinä

• Käyttäytymisen ymmärtäminen
• COM-B-malli
• Millaisia keinoja tutkia?

2. Tunnistetaan interventiomekanismit, sisältö ja jakelutapa
• Vaikuttavien muutostekniikoiden valitseminen 
• Interventioteorian luominen
• Kriteerit kehittämisessä mukana – miten tehdä 

valintoja?

3. Kehitetään materiaalit

4. Varhainen testaus ja optimointi

• Iteratiivinen prosessi

• Voi olla kevyt, nopea tai pitkä, perinpohjainen prosessi

Interventiosuunnittelun vaiheet
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Tässä esityksessä:

• Käyttäytymisen ymmärtäminen
• COM-B-malli

• Millaisia keinoja tutkia?

• Vaikuttavien muutostekniikoiden 
valitseminen

• Kriteerit kehittämisessä mukana – miten 
tehdä valintoja?



Muutokseen liittyy käyttäytymisten muutos

Kenen 

tarvitsee tehdä mitä eri tavalla 

milloin

missä kontekstissa?



Ymmärrä käyttäytyminen 

• Miksi joku käyttäytyy kuin käyttäytyy?

• Minkä täytyy muuttua, että halutut käyttäytymiset toteutuvat?

• Tähän vastaamista helpottaa käyttäytymisen malli:



Käyttäytyminen toteutuu kolmen välttämättömän

ehdon vuorovaikutuksena

Kyvykkyys

Tilaisuudet

Käyttäytyminen

Psykologiset tai fyysiset kyvyt ja
taidot toteuttaa käyttäytyminen

Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö
joka mahdollistaa käyttäytymisen

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.

”Diagnosoitava” käyttäytyminen kontekstissaan – monesti useita vaikuttavia tekijöitä, tieto yksin ei riitä

MotivaatioMotivaatio

Harkitut ja automaattiset mekanismit jotka
aktivoivat tai estävät käyttäytymisen



Hankonen, Absetz, Martela 2020



https://theconversation.com/why-the-federal-governments -
covid-19-fear-appeal-to-sydney-residents-wont-work-164317

https://www.youtube.com/
watch?v=NZxrx9xStdY

https://theconversation.com/why-the-federal-governments -covid-19-fear-appeal-to-sydney-residents-wont-work-164317
https://www.youtube.com/watch?v=NZxrx9xStdY


Onko pelottelu vaikuttava keino?

Nelli Hankonen

Pelottelun tehokkuus 
riippui siitä, kokiko 

henkilö voivansa 
vaikuttaa asiaan 

(sekä pystyvyyden 
tunne että usko 

toiminnan 
vaikuttavuuteen)

→ Pelkoa herättävän viestinnän 
pitää varmistaa, että ihminen on 
vakuuttunut/vakuutetaan myös 
mahdollisuudesta vaikuttaa uhkaan

Tutkitut käyttäytymiset: mm. rokotteen 
ottaminen, maanjäristykseen 
valmistautuminen, tupakointi, kondomin 
käyttö



Pahimmillaan pelottelu johtaa 
epätarkoituksenmukaisesti sivuvaikutuksiin

• Stigmatisoituminen, häpeä

• Ahdistus ja hätäännys → riskien vähättely, viestin kieltäminen

• Kokemus uhasta & tarve puolustautua → yhä vähempi muutosvalmius

• Elintapojen ollessa kyseessä – yhä korkeampi kynnys ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, 
kun oltaisiin valmiita elintapamuutokseen; poteroituminen

• Joskus voi toimia – käytettävä varoen



Tutkijat samaa 
mieltä siitä, että 

• Uhkan ja 
vaikutusmahdollisuuksien
rooli keskeinen

• Käyttäytymisiin vaikuttaa
moni muukin asia kuin
riskikäsitys



Sosiaaliseen tai ammatilliseen rooliin kytkeytyvät odotukset



Mitkä tekijät YHTEYDESSÄ LIIKUNTAAN?

• Tieto liikuntasuosituksista?
• Liikuntasuunnitelmat?
• Liikunnan omaseuranta?
• Käsitys muiden liikunta-aktiivisuudesta?
• Ympäristön resurssit?
• Vanhempien tuki?
• Rutiinit/tottumukset?
• Luottamus omiin kykyihin?
• Aikomukset & motivaatio?
• Uskomukset hyödyistä? Haitoista?

Toisen asteen opiskelijoita 
koskeva tutkimus, n=765

(Hankonen et al. 2017 BMC Public 
Health)
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Luodaan laaja-alainen, useista eri teorioista ammentava interventio



Sosiaaliseen tai ammatilliseen rooliin kytkeytyvät odotukset.
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Ugandalainen
seksuaaliterveyden
edistämishanke –
Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, 
että nuorilla on useita
seksipartnereita?
(Sosioekologisen mallin kaikilla
tasoilla, perustuen
kirjallisuuskatsaukseen)
(Nalukwago et al 2019)

Olemassa olevaa tietoa 
kirjallisuudesta 

kannattaa hyödyntää 
vaikuttavien asioiden 

kartoituksessa



https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/hta25570/#/s2-5-7

https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/hta25570/#/s2-5-7




Intervention vaikutukset

INTERVENTIO

Käyttäytymiseen 
vaikuttavat asiat

Käyttäytyminen
Loppu-

tulokset

Käyttäytymisen 
muutostekniikat

Kyvykkyys

Motivaatio

Tilaisuudet

Huom. 
Ongelmakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät voivat olla eri kuin halutun
käyttäytymisen selittävät tekijät
Ongelman logiikkamalli ei ole välttämättä ratkaisun logiikkamalli “toisinpäin”
Ratkaisua voi myös etsiä prosesseista, ei välttämättä determinanttilähtöisesti



Tässä esityksessä:

• Käyttäytymisen ymmärtäminen
• COM-B-malli

• Millaisia keinoja tutkia?

• Vaikuttavien muutostekniikoiden 
valitseminen

• Kriteerit kehittämisessä mukana – miten 
tehdä valintoja?



”Mustan laatikon ongelma”
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INTERVENTIO Käyttäytymisen
muutos

Palkitaan?
Pelotellaan riskeillä?

Muutetaan fyysistä ympäristöä?

Omaseurantalaitteet?

Annetaan tietoa?





Käyttäytymismuutostekniikkojen
luokitusjärjestelmä (2013): 93 tekniikkaa

Abraham & Michie 2008 Health Psychology
Michie et al 2013 Annals of Behavioral Medicine

Nelli Hankonen 31

Joskus interventioiden 
suunnittelussa käytetään
- Tilanteeseen epäsopivia
- Liian harvoja
- Harkitsematta



BCT Taxonomy v1 (Michie et al., 2013)

Nelli Hankonen 32



Myös toinen taksonomia (tämä soveltuu 
intervention kehittämiseen)
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Myös toinen taksonomia (tämä soveltuu 
intervention kehittämiseen)
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Mitä käyttäytymismuutos-tekniikoita sisältävät 
lasten & nuorten liikuntasovellukset?

Yleisimmät:
• Mahdollisuus sosiaaliseen 

vertailuun (40%)
• Liikunnan omaseuranta
• Palkitseminen
• Yleinen kannustus
• Ohjeiden antaminen (77%)

Vähemmän 
hyödynnettyjä:
• Motivoiva 

haastattelu
• Stressinhallinta
• Sosiaalisen 

tuen 
hankinnan 
opastus

• Muistutusten 
käytön opastus

• Minäpuheen
opastus

Schoeppe et al. (2017)



Jälkikäteis-analyysin 
avulla voidaan huomata: 
Millaisten mekanismien
politiikka-asiakirjat 
OLETTAVAT (implisiittisesti 
tai eksplisiittisesti)
tukevan muutosta?
→Teoriaohjautunut 

analyysi voi auttaa 
tilkitsemään aukkoja ja 
huomaamaan 
hyödyntämättä jääviä 
keinoja!
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Tässä esityksessä:

• Käyttäytymisen ymmärtäminen
• COM-B-malli

• Millaisia keinoja tutkia?

• Vaikuttavien muutostekniikoiden 
valitseminen

• Kriteerit kehittämisessä mukana – miten 
tehdä valintoja?



Miten tehdä 
valintoja?
(Käyttäytymismuutos-
tavoitteiden, 
välittävien prosessien, tai 
muutoskeinojen suhteen)

YLEISIÄ KÄYTETTYJÄ KRITEEREITÄ

• Käytännöllisyys, toteutettavuus

• Vaikuttavuus / Kustannusvaikuttavuus

• Hyväksyttävyys

• Kansalaisten, ammattilaisten,
poliittinen

• Hinta

• Haitta/sivuvaikutukset

• Tasa-arvovaikutukset

• Muutettavuus / muokattavuus



Eri toimien 
hyväksyttävyyden
arviointi?

• Määrällinen tutkimus:
Koronatorjuntaan liittyvät 
suojauskäyttäytymiset
• Ihmiset hyväksyvät toimen 

todennäköisemmin, kun 
kokevat ne…
• hyödyllisiksi
• helpoiksi toteuttaa
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Eri toimien 
hyväksyttävyyden
arviointi?

• Laadullinen tutkimus: 
Liiallisen istumisen vähentäminen 
oppitunneilla

• Halusimme 
• tietää, millaisia aktivointikeinoja opettajat jo 

käyttivät ja mihin olisivat keskimäärin valmiita
• ymmärtää tarkemmin mahdollisia haasteita ja 

käytännön toimeenpanon
esteitä opettajien näkökulmasta



Laine, Araujo-Soares et al. (2017) Health Promotion Practice



Laine, Araujo-Soares et al. (2017) Health Promotion Practice



Väärinkäsityksiä interventiosuunnittelusta

Myytti 1: Interventiosuunnittelun tarvitsee viedä kauan ja on pakko tehdä muodollisia 
tutkimuksia kuukausikaupalla 
→ Ei, systemaattinen ajatusprosessikin riittää. Monesti kehitystyössä on 
ajallisia/resurssirajoitteita, jotka on huomioitava & anteeksiannettava! ☺

Myytti 2: Jos ei ole mitään tutkimusnäyttöä, ei voi hyödyntää käyttäytymistiedettä 
→Käsitteistä, menetelmistä ja viitekehyksistä on apua ongelman jäsentämisessä ja 
ratkaisuehdotusten kartoittamisessa

Myytti 3: Yksinkertaistetut, vaiheistetut viitekehykset 
yksinkertaistavat turhaan prosessia →
→ Yksinkertaistus tarkoituksellista & selkeyttävää –
prosessi aina iteratiivinen ja usein käytännössä sekava ☺
- ole silti varovainen ja kriittinen



Käyttäytymismuutosta koskevaa tietoa 
koottuna

Cambridge University Press (2020)

https://doi.org/10.1017/9781108677318

https://doi.org/10.1017/9781108677318


.
Kiitos 

Auttaisitko meitä ymmärtämään 
tietotarpeita käyttäytymistiedon 
hyödyntämiselle yhteiskunnassa?
Lyhyt kysely täällä:

https://redcap.link/kansalaissuoja

Ei haittaa, jos et tiedä käyttäytymis-tiedosta tätä 
esitystä enempää – kaikenlaiset vastaukset (myös 
”En tiedä”) ovat arvokkaita ja tervetulleita! ☺

https://redcap.link/kansalaissuoja

