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HUOM! Esitetyt mallit ovat hypoteettisia esimerkkejä. Niiden 
tarkoitus on havainnollistaa erilaisia näkökulmia, joiden kautta 
ongelmaa ja sen ratkaisua voi tarkastella.

Kompleksinen muutosteoriamalli toimenpiteestä, jonka komponenttien 
tarkka muoto voi vaihdella tilanteesta toiseen, vaikka niiden tehtävä pysyykin 
muuttumattomana. Lisätietoja: ks. "Type 4 logic models" täällä.

Jäsentynyt muutosteoriamalli, joka määrittää tarkasti toimenpiteet sekä muutospolut, joiden kautta 
toimenpiteen vaikutuksen oletetaan syntyvän. Kuvan vasemmasta laidasta puuttuu mm. oletetut ehdot, 
joiden voimassaollessa toimenpide onnistuu muuttamaan käyttäytymiseen vaikuttavia asioita. 
Lisätietoja: ks. Acyclic Behavior Change Diagrams: A Tool to Report and Analyze Interventions
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