
Hankkeen rahoittaa 

Suomen Akatemia 

(rahoitusnumero 346702)

Käyttäytymistieto
käyttöön

julkishallinnossa:
Ihmislähtöisyys
kompleksisessa
yhteiskunnassa

4.tapaaminen



• Käyttäytymistiedon perusteet
• Johdatus kompleksisuuteen

• Vinoumankestävä päätöksenteko
• Yleiskatsaus käyttäytymiseen vaikuttamisen toimien suunnittelun vaiheista, 

tehtävistä ja työkaluista

2. Toimien suunnittelu: 
yleiskatsaus

• Välineitä tunnistaa sopivat käyttäytymismuutoskeinot
• Muutoslogiikan muotoilu

4. Ratkaisujen 
suunnittelu

• Työkaluja ongelman hahmottamiseen käyttäytymisen näkökulmasta esim. 
käyttäytymisen esteiden ja mahdollistajien tunnistamiseen

3. Ongelmien 
hahmottaminen

• Koulutuksen oppien soveltaminen riskien ja kriisien hallintaan, niiden 
ennakointiin ja yhteiskunnallisen resilienssin kasvattamiseen

5. Käyttäytymistiedon 
hyödyntäminen 
riskinhallinnassa

Koulutuskokonaisuus

1. Käyttäytymistieto: 
mitä ja miksi?

• Kertaus ja palautteidenne koonnit Minttu & Nelli
• Toimien suunnittelu: (4) Ratkaisujen luominen Minttu & Nelli

Lyhyesti: Miten COM-B suhteutuu teorioihin ja muutosteorioihin?
Makupaloja teorioista

• SDT
• Tottumusteoria
• Riskiteoriat & pelottelu

Käyttäytymisen muutostekniikat
Tutkimusmenetelmät: Esimerkkinä koe
Välikysely

LYHYT TAUKO
• Toimien suunnittelu: (5) Muutosteoria

• Arviointikysymykset & epäonnistumisten mahdollisuudet (Matti)
• Muutosteorian luominen jälkikäteen (Nelli)

• Toimien suunnittelu: (6) Vaihtoehtoisten ratkaisujen ennakkoarviointi: APEASE

• Loppukysely & keskustelua



Yleiskatsaus toimien suunnitteluun

TOIMEN-
PIDE

Käyttäytymiseen 
vaikuttavat 
tekijät

Käyttäytymisen 
muutostekniikat

ONGELMAN HAHMOTTAMINENRATKAISUN LUONTI

(1) Mikä on 
ongelma? Ilmiön ja 
kontekstin 
hahmottaminen

(2) Mitkä ja kenen 
käyttäytymiset  tähän 
liittyvät?
Kohdekäyttäytymis(t)en 
valinta

(3) Mikä vaikuttaa 
tähän 
käyttäytymiseen?
Kohdekäyttäytymiseen 
vaikuttavien asioiden 
ymmärtäminen

(6) Ratkaisu-
vaihtoehtojen 
vaikutusten 
kartoitus

Miten muuttaa 
käyttäytymistä?
(4) Ideoiden generointi: 
Yhteissuunnittelu, teoriat
(5) Ratkaisuvaihtoehtojen 
logiikan muotoilu 

Kerta 2Kerta 3Kerta 4

Tavoiteltu 
lopputulos

Käyttäytyminen
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Tavoiteltu 
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Käyttäytyminen

"Näkökulman laajentaminen, 
mitkä kaikki asiat tähän 

vaikuttaa jne. Liian usein 
lähdetään ratkaisemaan 
suoraan ongelmaan, eikä 
mietitä asiaa laajemmin."

"Kuvattu malli, jossa 
käyttäytyminen on pilkottu ja 

siihen on kuvattu 
käyttäytymiseen vaikuttavat 

toimijat oli minulle hyödyllinen. 
Olemme tehneet samantapaisia 

kuvaamisia oman työni ympärillä, 
mutta ajattelu ei ole ollut niin 

jäsentynyttä."
"Halutun käyttäytymismuutoksen 
aikaansaaminen voi edellyttää, että 
vaikutetaan useaan toimijaan sen 
sijasta, että vaikutettaisiin vain 
niihin henkilöihin, joiden halutaan 
muuttavan käyttäytymistään."
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Edelliskerralla

Tutustuttiin haastatteludemon kautta:

1. tarkemmin teoreettisten aihealueiden 
viitekehykseen (engl. Theoretical
Domains Framework, TDF)

2. Haastatteluun 
tiedonkeruumenetelmänä 
käyttäytymisymmärryksen 
saavuttamiseksi

Konkreettinen 
harjoittelu auttaa 

pääsemään jyvälle!



Tärkeimmät oivallukset: teoreettisten 
aihealueiden viitekehys
• Haastattelukysymysten kautta syvempi 

ymmärrys viitekehyksestä ja sen 
nyansseista

• Viitekehyksen käytön mahdollisuudet 
omassa työssä

• Ongelman pilkkomisessa
• Tiedonkeruussa
• Kerätyn tiedon järjestämisessä
• Sidosryhmäyhteistyössä
• Esihenkilö-alaiskeskusteluissa ja 

henkilöstön kehittämisessä
• Koulutusten suunnittelussa Huom. Vain yksi 

tapa jäsentää 
maailmaa!

TDF = Theoretical Domains Framework
COM-B = Capabilities, Opportunities, Motivation - Behaviour



Esimerkki: Havaintojen analysointi 
viitekehyksen keinoin

• Laadullinen tutkimus: 
Liiallisen istumisen 
vähentäminen oppitunneilla

• Tavoitteena ymmärtää tarkemmin 
mahdollisia haasteita ja käytännön 
toimeenpanon
esteitä opettajien näkökulmasta



Esimerkki: Haastatteluvastausten 
teemoittelu

COM-B TDF -osa-alue Esimerkkejä koetuista esteistä ja mahdollistajista

Kyvyk-
kyys

Taidot

Moti-
vaatio

Käyttäytymisen 
seurauksia koskevat 
käsitykset 
(tulosodotukset)

Tilai-
suudet

Sosiaaliset 
vaikutteet

Laine H, Araújo-Soares V, Haukkala A, Hankonen N. Acceptability of Strategies to Reduce Student Sitting: A Mixed-Methods Study 
With College Teachers. Health Promotion Practice. 2017;18(1):44-53 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524839916677209

(-) Osalla epävarmuutta siitä, miten käyttää kevyen liikunnan välineitä ja 
opastaa oppilaita niiden käytössä

(-) Osa koki, että opettajan työ on helpompaa, jos oppilaat istuvat paikallaa

(+) Osan mielestä istumisen tauottaminen voi auttaa rauhattomia oppilaita
keskittymään

(+) Osa toi esiin, että parhaat istumisen vähentämisen strategiat ovat
niitä, joita opiskelijat eivät tunnista istumisen vähentämiseksi

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524839916677209


Haastattelu 
tiedonkeruumenetelmänä

”Kuinka laaja käyttäytymistietoa 
keräävän haastattelututkimuksen tulisi 

olla? Jos esimerkiksi kyselyn tueksi 
haluaisi tehdä haastatteluita. Onko tähän 

mitään ohjenuoraa, jos kyseessä on 
nimenomaan käyttäytyminen ja siihen 

vaikuttaminen?”



Toimen kehittämisessä voidaan hyödyntää 
monia menetelmiä eri vaiheissa

Kehitysprosessin vaihe

Tyypillisimmät tiedonkeruumenetelmät

Sidosryhmä-
konsultaatiot

Kysely 
(survey)

Kokeellinen 
tutkimus Haastattelut

Toimen/ 
prototyypin 
esitestaus

(1) Mikä on ongelma? Ilmiön ja 
kontekstin hahmottaminen x

(2) Kohdekäyttäytymisen valinta x x x

(3) Käyttäytymiseen 
vaikuttavien asioiden 
ymmärtäminen

X X X

(4) Miten muuttaa käyttäytymistä?
x x x x

(5) Logiikan muotoilu muutosteoriaksi
x x

(6) Ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten 
etukäteisarviointi x

Haastatteluilla ei pyritä 
yleistettävään tietoon, 
vaan tiedon rikastamiseen

Joskus hyvä tehdä myös 
ennen kyselyn laatimista, 
jos ilmiö on uusi/tuntematon 
(nk. elisitaatiotutkimus)

Kyselyjen kautta 
yleiskuva: tavoittaa 
useamman vastaajan



Joitain julkishallinnosta esitettyjä 
kysymyksiä, joihin tällä kerralla vastataan
• Miten ylipäänsä saadaan ihmiset päättämään muuttaa 

käyttäytymistään ja sitouttaa heidät siihen?

• Miten saada joku muuttamaan tottumuksen ohjaamaa 
käytöstään?

• Miten löytää keinot viestiä, että on pakko muuttaa 
käyttäytymistä, vaikkei todellisuudessa ole pakko?

• Miten koulutusaineisto muotoillaan, jotta saadaan ihmiset 
motivoitua toimimaan?



Yleiskatsaus toimien suunnitteluun

TOIMEN-
PIDE

Käyttäytymiseen 
vaikuttavat 
tekijät

Käyttäytymisen 
muutostekniikat

ONGELMAN HAHMOTTAMINENRATKAISUN LUONTI

(1) Mikä on 
ongelma? Ilmiön ja 
kontekstin 
hahmottaminen

(2) Mitkä ja kenen 
käyttäytymiset  tähän 
liittyvät?
Kohdekäyttäytymis(t)en 
valinta

(3) Mikä vaikuttaa 
tähän 
käyttäytymiseen?
Kohdekäyttäytymiseen 
vaikuttavien asioiden 
ymmärtäminen

(6) Ratkaisu-
vaihtoehtojen
vaikutusten 
kartoitus

Miten muuttaa 
käyttäytymistä?
(4) Ideoiden generointi: 
Yhteissuunnittelu, teoriat
(5) Ratkaisuvaihtoehtojen 
logiikan muotoilu 

Kerta 2Kerta 3Kerta 4

Tavoiteltu 
lopputulos

Käyttäytyminen



Yleiskatsaus toimien suunnitteluun

TOIMEN-
PIDE

Käyttäytymiseen 
vaikuttavat 
tekijät

Käyttäytymisen 
muutostekniikat

ONGELMAN HAHMOTTAMINENRATKAISUN LUONTI

(1) Mikä on 
ongelma? Ilmiön ja 
kontekstin 
hahmottaminen

(2) Mitkä ja kenen 
käyttäytymiset  tähän 
liittyvät?
Kohdekäyttäytymis(t)en 
valinta

(3) Mikä vaikuttaa 
tähän 
käyttäytymiseen?
Kohdekäyttäytymiseen 
vaikuttavien asioiden 
ymmärtäminen

(6) Ratkaisu-
vaihtoehtojen 
vaikutusten 
kartoitus

Miten muuttaa 
käyttäytymistä?
(4) Ideoiden generointi: 
Yhteissuunnittelu, teoriat
(5) Ratkaisuvaihtoehtojen 
logiikan muotoilu 

Kerta 2Kerta 3Kerta 4

Tavoiteltu 
lopputulos
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Mistä ideoita muutoksen 
aikaansaamiseksi?

Makupaloja teorioista
Käyttäytymismuutoskeinot
Kokeilut

Miten kuvata vaikuttamisen logiikka?
Miten arvioida omia päätöksiä kriittisesti?

Miten arvioidaan 
ratkaisuvaihtoehtoja?
APEASE-malli

Tällä kerralla….



Mikään ei ole niin KÄYTÄNNÖLLISTÄ kuin 
hyvä TEORIA! 
Kaikissa käyttäytymiseen vaikuttamisen yrityksissä ON JOKIN teoria – sitä ei aina
vain ole julkilausuttu



Teoriat karttoina käyttäytymisestä ja muutoksesta

• Yleiset mallit (esim. COM-B-viitekehys)

• Tarkemmin ilmiöitä kuvaavat teoriat
(esim. itsemääräämisteoria, tottumusteoria)

näitä hyödynnetään kun luodaan….

• Muutosteoriat (ohjelmateoriat, logiikkamallit):
• Kuvaavat, miten toimi aiheuttaa vaikutuksensa
• Käyttäytymistietoon pohjaava toimien suunnittelu = muutosteorian rakentamista
• Hyödynnä tieteellisiä teorioita JA käytännön kokemusta

Davidoff F, Dixon-Woods M, ym. (2015). Demystifying theory
and its use in improvement. BMJ Quality & Safety,24, 228-238. 



Käyttäytymisymmärrys auttaa 
kohdentamaan toimia

Kyvykkyys

Tilaisuudet

Motivaatio

Ympäristön olosuhteet ja resurssit

TietoFyysiset taidot

Käyttäytymisen säätely

Muisti-, päätöksenteko-
ja havaitsemisprosessit

Sosiaaliset 
vaikutteet

Identiteetti

Omia kykyjä 
koskevat käsitykset

Optimismi

Käyttäytymisen seurauksia koskevat käsitykset

Aikomukset

Tavoitteet

Vahvistaminen Tunteet

Käyttäytyminen

Mitä prosesseja 
toimen ajatellaan 

aktivoivan?



Makupaloja teorioista

Kyvykkyys

Tilaisuudet

Motivaatio

Ympäristön olosuhteet ja resurssit

TietoFyysiset taidot

Käyttäytymisen säätely

Muisti-, päätöksenteko-
ja havaitsemisprosessit

Sosiaaliset 
vaikutteet

Identiteetti

Omia kykyjä 
koskevat käsitykset

Optimismi

Käyttäytymisen seurauksia koskevat käsitykset

Aikomukset

Tavoitteet

Vahvistaminen Tunteet

Itsemääräämisteoria (SDT) 
ensisijaisesti motivaatioteoria (sekä 

harkitun että automaattisen 
motivaation näkökulmia)

Tottumus-teoria 
käsittelee erityisesti ”automaattisen 
motivaation” ilmiöitä – tottumusten 

rutinointi vaatii aktiivista säätelyä

Nudge – valinta-arkkitehtuuri –
liittyy ympäristöjen hienovaraiseen

muovaamiseen

Suojelumotivaatioteoria



Liikunnan harrastamisen syyt:
Yritän harrastaa liikuntaa säännöllisesti…

• koska muut ihmiset 
pahastuisivat minulle, jos en 
liikkuisi

• koska koen, että en voi valita –
muut pakottavat minut siihen

• koska tuntisin itseni huonoksi, 
jos en liikkuisi säännöllisesti

• koska tunnen syyllisyyttä, jollen 
liiku säännöllisesti

• koska uskon, että liikunta saa minut 
tuntemaan oloni paremmaksi

• koska minusta itsestäni tuntuu 
tärkeältä saavuttaa tämä tavoite

• koska minulle on tärkeä arvo, että 
tunnen itseni terveemmäksi

• koska nautin liikunnasta

• koska on kiinnostavaa nähdä oma 
edistymiseni

 Miksi harrastat liikuntaa – tai miksi haluaisit harrastaa liikuntaa?



Motivaation laatujatkumo
SISÄINEN 

MOTIVAATIO
OMAT ARVOT

SISÄISTETTY
ULKOINEN PAINE

ULKOINEN PAINEEI MOTIVAATIOTA

•koska nautin 
liikunnasta
•koska se on 
hauskaa

”Yritän harrastaa liikuntaa säännöllisesti…”

•koska koska
minulle on tärkeä 
arvo, että tunnen 
itseni 
terveemmäksi
•Koska liikunta on 
keskeinen osa sitä, 
kuka olen

•koska muuten 
häpeäisin
itseäni. 
•koska ihmiset 
pitäisivät minua 
heikkona 
ihmisenä  jos en 
liikkuisi 
• koska tunnen 
syyllisyyttä

• Minulla oli 
joskus hyviä syitä 
liikkua, muttei 
enää
• En tiedä miksi 
liikkuisin

•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)



Motivaation laatujatkumo
SISÄINEN 

MOTIVAATIO
OMAT ARVOT

SISÄISTETTY 
ULKOINEN PAINE

ULKOINEN PAINEEI MOTIVAATIOTA

KONTROLLOITU MOTIVAATIO

”keppi ja porkkana”

 Pakotettu

 Painostettu

 Houkuteltu

OMAEHTOINEN MOTIVAATIO

 Haluttu, valittu

 Kiinnostus

 Arvostettu



Itsemääräämisteoria

Nelli Hankonen

TOIMINNAN
LAATU

MOTIVAATION
LAATU

Psykologiset
perustarpeet

Vuorovaikutus-
ympäristö

Minä päätän

Minä osaan

Minä kelpaan

Oma-
ehtoinen:

Teen, 
koska

arvostan / 
nautin

Sinnikäs, 
laadukas, 
kestävä 

käyttäytymi-
sen muutos

AUTONOMIAN TARVE

KYKENEVYYDEN TARVE

YHTEENKUULUVUUDEN TARVE

Self-Determination Theory, Deci & Ryan 2000Näihin pääsette tutustumaan ensi 
kerralla viestintäharjoituksessa!



Motivoiva vuorovaikutustyyli on hyödyllistä 
käyttäytymismuutoksen tukemisessa

• Tehokkaampaa 
terveyden 
edistämistä 
verrattuna 
normaalityylillä
annettuun ohjaukseen
(esim. Frost ym. 2018)

• Huom. 
kunnioitetaan
aidosti
jokaisen 
autonomiaa

Nelli Hankonen 27



Esimerkit: Kuntotestien ohjeistaminen ja 
palaute – erilaisin motivointityylein

• ”Ei-motivoiva” ohjeistustyyli:
https://www.youtube.com/watch?v=Xyl82q_T3Cw

• Motivoiva ohjeistustyyli: https://www.youtube.com/watch?v=_PJiJIdhAks

• Motivoiva ohjeistustyyli (tekniikat näkyvissä): https://www.youtube.com/watch?v=Q-vfSNsk1B8&t=223s

• Ei-motivoiva palautteenanto: https://www.youtube.com/watch?v=PqSk6GCX0s0

• Motivoiva palautteenanto: https://www.youtube.com/watch?v=OJ7RfTYafgE

• Motivoiva palautteenanto (tekniikat näkyvissä): https://www.youtube.com/watch?v=sxys8sAd8Zc&t=3s

Motivoivan vuorovaikutustyylin esimerkkivideot (4 kpl) 
ohjeistamiseen (ryhmätilanne) ja palautteenantoon (kahdenkeskinen ohjaustilanne),
soittolista: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGm8uAHQPxO6jBbq4i5CSxNKrHvP7_Xx4

1.12.2022 28

https://www.youtube.com/watch?v=Xyl82q_T3Cw
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https://www.youtube.com/watch?v=Q-vfSNsk1B8&t=223s
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLGm8uAHQPxO6jBbq4i5CSxNKrHvP7_Xx4




Miten kurssin teoriat suhteutuvat 
COM-B-malliin ja TDF:ään?

Kyvykkyys

Tilaisuudet

Motivaatio

Ympäristön olosuhteet ja resurssit

TietoFyysiset taidot

Käyttäytymisen säätely

Muisti-, päätöksenteko-
ja havaitsemisprosessit

Sosiaaliset 
vaikutteet

Identiteetti

Omia kykyjä 
koskevat käsitykset

Optimismi

Käyttäytymisen seurauksia koskevat käsitykset

Aikomukset

Tavoitteet

Vahvistaminen Tunteet

Teoreettisten aihealueiden 
viitekehys 

(engl. Theoretical Domains
Framework, TDF)

Käyttäytyminen

Tottumusteoria (habit
theory) käsittelee erityisesti 

”automaattisen motivaation” 
ilmiöitä – tottumusten rutinointi 

vaatii aktiivista säätelyä



Tilaisuudet

Kyvykkyys

Motivaatio Käyttäytyminen

Ympäristön olosuhteet ja resurssit

TietoFyysiset taidot

Käyttäytymisen säätely

Muisti-, päätöksenteko-
ja havaitsemisprosessit

Sosiaaliset 
vaikutteet

Identiteetti

Omia kykyjä 
koskevat käsitykset

Optimismi

Käyttäytymisen seurauksia koskevat käsitykset

Aikomukset

Tavoitteet

Vahvistaminen Tunteet

Tottumusteoria



• Automaattisia, toistuvia tekoja tai tekojen 
sarjoja 

• Ei välttämättä käyttäytyminen itsessään – voi olla 
myös sen aloittaminen (esim. liikunta)

• Tarkoituksenmukaisia: jokaista pientä tekoa ei 
tarvitse tietoisesti ohjata

• Vihje-/kontekstisidonnaisia 

• tottumus muodostuu, kun vihje saa aikaan 
käyttäytymisen ja käyttäytymistä seuraa palkinto 
(jokin positiivinen mielleyhtymä tai seuraus)

• Synnyttyään tottumus ei tarvitse motivaatiota tai 
palkintoa 

→Tottumusteoria sopii usein toistuvien
käyttäytymisten muuttamiseen 

Tottumukset

Vihje

Palkinto

Huom. 
Tottumus 

psykologiassa 
on eri asia kuin 

arkikielessä
Muutos 

helpompaa, jos 
konteksti 
muuttuu: 

Mahdollisuuksien 
ikkuna



Vihje

Tottumusten luominen ja vahvistaminen

• Mielleyhtymän 
vahvistaminen toistoin 

• Tärkeä itselle
• Tarpeeksi yksinkertainen
• Realistinen, mahdollinen

• Tarpeeksi usein 
toistuva

• Selkeä ja 
tarkkarajainen • Hyvään liittäminen

• Positiiviset mielleyhtymät (ei 
pelkästään materia)

Palkinto

Käyttäytyminen

Suunnittele

Seuraa

Arvioi

Käyttäytymisen säätely

Vahvistaminen

Maskin mukaan 
ottaminen



Vihje / 
ärsyke

Tottumusten luominen ja vahvistaminen

Tottumus

Synnyttyään tottumus ei 
tarvitse itsesäätelyä, 
palkintoa tai motivaatiota



Käytännössä: StopDia & Pienet teot -digisovellus

Poljen kuntopyörää 
samalla, kun katson 

lempiohjelmaani 
TV:stä/elokuvaa 

Netflixistä

Kestävyysliikunta kehittää 
hengitys- ja 
verenkiertoelimistöni kuntoa ja 
voi parantaa vereni rasva-arvoja 
sekä sokeritasapainoani...

Kuntopyöräily

Suunnittele

Seuraa

Arvioi



• Tottumukset ovat automaattisia, vihjesidonnaisia 
toistuvia tekoja tai tekojen sarjoja, jotka eivät 
synnyttyään riipu motivaatiosta tai palkinnoista

• Tottumusteoria sopii usein toistuvien käyttäytymisten 
muuttamiseen 

• Huom. Myös tottumusten rikkominen!

• Tottumusten muuttamisessa olennaista 
vahvistaminen ja käyttäytymisen säätely

• Voi hyödyntää muita teorioita tukena: esim. 
itsemääräämisteorian motivaatiokäsitystä palkinnoissa

Yhteenveto



Välikeskustelu (2 hlö ryhmät, 5 min)

• Esittäydy lyhyesti (max 30 sek/hlö)

• Mitä päällimmäisiä ajatuksia herää itsemääräämisteoriasta ja 
tottumusteoriasta?

• Tarkemmin ilmiöitä kuvaavat teoriat
itsemääräämisteoria & tottumusteoria



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%20-covid-19-fear-appeal-to-sydney-residents-wont-work-164317
https://www.youtube.com/watch?v=NZxrx9xStdY


Oletus?

Motivaatio
suojautua

Pelkoa herättävä 
viesti

”Vaara on 
vakava”

”Se voisi 
tapahtua 
minulle”

Käyttäytyminen
PELKO & 

AHDISTUS

Monia 
käyttäytymisiä 
tutkittu, mm. 
tietoturvatoimet,
rokotteen 
ottaminen, 
maanjäristykseen 
valmistautuminen, 
tupakointi, 
kondomin käyttö

→Toimiiko näin? Tutkimusnäytön mukaan ei



”Pystyn 
vähentämään 

uhkaa”

”Suojatoimi 
on tehokas 

keino 
vähentää 
vaaraa”

Motivaatio
suojautua

Pelkoa herättävä 
viesti

”Vaara on 
vakava”

”Se voisi 
tapahtua 
minulle”

Käyttäytyminen
PELKO & 

AHDISTUS

Pelottelun tehokkuus riippuu 
siitä, kokeeko henkilö voivansa 

vaikuttaa asiaan 
(sekä pystyvyyden tunne että usko 

toiminnan vaikuttavuuteen)

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

Pelon herättäminen ei riitä!



Pahimmillaan pelottelu johtaa 
epätarkoituksenmukaisesti sivuvaikutuksiin
• Stigmatisoituminen, häpeä

• Ahdistus ja hätäännys → riskien vähättely, viestin kieltäminen

• Kokemus uhasta & tarve puolustautua → yhä vähempi muutosvalmius

• Pelotteluviestintä voidaan myös kokea alentuvana manipulointina (puuttumisena autonomian 
tarpeeseen – ks. itsemääräämisteoria), mikä aiheuttaa kapinareaktiota

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

• Pelkoviestillä aiheutettuja pelkoja vastaan ei taistella shokeeraustaktiikalla (esim. 
rokotusvastaisuus)

• Joskus voi toimia – käytettävä varoen

• Varmista: Onko viesti kohdetta kunnioittava ja huomioiko se kohteen näkemykset?

• Varmin tapa toimia: Asiallinen, neutraali informatiivinen puhetapa, jossa faktoja ei pimitetä 

Synkät tahattomat 

seuraukset?



• Usko vaikutus-
mahdollisuuksiin on 
keskeistä
motivoitumiselle ja 
käyttäytymisen
toteutumiselle!

• MUTTA: 
Käyttäytymiseen
vaikuttaa moni muukin
asia!

Bigsby & Albarracin (2022)



Sosiaaliseen tai ammatilliseen rooliin kytkeytyvät odotukset



Käyttäytymisen vaikuttamisen keinovalikoimaa

Tunteiden 
muuttaminen

Ympäristön 
muuttaminen

Tiedon 
jakaminen

Alttiuden 
korostaminen

Muiden 
hyväksyntä

Onnistumisen 
kokemusten 
edistäminen

Mielikuvaharjoitteluun 
ohjaaminen

Tavoiteasetantaa
n ohjaaminen

Sosiaalisen 
paineen vastustus

Seurausten 
kuvaileminen

Vihjeiden/ 
sysäysten 

käyttäminen

Pelon 
herättely

Roolien 
tarjoaminen

Osatavoitteiden 
asettaminen

Palautteen 
tarjoaminen

Toimenpiteen sisältö

Uskomusten 
muuttaminen

Riskikäsitysten 
muuttaminen

Normien 
muuttaminen

Pystyvyyden 
tunteen 

tukeminen

Myönteisen 
identiteetin 
tukeminen

Tavoiteasetannan 
tukeminen

Sosiaalisten 
taitojen 

parantaminen

Lähde:Käyttäytymistietoon pohjautuva politiikka (2021), Valtioneuvoston julkaisuarkisto
Muokattu: Martin Hagger – ‘Mapping the Genome’ of Behavioral Interventions
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https://vimeopro.com/user39826906/the-1st-besp-symposium/video/336456005


Käyttäytymisen vaikuttamisen keinovalikoimaa

Tunteiden 
muuttaminen

Ympäristön 
muuttaminen

Tiedon 
jakaminen

Alttiuden 
korostaminen

Muiden 
hyväksyntä

Onnistumisen 
kokemusten 
edistäminen

Mielikuvaharjoitteluun 
ohjaaminen

Tavoiteasetantaa
n ohjaaminen

Sosiaalisen 
paineen vastustus

Seurausten 
kuvaileminen

Vihjeiden/ 
sysäysten 

käyttäminen

Pelon 
herättely

Roolien 
tarjoaminen

Osatavoitteiden 
asettaminen

Palautteen 
tarjoaminen

Toimenpiteen sisältö

Uskomusten 
muuttaminen

Riskikäsitysten 
muuttaminen

Normien 
muuttaminen

Pystyvyyden 
tunteen 

tukeminen

Myönteisen 
identiteetin 
tukeminen

Tavoiteasetannan 
tukeminen

Sosiaalisten 
taitojen 

parantaminen

Lähde:Käyttäytymistietoon pohjautuva politiikka (2021), Valtioneuvoston julkaisuarkisto
Muokattu: Martin Hagger – ‘Mapping the Genome’ of Behavioral Interventions
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TOIMEN-
PIDE

Käyttäytymiseen 
vaikuttavat 
tekijät

Käyttäytymisen 
muutostekniikat

Miten muuttaa 
käyttäytymistä?

Tavoiteltu 
lopputulos

Käyttäytyminen

Interventiot koostuvat käyttäytymis-
muutostekniikoista



TOIMEN-
PIDE

Toimet koostuvat 
käyttäytymismuutostekniikoista

Nelli Hankonen 51

Palkitaan?
Pelotellaan riskeillä?

Muutetaan fyysistä ympäristöä?

Omaseurantalaitteet?

Annetaan tietoa?

Käyttäytymisen 
muutos

Joskus käytetään…
- Toimen kohderyhmään 

tai kontekstiin epäsopivia
- Liian harvoja
- Harkitsematta



Käyttäytymismuutostekniikkojen
luokitusjärjestelmä (2013): 93 tekniikkaa

Abraham & Michie 2008 Health Psychology
Michie et al 2013 Annals of Behavioral MedicineNelli Hankonen 52

HUOM. Uusi versio
luokituksesta ilmestyy
pian!



Linnansaari & Hankonen (2019)



§

Omatoimisesti toteutettavien 
muutostekniikoiden lista motivaation ja 
käyttäytymisen omahallintaan (Knittle ym., 
2020): Suora linkki oppaaseen 
https://static-
content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41562-019-
0798-9/MediaObjects/41562_2019_798_MOESM1_ESM.pdf

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41562-019-0798-9/MediaObjects/41562_2019_798_MOESM1_ESM.pdf


Yleiskatsaus toimien suunnitteluun

TOIMEN-
PIDE

Käyttäytymiseen 
vaikuttavat 
tekijät

Käyttäytymisen 
muutostekniikat

ONGELMAN HAHMOTTAMINENRATKAISUN LUONTI

(1) Mikä on 
ongelma? Ilmiön ja 
kontekstin 
hahmottaminen

(2) Mitkä ja kenen 
käyttäytymiset  tähän 
liittyvät?
Kohdekäyttäytymis(t)en 
valinta

(3) Mikä vaikuttaa 
tähän 
käyttäytymiseen?
Kohdekäyttäytymiseen 
vaikuttavien asioiden 
ymmärtäminen

(6) Ratkaisu-
vaihtoehtojen 
vaikutusten 
kartoitus

Miten muuttaa 
käyttäytymistä?
(4) Ideoiden generointi: 
Yhteissuunnittelu, teoriat
(5) Ratkaisuvaihtoehtojen 
logiikan muotoilu 

Kerta 2Kerta 3Kerta 4

Tavoiteltu 
lopputulos

Käyttäytyminen

Mistä ideoita muutoksen 
aikaansaamiseksi?

Makupaloja teorioista
Käyttäytymismuutoskeinot
Kokeilut

Miten kuvata vaikuttamisen logiikka?
Miten arvioida omia päätöksiä kriittisesti?

Miten arvioidaan 
ratkaisuvaihtoehtoja?
APEASE-malli

Tällä kerralla….



Toimen kehittämisessä voidaan hyödyntää 
monia menetelmiä eri vaiheissa

Kehitysprosessin vaihe

Tyypillisimmät tiedonkeruumenetelmät

Sidosryhmä-
konsultaatiot

Kysely 
(survey)

Kokeellinen 
tutkimus Haastattelut

Toimen/ 
prototyypin 
esitestaus

(1) Mikä on ongelma? Ilmiön ja 
kontekstin hahmottaminen x

(2) Kohdekäyttäytymisen valinta x x x

(3) Käyttäytymiseen 
vaikuttavien asioiden 
ymmärtäminen

X X X

(5) Logiikan muotoilu muutosteoriaksi
x x

(6) Ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten 
etukäteisarviointi x

Lähde: Hankonen & Hardeman (2020)



Sidosryhmä-
konsultaatiot

Kysely 
(survey)

Kokeellinen 
tutkimus

Haastattelut Toimen/
prototyypin 
esitestaus

(1) Mikä on ongelma? Ilmiön 
ja kontekstin hahmottaminen

X

(2) Kohdekäyttäytymisen 
valinta

X X X

(3) Käyttäytymiseen 
vaikuttavien asioiden 
ymmärtäminen

X X X

(4) Miten muuttaa 
käyttäytymistä?

X X X X

(5) Logiikan muotoilu 
muutosteoriaksi

X X

(6) Ratkaisuvaihtoehtojen 
vaikutusten etukäteisarviointi

X X X

Toimen kehittämisessä voidaan hyödyntää 
monia menetelmiä eri vaiheissa







Satunnaistettu vertailukoe
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vaikuttavat 
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muutostekniikat

ONGELMAN HAHMOTTAMINENRATKAISUN LUONTI

(1) Mikä on 
ongelma? Ilmiön ja 
kontekstin 
hahmottaminen

(2) Mitkä ja kenen 
käyttäytymiset  tähän 
liittyvät?
Kohdekäyttäytymis(t)en 
valinta

(3) Mikä vaikuttaa 
tähän 
käyttäytymiseen?
Kohdekäyttäytymiseen 
vaikuttavien asioiden 
ymmärtäminen

(6) Ratkaisu-
vaihtoehtojen 
vaikutusten 
kartoitus

Miten muuttaa 
käyttäytymistä?
(4) Ideoiden generointi: 
Yhteissuunnittelu, teoriat
(5) Ratkaisuvaihtoehtojen 
logiikan muotoilu 

Kerta 2Kerta 3Kerta 4

Tavoiteltu 
lopputulos

Käyttäytyminen

Mistä ideoita muutoksen 
aikaansaamiseksi?

Makupaloja teorioista
Käyttäytymismuutoskeinot
Kokeilut

Miten kuvata vaikuttamisen logiikka?
Miten arvioida omia päätöksiä kriittisesti?

Miten arvioidaan 
ratkaisuvaihtoehtoja?
APEASE-malli

Tällä kerralla….

ITERATIIVISUUS

LUOVUUS



Välikysely & tauko
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