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TIIVISTELMÄ 

 

Pro gradu -tutkimuksemme päämääränä on lisätä ymmärrystä ikääntyneiden 

informaatiokäyttäytymisestä liikuntatiedon kontekstissa. Tarkoituksena on selvittää 

tekijöitä, joilla on yhteyttä ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymiseen, sekä esittää 

ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymistä kuvaava malli. Tarkastelu kohdentuu 

ikääntyneiden liikuntatiedon tarpeisiin, välttelyyn, jakamiseen ja tiedonkäyttöön sekä niiden 

suhteeseen yksilöllisiin, sosiaalisiin rooleihin liittyviin ja ympäristöllisiin tekijöihin. 

 

Tutkimuksemme on sekundaariaineistolla toteutettu määrällinen tutkimus.  Kohderyhmänä 

ovat Oulun seudulla asuvat ikääntyneet 65-vuotta täyttäneet ja sitä iäkkäämmät henkilöt. 

Aineisto on kerätty Gasel-hankkeeseen toteutetussa kyselyssä vuonna 2014. Kysely oli 

väestöpohjainen ja sen vastausprosentti oli 62,2. Aineiston analyysiin on käytimme 

tilastotieteellisiä menetelmiä, pääasiallisesti ristiintaulukointia ja merkitsevyystestauksia. 

 

Tutkimuksessa ilmeni useita tilastollisia merkitsevyyksiä. Erityisesti esiin nousi yksilöllisten 

tekijöiden yhteys liikuntatietokäyttäytymiseen. Niistä koettu terveydentila ja hallintakäsitys 

olivat merkitsevimmät. Lisäksi sosiaaliseen rooliin liittyvistä tekijöistä muun muassa 

siviilisäädyllä sekä ympäristöllisistä tekijöistä vuodenajoilla havaittiin olevan yhteys 

vastaajien liikuntatietokäyttäytymiseen. Tutkimuksemme perusteella tarkensimme 

ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymistä kuvaava malliamme.  Kontribuutiona käytäntöön 

esitimme tuloksiimme perustuvat liikuntatiedon tarvitsijan, välttelijän, jakajan ja käyttäjän 

profiilit, joita on mahdollista hyödyntää liikuntatiedon räätälöinnissä ikääntyneille. 

 

Kyselyn hyvän vastausprosentin perusteella tutkimustulosten voidaan olettaa olevan 

yleistettävissä ainakin Oulun seudulla asuviin ikääntyneisiin. Jatkotutkimuksissa olisi 

mielenkiintoista tarkastella tarkemmin sitä, miten yksin asuminen vaikuttaa 

liikuntatietokäyttäytymiseen. Lisäksi kehittämäämme liikuntatietokäyttäytymisen mallia 

voisi testata muissa ikäryhmässä. 

 

Asiasanat: ikääntyneet, informaatiokäyttäytyminen, liikuntatietokäyttäytyminen, 

informaatiokäytännöt, tiedontarpeet, tiedon välttely, tiedon jakaminen, tiedonkäyttö. 
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1 Johdanto 

 

Pro gradu -tutkimuksemme käsittelee terveyteen liittyvää arkielämän 

informaatiokäyttäytymistä ikääntyneiden liikuntatiedon kontekstissa. 

Tutkimuksessa tarkastelemme Oulun seudulla asuvien 65-vuotiaiden ja sitä 

vanhempien henkilöiden liikuntatiedon tarpeita, välttelyä, jakamista ja käyttöä 

sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. 

 

Tutkimuksemme on sekundaariaineistolla toteutettu määrällinen tutkimus.   

Aineisto kerättiin kyselytutkimuksella Gasel-hankkeessa marras- joulukuussa 

2014 (http://www.oulu.fi/gasel/gasel).  Gasel-hanke on hankekokonaisuus, 

jonka tarkoituksena on kartoittaa ikääntyneiden terveyskäyttäytymistä ja 

suunnitella sen pohjalta ikääntyneille erilaisia terveys- ja hyvinvointipalveluja ja -

ohjausta. 

 

 

1.1 Ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymisen tutkimuksen tarve 

 

Hyvinvoinnin lisääntymisen myötä ihmisten elinikä on pidentynyt ja vanhuuden 

elämänvaihe on tullut mahdolliseksi yhä useammalle ihmiselle. Tämän 

kehityksen seurauksena väestön ikärakenne muuttuu nopeasti ja pysyvästi.  

Suomessa ikääntymisen on ennakoitu olevan jopa nopeampaa kuin useissa 

muissa maissa.  Tulevina vuosina yhä useampi suomalainen elää 90- tai 100-

vuotiaaksi.  Tilastokeskuksen väestörakennetilaston 90 vuotta täyttäneitä 

suomalaisia on tällä hetkellä 43 000. Nykykehityksellä yli 90-vuotiaiden osuus 
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suomalaisista ylittää vastasyntyneiden osuuden vuoden 2020 paikkeilla.  

Vuoden 2014 lopussa 65 vuotta täyttäneitä ja tätä vanhempia henkilöitä  oli  1 

094 474. Tämä merkitsee 20 % osuutta koko Suomen väestöstä. (Tilastokeskus 

2012; 2015.) Ikääntyneiden määrän kasvaessa heidän elämänlaatunsa ja siihen 

yhteydessä olevat tekijät tulevatkin yhä tärkeämmiksi vanhustenhuollon 

palvelujen suuntaamisessa. Väestön ikärakenteen muuttuessa koko 

yhteiskunnan on sopeuduttava entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. 

 

Liikunta on tärkeimpiä asioita, joilla ihminen voi vaikuttaa terveyteensä ja 

hyvinvointiinsa. Säännöllinen fyysinen aktiivisuus on tärkeää ihmisen elinkaaren 

kaikissa vaiheissa. Sen merkitys ei suinkaan vähene iäkkään väestön kohdalla 

vaan pikemminkin kasvaa. Liikunnalla on todettu olevan monia myönteisiä 

vaikutuksia iäkkäiden terveyteen. Liikunnalla voidaan hidastaa vanhenemiseen 

liittyvää fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä, tukea psyykkistä ja sosiaalista 

toimintakykyä ja lieventää ja ehkäistä sairauksia. (Hirvensalo, Rasinaho, 

Rantanen & Heikkinen 2003, 371.)  

 

On olemassa vahvaa näyttö siitä, että liikkumattomuus lisää riskiä sairastua. 

Liikunnan puute ja liikalihavuus kulkevat käsi kädessä ja molemmat ovat 

merkittäviä terveydellisiä riskejä. Heikentynyt liikuntakyky vähentää myös 

sosiaalista kanssakäymistä, lisää kaatumisia ja kaatumiseen liittyviä vammoja. 

Sairastaminen aiheuttaa suuria kuluja suomalaiselle 

terveydenhuoltojärjestelmälle.  (Piirtola 2008, 40.) Uusimpien tutkimusten 

mukaan istumiseen käytetyn ajan vähentäminen voi olla tärkeässä asemassa 

ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn säilyttämisessä ja päivittäisissä 

askareissa pärjäämisessä (Santos, Silva, Baptista & Owen 2015, 119).  
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Omaan terveyteen liittyvän tiedon hankkiminen on yhä useammin todettu 

terveydenedistämishankkeissa selviytymisen avaintekijäksi (Lambert & Loiselle 

2007, 1014). Terveyden edistäminen on ensisijaisesti ihmisten omien 

sairauksilta suojaavien voimavarojen tunnistamista ja käyttöönottoa.  Terveyden 

edistämisessä suurin haaste on saada ihmiset käyttämään niitä mahdollisuuksia 

ja voimavaroja, joita suurimmalla osalla heistä sairastumisriskin vähentämiseksi 

on. (Kansanterveyslaitos, 2004.) Informaatiotutkimuksen keinoin voidaan tutkia 

niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilöiden terveyteen liittyvien päätösten tekoon. 

Informaatiokäyttäytymistä voidaan pitää jopa yhtenä merkittävimmistä tekijöistä 

terveydenedistämiskampanjoiden vaikuttavuuden kannalta (Pálsdóttir, 2008). 

 

 

1.2 Vastaavanlainen tutkimus informaatiotutkimuksen alalla 

 

Laajaan, väestön terveyttä ja terveyskäyttäytymistä kartoittavaan kyselyyn 

pohjautuvia tutkimuksia on tehty informaatiotutkimuksen alalla. Varsinkin uutta 

ilmiötä tutkittaessa laajan tutkimusjoukon saavuttaminen on oleellista.  

Esimerkkinä väestötutkimuksen ja informaatiokäyttäytymisen tutkimuksen 

yhdistämisestä on muun muassa  MOPO-hankekokonaisuuteen liittyvät 

tutkimukset, jotka on toteutettu Oulun seudulla (ks.  

http://www.tuunaamopo.fi/sivu/fi/hanke-esittely/ ). 

 

MOPO-hankkeen tarkoituksena oli edistää pohjoissuomalaisten nuorten 

miesten hyvinvointia, terveyttä ja liikuntaa. Hankkeessa tuotettiin uutta tietoa 

muun muassa nuorten miesten hyvinvoinnista, terveydestä, elintavoista ja 

informaatiokäyttäytymisestä. Tavoitteena oli kehittää uusia tapoja nuorten 
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hyvinvoinnin edistämiseen. MOPO-hankkeen aineistolla on tutkittu nuorten 

miesten liikuntainformaation tarpeita ja hankintaa (Hirvonen, Huotari Niemelä & 

Korpelainen 2012), terveystiedon lukutaitoa (Iisakka 2013; Hirvonen, Huotari 

Niemelä & Korpelainen 2014) sekä ravitsemustietokäyttäytymistä (Sulosalmi 

2015).  

 

 

1.3 Tutkimuksen päämäärä, tarkoitus ja tavoite 

 

Pro gradu -tutkimuksemme päämääränä on lisätä ymmärrystä ikääntyneiden 

informaatiokäyttäytymisestä liikuntatiedon kontekstissa eli liikuntatieto-

käyttäytymisestä. Tarkoituksena on selvittää tekijöitä, joilla on yhteys Oulun 

seudulla asuvien ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymiseen, sekä esittää 

ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymistä kuvaava malli.  Tavoitteena on tuottaa 

yleistettävää tietoa Gasel-hankkeen kyselyyn osallistuneiden ikääntyneiden 

liikuntatietokäyttäytymisestä.  

. 

Pyrimme vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1) Onko ikääntyneiden yksilöllisten tekijöiden ja liikuntatietokäyttäytymisen 

välillä yhteys?  

 

2) Onko ikääntyneiden sosiaaliseen rooliin liittyvien tekijöiden ja 

liikuntatietokäyttäytymisen välillä yhteys?  
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3) Onko ikääntyneiden fyysiseen ympäristöön liittyvien tekijöiden ja 

liikuntatietokäyttäytymisen välillä yhteys?  

 

Ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymisestä ei juurikaan ole aiempaa 

tutkimustietoa.  Tutkimusotteeksi sopii määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus, 

sillä sitä voidaan yleisenä menetelmänä soveltaa kaikkialla, missä tuotetaan 

reaalimaailmaa ja sen ilmiöitä kuvaavaa tietoa. 

 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Seuraavaksi määrittelemme lyhyesti tutkimuksemme keskeiset käsitteet.  Näihin 

käsitteisiin palaamme tarkemmin luvussa kolme.  

 

 

1.4.1 Informaatiokäyttäytyminen  

 

Informaatiokäyttäytymisen määritellään pitävän sisällään kaiken 

tiedonhankintaan sekä tiedon käyttöön liittyvän käyttäytymisen.  Myös 

passiivisen tiedonhankinnan, tiedonjakamisen ja informaation välttämisen 

ymmärretään sisältyvän informaatiokäyttäytymiseen. (Wilson 2000, 49; Case 

2002, 92-94.) Informaatiokäyttäytymisen rinnakkais- tai alakäsitteenä voidaan 

pitää informaatiokäytäntöjen käsitettä.  Informaatiokäytännöt tarkoittavat 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti vakiintuneita tapoja hankkia, käyttää ja jakaa eri 

lähteistä saatavissa olevaa tietoa (McKenzie 2002, 20; Savolainen  2008, 2). 
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Informaatioon liittyvä käyttäytyminen, joka ei liity henkilön työtehtäviin,  

ymmärretään kuuluvan arkielämän informaatiokäyttäytymiseen (everyday-life 

information behavior) (Savolainen, 1993, 22; Niemelä 2004, 14, 27).  

Informaatiokäyttäytyminen terveyden kontekstissa on yleisimmin osa 

henkilöiden arkielämän informaatiokäyttäytymistä (Hirvonen 2010, 40). 

 

Tässä tutkimuksessa analysoimme ikääntyneiden liikuntaan liittyvää 

informaatiokäyttäytymistä tiedontarpeita ja arjen informaatiokäytäntöjä 

tutkimalla.  Tiedontarpeita tarkastelemme liikuntaan liittyvinä tiedontarpeina. 

Tiedonhankintaa käsittelemme liikuntatiedon välttelyn problematiikan kautta. 

Tiedon jakamisen ymmärrämme liikuntaan liittyvistä asioista juttelemisena 

muiden kanssa.   Tiedonkäyttöä tarkastelemme toimintaan aktivoitumisena 

(Niemelä 2006; Niemelä, Huotari & Kortelainen 2012), joka ilmenee 

terveysteknologian käyttönä. 

 

 

1.4.2 Tiedontarve 

 

Tiedontarve voidaan määritellä eräänlaiseksi henkilön kokemaksi negatiiviseksi 

tilaksi. Tiedonhankinta ei käynnisty, mikäli tästä negatiivisesta tilasta ei haluta 

ainakin osittain eroon.  Savolaisen mukaan tiedontarpeet voidaan jakaa joko 

orientoiviin tai praktisiin tiedontarpeisiin. Orientoivat tiedontarpeet viittaavat 

pyrkimyksiin pysyä ajan tasalla ympäristön tapahtumista. Praktiset tiedontarpeet 

taas liittyvät ongelman ratkaisemiseen tai tehtävän menestykselliseen 

suorittamiseen. (Savolainen 1999, 80-81.)  
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Tässä tutkimuksessa ymmärrämme liikuntatiedon laajasti ja katsomme siihen 

sisältyvän kaikenlaisen liikuntaan liittyvän tiedon.  Siten liikuntatiedon tarve 

tarkoittaa tällaisen tiedontarpeen kokemista arkielämän kontekstissa. 

 

 

1.4.3 Tiedon välttely 

 

Informaatiokäyttäytymisen ja tiedonhankinnan tutkimus on yleensä perustunut 

oletukseen, että ihmiset haluavat hankkia tietoa.  Siksi tiedon välttämistä on 

vain harvoin käsitelty tiedonhankinnan malleissa.  Useissa empiirisissä 

tutkimuksissa ihmisten on kuitenkin havaittu välttelevän tietoa.  Ihmisillä on  

havaittu olevan taipumus etsiä ja pitää parempana tietoa, joka sopii yhteen 

heidän aiemman tietämyksensä, uskomustensa ja mielipiteidensä kanssa.  

Altistumista tiedolle, joka on ristiriidassa sisäisen tilan kanssa tai joka herättää 

negatiivisia tunteita sen sijaan vältellään. (Case, Andrews, Johnson & Allard 

2005, 354; Sairanen & Savolainen 2008, 93.) Tutkimuksessamme 

tarkastelemme ikääntyneiden liikuntatiedon välttelyä.  Liikuntatiedon välttelyllä 

tarkoitamme ikääntyneiden pyrkimystä olla ajattelematta liikuntaa. 

 

 

1.4.4 Tiedon jakaminen 

 

Tiedon jakamisen käsite liittyy niihin tapoihin, joilla ihmiset käyttävät 

tietopääomaansa viestinnässä.  Sosiaalisten verkostojen ja sosiaaliseen 

pääomaan liittyvät tutkimukset muodostavat hyvän lähtökohdan tiedon 

jakamisen tarkastelulle.  Tiedon jakamiseen sisältyvät kaksi näkökulmaa ovat 

tiedon jakaminen toisille ja jaetun tiedon saaminen toisilta.  (Savolainen 2008, 

183-184.) 
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Tutkimuksessamme keskitymme liikuntaan liittyvän tiedon jakamiseen.  

Tarkoitamme sillä ikääntyneiden liikuntaan liittyvistä asioista juttelemista muiden 

kanssa. Ymmärrämme juttelun tiedon jakamiseksi, sillä siihen sisältyy tiedon 

jakamisen vastavuoroinen luonne. 

 

 

1.4.5 Tiedonkäyttö 

 

Tiedonkäytölle ei ole tehty yksiselitteistä luonnehdintaa.  Kari (2010) jäsentää, 

että informaation etsintä päättyy siihen kun tiedonetsijä pääsee yhteyteen 

informaatiolähteen kanssa ja löytää relevanttia tietoa. Kaikki mitä yksilö tekee 

tiedolla tämän jälkeen kuuluu tiedonkäytön piiriin. (Kari 2010, 147.) Dervinin 

mukaan tiedonkäyttö ilmenee seurausten avulla eli siitä, miten tieto auttoi 

tiedonhakijaa.  Siten tiedonkäyttö voi ilmetä esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

asioiden ymmärtäminen, toimintaan motivoituminen ja hallinnan saavuttaminen. 

(Dervin 1992; tässä Savolainen 1999,103.) 

 

Niemelä (2006) esitti tutkimukseensa pohjautuen toimintaan aktivoitumisen 

käsitteen. Toimintaan aktivoituminen merkitsee Niemelän mukaan niitä toimia, 

joihin yksilö ryhtyy saatuaan informaatioita ja joita voidaan havainnoida 

ulkoisesti. (Niemelä 2006, 36.)  Toimintaan aktivoituminen on oleellinen 

osatekijä tutkittaessa saadun informaation vaikutusta terveyskäyttäytymiseen, 

sillä toimintaan aktivoitumiseen liittyy usein tiedonkäyttöä (Askola 2008, 11). 

 

Tutkimuksessamme keskitymme ikääntyneiden liikuntatiedon käyttöön. 

Liikuntatiedon käytön ymmärrämme toimintaan aktivoitumisena, joka ilmenee 

terveysteknologian käyttönä. 
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1.4.6 Ikääntynyt 

 

Ikääntymistä määriteltäessä voidaan puhua ikääntymisen aiheuttamista 

muutoksista esimerkiksi terveyteen. Niitä ovat esimerkiksi fysiologisten 

toimintojen lisääntyvä huononeminen, joka johtaa kasvavaan sairastumiseen 

iän karttuessa (Portin 2003, 303).  Kuitenkin niin sanotut nuoret eläkeläiset eli 

kolmannen iän ihmiset ovat hyvin aktiivisia ja harrastavat monipuolisesti. 

Varsinainen vanhuus eli niin sanottu neljäs ikä näyttäytyy yleensä vasta siinä 

vaiheessa, kun sairauksia alkaa ilmaantua ja ihmiset joutuvat luopumaan 

sellaisista harrastuksista, joiden harjoittaminen ei ole enää mahdollista 

esimerkiksi terveydellisistä syistä. Ikääntyneet eivät ole mikään yhtenäinen 

ryhmä vaan he ovat hyvin yksilöllisiä esimerkiksi terveydentilansa ja 

selviytymisensä suhteen. (Helin 2003, 339.) Näin ollen kolmas ja neljäs ikä 

voivat olla eri aikaan eri ihmisillä. Tilastokeskuksen väestörakennetilaston 

mukaan Suomessa oli vuoden 2013 lopussa 65 vuotta täyttäneitä ja tätä 

vanhempia henkilöitä  1 094 474. Heidän osuutensa koko väestöstä oli 20 %. 

(Tilastokeskus 2015.)  Tässä tutkimuksessa ikääntyneellä tarkoitamme 65-

vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia henkilöitä. 

 

 

1.4.7 Liikunta 

 

Liikuntaa voidaan määritellä monella tavalla. Esimerkiksi liikuntalääketieteessä 

liikunta määritellään tahtoon perustuvana, hermoston ohjaamana 

energiakulutuksen kasvua aiheuttavana lihasten toimintana, joka voi olla 

tavoitteisiin tähtääviä ja sitä palvelevia liikesuorituksia ja siihen liittyviä 

elämyksiä. Liikunnan tavoitteena voi esimerkiksi olla vaikuttaa fyysiseen 
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kuntoon ja terveyteen tai tuottaa elämyksiä ja kokemuksia. Liikunta voidaan 

jakaa kunto-, terveys-, virkistys-, harraste- ja hyötyliikuntaan. Liikunta on usein 

terveysliikuntaa tai terveydelle edullista liikuntaa, vaikka sen ensisijaisena 

tavoitteena ei olisi terveys. (Vuori 1999, 18.) 

 

Käypä hoito -sivustolla fyysinen aktiivisuus, liikunta ja liikkumattomuus 

erotetaan toisistaan erillisiksi teemoiksi. Fyysinen aktiivisuus tarkoittaa lihasten 

tahdonalaista, energiankulutusta lisäävää, yleensä liikkeeseen johtavaa 

toimintaa.  Liikunta puolestaan tarkoittaa sellaista fyysistä aktiivisuutta, jota 

toteutetaan tiettyjen syiden ja vaikutusten takia tai yleensä harrastuksena.  

Fyysinen inaktiivisuus tarkoittaa lihasten vähäistä käyttöä tai täydellistä 

käyttämättömyyttä, mikä aiheuttaa elinjärjestelmien rakenteiden heikkenemistä 

ja toimintojen huononemista sekä lisää monien sairauksien vaaraa. (Käypä 

hoito, 2015.) Tässä tutkimuksessa käsittelemme liikuntaa, jota suoritetaan 

arkielämän kontekstissa ja tarkastelemme siihen liittyvää tietoa. 

 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Johdantoluku johdattelee aiheeseen esitellen tutkimuksen taustan ja tavoitteet.  

Toisessa luvussa esittelemme liikunnan käsitteistöä ja ikääntyneen väestön 

liikuntakäyttäytymisen tutkimuksia. Luvussa kolme tarkastelemme 

tutkimuksemme informaatiokäyttäytymiseen liittyvää teoreettista viitekehystä 

esitellen käsitteistöä, malleja ja aiempaa tutkimusta.  Teoreettisen osuuden 

lopuksi hahmottelemme oman teoreettisen mallimme, joka kokoaa yhteen 

tutkimuksemme teoreettiset käsitteet ja taustatekijät. 

 

Neljäs luku kuvaa tutkimuksen empiirisen toteutuksen.  Esittelemme 

täsmennetyt tutkimuskysymykset, teoreettisten käsitteiden operationalisoinnin 
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sekä Gasel-hankkeen ja kvantitatiivisen tutkimuksen teoriaa. Viidennessä 

luvussa esittelemme tutkimuksemme tulokset ja niiden yhteenvedon. 

Kuudennessa luvussa täsmennämme omaa teoreettista malliamme, 

reflektoimme tuloksiamme sekä luomme liikuntatiedon tarvitsijan, välttelijän, 

jakajan ja käyttäjän profiilit.  Lopuksi pohdimme tutkimuksemme luotettavuutta 

ja esitämme jatkotutkimusehdotuksia. 

 

Tässä tutkimuksessa tutkijoiden vastuut jakaantuivat niin, että Merja Tuomaala 

perehtyi liikuntatiedon tarpeiden ja liikuntatiedon käytön teoriaan ja Kirsi 

Korhonen puolestaan keskittyi liikuntatiedon välttelyn ja jakamisen teoriaan. 

Toteutimme yhteistyössä teoriaosuuden, joka käsittelee yksilöllisten, 

sosiaaliseen rooliin ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyttä 

terveyskäyttäytymiseen. Teoriaosuudessa arvioimme, kommentoimme ja 

täydensimme myös toistemme osuuksia. Tutkimuksen empiirisen osan 

toteutimme yhdessä. Pohdintaosiossa Merja Tuomaala keskittyi liikuntatiedon 

tarpeisiin ja käyttöön ja Kirsi Korhonen liikuntatiedon välttelyyn ja jakamiseen. 

Myös tässä vaiheessa kommentoimme ja täydensimme toistemme osioita.  
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2 Katsaus liikuntatutkimukseen 

Tässä luvussa esittelemme ikääntyneiden liikkumista käsitteleviä tutkimuksia. 

Aluksi luomme katsauksen siihen, millaisia erityispiirteitä ikääntyneiden 

liikkumiseen ja ikääntyneille suunnattuun liikuntatietoon liittyy. 

 

 

2.1 Liikuntatieto 

 

Liikunnan yhteydessä voidaan puhua muun muassa liikuntasuosituksista, 

konkreettisesta lajineuvonnasta, liikunnan yhteydestä psyykkisen ja fyysisen 

terveyden ylläpitoon, lääkkeiden vaikutuksesta liikuntaan tai liikunnan 

harrastusmahdollisuuksista.. Liikuntatietoa on saatavilla esimerkiksi Internetistä, 

erilaisista henkilölähteistä, lehdistä ja televisiosta. Tutkimukset osoittavat, että 

osa ikääntyneistä ei hae terveyteen liittyvää tietoa Internetistä tai osaa arvioida 

tiedon luotettavuutta (esimerkiksi Macias & McMillian 2009; Palsdottir 2011). 

Siksi iäkkäille olisi tärkeää saada luotettavaa tietoa liikunnasta monenlaisista 

lähteistä. 

 

Ikääntyneiden liikkumiseen liittyy ominaispiirteitä, joilla on vaikutusta 

ikääntyneille annettavaan liikuntatietoon. Iäkkään henkilön neuvominen 

edellyttää tietämystä liikunnasta, sairauksista ja vanhenemisesta. Jyväskylässä 

aikavälillä 1988-2004 toteutetussa eli 15 vuotta kestäneessä Ikivihreät-

projektissa todettiin, että lääkäreillä ja fysioterapeuteilla on merkittävä vaikutus 

uuden liikuntaharrastuksen käynnistäjänä iäkkäille. Ikääntynyt, joka ei ole 

aikaisemmin harrastanut liikuntaa, voi tarvita hyvin paljon tukea. Neuvonnan 

pitäisikin olla yksilöllistä ja useimmiten tarvitaan ohjaajan kanssa säännöllinen 

kontakti, joka jatkuu pitkään. (Hirvensalo 2008, 146-137.) Asiantuntijoiden ja 
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lähipiirin tiedollinen tuki on tärkeää ikääntyneiden liikuntaharrastuksen 

tukemisessa. He voivat antaa ikääntyneelle tietoa liikunnan vaikutuksista, 

auttaa tavoitteen asettamisessa, ratkaista ongelmia ja ehdottaa uusia sopivia 

liikuntalajeja. Terveydenhuollon henkilökunnan rooli on tärkeä iäkkäiden 

liikuntaharrastuksen tukemisessa, mutta he voivat myös vaikuttaa asiaan 

päinvastoin. Mikäli asiantuntijat varoittelevat ja kieltävät ikääntynyttä 

liikkumasta, se vähentää liikunnan harrastamista. Myös perheen kritiikki ja 

liikunnan tärkeyden vähättely toimivat tehokkaasti liikunnan vähentäjinä. 

(Hirvensalo, Rasinaho, Rantanen & Heikkinen 2003, 374.) 

 

Koska ikääntyneet eivät ole homogeeninen ryhmä, olisi tärkeää tietää mitkä 

asiat motivoivat erityyppisiä henkilöitä liikkumaan. Tätä asiaa on tutkittu 

esimerkiksi Meksikossa. Tutkimukseen haastateltiin 55-77 -vuotiaita naisia ja 

tiedon pohjalta suunniteltiin matkapuhelimeen liikuntasovellus.  Haastatellut 

jaettiin ryhmiin aikaisemman liikunta-aktiivisuutensa perusteella. Tutkimuksessa 

kävi ilmi, että eri tyyppisille liikkujille erilaiset asiat olivat merkityksellisiä. 

Aktiivisille liikkujille pääasiallinen motivaattori liikunnan jatkamiselle oli terveenä 

pysyminen. Osallistujat kertoivat, että välillä tulee kausia, jolloin liikunnan 

jatkaminen tuntuu vaikealta. Tämä antoi viitteitä sille, että aktiivisille 

ikääntyneille tarvittaisiin sovellus, joka pitäisi motivaation yllä ja antaisi syyn 

jatkaa liikkumista. Passiiviset liikkujat mainitsivat useita syitä 

liikkumattomuudelleen. Niitä olivat esimerkiksi, että liikkuminen ei ole tullut 

tavaksi tai että vastaaja ei pitänyt yksin liikkumisesta. Passiiviset osallistujat 

kokivat siis sosiaalisen tuen puutteen pääongelmaksi. (Rodriguez, Roa, Moran 

& Nava-Munoz, 2013.)  
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2.2 Liikunnan vaikutus terveyden edistämiseen ja terveyskäyttäytyminen 

 

Liikunnalla on todettu olevan monia myönteisiä vaikutuksia iäkkäiden 

terveyteen. Liikunnalla voidaan hidastaa vanhenemiseen liittyvää fyysisen 

toimintakyvyn heikkenemistä, tukea psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja 

lieventää ja ehkäistä sairauksia. (Hirvensalo, Rasinaho, Rantanen & Heikkinen 

2003, 371.) On olemassa vahvaa näyttö siitä, että liikkumattomuus lisää riskiä 

sairastua. Sairastaminen aiheuttaa suuria kuluja suomalaiselle 

terveydenhuoltojärjestelmälle. Liikkumattomuus aiheuttaa ylipainoa ja sitä 

kautta myös nivelkulumia ja tämä heikentää työ- ja toimintakykyä. Heikentynyt 

liikuntakyky vähentää myös sosiaalista kanssakäymistä, lisää kaatumisia ja 

kaatumiseen liittyviä vammoja. (Piirtola 2008, 40.) Iäkkäille sopivia liikuntalajeja 

on useita. Kestävyysharjoitteluun sopivia lajeja ovat esimerkiksi sauvakävely, 

uinti ja pyöräily. Liikkuvuusharjoitteita voi tehdä vaikka venyttelemällä tai 

tanssimalla. Voima- ja tasapainoharjoituksia saa kuntosaliharjoittelulla tai 

portaiden nousulla. (Hirvensalo, Rasinaho, Rantanen & Heikkinen 2003, 377.) 

 

Terveyskäyttäytymistä selittäviä malleja on laadittu useita, joista yksi 

vanhimmista on terveysuskomusmalli (health belief model). Malliin ovat 

kehittäneet Rosenstock, Hochbaum, Kegeles ja Leventhal 1950-luvulla. Mallin 

mukaan uusien tottumusten omaksuminen riippuu yksilön käsityksestä siitä 

kuinka suuri sairauden uhka on ja kuinka tehokkaasti uusi, omaksuttu tapa 

vähentää tätä uhkaa. Koettuun uhkaan vaikuttavia tekijöitä ovat monet ulkoiset 

seikat, kuten median välittämät tiedot vaaroista, lääkärintarkastuksessa ilmi 

tulleet seikat sekä läheisten sairastuminen. Myös väestölliset, 

sosiaalipsykologiset tekijät, kuten ikä, sukupuoli ja kulttuuriympäristö vaikuttavat 

terveyskäyttäytymiseen. Terveysuskomusmallin mukaan liikuntaharrastuksen 

todennäköisyys kasvaa, mikäli henkilö kokee oman liikkumismääränsä riskinä ja 

epäilee sen aiheuttavan sairastumista ja uskoo liikunnan harrastamisen 
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pienentävän tätä vaaraa. (Rosenstock, Hochbaum, Kegeles & Leventhal, 1950; 

tässä Telama & Polvi 1999, 419.) 

 

 

2.3 Ikääntyneiden liikkuminen Suomessa 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutki kahdenkymmenen vuoden ajan (1993-

2013) eläkeikäisen väestön eli 65–84-vuotiaiden terveyskäyttäytymistä ja sen 

muutoksia. Erityisesti eläkeikäisten miesten kävelyharrastus oli vähentynyt 

vertailujaksolla.  Vuonna 1997 miehistä 68 % ilmoitti tekevänsä ainakin puolen 

tunnin kävelylenkin vähintään neljä kertaa viikossa.  Vuonna 2013 vastaava 

osuus oli miehillä 60 %. Naisilla vähintään neljä kertaa viikossa kävelyä 

harrastaneiden osuus oli pysynyt jokseenkin samalla tasolla tutkimusjakson 

aikana eli noin 60 %:ssa. Myös muuta liikuntaa harrastettiin vuonna 2013 

vähemmän. Vähintään neljä kertaa viikossa muuta liikuntaa harrasti vuonna 

1997 miehistä 31 % ja naisista 28 %.  Vuonna 2013 muuta liikuntaa harrasti 

miehistä  enää 24 %,  ja naisistakin vain 20 %. (Hellden & Helakorpi 2014, 18.) 

 

Ikääntyneiden 66-79 -vuotiaiden liikkumista tutkittiin kansallisessa 

liikuntatutkimuksessa vuosina 2009-2010. Sen mukaan suosituimpia lajeja 

ikääntyneiden keskuudessa olivat kävely, sauvakävely, pyöräily ja voimistelu. 

Eniten liikuntaa harrastettiin omatoimisesti ja omatoimisesti ryhmässä. 

(Kansallinen liikuntatutkimus, 2010.) Ikääntyneille 65 vuotta täyttäneille on 

olemassa omia liikuntasuosituksia, jotka pohjautuvat Yhdysvaltain 

terveysministeriön vuonna 2008 julkaisemiin liikuntasuosituksiin. Näiden 

pohjalta UKK-instituutti on muokannut oman viikoittaisen ohjekuvan eli 

liikuntapiirakan yli 65-vuotiaille. Sen mukaan lihasvoimaa, tasapainoa ja 

notkeutta suositellaan harjoitettavaksi 2–3 kertaa viikossa. Pitkäaikaissairauksia 

ehkäisevän kestävyyskunnon ylläpitoon taas tarvitaan reipasta liikuntaa 
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yhteensä 2 tuntia 30 minuuttia viikossa tai rasittavaa liikuntaa yhteensä 1 tunti 

15 minuuttia viikossa. (UKK-instituutti, 2014.) 

 

Ikääntyneistä miehistä 29 % ja naisista 26 % harrasti kestävyysliikuntaa 

suositukseen nähden riittävästi. Lihaskuntoliikunnan suosituksen täytti 11 %  

miehistä ja 8 % naisista. Ikääntyvistä miehistä 90 % ja naisista 87  % harjoitti 

tasapainoaan viikoittain.  Toisaalta 22 % ikääntyneistä ei liikkunut lainkaan 

viikoittain.  Säännöllinen liikunta väheni iän myötä. (Husu, Paronen, Suni & 

Vasankari 2011, 44-46.)  

 

Heikkinen (2010) tutki terveystieteiden väitöskirjassaan syitä ikääntyneiden 

liikkumattomuudelle. Ikääntyneet mainitsivat useimmin syyksi 

liikkumattomuudelleen henkilökohtaiset syyt kuten esimerkiksi sairaudet, 

laiskuuden tai saamattomuuden. Liikunnan tarve tiedostettiin, mutta muut asiat 

veivät ajan ja mielenkiinnon. Tutkimuksen mukaan liikunta myös väheni ainakin 

väliaikaisesti elämän eri kriisitilanteissa, ja esimerkiksi avioero vaikutti 

negatiivisesti miesten liikkumiseen. Tutkimuksessa yksittäiset tekijät vaikuttivat 

eri tavalla ikääntyneiden liikkumiseen. Esimerkiksi maalla asuminen saattoi 

lisätä hyötyliikuntaa, mutta toisaalta liikunnan harrastaminen kaupungissa on 

säännöllisempää ja tapahtuu ryhmässä. Vuodenaikojen vaihtuessa ikääntyneet 

eivät välttämättä osaa hakea totutun tilalle korvaavaa liikuntavaihtoehtoa. 

(Heikkinen 2010, 109-112.) 
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3 Informaatiokäyttäytymisen teoria 

 

Tässä luvussa tarkastelemme informaatiokäyttäytymiseen teoriaa. 

Tarkastelumme kohdistuu tiedontarpeisiin, tiedon välttelyyn, tiedon jakamiseen 

ja tiedonkäyttöön esimerkiksi Wilsonin ja Niemelän mallien pohjalta.  Lisäksi 

esittelemme näitä ilmiöitä keskittyen terveyteen ja ikääntyneisiin liittyviin 

tutkimuksiin. 

 

 

3.1 Arkielämän informaatiokäyttäytyminen 

 

Informaatiokäyttäytymisen käsitteellä kuvataan yleisellä tasolla ihmisen 

käyttäytymisen kokonaisuutta, kun hän on jollakin tavalla suhteessa 

informaatioon eri tiedonlähteiden ja kanavien kautta.  Tähän liittyvät myös 

erilaiset informaatioverkostot sekä ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet.  

(Wilson 2000, 49; Niemelä 2006, 27.)  Informaatiokäyttäytymisen määritellään 

pitävän sisällään kaiken tiedonhankintaan sekä tiedon käyttöön liittyvän 

käyttäytymisen.  Myös passiivisen tiedonhankinnan, tiedonjakamisen ja 

informaation välttämisen ymmärretään sisältyvän informaatiokäyttäytymiseen. 

(Wilson 2000, 49; Case 2002, 92-94; Savolainen 2008, 63-66.) 

 

Informaatiokäyttäytymisen tutkimuksessa tiedonhankinnan ja tiedonhaun 

käsitteet liittyvät toisiinsa.  Tiedonhaku tarkoittaa yksittäisen, tarkoituksellisen 

tiedonhakutapahtuman toteuttamista yleisimmin tietokoneen avulla.  

Tiedonhaun tutkimus on osa tiedonhankinnan tutkimusta.  

Tiedonhankintatutkimus on ensisijaisesti kiinnostunut tiedonlähteiden ja 

tiedonjakelukanavien valintakriteereistä sekä niiden hyödyntämisestä eri 
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tarkoituksiin.  Tiedonhankintatutkimukseen sisältyy myös saadun tiedon 

arvioinnin tarkastelu.  (Wilson 2000, 49; Savolainen 2010, 77-78.)  

Informaatiokäyttäytymisen tutkimuksessa tarkastelun ala on laajempi kuin 

tarkoituksellisessa tiedonhankinnassa, sillä vain osa 

informaatiokäyttäytymisestä on tiedonhankintaa.  Esimerkiksi satunnainen 

tiedonsaanti eri lähteistä, kuten toisilta ihmisiltä tai vaikkapa sivusta 

seuraamalla toisen ihmisen Internetin käyttöä, kuuluu informaatiokäyttäytymisen 

piiriin, vaikka se ei suoranaisesti olekaan tiedonhankintaa. Myös jonkin 

informaation ohittaminen joko tiedostamatta tai siitä tietoisesti pidättäytyminen 

samoin kuin informaation torjuminen ovat informaatiokäyttäytymistä.  (Niemelä 

2006, 15; 30.) 

 

Työtehtäviin liittyvän informaatiokäyttäytymisen erottaminen arkielämän 

informaatiokäyttäytymisestä (everyday-life information behavior) on vakiintunut 

informaatiotutkimukseen.  Informaatioon liittyvän käyttäytymisen, joka ei liity 

henkilön työtehtäviin jäsennetään kuuluvaksi arkielämän 

informaatiokäyttäytymiseen.  Ei-ammatillinen ja ammatillinen 

informaatiokäyttäytyminen eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois.   

Molemmantyyppiset tiedontarpeet ja tiedonhankinnan prosessit punoutuvat 

usein jokapäiväisessä elämässä eri tavoin toisiinsa.  Esimerkiksi moni aiemmin 

ammatillisista syistä kiinnostanut asia voi säilyä kiinnostuksen kohteena vielä 

eläkeikäisenä. Voidaan kuitenkin ajatella, että ihmisten arkea määrittävät 

päivittäisten toimien ominaisuudet, kuten toistuvuus, jokapäiväisyys, 

rutiininomaisuus ja tuttuus.  (Savolainen, 1993, 22; Niemelä 2004, 14, 27.)   

Terveyteen liittyvä informaatiokäyttäytyminen on yleisimmin osa ihmisten 

arkielämän informaatiokäyttäytymistä (Hirvonen 2010, 40). 
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3.1.1  Wilsonin informaatiokäyttäytymisen yleinen malli 

 

Wilson (1997) on esittänyt informaatiokäyttäytymisen yleisen mallin (ks. kuvio 

1). Wilson haki malliinsa aineksia useilta tieteenaloilta muun muassa 

psykologiasta, päätöksenteon tutkimuksesta ja terveystieteistä sekä monista eri 

informaatiokäyttäytymisen malleista. 

 

 

 

 

Kuvio 1. Informaatiokäyttäytymisen yleinen malli (Wilson 1997, 569). 

 

 

Mallin mukaan informaatiokäyttäytyminen käynnistyy motiiveista, jotka liittyvät 

henkilön kontekstisidonnaisiin tiedontarpeisiin.  Wilsonin mielestä 

stressinhallintatilanne (stress/coping) on usein tiedonhankintaprosessin 

aktivoiva tekijä.  Tällaisessa tilanteessa yksilö kokee aluksi tyytymättömyyttä tai 

epävarmuutta, minkä seurauksena hän tuntee tarvetta selvittää tilanne itselleen 

mielekkäällä tavalla. (Wilson 1997, 554.)  Tiedontarve voi johtaa 
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tiedonhankintaan, mutta malli ottaa huomioon myös tiedonhankintaan 

vaikuttavat muuttujia, jotka voivat olla tiedonhankintaa edistäviä tai estäviä 

tekijöitä. Nämä muuttujat liittyvät sekä yksilön että tiedonlähteen piirteisiin. 

(Wilson 1999, 256-257.) 

 

Informaation prosessointi ja käyttö kuvataan mallissa merkitykselliseksi osaksi 

palautejärjestelmää.  Informaation prosessointivaiheessa tunnistetaan ja 

puntaroidaan käytettävissä olevat vaihtoehdot.  Siinä tapauksessa, että 

tiedontarpeita ei pystytty tyydyttämään riittävästi tiedonhankintaprosessin 

ensimmäisen syklin aikana, palataan takaisin tiedontarpeen tilanteeseen ja 

kontekstiin.  Tiedon prosessointi on Wilsonin mukaan myös hyvin yksilöllinen 

informaatiokäyttäytymisen.  (Wilson 1999, 567-569.) 

 

 

3.1.2  Tiedontarpeen käsite 

 

Tiedontarpeita ei voida johtaa biologisesta perimästä aiheutuviksi vaan ne ovat 

monella tavoin kulttuurisesti tai sosiaalisesti sidonnaisia. Koettuihin 

tiedontarpeisiin vaikuttavat esimerkiksi arvot ja normit. Arvot voivat ilmetä 

vaikkapa osaamisen arvostamisena. Normit taas määrittävät mitä yksilön täytyy 

osata, jotta hän pärjäisi yhteiskunnassa. Yksilötasolla tiedontarpeisiin 

vaikuttavat omat intressit eli ne asiat joista yksilö on kiinnostunut tai mistä 

asioista hän haluaa pysyä ajan tasalla. Myös asenteet ja uskomukset 

vaikuttavat tiedontarpeisiin. (Savolainen 1999, 80-81.) 

 

Wilson  määrittelee tiedontarpeet ihmisten perustarpeiden kautta. Hän erittelee 

ihmisten perustarpeita ja nimeää millaista tiedonhankintaa niihin voisi liittyä. 

Hän jaottelee tarpeet kolmeen luokkaan: fysiologisiin, affektiivisiin ja 

kognitiivisiin. Esimerkiksi nälkä on fysiologinen perustarve ja siihen liittyvä 
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tiedontarve voisi olla tieto lähimmän ravintolan tai kaupan sijainnista. (Wilson, 

1981.) 

 

Monet tekijät vaikuttavat tiedontarpeisiin. Ihmiset ovat samaan aikaan sekä 

yksilöitä että ryhmän jäseniä. Tiedontarpeet voivat siis nousta joko yksilö- tai 

ryhmätasolta. Vaikka henkilö olisi yksilö tai ryhmän jäsen sekä yksilölliset että 

tilannekohtaiset tekijät määrittävät käyttäytymistä. Malli tiedontarpeista ja niihin  

vaikuttavista tekijöistä selittää tätä (Ks. kuvio 2). 

 

 

Kuvio 2. Malli tiedontarpeista ja niihin vaikuttavista tekijöistä organisaatioissa 

(Allen 1996, 112). 

 

 

Ensimmäinen nuoli yhdistää yksilölliset vaikuttimet yksilöllisiin tarpeisiin, joka 

viittaa kognitiiviseen lähestymistapaan. Tässä lähestymistavassa kiinnitetään 

huomiota siihen miten henkilön tietorakenteet vaikuttavat käyttäytymiseen. 

Ihmisillä on erilaiset tiedontarpeet, koska he ymmärtävät tilanteen eri tavalla. 
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Mallin toinen nuoli yhdistää tilannekohtaiset tekijät yksilöllisiin tarpeisiin, mikä 

viittaa sosiaaliseen lähestymistapaan.  Kun ihmiset ovat sosiaalisessa 

tilanteessa, on usein vaikea selkeästi osoittaa, mikä osa 

tiedonhankintakäyttäytymisestä nousee yksilötasolta ja mikä tilanteesta.  

Lähestymistavan perusideana on, että ihmiset erilaisista taustoistaan huolimatta 

käyttäytyvät samalla tavalla samassa tilanteessa.  Kolmas nuoli yhdistää 

yksilölliset vaikuttimet ryhmän tarpeisiin, mikä katsotaan sosiaalis-kognitiiviseksi 

lähestymistavaksi. Tässä ryhmän tiedontarpeet eivät syrjäytä yksilöllisiä 

tiedontarpeita, mutta ryhmäoppiminen, ongelmienratkaisu ja ryhmien 

tiedontarpeet voivat vaikuttaa yksilön tiedontarpeisiin. Neljäs nuoli yhdistää 

tilannetekijät ryhmän tarpeisiin, mitä Allen pitää organisaationaalisena 

lähestymistapa. Siinä tiedontarpeet nousevat siitä organisaationaalisesta 

kontekstista, jossa yksilö on. (Allen 1996, 112-118.) 

 

 

3.2 Arkielämän informaatiokäytännöt 

 

Informaatiokäyttäytymisen rinnakkais- tai alakäsitteenä voidaan pitää 

informaatiokäytäntöjen käsitettä.  Informaatiokäytäntöjen käsite korostaa sitä, 

että tiedonhankinta on sosiaalisesti ja kulttuurisesti sidonnaista toimintaa. 

 

Savolaisen mukaan informaatiokäytäntöjen teoria tiedonhankinta-

käyttäytymisen käsitteellistäjänä pyrkii selittämään muun muassa sitä, miksi 

yksilö hankkii tietyllä tavoin tietoa joutuessaan erilaisiin ongelmatilanteisiin.  

Lisäksi pyritään selittämään, mistä johtuu, että eri yksilöt saattavat hankkia eri 

tavoin tietoa samanlaisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.  (Savolainen 

1993, 10-13.) Toisin sanoen informaatiokäytännöt voidaan käsittää joukoksi 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti vakiintuneita tapoja hankkia, käyttää ja jakaa eri 

lähteistä saatavissa olevaa tietoa (McKenzie 2002, 20; Savolainen  2008, 2). 
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3.2.1 Savolaisen arkipäivän informaatiokäytäntöjen malli 

 

Selkiyttääkseen käsitystä arkielämän tiedonhankinnasta ja siihen vaikuttavista 

tekijöistä, Savolainen lähestyi tiedonhankintaa osana yksilön jokapäiväistä 

toimintaa.  Hän tarkensi vuonna 1993 hahmottelemaansa arkielämän 

tiedonhankinnan tutkimusta jäsentävää viitekehystä tutkimalla tehdastyöläisten 

ja opettajien tiedonhankintaa. Näiden pohjalta Savolainen esitti arkipäivän 

informaatiokäytäntöjen mallinsa eli niin kutsutun ELIS-mallin (everyday-life 

information seeking /ELIS) vuonna 1995. (Savolainen 1993, 1995.) 

 

Mallin avainkäsitteet ovat Bourdieun habitus-teoriaan pohjautuen elämäntapa ja 

elämänhallinta. Ongelmanratkaisutoiminta ja siihen liittyvä tiedonhankinta ovat 

välineitä, jotka palvelevat elämänhallintaa.  Elämänhallinnan Savolainen 

käsitteellisti arkipäivän pragmaattiseksi ongelmanratkaisutoiminnaksi, jonka 

välityksellä elämäntapa, toisin sanoen “asioiden järjestys” uusinnetaan. 

Arkielämän tiedonhankinta on osa tätä ongelmanratkaisutoimintaa. (Savolainen 

1993, 128-131.) 

 

Savolainen halusi vielä tarkentaa arkielämän tiedonhankinnan tutkimusta 

kohdistuvaksi siihen, kuinka ihmiset hahmottavat informaatiomaailmansa ja 

kuinka he suosivat tai välttelevät tiettyjä tiedonlähteitä suhteessa omiin 

intresseihinsä.  Savolaisen liitettyä sosiaalisen fenomenologian aatteita ELIS-

malliinsa, elämäntavan käsite muuttui elämismaailman käsitteeksi.  

Ympäristöaktivistien ja työttömien tiedonhankintaan pohjautuvan empiirisen 

tutkimuksen perusteella hän loi uuden mallin arkipäivän informaatiokäytännöistä 

(ks. kuvio 3).  Siinä malli laajentuu käsittämään myös tiedonkäytön ja -

jakamisen käytännöt. 
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Kuvio 3. Malli arkipäivän informaatiokäytännöistä (Savolainen 2008, 63). 

 

 

Savolaisen arkipäivän informaatiokäytäntöjen malli kuvaa informaatiokäytännöt 

osaksi ihmisen elämismaailmaa.  Tällöin korostuvat henkilön omakohtaisesti 

koettu elämismaailma sekä ihmisten väliset sosiaaliset, kulttuuriset ja 

taloudelliset tekijät. 

 

Savolaisen mallin mukaan tiedonhankinta sekä tiedon käyttö ja jakaminen 

etenevät ketjussa siten, että tiedonhankinta johtaa tiedon käyttöön ja arviointiin.  

Käytännössä kuitenkin nämä voivat olla toisistaan riippumattomia toimintoja ja 
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edetä eri järjestyksessä. Tiedonjakaminen on mallissa keskeinen osa henkilön 

informaatiokäytäntöjä. Informaatiokäytännöt nähdään välineinä erilaisten 

arkielämän projektien suunnittelulle.  (Savolainen 2008, 63-66.) 

 

 

3.2.2  Niemelän McKenzien informaatiokäytäntöjen mallin laajennus 

 

Raimo Niemelä tutki väitöskirjassaan (2006) ikääntyneiden 

informaatiokäyttäytymistä soveltaen McKenzien informaatiokäytäntöjen mallia. 

McKenzien mallissa tunnistetaan tiedonhankinnan monimuotoisuus ja 

McKenzie jäsensi neljä eri tapaa etsiä tietoa. Niitä olivat aktiivinen etsintä, 

aktiivinen seuranta, kohdentumaton toimintaympäristön seuranta ja tiedon 

saaminen toisen henkilön kautta. Aktiivinen etsintä on aktiivista toimintaa, jossa 

tiedonhakijalla on tiedossaan tietty tiedonlähde ja tiedonhakua tehdään 

systemaattisesti. Aktiivinen seuranta on vähemmän suunnitelmallista ja silloin 

tiedonetsijä lähinnä silmäilee tai selailee potentiaalisia tiedonlähteitä. 

Kohdentumaton havainnointi on kyseessä silloin kun tiedonlähteeseen 

törmätään onnekkaiden sattumusten kautta tilanteissa, jossa tietoa ei aktiivisesti 

etsitä. Informaation saaminen toisen henkilön kautta viittaa tilanteisiin, jossa 

ihminen tutustuu tiedonlähteisiin tai on niihin yhteydessä jonkin toisen henkilön 

kautta. Mallissa otetaan huomioon tiedonetsinnän tavat ja vaiheet ja prosessin 

aikana yksilö voi siirtyä yhdestä tavasta toiseen.  McKenzien mukaan 

informaatiokäytännöt esiintyvät yleensä järjestyksessä eli ensin tapahtuu 

yhteydenotto lähteeseen ja sen jälkeen vuorovaikutus lähteen kanssa. 

(MzKenzie, 2003.)  

 

Niemelän tutkimuksessa kävi ilmi, että yksi tutkittavista ikääntyneestä pidättäytyi 

kokonaan television katselusta, tietyn lehden lukemisessa tai Internetin 
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käytössä. Niemelä ehdotti oman tutkimuksensa pohjalta malliin viidennettä 

informaatiokäytäntöä eli informaatiosta pidättäytymistä (ks. kuvio 4). 

 

Kuvio 4. Informaatiokäytäntöjen täydennetty malli Niemelän mukaan (Niemelä 
2006, 163). 

 

 

Informaatiosta pidättäytyminen toteutuu silloin, kun yksilö pyrkii tietoisesti 

välttämään tai jättää huomioimatta jonkin kanavan tai tiedonlähteen välittämää 
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informaatiota. Niemelän mallissa informaatiosta pidättäytymisen 

informaatiokäytäntö esitetään McKenzien malliin tapaan vaiheittaisesti: 

etääntymisenä tai pidättäytymisenä lähteestä tai kanavasta ja sitä seuraavana 

osattomuutena informaatiosta. (Niemelä 2006, 160-161.) 

 

 

3.3 Tiedon välttely 

 

Tiedonhankintatutkimuksen keskeisenä tarkastelukohteena ovat perinteisesti 

olleet tilanteet, joissa ihminen on ollut tietoinen omista tiedontarpeistaan. 

Tiedonhankintatutkimuksissa yleisesti oletetaan, että tiedontarpeen kuilun 

kohtaaminen itsessään toimii tiedon ankinnan motivaattorina.   misten 

oletetaan lisäksi sinnikkäästi tavoittelevan rationaalisia tiedon ankinnan tapoja 

kunnes laadukas vastaus on elmaan on l ydetty. Tätä yksilön 

rationaalisuudesta nousevaa lähestymistapaa on kuitenkin kritisoitu.  Useissa 

empiirisissä tutkimuksissa i misten on  uomattu käyttäytyvän epärationaalisesti 

my s terveystiedon  ankinnan y teydessä. Nämä tutkimukset osoittavat, että 

vaikka ihmisillä olisi pakottavia syitä hankkia tietoa, he toimivat tehottomammin 

kuin voisi olettaa ja toisinaan he eivät etsi tietoa ollenkaan.  (Niemelä 2006, 15; 

Sairanen & Savolainen 2008; 2010; Johnson 2014,  708.) 

 

 

3.3.1 Wilsonin mallit 

 

Niemelän käsittää informaatiosta pidättäytymisen yhdeksi 

informaatiokäytännöksi. Wilson puolestaan tarkastelee informaation välttämistä 

yhtenä tiedonhankintaa estävänä tai hankaloittavana tekijänä (Wilson, 1981; 

1997).  Wilsonin vuonna 1981 esittämä tiedonhankintakäyttäytymisen malli (ks. 

kuvio 5.) esittää tiedontarpeiden muotoutumista sekä tiedonhankinnan esteitä.   
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Kuvio 5. Wilsonin tiedonhankintakäyttäytymisen malli  (Wilson 1981, tässä 

Wilson 1999, 252). 

 

Mallin mukaan sekä tiedontarpeiden että -hankinnan esteet kumpuavat 

samoista asiayhteyksistä.  Nämä asiayhteydet on jaoteltavissa yksilöön 

(psykologiset, affektiiviset, kognitiiviset tekijät), hänen sosiaaliseen rooliinsa 

(vaatimukset työssä ja elämässä) ja ympäristöön (poliittinen, ekonominen, 

teknologinen) liittyviksi.  Malli ilmentää muun muassa sitä, että henkilökohtaiset 

piirteet ja ominaisuudet voivat jarruttaa tai edistää tiedonhankintaa.  Malli on 

Wilsonin mukaan kuitenkin vain karkea kuvaus informaatiokäyttäytymisen 

tutkimuksessa testattavista hypoteeseista. (Wilson 1999, 252-253.) 
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Wilson tarkensi tiedonhankintakäyttäytymisen malliaan ammentaen siihen 

aineksia useilta tieteenaloilta muun muassa psykologiasta, päätöksenteon 

tutkimuksesta ja terveystieteistä luoden täydennetyn informaatiokäyttäytymisen 

mallin (1996)  (ks. kuvio 1). Wilsonin aiemman (1981) mallin tapaan 

keskittyminen tiedontarpeen viitekehykseen pysyy ennallaan. Tiedontarve voi 

johtaa tiedonhankintaan, mutta malli ottaa huomioon myös tiedonhankintaan 

vaikuttavat väliintulevat muuttujat (intervening variables), jotka voivat edistää tai 

estää tiedonhankintaa. (Wilson 1999, 256-257.) 

 

Tiedonhankinnan väliintulevat muuttujat liittyvät sekä yksilön että tiedonlähteen 

piirteisiin.  Wilson ryhmittelee ne henkilökohtaisiin (psykologiset ja demografiset 

tekijät), sosiaaliseen rooliin ja ihmissuhteisiin sekä ympäristöllisiin ja vielä 

tiedonlähteisiin liittyviin muuttujiin.  Henkilökohtaisista muuttujista Wilson pitää 

tärkeimpänä kognitiivista dissonanssia (cognitive dissonance), joka merkitsee 

yksilön pyrkimystä välttää tietojen ja asenteiden ristiriitaa.  Sosiaalisiin rooleihin 

ja henkilöiden välisiin suhteisiin liittyvät muuttujat vaikuttavat 

tiedonhankintaprosessiin jatkuvasti, sillä yksilö toimii usein erilaisten rooliensa 

kautta sekä yhteydessä muihin ihmisiin.  Ympäristöllisiksi tekijöiksi Wilson 

mainitsee muun muassa maantieteelliset ja ajankäytölliset esteet.  

Tiedonlähteisiin liittyvistä muuttujista Wilson korostaa tiedon saavutettavuuden 

ja luotettavuuden merkitystä.  (Wilson, 1997, 556-562.) 

 

Wilsonin malliin sisältyy kolme merkittävää teoreettista ideaa.  Stressinhallinnan 

teoria tarjoaa mahdollisuuksia selvittää sitä, miksi jotkut tiedontarpeet eivät saa 

aikaan tiedonhankintakäyttäytymistä.    Wilsonin mallissa aktivoivia tekijöitä ovat 

myös riski/palkkio -teoria (risk/reward theory) ja sosiaalisen oppimisen teoria 

(social learning theory).  Nämä molemmat ovat tekijöitä, jotka aktivoituvat siinä 

vaiheessa, kun yksilö on kohdannut erilaisia tiedonhankintaprosessiin 

vaikuttavia muuttujia ja tekee päätöksensä siitä, kannattaako tiedonhankintaa 
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jatkaa vai pikemminkin keskeyttää se.  Tällöin yksilö arvioi odotettavissa olevat 

riskit sekä onnistuneesta prosessista koituvan hyödyn.  Samoin ennen tilanteen 

etenemistä hän puntaroi oman pystyvyytensä ja mahdollisuutensa suoriutua 

prosessista.  Tätä toimintoa Wilson kuvaa termillä minäpystyvyys  (self 

efficacy). (Wilson 1997, 562-564.) 

 

 

3.3.2 Tiedon välttelyn käsitteen jäsentyminen 

 

Anu Sairanen ja Reijo Savolainen (2008) tarkastelevat myös informaation 

välttelyä.  He esittävät informaation välttämisen käsitteen kattamisen 

laajentamista tilanteeseen, jossa yksilöllä ei ole edes spesifiä tiedontarvetta, 

joka johtaisi tiedonhankintaan. Sen sijaan informaation välttely voi olla jonkin 

tiedon sulkemista pois aktiivisesta tietoisuudesta.  Esimerkiksi henkilöllä on jo 

tietoa jostakin asiasta, mutta hän ei halua hyödyntää sitä.  Tällöin informaation 

välttely ei ole vain tiedonhankinnan este vaan sen negaatio, ei-tekeminen, jossa 

kaikkia tiedonlähteitä tietoisesti vältellään. Tällöin informaation välttely tarkoittaa 

tiedonlä teen tai -kanavan käyt stä pidättäytymisen lisäksi my s 

pidättäytymistä tulkitsemasta tiedonlä teiden in ormaatiosisält ä.  Sairasen ja 

Savolaisen empiirisessä tutkimuksessa ilmeni, että informaation välttely voi 

alkaa myös vasta tiedonhakuprosessin käynnistyttyä.  Tämä tarkoittaa 

tilannetta, jossa yksilö haluaa prosessin alkuvaiheessa tietää aiheesta, mutta 

tiedonhankinnan edetessä haluaakin vältellä aiheeseen liittyvää 

lisäinformaatiota. (Sairanen & Savolainen 2008, 91-92.) 

 

Tiedon välttelyä käsittelevät mallit ja jäsennykset ovat toisiaan täydentäviä.  

Informaation välttämistä on tarkasteltu niissä yhtenä informaatiokäyttäytymisen 

osatekijänä (Niemelä 2006) sekä tulkittu yhdeksi tiedonhankintaa estäväksi tai 

hankaloittavaksi tekijäksi (Wilson 1981, 1997).  Tiedon välttelyn käytäntö voi 
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toimia tiedonhankinnan negaationa, jolloin tiedonhankinta ei käynnisty 

ollenkaan tai se voi ilmaantua tiedonhankintaprosessin jo alettua (Sairanen & 

Savolainen 2008, 87; 95). 

 

Tutkimuksemme näkökulmasta teoriatausta ja empiirinen toteutus kohtaavat 

parhaiten silloin, kun ymmärrämme informaation välttelyn osaksi 

tiedonhankintakäyttäytymistä Wilsonin tavoin.  Myös Sairasen ja Savolaisen 

esittämä tiedon välttely tiedonhankinnan ei-tekemisenä sopii viitekehykseemme, 

sillä se pitää sisällään  pidättäytymisen ajattelemasta välteltävää aihetta. 

 

Tutkimuksessamme ymmärrämme tiedon välttelyn olevan arkielämän 

tiedonhankintakäytäntöä estävä tekijä, tiedonhankinnan negaatio.  Emme siis 

tarkastele tiedon välttelyä informaatiokäytäntönä kuten Niemelä (2006) 

ehdottaa. Tarkastelemme liikuntatiedon välttelyä ikääntyneiden pyrkimyksenä 

olla ajattelematta liikuntaa. 

 

 

3.4 Tiedon jakaminen 

 

Tiedon jakamisen käsite liittyy niihin tapoihin, joilla ihmiset käyttävät 

tietopääomaansa viestinnässä.  Tiedon jakamiseen sisältyvät kaksi näkökulmaa 

ovat tiedon jakaminen toisille ja jaetun tiedon saaminen toisilta.  Tiedon 

jakamisen tutkiminen on tärkeää, sillä se tuo esiin arkipäivän 

informaatiokäytäntöjen viestinnällisiä aspekteja.  (Savolainen 2008, 183.) 
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3.4.1 Informaatioköyhyys 

 

Tiedonjakamisen ensimmäisiin tutkimuksiin kuuluvat afroamerikkalaisen 

sosiologin,  Chatmanin 1980-luvulla käynnistämät tutkimushankkeet.  Hän pyrki 

kehittämään arkielämän tiedonhankintaa jäsentävän yhteiskuntatieteellisen 

teorian, jonka keskeinen teema on informaatioköyhyys. Tutkimukset 

kohdistuivat yhteiskunnan vähäosaisten sekä pienyhteisöjen (vankila, 

vanhainkoti) tiedonhankinnan käytäntöihin.  Niissä Chatman havaitsi ilmiön, 

jonka mukaisesti tieto  yväksytään vain jos se on “sisäpiiriläisiltä”.  

Pienyhteisöissä on niukasti hyödyllisiä ihmissuhdekanavia.  Siitä seuraa, että 

sekä viralliset että henkilökohtaiset tiedonlähteet ovat vailla juuri sellaista 

arkielämän harjoittamisen tietoa, jota vähäosaiset ihmiset tarvitsevat minkä 

vuoksi ihmisen tietopääoma jää verrattain kapeaksi ja köyhäksi.  Normit, tavat ja 

tottumukset sekä yhteisön "tiedon portinvartijat" määrittävät sen millainen 

elämänpiirin ulkopuolelta tuleva tieto on tärkeää.  Chatmanin havaintojen 

mukaan tiedonjakamisessa oman tilanteen tai tietojen salailu oli yleistä riskien 

välttämiseksi. (Chatman, 1991; 2000, 11-12.) Talja toi työelämän kontekstissa 

esille samankaltaisia seikkoja.  Tutkiessaan akateemisten yhteisöjen tiedon 

jakamista. Hän tunnisti muun muassa sosiaalisen tiedonjakamisen, joka liittyy 

suhteiden ja yhteisön rakentamiseen sekä tiedon jakamatta jättämisen (Talja 

2002, 7-8). 

 

 

3.4.2 Informaatiomaaperä 

 

Sosiaalisten verkostojen ja sosiaaliseen pääomaan liittyvät tutkimukset 

muodostavat hyvän lähtökohdan tiedon jakamisen tarkastelulle.  Gravonetter 

(1973) tutki työpaikkoihin liittyvän tiedon jakamista ja esitti teoriansa heikoista ja 
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vahvoista sidoksista.  Teorian mukaan heikot sidokset (esimerkiksi tuttavat ja 

kaukaiset ystävät) ovat arvokkaampia uuden tiedon saamisessa kuin vahvat 

sidokset (per e, ystävät).  Heikot sidokset voivat toimia “paikallisina siltoina” 

erilaisiin sosiaalisiin verkostoihin kuuluvien ihmisten välillä.   Vahvat sidokset 

puolestaan auttavat yksilöä arvioimaan uuden tiedon merkitystä.   (Savolainen 

2008, 185.)  

 

Sosiaalinen pääoma voidaan käsittää sekä sitouttavana että siltoja luovana. 

Sitouttavalle sosiaaliselle pääomalle ominaista on tiiviit siteet, erityinen 

vastavuoroisuus ja vahva luottamus.  Esimerkiksi vaikkapa etninen, sosiaalista 

ja psykologista tukea jäsenilleen tarjoava organisaatio voi olla tämän tyyppinen.  

Tällaiset verkostot palvelevat arkipäivän haasteissa pärjäämistä.  Siltoja luovalle 

sosiaaliselle pääomalle ominaisia ovat Granovetterin määrittämät heikot 

sidokset sekä laajempi identiteetti ja vastavuoroisuus. Verkostot ovat ulospäin 

suuntautuvia ja kattavat monia eri sosiaalisia ihmisryhmiä tarjoten tietoa 

elämässä eteenpäin pääsemisestä.  (Savolainen 2008, 185.) 

 

Granovetterin teoria on taustalla myös Karen E. Pettigrewn (myöhemmin Karen 

Fisher) esittämässä informaatiomaaperän (information ground) käsitteessä.  

Hän tarkkaili kunnallisilla jalkaklinikoilla tapahtuvaa hoitajien ja vanhuspotilaiden 

välistä vuorovaikutusta ja tiedon jakamista. Havaintojensa pohjalta Pettigrew 

määritteli kohtaamispaikat sosiaalisiksi ympäristöiksi, jotka syntyvät ihmisten 

kerääntyessä yhteen jotain tarkoitusta varten ja joiden ilmapiiri saa aikaan 

spontaania tiedon jakamista.  Kohtaamispaikkoja voivat olla parturit, 

kampaamot, leikkipaikat, bussit ja monet muut, joko pysyvät tai väliaikaiset 

paikat, joissa tapahtuu tiedon jakamista.  (Pettigrew 1999, 811.) Savolaisen 

mukaan kohtaamispaikkoja koskevat tutkimukset ovat erityisen relevantteja 

tiedon jakamisen tutkimuksessa, koska ne edustavat tiedonjakamista 

arkielämän kontekstissa (Savolainen 2008, 186).  Informaatiomaaperälle 



34 

 

tyypillinen piirre on yllätyksellisyys siinä, mitä aihepiirejä käsitellään ja keitä  

kulloinkin kohtaamispaikan tiedonjakamiseen osallistuu (Niemelä 2008, 106). 

 

Tässä tutkimuksessa ymmärrämme tiedon jakamisen vastavuoroisena 

toimintana. Siihen sisältyy tiedon jakamisen kaksi näkökulmaa: tiedon 

jakaminen toisille ja jaetun tiedon saaminen toisilta.  Tarkastelemme 

liikuntatiedon jakamista ikääntyneiden liikuntaan liittyvistä asioista juttelemisena 

muiden kanssa.  Ikääntyneiden jutellessa muiden kanssa liikuntaan liittyvistä 

asioista spontaanisti kohtaamispaikoilla voi tapahtua uuden tiedon saamista 

heikkojen sidosten kautta ja sen edelleen jakamista vahvojen sidosten 

välityksellä. 

 

 

3.5 Tiedonkäyttö 

 

Tiedonkäytölle ei ole tehty yksiselitteistä luonnehdintaa.  Yleistäen 

tiedonkäytössä on kyse siitä, mitä hankitulla tiedolla tehdään.  Kari (2010) 

esittää, että informaation etsintä päättyy siihen kun tiedonetsijä pääsee 

yhteyteen informaatiolähteen kanssa ja löytää relevanttia tietoa.  Kaikki mitä 

yksilö tekee tiedolla tämän jälkeen kuuluu tiedonkäytön piiriin. (Kari 2010, 147.) 

Dervinin mukaan tiedonkäyttö ilmenee seurausten avulla eli miten tieto auttoi 

tiedonhakijaa.  Hänen mukaansa tiedonkäyttö voi ilmetä esimerkiksi seuraavilla 

tavoilla: asioiden ymmärtäminen, toimintaan motivoituminen ja hallinnan 

saavuttaminen. (Dervin 1992; tässä Savolainen 1999,103.)  Savolaisen ((2008, 

149) mukaan tiedonkäyttöä on muun muassa tiedon arviointi toiminnan 

suuntaamisessa jokapäiväisten hankkeiden edistämiseksi.  Wilsonin 

informaatiokäyttäytymisen yleisessä mallissa (ks. kuvio 1, s. 19) tiedonkäyttö 

nähdään kognitiivisena prosessina, jossa uusi informaatio liitetään aiempaan 

tietoon (Wilson 2000, 49). 
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Tiedonkäyttöön liitetään usein myös päätöksenteko. Päätökset tehdään 

tyypillisesti kahden tai useamman vaihtoehdon välillä ja päätöksentekijän on 

valittava vaihtoehdoista yksi. Kun tällainen tilanne tulee vastaan, 

päätöksentekijän on saatava informaatiota, jotta hän pysyisi valitsemaan 

vaihtoehdoista parhaimman. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on 

tuotteen ostaminen. Kuluttaja hankkii informaatiota tehdäkseen ostopäätöksen.  

Päätösten tekemisen prosessiin liitetään usein epävarmuuden vähentäminen,  

vaikka lisäinformaation hankkiminen ei aina vähentäisikään epävarmuutta.  

Ihmiset tekevätkin monesti itselleen sääntöjä, joiden pohjalta he tekevät 

lopulliset päätökset. Päätöksentekijä voi siis päättää mikä ominaisuus tai  

lopputulos on hänelle kaikista tärkein ja valitsee sopivan vaihtoehdon tämän 

pohjalta.  (Case 2012, 97-98.) 

 

 

3.5.1 Toimintaan aktivoituminen 

 

Niemelä (2006) tutki ikääntyneiden informaatiokäyttäytymistä tarkastelemalla 

muun muassa heidän mediankäyttöään.  Niemelä esitti tutkimukseensa 

pohjautuen toimintaan aktivoitumisen käsitteen.  Toimintaan aktivoituminen 

merkitsee Niemelän mukaan niitä toimia, joihin yksilö ryhtyy saatuaan 

informaatioita ja joita voidaan havainnoida ulkoisesti. (Niemelä 2006, 36.)  

Tämä oli siinä mielessä uusi tapa ajatella, että aiemmin tiedonhankinnan 

tutkimuksessa aktiivista toimintaa oli käsitelty tiedonhankintaan johtavaa 

prosessia edeltävänä, eikä sen jälkeisenä toimintana.  Toimintaan 

aktivoituminen on oleellinen osatekijä tutkittaessa saadun informaation 

vaikutusta terveyskäyttäytymiseen, sillä toimintaan aktivoitumiseen liittyy usein 

tiedonkäyttöä (Askola 2008, 11). Terveysneuvonnan kontekstissa toimintaan 

aktivoituminen tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa liikuntaa käsittelevän 
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artikkelin lukeminen ja ymmärtäminen johtaa konkreettisiin toimiin, kuten vaikka 

lenkille lähtemiseen (Hirvonen 2010, 33).  Tiedonkäyttö ja media voivat 

motivoida ikääntyneitä pysymään aktiivisina (Niemelä, Huotari & Kortelainen 

2012, 212).  Toimintaan aktivoitumisen käsitteen yhtenä haasteena on se, että 

informaation saamiseen perustuva toiminta ei useinkaan ole välitöntä, vaan se 

voi tapahtua viiveellä (Niemelä 2006, 37). 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme tiedonkäyttöä toimintaan aktivoitumisen 

käsitteen avulla. Määrittelemme ikääntyneiden liikuntateknologian käytön 

toimintaan aktivoitumiseksi.  

 

 

3.5.2 Liikuntateknologian käyttö 

 

Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyä, 

diagnosointia, hoitoa ja seurantaa tukeva tekniikkaa. Terveyden ylläpitoon 

tarkoitetut ohjelmat ja palvelut mahdollistavat ihmisten oman terveyden 

edistämisen. (Salo, 2006.) Liikuntateknologiaa ovat esimerkiksi askelmittarit, 

sykemittarit, liikuntapelit tai matkapuhelimiin asennettavat erilaiset sovellukset.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme ikääntyneiden askel- ja sykemittareiden 

käyttöä.  

 

 

3.6 Aiempi tutkimus ikääntyneiden tiedontarpeista ja arkielämän 

informaatiokäytännöistä 

 

Tässä alaluvussa esittelemme aiempia tutkimuksia ikääntyneiden 

tiedontarpeista sekä arkielämän informaatiokäytännöistä.  

Informaatiokäyttäytymisestä ja -käytännöistä käytämme tästä eteenpäin 
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informaatiotutkimuksen alalla yleistyneitä nimityksiä tietokäyttäytyminen ja 

tietokäytännöt. Tietokäyttäytymisen tutkimuksissa keskitymme terveyteen ja 

ikääntyneisiin liittyviin tutkimuksiin. 

 

 

3.6.1 Ikääntyneiden tiedontarpeet 

 

Heikkinen (2010) tutki terveystieteiden väitöskirjassaan kyselylomakkeen avulla 

itäsuomalaisten liikkumista ja liikuntatiedontarpeita. Heikkisen mukaan 

liikuntaneuvonnan suosituimmat tiedonlähteet olivat fysioterapeutit, lääkärit ja 

liikunnanohjaajat. Toisaalta vain noin kolmasosa vastaajista halusi yksilöllistä 

liikuntaneuvontaa, mutta yli puolet vastaajista ei sitä halunnut. Neuvonnan tarve 

oli suurempi henkilöillä, jotka olivat kiinnostuneita liikunnasta, joiden 

painoindeksi oli korkea, mieliala alakuloinen sekä huono kunto tai joilla oli 

sydän- ja verenkiertoelinten tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Tutkimuksen 

mukaan ikääntyneet kaipaavat tarkempaa tietoa juuri omaan 

elämäntilanteeseen sopivasta liikunnasta. Lisää tietoa kaivataan ikääntyville 

sopivan liikunnan tehosta, määrästä, laadusta ja vaikuttavuudesta. Liikunnasta 

kaivataan myös yleistä tietoa, kuten esimerkiksi liikunnan terveysvaikutuksista 

erilaisiin sairauksiin. (Heikkinen 2010, 88-91.) 

 

Yksilöllisellä liikuntaneuvonnalla luodaan edellytyksiä käyttäytymisen 

muutokselle etsimällä ikääntyneelle sopiva liikuntaohjelma. Neuvonnassa 

pyritään korostamaan liikunnan etuja ja asettamaan sopiva tavoitteet. 

(Hirvensalo ym. 2003, 376.) Lisäksi olisi tärkeää, että ikääntyneillä olisi 

tarpeeksi tietoa sekä omaehtoisesta liikunnasta että ohjatun liikunnan 

harrastusmahdollisuuksista omassa kotikunnassaan (Ruuskanen 1997, 141). 
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Harrod (2010) tutki Yhdysvalloissa pienimuotoisella tutkimuksessa 

haastattelemalla ja havainnoimalla kahdeksaa ikääntynyttä ja heidän 

terveystiedonhakuaan Internetissä. Tavoitteena oli selvittää, miksi ikääntyneet 

käyttivät Internetiä terveystiedon hakuun ja vaikuttiko Internetin käyttö heidän 

käsityksiinsä ikääntymisestä. Tutkimuksen mukaan tietoa ei haettu pelkästään 

terveydestä vaan myös aktiviteeteistä, jotka tutkittavien käsitysten mukaan 

auttoivat ikääntyneitä pysymään itsenäisenä, koska he eivät halunneet olla 

taakaksi kenellekään. Tutkittavat olivat tietoisia sairauksia ehkäisevästä tiedosta 

kuten ravinnosta ja liikunnasta. He kokivat tämän tiedon olevan hyväksi 

terveyden edistämiseen. Suuria muutoksia ei elämäntyyliin kuitenkaan tiedon 

pohjalta tehty vaan sillä lähinnä varmennettiin jo olemassa olevia käsityksiä.  

Kroonisista sairauksista ikääntyneet eivät kaivanneet tietoa, koska olivat jo 

oppineet elämään sairauksiensa kanssa ja kokivat tietävänsä niistä tarpeeksi. 

Uusi tieto koettiin hyväksi, mikäli se auttoi itsenäisyyden säilyttämisessä. 

(Harrod, 2010.) 

 

Drake (2009) tutki yhteisöviestinnän väitöskirjassa terveyteen liittyviä 

tiedontarpeita.  Menetelmänä käytettiin potilaiden ja hoitohenkilökunnan 

haastatteluja ja teoriataustana oli muun muassa Dervinin Sense-making-teoria. 

Tutkimus osoitti, että terveyteen liittyvät tiedontarpeet voivat olla 

ongelmalähtöistä.  Haastatellut potilaat halusivat tietoa esimerkiksi lääkkeiden 

sivuvaikutuksista. Esille tuli, että terveyteen liittyvä tiedontarve ei ollut 

välttämättä riittävästi jäsentynyt tai akuutti, ja että tilannetta yritettiin ensin 

ratkaista tiedon avulla ja omin voimin. Potilashaastateltavat kertoivat, että 

tiedontarve johtui erilaisista voimakkaista tunnetiloista kuten epävarmuus, 

hämmennys, hätäännys ja pelko. Epämiellyttävän tunnetilan ratkaisemiseksi 

ryhdyttiin hankkimaan erilaista terveystietoa. (Drake 2009, 110-112.) 
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Asla ja Williamsson (2009) kohdistivat tutkimuksensa neljännen iän ihmisten eli 

yli 85-vuotiaiden informaatiokäyttäytymiseen.  Tätä ryhmää on heidän 

mielestään tärkeää tutkia, sillä yli 85-vuotiaat ovat keskimääräisen eliniän 

ennusteen noustessa kasvava ihmisryhmä ja eikä heidän tiedonhankinnan 

käyttäytymistään olla juurikaan tutkittu. Tälle ikäryhmälle tyypillisiä 

käyttäytymisen muutoksia ovat toiminnan vajavuudet (näkö-, kuulo-, voima- ja 

liikkumisrajoitteet, sairaudet), oppimiskyvyn ja kognitiivisten toimintojen 

huomattava heikkeneminen ja dementian melko yleinen esiintyvyys sekä 

positiivisten elämänaiheiden väheneminen.  Sosiaalisessa elämäntilanteessa 

yleistä on yksin tai hoitolaitoksessa asuminen ja leskeksi jääminen. (Asla, 

Williamson & Mills 2006, 51.) 

 

Aslan ja Williamsonin tutkimus perustui yhteenvetoon heidän aiemmista  

tutkimuksistaan. Williamsson oli tutkinut 202 ikääntyneen 

tiedonhankintakäyttäytymistä vuosina 1995 sekä 1998.  Aslalla (n.d.) 

puolestaan oli tässä tutkimuksessa hyödynnettävänä väitöskirjaansa varten 

meneillään ollut kahden vuoden pituinen etnografinen tutkimus hoitokodissa ja 

muistihoitoyksikössä.  Tutkimusten mukaan tiedontarpeiden ja -lähteiden määrä 

väheni ikääntymisen myötä, vaikka tiedonlähteet olivat yksilöille tärkeitä.  

Tiedontarpeiden väheneminen oli yleisimmin seurausta fyysisen ja kognitiivisen 

toimintakyvyn heikkenemisestä, ei niinkään kiinnostuksen vähenemisestä.  

Tutkijat esimerkiksi havaitsivat, että henkilö, joka ei kuntonsa takia kykene enää 

matkustamaan ei etsi tietoa lomailusta. (Asla & Williamson 2009, 79 .) 

 

Tärkeimpiin tiedontarpeisiin sisältyivät terveyteen, toimeentuloon, virkistymiseen 

ja lääkitykseen liittyvät aiheet.  Osa tiedontarpeista oli tiedostamattomia ja ne 

tunnistettiin vasta kun relevantti tieto tuli löydetyksi ympäristöä tarkkailemalla. 

(Asla & Williamson 2009, 80.) Sosiaaliseen verkostoon luotettiin eniten sisäisen 
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maailmankuvan ajan tasalla pitämisessä. Ystävät eivät olleet merkittävimpien 

tiedonlähteiden joukossa, sillä useat vanhukset olivat syrjäytyneitä. 

 Voimavaroja yhteyksien ylläpitämiseen ei ollut tai ystävät olivat kuolleet tai 

muuten saavuttamattomissa. Henkilölähteistä tärkeimmiksi koettiin 

perheenjäsenet ja hoitokotien henkilökunta. Internetiä ei mainittu käytettyjen 

tiedonlähteiden joukossa. (Asla, Williamson & Mills 2006, 57.) 

 

 

3.6.2 Terveystiedon välttely 

 

Tiedon välttely terveystiedon kontekstissa on nousemassa etenevässä määrin 

tutkimuksen kohteeksi informaatiotutkimuksen alalla.  Johnsonin mukaan 

keskittyminen idealisoituun tiedonhankinnan malliin on kuitenkin vähentänyt 

tietoisuutta tästä yhä merkittävämmäksi tulevasta ongelmasta. Monet 

terveysongelmia kohdanneet ihmiset välttelevät ja torjuvat tietoa, mikä tekee 

proaktiivisuuteen eli ihmisten aktiivisuuteen ja aloitteelliseen toimintaan 

perustuvan terveydenhoitojärjestelmän ongelmalliseksi. ( Johnson 2014, 710.) 

 

Merkittävä ongelma on ihmisten yleinen terveystiedon puute etenkin sellaisen 

tiedon suhteen, joka koskee sairauksien ennaltaehkäisyä ja syitä ryhtyä 

toimimaan terveytensä hyväksi.  Puolet kaikista kuolemista USA:ssa johtuu 

ennaltaehkäistävissä olevasta käyttäytymisestä sekä sosiaalisista tekijöistä 

kuten esimerkiksi epäterveellinen ruokavalio, tupakointi ja alkoholin liikakäyttö. 

 Henkilöt, jotka hankkivat tietoa aktiivisesti ja toimivat hankkimansa tiedon 

mukaisesti, pystyvät käsittelemään ongelmia. He käyttäytyvät sairauksia 

ennaltaehkäisevällä tavalla ja hakeutuvat ajoissa hoitoon.  Vaikeimmin 

tavoitettavia ovat he, jotka eivät tiedosta tilannettaan ongelmalliseksi. ( Johnson 

2014, 709-715.)  
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Terveystiedon välttelyä ovat tutkineet muun muassa Case, Andrews, Johnson 

ja Allard (2005), Sairanen ja Savolainen (2008, 2010), Barbour, Rintamaki, 

Ramsey ja Brashers (2012) sekä Johnson (2014).  Sairanen ja Savolainen 

(2008) lähtivät syventämään käsityksiä erityisesti informaation välttämisen 

syistä ja tavoista. Johnsonin (2014) tutkimuksen tavoite oli tunnistaa 

terveystiedon välttelyyn johtavia olosuhteita terveystietokäyttäytymisen 

ymmärtämisen lisäämiseksi. 

 

 airanen ja  avolainen (    ) tutkivat terveysin ormaation välttämisen syitä, 

tapoja ja intensiivisyyttä.   deksää opiskelijaa  aastattelemalla  e saivat 

selville, että keskeisin syy terveysin ormaation välttämiseen oli se, että ei 

haluttu kohdata kielteisiä tunteita, jotka saattavat  erätä tiedon ankinnan 

seurauksena.  os in ormaation ennakoitiin lisäävän pelkoa,  uolestuneisuutta, 

masennusta, ärsyyntymistä tai muita ne atiivisia tunteita, tiedon välttämistä 

pidettiin parempana vaihtoehtona siitä  uolimatta, että joskus asiasta olisi ollut 

 yvä tietää enemmän.  simerkiksi tietoa liikunnan terveellisyydestä ei  aluttu, 

koska tiedon seurauksena saattoi olla syyllinen olo omasta 

liikkumattomuudesta.   erveysin ormaation välttämisen syyksi tunnistettiin my s 

 alu välttää vaikeasti  ankittavaa ja epäsopivaa in ormaatioita.  ir eellisen ja 

epäilyttävän tuntuisen in ormaation lisäksi epäsopivaksi koettiin my s 

informaatio, joka oli ristiriidassa omien kokemusten ja uskomusten kanssa. 

(Sairanen ja Savolainen 2008, 93-95.) 

 

Tyypillinen tapa vältellä terveysinformaatioita oli vetäytyminen sosiaalisista 

tilanteista, joissa voisi saada epämieluisaa informaatiota.  Muita strategioita 

olivat tiedonlähteiden valikointi, terveysammattilaisten välttely ja 

pidättäytyminen ajattelemasta terveysasioita. Tietoa välteltiin kattavasti tai 

valikoivasti.  Välttelyn intensiivisyydessä voitiin tunnistaa kolme seuraavaa 
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kategoriaa: vahva välttäminen, osittainen välttäminen ja informaation 

välttäminen tiedonhankintaprosessin edetessä.  Vahva välttäminen viittaa 

siihen, että yksilö ei halua tietää aiheesta yhtään mitään.  Osittaisessa 

välttämisessä yksilö on kiinnostunut tietämään aiheesta jonkin verran, mutta 

informaation välttämisen motivaatio on voimakkaampi. Informaation välttämisen 

ilmaantuessa tiedonhankintaprosessin edetessä, yksilö haluaa prosessin 

alkuvaiheessa tietää aiheesta, mutta tiedonhaun edetessä hänen motivaationsa 

vähenee ja aiheeseen liittyvää informaatioita halutaankin välttää. (Sairanen & 

Savolainen 2008, 92-94.) 

 

Johnson (2014) tarkastelee tutkimuksessaan terveystiedon hankinnan 

vaivannäköä ja  siitä seuraavia vaikutuksia.  Hän muodosti näistä tekijöistä 

synteesin sellaisten olosuhteiden ja mielentilojen tunnistamiseksi, joiden avulla 

olisi mahdollista saada selvyyttä siitä, miksi ihmiset eivät hanki terveystietoa.  

Olosuhteiksi ja mielentiloiksi  nimettiin muun muassa välttely, hämmennys, 

laiskuus ja tietämättömyys. Vähäisestä panostamisesta terveys-

tiedonhankintaan ei kuitenkaan Johnsonin havaintojen mukaan aina seurannut 

huonoja vaikutuksia.  Esimerkiksi onnekkaisiin sattumuksiin luottava henkilö voi 

päästä hyviinkin terveystuloksiin, vaikka terveystiedon hankintaan käytetty 

vaivannäkö olisi minimaalista.  Johnsonin mukaan monet toivovat tällaista 

asetelmaa tai näytti ainakin siltä, että tämä oli panostuksen määrä, jonka he 

olivat halukkaita käyttämään terveystiedonhankintaan. (Johnson 2014, 711.) 

 

 iedon välttely voi vaatia aktiivista vaivannäk ä saapuvan tiedon 

sensuroimiseksi.   arsinkin silloin kun vältettävä tieto on kaikkialla läsnä olevaa, 

välttely vaatii kovaa ty tä.  älttelyä tiedon ankinnan toimintona voidaan käyttää 

oikeutuksena toimettomuudelle eli ” n voi te dä mitään, koska en tiedä 

ongelmasta enempää”.   Välttelystäkään ei kuitenkaan aina ole seurauksena 
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huonoja terveystuloksia vaan tulokset ovat tilanteesta riippuen 

sattumanvaraisia. (Johnson 2014, 712.) 

 

 o nsonin mukaan vaikeimmin tavoitettavia ovat i miset, jotka ovat 

tietämätt miä siitä, että  eidän tietonsa on vir eellistä, sillä  e kuitenkin toimivat 

siten kuin  eillä olisi oikeaa tietoa.   Ongelmallinen ryhmä ovat myös “laiskat”.  

 aiskuuden mielentila on seurausta siitä, että tiedon ankintaan ei kuluteta 

paljonkaan voimavaroja ja siitä, että vaikeudet toimivat pelotteina, jolloin 

on elmien selvittäminen viivästyy.   aiskuuden mielentilassa  yväksytään 

jättäytyminen ko talon armoille. (Johnson 2014, 712-714.) 

 

Tiedon välttelyä käsittelevissä tutkimuksissa korostuu se, että tiedon välttely on 

eri tavoin ihmisen psykologisia ja kokemuksellisia tekijöitä koskettava ilmiö.  

Sekä Sairanen ja Savolainen (2010) että Barbour, Rintamaki, Ramsey ja 

Brashers (2012) lähestyivät terveystiedon välttelyä epävarmuuden hallinnan -

teorian näkökulmasta. Epävarmuutta esiintyy esimerkiksi silloin, kun tilanteen 

yksityiskohdat mielletään epäselviksi, monimutkaisiksi tai ennalta 

arvaamattomiksi tai kun henkilö tuntee oman tietämyksensä vajaaksi.  

Epävarmuuden teorian mukaan jokaisessa tilanteessa on optimaalinen 

epävarmuuden taso.  Ihmiset yrittävät saada aikaan ja ylläpitää tätä tasoa 

epävarmuuden hallinnan keinoin.  Ajallinen konteksti, jossa epävarmuus voi 

näkyä, on ohimenevästä tilanteesta elinikäiseen selviytymiseen kroonisen 

sairauden kanssa elämisessä. (Sairanen & Savolainen 2010, 4; Barbour ym. 

2012, 214, 225.) 

 

Tiedonhankinnan ja välttelyn avulla haetaan tasapainoa epävarmuuden 

tuntemusten hallintaan.  Tiedonhankinta ja tiedon välttely voivat esiintyä 

yhdessä tai erillään toisistaan.  Tiedonvälttely voi tarjota pakotien ahdistavalta 

asialta, jolloin epävarmuus tarjoaa toivoa herättävän mahdollisuuden. Tietoa 
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voidaan myös hankkia lisää epävarmuuden ylläpitämiseksi, jolloin saadaan 

esimerkiksi selville lisää uusia vaihtoehtoja harkittavaksi. Terveystiedon 

välttelyyn voi liittyä myönteisiäkin tunteita.  Terveystietoa voidaan vältellä jotta 

ahdistus vähenisi, ongelma tulisi hallittavammaksi tai odotettaessa oikeaa 

hetkeä toimia. (Sairanen & Savolainen 2010, 4;10; Barbour ym. 2012, 214;225.) 

 

 

3.6.3 Terveystiedonjakaminen 

 

Altizer, Grzywacz, Quandt, Bell ja Arcuryn (2014) haastattelututkimuksessa 

tarkasteltiin maaseudulla asuvien ikääntyneiden terveystiedon jakamista. 

Tulokset osoittivat, että maaseudulla ystävät, ei perhe, olivat yleisin 

terveystiedon lähde. Lisäksi useimmat ikääntyneet olivat suhteellisen passiivisia 

hankkimaan terveystietoa.  Molemmat havainnot ovat Alizierin ym. mukaan 

tärkeitä terveydenhuollon ammattilaisille ja terveyskasvattajille. Tärkeä havainto 

oli myös se, että yhteisön sisällä joitakin naisia pidettiin terveyden 

asiantuntijoina tai terveystiedon "solmuina" (nods).  Nämä "solmut" toimivat  

yhteisöissä terveystiedon välittäjinä ja edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 

Naiset olivat saavuttaneet asemansa “solmuina” eri tavoin, yleensä 

lääketieteellisen koulutuksen tai elämänkokemuksensa ansioista. Maaseudun 

ikääntyneiden keskuudessa sosiaaliset verkostot olivat erityisen tärkeitä 

terveystiedon jakamisessa. Ystävyysverkostojen tai muiden verkostojen johtajat 

voivat Alzierin ym. mielestä olla korvaamaton kanava terveystiedon 

levittämisessä.  Yksilöt, joilla on samankaltaisia elämänkokemuksia tai 

terveysongelmia voivat jakaa tietoa ja kokemuksia, joita muut eivät voi 

ymmärtää. (Altizer ym. 2013, 347-348.) 

 

Maaseudun ikääntyneet hankkivat terveystietoa sekä virallisissa että 

epävirallisissa sosiaalisissa yhteyksissä.  Epäviralliset yhteydet ovat sellaisia 
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paikkoja, joita ei ole tarkoitettu terveystiedon vaihtoon. Tiedon vaihto tapahtuu 

sosiaalisen kohtaamisen yhteydessä, esimerkiksi ennen tai jälkeen 

jumalanpalveluksen, lounaalla ystävien kanssa tai kampaajalla. Tämä ilmentää 

sitä, että ihmisillä on vakiintuneita tottumuksia hankkia terveystietoa.  

Tottumuksissa etusijalla on usein helppous ja luottamus ihmissuhdelähteeseen. 

(Altizer ym. 2013, 338.) 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että terveysaiheista keskustelu ei ollut miesten 

keskuudessa yleistä sillä terveysaiheet eivät heidän mielestään ole heidän 

juttunsa.  Sosiaalisten verkostojen terveystietokäyttäytymisen ymmärtämisellä 

on Altizerin ym. mukaan merkittävää teoreettista ja käytännön arvoa. Se 

parantaa kulttuuristen tekijöiden ymmärrystä, joka voi edistää mielekästä 

geriatrisen terveyskasvatuksen suunnittelua. Ymmärrys auttaa 

terveyskasvattajia räätälöimään terveysohjelmia vastaamaan kunkin 

ikäihmisryhmän tarpeita.  Lisäksi olisi tärkeää minimoida huono tai mahdollisesti 

uhkaava terveystieto ja edistää hyödyllisen terveystiedon levittämistä. (Altizer 

ym. 2013,  338.) 

 

Williamson ja Asla (2009) huomioivat tutkimuksissaan näön, kuulon, muistin ja 

fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen vaikuttavan ikääntyneiden 

tiedonhankintaan.  Määrätietoinen tiedonhankinta neljännen iän ikääntyneillä 

vähenee yleisesti, jolloin sattumanvarainen tiedon saaminen toisilta nousee 

merkittävään rooliin.  Viestintä ja informaatiomaaperä tulevat tärkeiksi tiedon 

jakamisen ja saamisen kannalta. (Williamson & Asla 2009, 79-80.) 

 

Terveyteen liittyvää tiedonjakamista on tutkittu myös tarkastelemalla  

verkkokeskusteluja. Esimerkiksi Flynn ja Stana (2012) tarkastelivat tiedon 

jakamista ja vertaistukea syömishäiriöistä kärsivien miesten keskustelupalstalla. 

Verkkokeskusteluissa muilta saatu tuki ja rohkaisu olivat keskeisessä roolissa 
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toipumisessa.  (Flynn & Stana 2012, 150.)  Yleisimmin vertaistukena jaettiin 

henkilökohtaisia kokemuksia syömishäiriön oireista tai ammattiavun 

hakemisesta sekä yleistä tietoa aiheesta.  Myös tunteiden jakaminen samoja 

tunteita ja kokemuksia kokeneiden kesken oli tärkeää ja pelkästään muiden 

kommenttien lukeminen koettiin tervehdyttävänä. (Flynn & Stana 2012, 156-

157.) 

 

Internetin karppausaiheisia keskusteluryhmiä pro gradu -tutkielmassaan tutkinut 

Huhta selvittää Internetin keskustelupalstoja käsitteiden "virtuaaliyhteisö" ja 

"virtuaalinen ihmissuhde" avulla.  Virtuaaliyhteisöt ovat Internetin sosiaalisia 

muodostumia, jotka syntyvät kun tarpeeksi monta ihmistä keskustelee tarpeeksi 

kauan keskenään. Keskusteluryhmässä muodostetaan virtuaalisia ihmissuhteita 

samasta aiheesta kiinnostuneiden välille, jaetaan paljon tietoa sekä annetaan 

vertaistukea muille keskustelijoille. (Huhta 2013, 14-15,17.) 

 

Keskusteluryhmistä muodostuu hyvin yhtenäisiä, vaikka keskustelijat eivät 

kohtaakaan kasvokkain.  Me-hengen kasvattamisessa ja oman yhteisösubjektin 

"meidän" rakentamisessa yhteiset päämäärät ja jaetut kokemukset ovat 

tärkeitä. Yhteisen identiteetin rakentamisen lisäksi keskusteluryhmät ovat 

tärkeitä myös keskustelijan oman identiteetin kannalta.  (Huhta 2013, 83-84.) 

Näin ollen tämän tyyppinen sosiaalisen median mahdollistama sosiaalinen 

verkostuminen, josta yhtenä esimerkkinä ovat erilaiset terveysaiheiset sivustot 

ja keskusteluryhmät,  voidaan Huhdan mukaan lukea elämänhallintaan ja 

voimaantumiseen liittyväksi  (Huhta 2013, 33-34).  
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3.6.4 Terveysteknologian käyttö 

 

Jyväskylän yliopistossa Sedospo-hankkeessa tutkittiin liikuntateknologian 

käyttöä ja käytettävyyttä ja syitä käytön taustalla. Liikuntateknologiaa käyttää 

noin 40 prosenttia suomalaisista. Miehet ja naiset käyttävät liikuntateknologiaa 

yhtä paljon, mutta ikä vaikuttaa sen käyttöön. Liikuntateknologian käyttö alkaa 

vähentyä 40-ikävuoden jälkeen. Liikuntateknologialla halutaan varmistaa omien 

tavoitteiden saavuttamista, mutta toisaalta niiden katsotaan tekevän 

liikkumisesta hauskempaa ja miellyttävämpää.  (Frank & Moilanen, 2012.) 

 

Ajanko (2012) tutki pro gradu -tutkielmassaan yhdeksän naisen sykemittarin 

käyttöä teemahaastattelun avulla. Tässä tutkimuksessa sykemittari oli jollain 

tavalla muuttanut harjoittelua lähes kaikilla tutkittavilla. Suurimmalla osalle 

sykemittari oli antanut tietoa omasta kehosta niin, että harjoittelu oli muuttunut 

joko kevyemmäksi tai raskaammaksi tai ainakin vaihtelevammaksi. Myös 

harjoittelun systemaattisuus ja säännöllisyys oli lisääntynyt sykemittarin käytön 

myötä. (Ajanko 2012, 72.)   

 

 

3.7  Terveystietokäyttäytymiseen liittyvät tekijät 

 

Informaatiokäyttäytymisen mallien tarkastelu osoitti, että merkittäviä 

informaatiokäyttäytymisen vaikuttimia ovat yksilön psykologiset ja 

kokemukselliset tekijät. Seuraavaksi esittelemme näihin tekijöihin liittyviä 

tutkimuksia. Esittelemme myös tutkimuksia sosiaalisen roolin ja 

ympäristötekijöiden merkityksestä  ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymiseen. 

 



48 

 
 

3.7.1 Minäpystyvyys 

 

Minäpystyvyus (self-efficacy) on Banduran luoma sosiaalisen oppimisen teorian 

mukainen käsite.  Minäpystyvyydeksi kutsutaan ihmisen henkilökohtaista 

arviota kyvyistään organisoida ja toimeenpanna toimenpiteitä, joita vaaditaan 

halutunlaisten suoritusten aikaansaamiseksi (Bandura 1986, 391).  

Tiedonhankinnassa minäpystyvyys viittaa yksilön käsityksiin siitä, missä määrin 

hän uskoo voivansa hankkia tarvitsemaansa tietoa havaitsemistaan esteistä 

huolimatta.  Jos tiedonhankkija ei luota riittävästi tiedonhankinnan kykyihinsä, 

hän luopuu helposti tiedonhankinnasta. (Case, Andrews, Johnson & Allard 

2005, 355.) 

 

Johnsonin (2001) syöpäpotilaiden tiedonhankinnan pohjalta kehitettämässä 

Tiedonhankinnan kokonaisvaltaisessa mallissa (Comprehensive Model of 

Information Seeking, CMIS) minäpystyvyyden tuntemukset on liitettävissä tietoa 

välttelevään käyttäytymiseen.  Mallin mukaan tiedonhankintaan liittyvät 

uskomukset ovat tärkeä tekijä tiedonhankinnassa, sillä ne rajoittavat yksilön 

ajattelua ja motivaation tasoa suhteessa tiedonhankintaan.  Uskomukset 

koskevat käsityksiä, joita ihmisillä on maailmasta ja jotka vastaavat 

kysymyksiin:  ”Onko olemassa on elmaa?”, ”Onko olemassa ratkaisua?” ja 

”Pystynk  vaikuttamaan tilanteeseeni?”.  Uskomukset eivät perustu vain 

tosiasioihin, vaan ovat suhteessa sen hetkiseen tilanteeseen, toisin sanoen 

henkilön tunteeseen tilanteen hallinnasta eli hänen minäpystyvyydestään.  

(Case, Andrews, Johnson & Allard 2005, 355.)  

 

Myös Pálsdóttirin (2005) väitöstutkimuksessa minäpystyvyyden käsite on 

keskeinen.  Pálsdóttir perehtyi väitöskirjassaan islantilaisten terveystiedon 

käyttöön ja terveyskäyttäytymiseen.  Hänen väestötutkimuksensa tavoitteena oli 
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selvittää erilaisissa ihmisryhmissä ilmenevää informaatiokäyttäytymisen ja 

minäpystyvyyskäsityksen vuorovaikutusta ja tämän vuorovaikutuksen 

merkitystä terveyskäyttäytymiseen.  (Pálsdóttir 2005, 13.) 

 

Tutkimuksen tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että terveys, 

terveysinformaatiokäyttäytyminen ja minäpystyvyyskäsitys liittyvät toisiinsa.  

Lisäksi tulosten mukaan sekä informaatiokäyttäytyminen että 

minäpystyvyyskäsitys liittyvät olennaisesti terveyskäyttäytymiseen. Näiden 

tulosten sekä aiempien tutkimusten perusteella Pálsdóttir esittää, että terveys, 

terveystietokäyttäytyminen, minäpystyvyyskäsitykset ja terveyskäyttäytyminen 

nivoutuvat toisiinsa kuviossa 6 esitetyllä tavalla.   (Pálsdóttir 2005, 213.) 

 

 

 

Kuvio 6. Informaatiokäyttäytymisen, minäpystyvyyden ja terveyskäyttäytymisen 
välinen vuorovaikutus (Pálsdóttir 2005,213). 

 

Mallin mukaan informaatiokäyttäytymisen, minäpystyvyyden ja 

terveyskäyttäytymisen välillä vallitsee vuorovaikutus. Nämä kolme tekijää sekä 

muokkaavat toisiaan että muokkautuvat toistensa vaikutuksesta.  (Pálsdóttir 

2005, 213.) 
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3.7.2 Hallintakäsitys 

 

Minäpystyvyyden kanssa samankaltainen käsite on hallintakäsitys (locus of 

control).  Hallintakäsityksen käsitteen on luonut Rotter vuonna 1954.  Hallinnan 

sijaintia koskevat käsitykset perustuvat myös sosiaalisen oppimisen teoriaan.  

Sen mukaan yksilön alttius ryhtyä toimintaan riippuu niistä odotuksista, joita 

yksilöllä on oman toiminnan tuloksista tai arvosta. Jos yksilö havaitsee 

toimintansa johtavan positiivisiin seurauksiin, hän oppii hakemaan siitä tulevaa 

palkintoa. Toisaalta, jos yksilö katsoo, että tulokset ovat pääasiassa riippuvaisia 

ulkopuolisista voimista, oppimista ei tapahdu. Yksilöillä, jotka uskovat voivansa 

itse vaikuttaa tapahtumiin, hallintakäsitys on sisäinen. Ulkoinen hallintakäsitys 

taas on ihmisillä, jotka eivät usko omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. (Rotter 

1954; tässä Järvikoski 1994, 100.)  Erilaisilla hallinta- ja pystyvyyskäsityksillä on 

merkitystä varauduttaessa erilaisiin elämänprojekteihin kuten esimerkiksi 

elintapojen parantamiseen. Ne ovat yksilöiden henkilökohtaisia resursseja, jotka 

vähentävät elämänmuutoksiin liittyviä pelkoja ja ahdistusta. Jos yksilö luottaa 

omiin selviytymismahdollisuuksiinsa, hän jaksaa paneutua etsimään tietoa 

tilanteesta selviytymiseksi. (Järvikoski & Härkäpää 2004, 126.) 

 

Rotterin käsitettä soveltavissa tutkimuksissa on havaittu, että sisäisen 

hallintakäsityksen omaavat ovat vahvempia, pätevämpiä ja tehokkaampia. He 

katsovat myös olevansa vastuussa omasta toiminnastaan ja ryhtyvät 

todennäköisesti toimiin, mikäli terveyteen kohdistuu uhkia. Sairastuminen 

koetaan pääsääntöisesti negatiiviseksi asiaksi elämässä, joten on luonnollista, 

että elämäänsä hallitseva yksilö ryhtyy toimeen sairauksien ehkäisemiseksi. 

(Uutela 1992, 172.)  

 

Hallintakäsitys korostuu myös yksilön sairastuessa. Virtanen (2006) tutki pro 

gradu -tutkielmassaan pitkäaikaissairaita ikääntyneitä. Osa ikääntyneistä totesi 
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elämänsä olevan täysin jumalan hallinnassa ja omia vaikuttamisen 

mahdollisuuksia ei enää tunnettu tai heillä ei ollut enää halua omaan 

elämänhallintaan. Toisaalta sisäisen hallintakäsityksen omaa henkilöt löysivät 

vaikeasta tilanteesta huolimatta voimavaroja, joilla he kokivat ohjaavansa 

elämäänsä. Tueksi saattoi muodostua esimerkiksi läheiset ihmiset tai arjessa 

toimitetut pienet askareet. Ikääntyneet kokivat myös, että uskonelämän avulla 

he saada tukea elämänsä hallintaan. (Virtanen 2006, 54-64.) 

 

Ek ja Heinström (2011) tutkivat miten terveydentila ja hallintakäsitys vaikuttavat 

kiinnostukseen terveystiedosta ja toisaalta sen välttelyyn. Tutkimuksen mukaan 

ne, jotka uskoivat kykyynsä vaikuttaa omaan tilanteeseensa, eivät vältelleet 

tietoa. Ne taas, jotka uskoivat ulkoisten voimien vaikuttavan tilanteeseen, 

jättivät vastuun ongelmien ratkaisusta muille ja heillä oli myös taipumusta 

vältellä tietoa. Tämä korostui erityisesti vakavan sairauden aikana ja yksilöt 

eivät uskoneet, että heidän oma toimintansa vaikuttaa tilanteeseen. 

Tutkimuksen mukaan koetulla terveydellä ja koulutuksella oli vaikutusta 

hallintakäsitykseen. Mikäli tutkittavat olivat matalasti koulutettuja ja kokivat 

terveytensä heikoksi, heillä hallintakäsitys oli usein ulkoinen. (Ek & Heinström 

2011.)  Myös Johnsonin (2014) mainitsemista tiedon välttelyn olotiloista 

kohtalon armoille jättäytyminen ja onnekkaisiin sattumuksiin luottaminen ovat 

ilmentymiä hallintakäsityksestä. 

 

 

3.7.3 Koettu terveys 

 

Terveyskäyttäytymiseen liittyvä kokemuksellinen käsite on koettu eli 

subjektiivinen terveys. Itse arvioitua terveyttä on käytetty paljon 

gerontologisessa tutkimuksessa, koska sillä saadaan kuva henkilön omasta 

kokemuksesta, jolla on merkittävä vaikutus esimerkiksi terveyspalveluiden 
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käyttämiseen. Itse arvioitua terveyttä voidaan mitata joko yksittäisellä 

kysymyksellä tai useista kysymyksestä koostuvilla yleisillä terveydentilan 

mittareilla. Terveys subjektiivisena kokemuksena on tilannesidonnainen ja 

siihen vaikuttaa esimerkiksi yksilön sosiaaliluokka. (Leinonen 2003, 203-204.) 

Useissa tutkimuksissa itsearvio terveydestä on osoittautunut paremmaksi 

jäljellä olevan elinajan ennustajaksi kuin monet objektiiviset terveyden mittarit.  

Monesti ikääntynyt ihminen kokee terveytensä paremmaksi kuin objektiiviset 

mittarit osoittavat. Vaatimukset omaa terveydentilaa kohtaan vähenevät iän 

myötä.  Sosiaalisen vertailuteorian mukaan ikääntynyt ihminen vertaa itseään 

muihin samanikäisiin, joista useimpien terveydentilaa he pitävät huonompana 

kuin omaansa.  (Lyyra 2007, 20.) 

 

Pitkäaikaissairauksien lukumäärä ja niiden vakavuus ovat osoittautuneet 

tärkeimmäksi tekijäksi, kun henkilöt määrittävät omaa terveyttään. Henkilöillä, 

jotka arvioivat terveytensä hyväksi, on vähemmän sairauksia ja he omaavat 

vähemmän toimintakyvyn ongelmia. Myös fyysisellä aktiivisuudella on yhteys 

hyväksi koettuun terveyteen. Fyysisellä aktiivisuudella on yhteys parempaan 

suoritus- ja toimintakykyyn ja sitä kautta myös parempiin terveysarvoihin. Myös 

psyykkisellä hyvinvoinnilla on yhteys hyväksi koettuun terveyteen. Iän ja 

sukupuolen yhteydestä itse koettuun terveyteen on saatu tutkimuksissa 

ristiriitaisia tuloksia. Toisaalta korkealla koulutuksella ja yleisesti hyvällä 

sosioekonomisella asemalla on yhteyttä paremmaksi koettuun terveyteen. 

(Leinonen 2003, 207-208.) 

 

 

3.7.4 Sukupuoli ja koulutustaso 

 

Sukupuoli ja koulutustaso liittyvät terveyteen liittyvän tiedon hakemiseen. 

Naisten terveystiedon hankintaa tutki Yhdysvalloissa Warner ja Procaccino 
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(2004). Tutkimuksen mukaan naiset olivat aktiivisia terveystiedon 

tiedonetsijöitä. Tiedontarpeen käynnisti kokemus esimerkiksi siitä, että 

ammattilaisten antava tieto ei ollut tarpeeksi selvää tai kattavaa. Myös Kristina 

Eriksson-Backan (2009) tutkimuksen mukaan naiset ovat aktiivisia 

terveystiedon hakijoita. Hän tutki yli 65-vuotiaita ruotsinkielistä suomalaisia ja 

heidän pääsyään terveystietoon. Tämän tutkimuksen mukaan naiset olivat 

miehiä aktiivisempia terveystiedon hakijoita. Tutkittavat hakivat terveystietoa 

yleisestä mielenkiinnosta sairastuttuaan tai yleisestä halusta voida paremmin. 

(Eriksson-Backa, 2009.) 

 

Tutkimusten mukaan sukupuoli liittyy myös tiedon jakamiseen. Yhdysvalloissa 

tutkittiin ikääntyneiden yli 65-vuotiaiden tiedonhankintaa ja siitä pidättäytymistä 

haastattelututkimuksella. Tutkimuksen mukaan naiset olivat miehiä 

innokkaampia keskustelemaan terveysasioista. Miehet eivät mielellään 

keskustelleet terveysasioista toisten miesten kanssa, koska he ajattelivat 

etteivät ne kuulu muille tai muita miehiä ei kiinnosta heidän sairautensa. Mikäli 

miehet keskustelivat terveysasioista, he keskustelivat niistä vaimonsa tai 

lääkäreiden kanssa. (Altizer, Grzywacz, Quandt, Bell & Arcury, 2014.) 

 

Tutkimukset osoittavat, että koulutus liittyy myös terveystiedon lukutaitoon. 

Turun alueella 65-79 -vuotiaille suunnatussa kyselytutkimuksessa tutkittiin miten 

demografiset taustamuuttujat liittyivät terveystiedon lukutaitoon. Tutkimuksen 

mukaan naiset luottivat miehiä enemmän kykyynsä käyttää hankittua 

informaatiota omasta terveydestään huolehtimiseen. Koulutuksella oli hyvin 

merkittävä suhde terveystiedon lukutaitoon. Korkeasti koulutetut luottivat 

kykyynsä arvioida lähteiden luotettavuutta ja kykyynsä ymmärtää terminologiaa. 

(Eriksson-Backa, Ek, Niemelä& Huotari, 2012.) Saman tyyppisiä tuloksia on 

saatu myös Oulussa toteutetussa MOPO-hankkeessa, jossa tutkittiin 

kutsuntaikäisiä nuoria itsearviointilomakkeella ja fysiologisilla mittauksilla. 
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Ammatillisen koulutuksen saaneet arvioivat oman terveystiedon lukutaitonsa 

huonommaksi kuin lukion käyneet. Heillä oli myös huonompi kunto ja enemmän 

terveydelle haitallista käyttäytymistä. (Hirvonen, Huotari, Niemelä & 

Korpelainen, 2014.) 

 

Koulutustaso liittyy myös siihen, miten yksilöt käyttävät Internetiä ja pääsevät 

hyödyntämään tätä kautta Internetissä olevaa terveystietoa. Yhdysvalloissa 

tehdyn tutkimuksen mukaan korkeammin koulutetut käyttävät tietokonetta ja 

Internetiä selvästi enemmän kuin vähemmän koulutetut henkilöt (Lorence & 

Park, 2007). Myös terveystiedon hakemisessa oli selviä eroja korkeasti ja 

vähemmän koulutettujen henkilöiden kesken. Samanlainen tilanne näyttäisi 

olevan myös Suomessa. Niemelä ja Ek tutkivat vuosina 2001 ja 2009 

suomalaisten Internetin käyttöä terveystiedon lähteenä. Tutkimuksessa 

havaittiin, että vuonna 2009 alimman koulutustason omaavista noin 54 % eivät 

olleet käyneet kertaakaan terveyteen liittyvillä Internet-sivuilla viimeisen vuoden 

aikana. Yliopistosta valmistuneilla vastaava luku oli 18 prosenttia.  

Tutkimuksessa tuli myös ilmi, että naiset etsivät terveyteen liittyvää tietoa 

miehiä aktiivisemmin. (Ek & Niemelä, 2010.) 

 

Myös liikunnan harrastamisessa on havaittu sosioekonomisia eroja. 

Peruskoulun käyneet, työntekijä-aseman tai pienet kotitalouden tulot omaavat 

kertova harrastavansa vähemmän liikuntaa kuin korkeamman koulutuksen, 

ammattiaseman tai tulot omaavat suomalaiset. Mäkinen (2010) tutki liikunnan 

sosioekonomisia eroja selittäviä tekijöitä. Tutkimuksen mukaan liikunnallinen 

elämäntapa omaksutaan vanhemmilta. Vanhempien matala koulutustaso oli 

yhteydessä liikkumattomuuteen aikuisiässä. Nuoruuden liikunnalla havaittiin 

olevan erilainen yhteys myöhempään liikunta-aktiivisuuteen riippuen henkilön 

koulutustaustasta. Nuoruuden kuntoliikunta ennusti aikuisiän vapaa-ajan 

liikuntaa henkilöillä, joilla oli ylioppilastutkinto tai sitä korkeampi koulutus. 
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(Mäkinen, 2010.)  Myös Mopo-hankkeessa vanhempien ammatilla ja omalla 

koulutuksella havaittiin yhteys terveystiedon lukutaitoon (Hirvonen, Huotari, 

Niemelä & Korpelainen, 2014).  

 

 

3.7.5 Yksinäisyys ja parisuhde 

 

Yksinäisyyttä ja sen vaikutusta terveyteen on tutkittu paljon gerontologisessa 

tutkimuksessa. Yksinäisyyden kokemukset ovat erilaisia naisilla ja miehillä. 

Naiset kokevat sen voimakkaammin, mutta miehet eivät ole aina valmiita 

myöntämään yksinäisyyttään. Miesten yksinäisyyden kokemuksiin on usein 

liitetty avioero, leskeys ja naimattomuus, mutta erityisesti miehen leskeys on 

liitetty voimakkaisiin yksinäisyyden tuntemuksiin. Tutkimukset ovat osoittaneet 

yksinäisyyden yhteyden sekä subjektiiviseen että objektiiviseen terveyteen. 

Hyvä terveys ja hyvä toimintakyky on liitetty vähäiseen yksinäisyyden 

kokemiseen. Yksinäisyydellä on todettu olevan myös yhteys varhaisempaan 

kuolleisuuteen. (Routasalo & Pitkälä, 2003.) 

 

 Koska yksinäisyydellä on todettu olevan negatiivinen vaikutus ikääntyneiden 

terveyteen, kunnat, kolmannen sektorin järjestöt ja vapaaehtoiset järjestävät 

erilaisia palveluja ja toimintamuotoja, joiden yhtenä tavoitteena on 

yksinäisyyden lievittäminen.  Suuri osa ryhmätoiminnasta on pohjautunut 

sosiaalisen aktiivisuuden lisäämiseen esimerkiksi liikuntaharrastuksen avulla. 

(Uotila, 2011.) Näin ollen liikunnalla on mahdollista lievittää myös yksinäisyyttä 

ja samalla parantaa toimintakykyä. 

 

Parisuhde vaikuttaa ihmisten terveyteen ja käyttäytymiseen. Webberin  (2008) 

mukaan  tiettyihin sairauksiin kuten esimerkiksi verenpainetautiin sairastumisen 

riski lisääntyy mikäli kumppani sairastaa tätä sairautta. Kumppani voi vaikuttaa 
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myös voimakkaasti toisen osapuolen tupakan ja alkoholin käyttöön. Toisaalta 

mikäli toinen kumppaneista parantaa elintapojaan, on todennäköistä, että toinen 

seuraa perässä. Liikunta on muodostanut tässä poikkeuksen. Kumppanin 

lenkkeilyllä ei ole todettu olevan suurtakaan vaikutusta toisen 

liikuntatottumuksiin. (Webber, 2008.) 

 

 

3.7.6  Ympäristö 

 

Ikääntyneiden liikuntaharrastukselle voi olla monenlaisia esteitä. Yksilöllisiä 

esteitä voi olla yksinäisyys, vähäiset tulot, heikko koulutus, tiedon, ajan tai 

kiinnostuksen puute sekä myös laiskuus. Ympäristöllisiä esteitä voivat olla 

vuodenaikojen vaihtelu, katujen hoito ja esimerkiksi sateen ja lumen määrä. 

Suomessa on pitkä talvi, joka saattaa rajoittaa ulkona liikkumista. Myös yhteisön 

ja yhteiskunnan ratkaisut voivat haitata ikääntyvien liikuntaharrastusta. 

Esimerkiksi sopivia liikuntamahdollisuuksia ei  ole tarjolla riittävästi ikääntyneille. 

Yleisiä sosiaalisia esteitä voivat olla normatiiviset käsitykset, jolla tarkoitetaan 

tiettyä tapaa, jolla ikääntyneiden tulisi omasta mielestään käyttäytyä tietyssä 

iässä. Muita sosiaalisia esteitä voivat olla opittu avuttomuus ja terveydenhuollon 

henkilöstön rohkaisun puute. (Hirvensalo, Rasinaho, Rantanen & Heikkinen 

2003, 373.) 

 

 

3.8  Yhteenveto: Ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymisen malli tässä 

tutkimuksessa 

 

Mikään aiemmin estelty malli tai teoria ei sinällään sovellu tutkimuksemme 

teoreettiseksi viitekehykseksi.  Seuraavaksi esittelemme hahmottelemamme 
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ikääntyneiden liikuntatietokäytäntöjen mallin (kuvio 7).  Se on synteesi, joka 

pohjautuu aiempiin tiedonhankinnan teoreettisiin malleihin sekä aiempiin 

tutkimuksiin.  Tärkeää on että malli kokoaa yhteen teoreettisen käsitteistön ja 

että sen avulla tutkimuksen teoriatausta ja sen empiirinen toteutus kytkeytyvät 

toisiinsa. 

 

Mallia kehittäessämme pidimme mielessämme myös tutkimuksemme 

päämäärän ja tavoitteet.  Ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymiseen liittyvien 

muuttujien löytäminen  palvelee tiedon vaikuttavuutta terveydenedistämisessä. 

 

Mallimme perustuu pitkälti Savolaisen malliin arkipäivän 

informaatiokäytännöistä. (Ks. kuvio 3) Savolaisen tavoin myös meidän 

mallimme kuvaa informaatiokäytännöt osaksi ihmisen elämismaailmaa. Tällöin 

korostuu henkilön omakohtaisesti koettu elämismaailma.  Wilsonin 

tiedonhankintakäyttäytymisen mallin tavoin (ks. kuvio 5) 

informaatiokäyttäytyminen käynnistyy mallissamme motiiveista, jotka liittyvät 

henkilön kontekstisidonnaisiin tiedontarpeisiin.  
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Kuvio 7. Ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymisen malli tässä tutkimuksessa. 

 

 

Liikuntatiedon tarpeet ja esteet käsitämme mallissamme Wilsonin (1981) 

tiedonhankintakäyttäytymisen mallin tavoin (ks. kuvio 5).  Kuten Wilson, mekin 

oletamme, että sekä tiedontarpeet että tiedonhankinnan esteet kumpuavat 

samoista asiayhteyksistä.  Me jaottelemme asiayhteydet henkilön 

yksilökohtaisiin, sosiaaliseen rooliin ja ympäristöön liittyviksi tekijöiksi.  Malli 

ilmentää muun muassa sitä, että henkilökohtaiset piirteet ja ominaisuudet voivat 

jarruttaa tai edistää tiedonhankintaa. 

 



59 

 

Tietokäytännöt ovat mallissamme Savolaisen (2008) mallia soveltaen 

tiedonhankintaa, -jakamista ja -käyttöä.  Koska tutkimuksemme yhtenä 

tavoitteena on auttaa lisäämään ikääntyneille suunnatun liikuntatiedon 

vaikuttavuutta, päätimme tarkastella liikuntatiedonhankinnan käytännön 

negaatiota eli tiedon välttelyä.  Tällä tavoin ikääntyneet liikuntatiedon välttelijät 

olisi mahdollista tunnistaa ja siten ehkä myös tavoittaa.  Tätä ratkaisua tukevat 

muun muassa Johnsonin näkemykset terveystiedon välttelystä. Hänen 

mukaansa on tärkeää kehittää ymmärrystä eri tavoista, joilla ihmiset 

suhtautuvat terveystietoon (Johnson 2014, 709). 

 

Mallissamme liikuntatiedon välttely merkitsee Sairasen ja Savolaisen 

jäsennyksen mukaisesti vahvaa välttelyä.  Vahva välttely tarkoittaa sitä, että 

yksilö ei halua tietää aiheesta yhtään mitään, jolloin hän voi myös pyrkiä 

välttelemään ajattelemasta aihetta.  Vahva välttely merkitsee tiedonhankinnan 

negaatiota, ei-tekemistä.  (Sairanen & Savolainen 2008, 92-94.) 

 

Liikuntatiedon jakaminen merkitsee vastavuoroista toimintaa. Siihen sisältyy 

tiedon jakamisen kaksi näkökulmaa: tiedon jakaminen toisille ja jaetun tiedon 

saaminen toisilta.  Liikuntatiedon jakamista tapahtuu esimerkiksi sosiaalisissa 

ympäristöissä, jotka syntyvät ihmisten kerääntyessä yhteen jotain tarkoitusta 

varten ja joiden ilmapiiri saa aikaan spontaania tiedon jakamista.  Jutteleminen 

liikuntaan liittyvistä aiheista on liikuntatiedon jakamista. 

 

Ikääntyneiden liikuntatiedon käyttöä päätimme tarkastella Niemelän (2006) 

esittämän toimintaan aktivoitumisen käsitteen näkökulmasta.  Toimintaan 

aktivoituminen merkitsee Niemelän mukaan niitä toimia, joihin yksilö ryhtyy 

saatuaan informaatioita ja joita voidaan havainnoida ulkoisesti. (Niemelä 2006, 

36.) Tässä tutkimuksessa ymmärrämme ikääntyneiden terveysteknologian 

käytön liikuntatiedon käyttönä, joka on saanut aikaan toimintaan aktivoitumista.  
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Toimintaan aktivoituminen ilmenee  ja on havaittavissa tutkimuksessamme 

liikunta-aktiivisuuden seurantana liikuntateknologian avulla. 

 

Olemme valinneet liikuntatietokäyttäytymiseen vaikuttavista taustatekijöistä 

tarkasteltaviksi sekä aiemmin määriteltyjä taustatekijöitä että pyrkineet 

nostamaan esiin aukkoja tutkimuksissa.  Etenkin terveystiedonvälttelyä 

käsittelevissä tutkimuksissa tärkeiksi vaikuttimiksi havaittiin emotionaaliset, 

kokemukselliset ja psykologiset seikat.  Niinpä yksilöllisiin tekijöihin liittyviksi 

ikääntyneiden liikuntatietokäytäntöjen taustatekijöiksi valitsimme jo 

aiemmissakin tutkimuksissa tarkastellun minäpystyvyyden sekä jo jonkin verran 

tutkimuksen kohteena olleen hallintakäsityksen.  Informaatiotutkimuksen alalla 

ei tietääksemme ole aiemmin huomioitu subjektiivisen eli koetun terveyden 

vaikutusta informaatiokäyttäytymiseen, päätimme sisällyttää sen tutkittaviin 

muuttujiin. Myös laiskuus nousi mukaan tarkasteluun. 

 

Mallissamme sosiaaliseen rooliin liittyviä tekijöitä edustavat demografisista 

tekijöistä sukupuoli, siviilisääty ja koulutustaso. Sukupuoli ja koulutustaso ovat 

aiemmissa tutkimuksissa yleisesti tutkittuja taustamuuttuja.  Siviilisäädyn 

merkitystä ei aiemmissa tutkimuksissa tietääksemme ole tarkasteltu.  

Siviilisäädyn ohella tarkastelemme myös parisuhteessa tai yksin elämisen 

vaikutusta ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymiseen. Ikä on tavallaan jo 

sisäänkirjoitettuna taustatekijä tässä tutkimuksessa.  Tarkastelemme kuitenkin 

liikuntatietokäytäntöjä myös ikäryhmittäin. 

 

Ympäristölliset tekijät valitsimme aiempiin tutkimuksiin ja Gasel-hankkeessa 

toteutettuun kyselylomakkeeseen perustuen.  Liikuntatietokäyttäytymiseen 

vaikuttavat ympäristölliset seikat tutkimuksessamme ovat huonot kulkuyhteydet 

liikuntapaikoille, vuodenajat (talvi) ja sopivan ryhmän puute. Kaikki nämä kolme 

tekijää ovat tärkeässä roolissa tutkimuskysymyksissämme. 
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Tutkimme ikääntyneiden liikuntatietokäytäntöjä luomamme mallin mukaisesti 

Gasel-aineistolla. Tutkimusaineiston analyysin jälkeen arvioimme, kuinka hyvin 

mallimme soveltui tähän tutkimukseen. 



62 

 

4 Tutkimuksen empiirinen toteutus 

 

Tässä luvussa esittelemme  tutkimuskysymyksemme ja kuvaamme tutkimuksen 

empiirisen toteutuksen.  Esittelemme myös kvantitatiivisen 

tutkimusmenetelmän, aineiston, aineiston käsittelyn ja alustavan kuvailun sekä 

analysoinnin.  

 

 

4.1.Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Pro gradu -tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää Oulun seudulla asuvien 

ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymisen suhdetta valitsemiimme yksilöllisiin, 

sosiaalisiin ja ympäristötekijöihin. Tavoitteena on tuottaa yleistettävää tietoa 

Gasel-hankkeen kyselyyn osallistuneiden ikääntyneiden 

liikuntatietokäyttäytymisestä. 

 

 

Pyrimme vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1) Onko ikääntyneiden yksilöllisten tekijöiden (minäpystyvyys, hallintakäsitys, 

laiskuus, koettu terveys) ja liikuntatietokäyttäytymisen välillä yhteys? 

 

2) Onko ikääntyneiden sosiaaliseen rooliin liittyvien tekijöiden (sukupuoli, 

koulutus, ikäryhmä, siviilisääty, yksin tai parisuhteessa eläminen) ja 

liikuntatietokäyttäytymisen välillä yhteys? 
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3) Onko ikääntyneiden fyysiseen ympäristöön liittyvien tekijöiden (huonot 

kulkuyhteydet liikuntapaikoille, vuodenajat, sopivan ryhmän puute) ja 

liikuntatietokäyttäytymisen välillä yhteys?  

 

 

4.2 Gasel-hanke 

 

Gasel-hankkeessa kartoitetaan ikääntyneiden terveys- ja liikuntakäyttäytymistä, 

tieto- ja viestintä- sekä terveysteknologian käyttöä sekä terveyteen ja 

hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.  Hankkeen tarkoituksena on luoda 

uudenlainen hyvinvointipalvelukonsepti, jonka avulla pyritään ehkäisemään 

ikääntyneiden syrjäytymistä ja tukemaan heidän yleistä hyvinvointiaan. 

Tavoitteena on tutkia internet- ja mobiiliratkaisujen soveltuvuutta etäpalveluiden 

tuottamiseen ikääntyneille ja vähentää terveyspalvelujärjestelmän kuormitusta. 

Tutkimus on poikkitieteellistä ja siinä yhdistyvät terveystieteet, liikuntatieteet, 

lääketieteen tekniikka, tietotekniikka ja informaatiotutkimus. Gasel-hanke on 

Tekesin rahoittama. Hankkeen toimijoita ovat Oulun yliopisto ja Oulun 

Diakonissalaitos. Mukana ovat myös Oulun kaupungin AVAUS-hanke, Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun Caritas-säätiö. Yrityksistä mukana ovat 

IsCom Oy, Mawell Oy, BelleGames Oy, HappyWise Oy ja BonWell Intelligence 

oy. Hankkeessa tehdään  yhteistyötä ruotsalaisten, virolaisten, irlantilaisten 

sekä japanilaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. (Gasel-hankkeen nettisivut, 

2014.)  

 

Gasel-hanke on kartoittava.  Sillä pyritään ymmärtämään kohdejoukkoa ja 

heidän informaatiokäyttäytymistään. Ikääntyneistä kerättiin tietoa kyselyn avulla, 

joka kohdistettiin Oulun seudulla asuville 65 -vuotta täyttäneelle ja sitä 

vanhemmalle ikääntyneelle. Hankkeen tuottaman tiedon pohjalta kehitetään 

ikääntyneiden terveys- ja hyvinvointipalveluita.  Ikääntyneiden lisäksi kyselyitä 
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on toteutettu myös terveydenalan ammattilaisten keskuudessa sekä Suomessa 

että Japanissa. 

 

 

4.3 Tutkimusmenetelmä ja otanta  

 

Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimusmenetelmän tavoitteena on saada tietoa, 

joka on luonteeltaan yleistä ja yleistettävissä. Määrällinen yleinen ja 

yleistettävissä oleva tieto on kriteereiltään tilastollis-matemaattinen.  Siksi 

määrällistä tutkimusta voidaan nimittää myös tilastolliseksi tutkimukseksi.  Sen 

avulla selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä.  

(Heikkilä 2014, 15.)  Kvantitatiivisessa tutkimusotteessa keskeisintä ovat teorian 

muodostus, käsitteiden määritteleminen ja niiden operationalisoiminen sekä 

mahdollisesti myös hypoteesien muodostaminen ja niiden testaus.  (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 139-140.) 

 

Ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymisestä ei juurikaan ole aiempaa 

tutkimustietoa.  Sen tarkasteluun määrällinen tutkimusote on sopiva, sillä 

määrällistä tutkimusta voidaan soveltaa kaikkialla, missä tuotetaan 

reaalimaailmaa ja sen ilmiöitä kuvaavaa tietoa. 

 

Määrällisessä tutkimuksessa pyritään yleistämään tutkimuksessa saatuja 

tuloksia perusjoukkoon eli populaatioon.  Otannan onnistuminen on tällöin 

keskeinen tekijä.  Otannan avulla pyritään saamaan isosta perusjoukosta, 

esimerkiksi Suomen kansalaisista eräänlainen pienoismalli, joka kuvaa ja 
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vastaa mahdollisimman hyvin perusjoukkoa.  (Valli 2015, 94.) Määrällinen 

tutkimus edellyttää riittävän suurta ja edustavaa otosta (Heikkilä 2014, 15).  

Koska koko populaatiota on mahdotonta tavoittaa, otannan avulla valitaan 

otokseen tulevat yksiköt. Otantamenetelmiä ovat yksinkertainen 

satunnaisotanta, systemaattinen otanta, ositettu otanta ja ryväsotanta  (Valli 

2015, 95-97). Otannassa olennaista on satunnaistaminen.  Otokseen tulevien 

yksiköiden tulee määräytyä sattumanvaraisesti.  Tämä mahdollistaa 

harhattomien tulosten saannin ja systemaattisten virheiden välttämisen. 

(Heikkilä 2014, 32.)  Gasel-hankkeessa käytettiin yksinkertaista 

satunnaisotantaa.  Näin ollen jokaisella perusjoukon yksiköllä oli yhtä suuri 

todennäköisyys tulla valituksi otokseen (Heikkilä 2014, 34). 

 

Tutkimuksemme tutkimusaineiston perusjoukon muodostavat ikääntyneet 

65-vuotiaat ja sitä iäkkäämmät oululaiset.  Kysely lähetettiin 1500 

satunnaisotantana valikoituneelle perusjoukon henkilölle, joka tarkoittaa noin 

6 prosenttia Oulun seudun ikääntyneestä väestöstä.  Tutkimuksemme otos 

ovat oululaiset Gasel-hankkeen kyselyyn vastanneet ikääntyneet, joita oli 

933 henkilöä. Tilastoyksikkö on kyselyyn vastannut henkilö. Koska kyselyn 

vastausprosentti on todella hyvä (62,2 % ), otos on riittävän suuri 

määrälliseen tutkimukseen. Hyvä vastausprosentti lisää tutkimuksen 

luotettavuutta ja tulosten yleistettävyyttä perusjoukkoon. 

 

 

4.4 Kysely aineistonkeruumenetelmänä 

 

Kysely (survey) tarkoittaa sellaisia kyselyn muotoja, jossa aineistoa kerätään 

standardoidusti ja jossa kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen 

perusjoukosta. Standardoimisessa varmistetaan, että kysymykset kysytään 
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kaikilta vastaajilta samalla tavalla. Kyselyn etuna on, että sen avulla voidaan 

kerätä laaja kyselyaineisto. Kysely voi sisältää avoimia, monivalinta- ja 

skaaloihin perustuvia kysymyksiä.  Kysymykset on aina suunniteltava 

huolellisesti, että tutkittavat asiat saadaan selvitettyä tutkimuslomakkeen 

kysymysten avulla. Laadullisessa tutkimuksessa käytetään etupäässä 

avoimia kysymyksiä.  Monivalinta- eli suljetuissa kysymyksissä on valmiit 

vastausvaihtoehdot, joista ympyröidään tai rastitetaan sopiva tai sopivat.  

Suljettuihin kysymyksiin vastaaminen on nopeaa ja tilastollinen käsittely on 

helppoa. (Heikkilä 2014, 45-49.) 

 

Kysely voidaan tehdä joko posti- tai verkkokyselynä tai kontrolloituna 

kyselynä. Kyselytutkimuksessa on kuitenkin myös heikkouksia. Kyselyn 

vastaajista on mahdotonta varmistua kuinka vakavasti vastaajat ovat 

suhtautuneet tutkimukseen. Lisäksi ei voida olla varmoja, ovatko 

vastausvaihtoehdot olleet onnistuneita kaikkien vastaajien näkökulmasta. 

Väärinymmärryksiä on vaikea kontrolloida. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2010, 193-197) 

 

Kyselylomaketutkimuksessa voidaan erottaa kaksi erilaista 

tutkimusasetelmaa: poikittaistutkimus (cross-sectional study) eli 

poikkileikkausaineistolla tehty tutkimus sekä pitkittäis- eli seurantatutkimus 

(longitudinal study).  Poikittaistutkimuksessa aineisto on kerätty yhdessä 

ajankohdassa useilta vastaajilta, kun taas seurantatutkimuksessa aineistoa 

on kerätty vähintään kahdessa ajankohdassa samoilta vastaajilta.  

Poikkileikkausaineistoilla tehtävillä analyyseillä voidaan kuvailla eri ilmiöitä.  

Pitkittäistutkimuksen avulla ilmiöitä voidaan myös selittää.  (Vastamäki 2015, 

121.)  Tutkimuksemme on poikittaistutkimus, sillä kaikki kerätyt tiedot liittyvät 

yhteen ajankohtaan. 
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4.4.1  Sekundaariaineisto 

 

Gasel-hankkeen aineisto on meille sekundaariaineisto, koska emme ole itse 

osallistuneet kyselylomakkeen tekemiseen tai tietojen keräämiseen. Tämän 

etuna tutkijalle on se, että kyselylomaketta ei tarvitse laatia ja kerätä 

aineistoa alusta saakka. Toisaalta toisten keräämä aineisto on kyettävä 

kytkemään omaan tutkimusintressiin. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 

2010,186.) 

 

 

4.4.2  Gasel-hankkeen kysely 

 

Gasel-hankkeessa toteutettiin vuonna 2014  kansalaiskysely hyvinvointiin 

liittyvien tekijöiden kartoittamiseksi. Gasel-hankkeen 17 sivua pitkä kysely 

postitettiin marraskuussa viikolla 44.   Muistutuskirje lähetettiin viikolla 48. 

Kysely lähetettiin 1500:lle vuonna 1900-1949 syntyneille, suomenkielisille 

Oulun kaupungin asukkaille. Henkilöiden tiedot saatiin väestörekisteristä. 

Kyselylomakkeista 1497 saatiin toimitettua vastaanottajalle, sillä kolme 

potentiaalisista vastaajista oli muuttanut osoitteesta. Kyselyyn vastasi 933 

henkilöä eli vastausprosentti oli 62,2.  Paperisen lomakkeen vaihtoehtona 

kyselyyn oli mahdollista vastata Internetissä. Vastaajista 25 henkilöä eli 2,7 

% vastasi kyselyyn Internetissä. (Sähköposti Enwald, 2015.)  

 

 

Kysely sisälsi kysymyksiä 13 eri osa-alueesta, joiden teemat olivat: 

-Asuminen ja omaishoitajuus 

-Liikkuminen ja sitä rajoittavat tekijät 

-Terveydentila, sairaudet ja lääkitys 
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-Osteoporoosi, kaatuminen, kaatumisen pelko, murtumat 

-Mieliala ja tyytyväisyys elämään 

-Persoonallisuus 

-Terveystieto 

-Ravitsemus 

-Turvallisuuden tunne 

-Pelaaminen 

-Tietotekniikan ja liikuntasovellusten käyttö 

-Luontosuhde 

-Yksinäisyys ja sosiaalinen ympäristö 

 

 

Suurin osa oli suljettuja kysymyksiä.  Joidenkin suljettujen kysymysten 

lopussa oli mahdollisuus vastata avoimeen "Muu mikä?" -kysymykseen.  

Tällöin saadaan ilmi myös vastausvaihtoehtoihin kuulumattomia vastauksia. 

Lisäksi aineistossa oli skaaloihin ja väittämiin perustuvia kysymyksiä. 

Avoimia kysymyksiä oli vain muutama. Avoimia kysymyksiä olivat esimerkiksi 

ammattiin, painoon ja pituuteen liittyvät kysymykset. 

 

 

4.5 Teoreettisten käsitteiden operationalisointi 

 

Olemme tutkimuksessamme kiinnostuneita ikääntyneiden 

liikuntatietokäyttäytymiseen vaikuttavien tekijöistä.  Poimimme Gasel-

hankkeen kyselylomakkeesta kysymykset, jotka mittaavat näitä tekijöitä. (ks. 

taulukko 1.)  Tutkimuksemme tavoite oli meillä selvillä kun valitsimme Gasel-

tutkimuslomakkeen kysymyksistä tutkimuksemme kannalta tärkeät 

kysymykset.  Kyselyn osa-alueista valitsimme omaan tutkimukseemme 

terveystieto-osiosta liikuntatiedon tarpeisiin, välttelyyn ja jakamiseen liittyvät 

kysymykset. (Ks. Liite 1. Gasel-kyselystä valituista kysymyksistä.) 
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Taulukko 1. Ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymistä kuvaavien käsitteiden 
operationalisointi tässä tutkimuksessa. 

 
Informaatiokäyttäytymiseen liittyvä 
käsite 
 

 
Käsitettä operationalisoivat 
kysymykset Gasel-kyselylomakkeessa 
 

 
Yksilölliset tekijät: 
 

 

 
-Koettu terveydentila 

 
Millainen on tämänhetkinen 
terveydentilanne omasta mielestänne? 
 

 
-Hallintakäsitys 

 
- On vaikeaa vaikuttaa itse terveyteensä 
- Koen että sattumalla on suuri vaikutus 
terveyteeni 
 

 
-Minäpystyvyys 

 
Kuinka usein viime kuukauden aikana 
olette tuntenut, ettette kykene 
hallitsemaan tärkeitä asioita 
elämässänne? 
 

 
-Laiskuus 

 
Rajoittaako laiskuus vapaa-ajan 
liikkumistanne? 
 

 
Sosiaaliseen rooliin liittyvät tekijät 

 
-sukupuoli 
-ikäluokka 
-koulutustaso 
-siviilisääty 
-yksin tai parisuhteessa eläminen 
 

 
Ympäristölliset  tekijät 

 
Rajoittavatko seuraavat asiat vapaa-ajan 
liikkumistanne? 
-huonot kulkuyhteydet liikuntapaikoille 
-vuodenajat 

-sopivan ryhmän puute 

 

 

Tutustuttuamme aiheemme teoriaan, kiinnostuimme käsitteistä hallintakäsitys, 

minäpystyvyys ja koettu terveys. Yksilöllisiä ja ympäristöllisiä tekijöitä  
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määrittelimme aikaisempien tutkimusten pohjalta ja myös tässä tutkimuksessa 

nämä tekijät tuntuivat olevan merkityksellisiä ikääntyneille. Teimme jonkin 

verran aineiston alustavaa analyysia.  Sen perusteella valitsimme laiskuuden 

yhdeksi yksilölliseksi tekijäksi, sillä laiskuus nousi selvästi yleisimmäksi vapaa-

ajan liikuntaa rajoittavaksi tekijäksi Gasel-kyselyyn vastanneiden keskuudessa. 

Sosiaaliseen rooliin liittyvistä tekijöistä poimimme ne, jotka ovat aikaisemmissa 

tutkimuksissa osoittautuneet merkityksellisiksi (sukupuoli, koulutustaso). Lisäksi 

halusimme tarkastella vähemmälle huomioinnille jäänyttä siviilisäädyn 

merkitystä tietokäyttäytymiseen.  

 

Tutkimuksemme informaatiokäyttäytymistä osoittavat käsitteet ovat 

tiedontarve, tiedonvälttely, tiedonjakaminen ja tiedonkäyttö. Niitä 

operationalisoivat kysymykset poimimme Gasel-hankkeen 

kyselylomakkeesta taulukon 2 mukaisesti.  
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Taulukko 2. Tiedontarpeen ja liikuntatietokäytäntöjen käsitteiden 
operationalisointi. 

 

 
Liikuntatietokäyttäytymisen käsite 
 

 
Käsitettä operationalisoivat kysymykset 

 
Tiedontarve 
 
 

 
Koetko tarvitsevasi tietoa liikunnasta? 

 
Tiedon välttely 
 

 
Oletko viimeisen kuukauden aikana 
yrittänyt olla ajattelematta liikuntaa? 
 

 
Tiedon jakaminen 

 
Oletko viimeisen kuukauden aikana jutellut 
muiden kanssa liikuntaan liittyvistä 
asioista? 
 

 
Tiedonkäyttö 

 
Mitä seuraavista olette käyttänyt 
liikuntamäärän seuraamiseen? 
-askelmittari 
-sykemittari 
 

 

 

4.6 Aineiston alustava tarkastelu ja käsittely 

 

Gasel-hankkeen kyselyn tilastoaineisto tallennettiin hankkeen toimesta 

taulukkolaskentaohjelma Exceliin tammi-maaliskuun aikana 2015.  Excel-

ohjelmasta aineisto aukeaa tallennetussa muodossaan SPSS -tilasto-

ohjelmassa.  Saimme aineiston haltuumme muistitikuilla Oulun yliopiston 

informaatiotutkimuksen oppiaineesta Gasel-hankkeessa mukana olevalta 

yliopistonlehtori Heidi Enwaldilta 9.4.2015. 

 

Aineiston tarkastelu  kannattaa aloittaa yleiskatsauksella keskeisten muuttujien 
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jakaumista.  Näin saadaan mielikuva yleisimmistä arvoista ja muuttujien 

oleellisista yleispiirteistä.  Muuttujien lisäksi tarkastellaan myös ainakin 

tärkeimpiä muuttujia pareittain. (Grönroos 2004, 18; Tähtinen, Laakkonen & 

Broberg 2011, 59.)  Tässä vaiheessa alkuperäiseen havaintoaineistoon voidaan 

tehdä muitakin alkutoimia kuten sen tiivistämistä esimerkiksi ryhmittelemällä.  

Tiivistämällä alkuperäisaineisto ennen varsinaista aineiston analysointia 

saadaan aineisto tulkittavampaan muotoon.  (Tähtinen, Laakkone  & Broberg 

2011, 33.) 

 

Teimme alustavaa tarkastelua SPSS:n  Analyze-valikon Descriptive Statistic -

toiminnon avulla.  Testailimme myös erilaisia ryhmittelyjä ja pyrimme siihen, että 

ratkaisumme helpottaisivat tulosten tulkintaa siten, että informaatiota ei 

kuitenkaan pääsisi katoamaan. Päädyimme tekemään hallintakäsityksestä 

luokitellun summamuuttujan.  Hallintakäsitystä mittasimme kysymyksillä: "On 

vaikeaa vaikuttaa itse terveyteensä" ja "Koen että sattumalla on suuri vaikutus 

terveyteeni". Samoja hallintakäsitystä mittaavia kysymyksiä oli jo aikaisemmin 

käytetty terveyteen liittyvää informaatiokäyttäytymistä tarkastelevassa Ekin ja 

Heinströmin (2011) tutkimuksessa. Aineiston analyysissa yhdistimme nämä 

kaksi kysymystä niin, että mikäli vastaaja oli vastannut kumpaankin 

kysymykseen "kyllä", luokittelimme hallintakäsityksen heikoksi. Mikäli vastaaja 

oli vastannut toiseen kysymykseen "kyllä" ja toiseen "ei", luokittelimme 

hallintakäsityksen keskivahvaksi. Luokittelimme hallintakäsityksen vahvaksi, 

mikäli vastaaja oli vastannut molempiin kysymyksiin "ei".  Hallintakäsityksen 

käsitteen termein heikko tulos merkitsee ulkoista ja vahva sisäistä 

hallintakäsitystä. 
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Kuvio 8. Gasel-hankkeen kyselyyn vastanneiden ikähajonta. 

 

 

Olimme valinneet iän yhdeksi tarkasteltavaksi demografiseksi tekijäksi.  Gasel-

hankkeen kyselyyn vastanneiden ikähajonta oli 31 vuotta ja ikäjakauma kuvion 

8 mukainen. Ristiintaulukoinnin kannalta iän muuttujien arvon ryhmittely 

ikäryhmiin oli tarpeellista. 

 

 

 

Kuvio 9. Vastanneiden ikä ryhmiteltynä. 
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Ryhmittelimme iän viiden vuoden välein määrittyviin tasavälisiin ryhmiin. Siitä 

poiketen yli 85-vuotiaat muodostivat oman ikäryhmänsä. (Ks. kuvio 9.)  

Jaottelussamme iän frekvenssijakauma säilyi ennallaan (vrt. kuvio 8. ja kuvio 9).  

 

Testasimme myös koulutustason luokittelua luokittelemalla vähemmän kuin 

kansankoulun ja kansa- tai keskikoulun käyneet vähän koulutusta saaneisiin ja 

lukio tai opistotason ja yliopistotutkinnon tai vastaavan suorittaneet enemmän 

koulutusta saaneisiin.  Hylkäsimme tämän luokittelun, sillä arvelimme sen 

olevan liian pelkistävä ja luokittelun tuhoavan informaatiota koulutustason 

vaikutuksesta liikuntatietokäyttäytymiseen. 

 

Halusimme tarkempaa tietoa yksin elämisen yhteydestä 

liikuntatietokäyttäytymiseen.  Siksi luokittelimme vastanneet parisuhteessa ja 

yksin eläviin.  Ne vastanneet jotka olivat naimisissa, rekisteröidyssä 

parisuhteessa tai avoliitosssa, luokittelimme parisuhteessa eläviin. Lesket, 

eronneet ja naimattomat luokittelimme yksin eläviin. 

 

 

4.7 Aineiston kuvailu 

 

Vastanneista oli  miehiä 43  % (395 vastaajaa)  ja naisia 57  % (531 

vastaajaa).  Vastanneiden keski-ikä oli 74,4 vuotta.   Nuorin vastaaja oli 66-

vuotias ja vanhin 97-vuotias. Vastaajista alle 70-vuotiaita oli 31  %, 70-79 -

vuotiaita 45 %, 80-89 -vuotiaita 21 %  ja yli 90-vuotiaita 3 % .  Vastaajat 

jakaantuivat iän ja sukupuolen mukaan kuvion 10 mukaisesti.   
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Kuvio 10. Gasel-hankkeen kyselyyn  vastanneiden jakautuminen sukupuolen ja 
ikäryhmän mukaan. 

 

 

Vastanneista useimmat sijoittuivat 64-69 -vuotiaiden ikäryhmään.  Miesten 

joukossa tämä oli selvästi yleisin ikäryhmä.  Miehistä 34 % (130 vastaajaa) 

kuului heihin.  Naisten joukossa yleisin ikäryhmä oli 70-74 -vuotiaat 30 %  

(158 vastaajaa), mutta 64-69 -vuotiaiden naisten osuus oli lähes yhtä suuri 

29 %  (154 vastaajaa). Iän karttuessa vastaajat vähenivät selvästi. Yli 85-

vuotiaisiin kuului miehistä 9 % (34 vastaajaa) ja naisista 10 % (53 vastaajaa). 
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Kuvio 11. Gasel-hankkeen kyselyyn vastanneiden jakautuminen sukupuolen ja 
koulutustason mukaan. 

 

 

Vastanneista suurimmalla osalla oli kansa- tai keskikoulutasoinen koulutus.  

Miehistä heidän osuutensa oli  59 % (228 vastaajaa) ja naisista 64 % (334 

vastaajaa).  Vähemmän kuin kansakoulun käyneitä oli vähiten.  Miehistä 3 % 

(11 vastaajaa) ja naisista 2 % (13 vastaajaa) kuului heihin.  Yliopistotutkinnon 

tai vastaavan suorittaneita oli toiseksi vähiten.  Miehistä 14 % (56 vastaajaa) ja 

naisista 11 % (60 vastaajaa) oli suorittanut tämän tasoisen tutkinnon.  Lukio- tai 

opistotason tai yliopistotutkinnon tai vastaavan tason koulutus oli lähes yhtä 

yleistä miesten 24 % (92 vastaajaa) ja naisten 22 % (118 vastaajaa) 

keskuudessa. (Ks. kuvio 11.) 

 

Vanhimpien vastanneiden ikäryhmässä koulutustaso on alhaisin.  Heidän 

joukossaan on eniten vähemmän kuin kansakoulun käyneitä ja vähiten 

yliopistotutkinnon tai vastaavan suorittaneita.  Nuorimpien ikäluokassa nämä 

suhteet ovat päinvastaiset.   
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Kuvio 12. Gasel-hankkeen kyselyyn vastanneiden jakautuminen sukupuolen ja 
siviilisäädyn mukaan. 

 

 

Vastanneiden keskuudessa naimisissa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai 

avoliitossa eläminen oli yleisintä.  Miehistä 81 % (316 vastaajaa) ja naisista 56 

% (292 vastaajaa)  eli parisuhteessa. Naimattomia oli miehistä 4 % (15 

vastaajaa) ja naisista 9 % (45 vastaajaa).  Vastanneista ikääntyneistä leskistä 

selkeä enemmistö oli naisia.  Miehistä leskiä oli 7 % (28 vastaajaa) ja naisia 25 

% (132 vastaajaa).  Eronneiden osuus miehistä oli 8 % (30 vastaajaa) ja 

naisista 10 % (54 vastaajaa). (Ks. kuvio 12.) 
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Kuvio 13. Gasel-hankkeen kyselyyn vastanneiden jakautuminen siviilisäädyn ja 
ikäryhmän mukaan. 

 
 
Iän lisääntyessä parisuhteessa elävien osuus vähenee ja leskien osuus kasvaa.  

Parisuhteessa elävistä 36 % (214 vastaajaa) ja leskistä 11 % (17 vastaajaa) 

kuului nuorimpien ikäryhmään.  Yli 85-vuotiasiden ikäryhmään kuului 

parisuhteessa elävistä 5 % (27 vastaajaa) ja leskistä 30 % (47 vastaajaa).  

Eronneet jakautuvat ikäryhmiin parisuhteessa elävien kaltaisesti.  Naimattomat 

jakautuvat ikäryhmiin tasaisimmin. (Ks. kuvio 13.) 
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Kuvio 14. Gasel-hankkeen kyselyyn vastanneiden jakautuminen parisuhteessa 
tai yksin elämisen ja  ikäryhmän mukaan. 

 
 

Tarkasteltaessa vastanneiden jakautumista parisuhteessa ja yksin elämiseen 

ikäryhmittäin havaitaan, että yksin eläjät jakaantuvat kaikkiin ikäryhmiin melko 

tasaisesti. Jokaiseen ikäluokkaan kuuluvista noin 20 % elää yksin. 

Parisuhteessa elävien jakaantuminen ikäryhmiin painottuu selkeästi nuorempiin 

ikäryhmiin. Parisuhteessa elävistä 67 % (401 vastaajaa) on alle 75-vuotiaita. 

(Ks. kuvio 14.) 

 

 

4.8 Tilastolliset menetelmät ja aineiston analysointi 

 

Tilastot sisältävät aineistoa, joka koostuu kvantitatiivisesta tiedosta. 

Havainnollisuuden vuoksi aineisto esitetään yleensä taulukoiden tai 

kuvioiden avulla. Kvantitatiivisen aineiston tulkinnan apuna käytetään 

tunnuslukuja. Tunnuslukujen vertailemiseen käytetyt menetelmät jakaantuvat 

kahteen ryhmään: parametrisiin ja nonparametrisiin menetelmiin. 

Parametriset testit edellyttävät, että aineisto noudattaa normaalijakaumaa. 



80 

 

Nonparemametrinen vertailu voidaan tehdä Pearssonin khii toiseen -testillä, 

joka ei aseta jakaumalla mitään vaatimuksia. Pearssonin khii toiseen -testiä 

käytetään monesti ristiintaulukoinnin yhteydessä osoittamaan eroja 

testisuureen ja teoreettisen jakauman välillä tai osoittamaan todennäköisten 

erojen tilastollisen merkitsevyyden. Tutkimuksessa halutaan arvioida 

yhteyksiä joukossa ja sitä kuinka todennäköistä on, että yhteydet voisivat 

esiintyä sattumalta. Tätä mitataan tilastollisella merkitsevyydellä. 

Tilastolliseen käsittelyyn liittyy tarkoitus minimoida virheelliset 

johtopäätökset, joten tällöin halutaan määritellä testin merkitsevyystaso, joka 

perustuu erehtymisriskin laskemiseen. (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma 1996, 

73-74.) 

 

Analyysin suoritimme SPSS-ohjelman avulla  ristiintaulukoimalla muuttujia ja 

testaamalla erojen tilastollista merkitsevyyttä.  Tilastollista merkitsevyyttä 

testasimme khii toiseen -riippumattomuustestillä. Tätä testiä käytetään, kun 

halutaan tutkia kahden muuttujan keskinäistä riippuvuutta. Ristiintaulukosta 

lasketaan Pearsonin khii toiseen -testisuureen arvo, johon 

riippumattomuuden arvio perustuu. Tässä testissä asettava nollahypoteesi 

on, että muuttujat ovat riippumattomia. Vastahypoteesina on, että muuttujat 

ovat riippuuvaisia toisistaan.  Riippuvuutta määritellään testissä saadulla 

merkitsevyystasolla eli p-arvolla. Jos testissä saadaan pieni p-arvo, 

nollahypoteesi voidaan hylätä ja vastahypoteesi astuu voimaan.  Käytössä 

ovat seuraavat Heikkilän tilastotieteen oppikirjan p-arvot ja nimitykset, joita 

käytämme ilmaisemaan tilastollista merkitsevyyttä: 

 

p≤0,001= tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä 

0,001<p ≤0,01= tulos on tilastollisesti merkitsevä 

0,01<p≤0.05 tulos on tilastollisesti melkein merkitsevä 
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0,05<p≤0,10 tulos on suuntaa antava. (Karjalainen 2010, 220; Tähtinen 

 2011, 65;  Heikkilä 2014, 240.) 
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5 Tulokset 

 

Luvun alussa selvitämme aineistosta alustavasti tutkimiamme tutkimuksemme 

informaatiokäyttäytymisen osatekijöitä.  Tutkimme SPSS:n Frequencies-

toiminnolla havaintojen lukumäärää tiedontarpeiden ja liikuntatietokäytäntöjen 

muuttujien luokassa prosenttifrekvensseinä.  Tämän jälkeen esitämme 

tutkimuksemme merkittävät tulokset taulukkomuodossa ja niiden tilastolliset 

merkittävyydet. Tutkimuksen tulokset on esitelty tutkimuskysymysten 

mukaisesti.  Luvun lopussa kokoamme tutkimuksemme tulokset yhteen. 

 

 

5.1 Alustava tutustuminen liikuntatietokäyttäytymisen osatekijöihin 

 

Liikuntatiedon tarpeita selvitimme kysymyksellä, jossa kysyttiin mistä terveyteen 

liittyvistä aiheista vastaaja kokee tarvitsevansa tietoa.  Kuudesta vaihtoehdosta 

vastaajien tuli valita 1-3 itselleen tärkeintä aihetta.  Vaihtoehdot olivat liikunta, 

ravitsemus ja ruokavalio, tietyn sairauden oireet, tietyn sairauden hoito, tietyn 

sairauden lääkehoito/ tietty lääke sekä tapaturmiin liittyvät aiheet.  Lisäksi 

vastaajan oli mahdollista mainita muu tärkeäksi kokemansa aihe.  Valittavana 

oli myös vaihtoehto: "En koe tarvitsevani tietoa terveyteen liittyvistä aiheista".  

Vastaajista 6 % oli vastannut kysymykseen epäselvästi.  Liikuntaan liittyvä tieto 

oli kolmanneksi yleisin tärkeäksi koettu terveyteen liittyvä aihe.  Kysymykseen 

selkeästi vastanneista 41,5 % koki liikuntaan liittyvän tiedon tärkeäksi.  

Ravitsemus ja ruokavalio oli yleisimmin tärkeäksi koettu aihe (56,5 % koki 

tärkeäksi).  Toiseksi yleisimmin tärkeäksi koettiin tieto sairauksien 

ennaltaehkäisystä (52 %). 
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Liikuntatiedon välttelyä mittasi kyselylomakkeessa kysymys: "Oletteko viimeisen 

kuukauden aikana yrittänyt olla ajattelematta liikuntaa?". Liikunnan 

ajattelemisen välttely merkitsee liikuntatiedon välttelyä, jolloin liikuntaan liittyvän 

tiedon hankintaan ei ryhdytä.  Osa oli jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen 

tai oli vastannut epäselvästi. Kysymykseen selvästi vastanneista 10 % oli 

vältellyt liikuntatietoa. 

 

Liikuntatiedon jakamisen ymmärsimme vastavuoroiseksi toiminnaksi, jossa 

sekä välitetään että saadaan tietoa.  Kyselylomakkeessa liikuntatiedon 

jakamista mittasi kysymys: "Oletteko viimeisen kuukauden aikana jutellut 

muiden kanssa liikuntaan liittyvistä asioista?".  Liikuntatiedon jakaminen on 

hyvin yleinen liikuntatietokäytäntö ikääntyneiden keskuudessa.  Osa ei ollut 

vastannut tähän kysymykseen tai oli vastannut siihen epäselvästi.  

Kysymykseen selkeästi vastanneista 72 % eli lähes kolme neljästä oli jakanut 

liikuntatietoa. 

 

Liikuntatiedonkäytön ymmärsimme toimintaan aktivoitumiseksi, joka näkyy 

liikuntateknologian käyttönä. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme kahta 

vastaajien keskuudessa eniten käytettyä liikuntateknologiaa eli askel- ja 

sykemittaria. Gasel-kyselyn liikuntateknologian käyttöön selvästi vastanneista  

29 % käytti askelmittaria ja 22 % sykemittaria. 

 

 

5.2 Tulosten esittely 

 

Tässä alaluvussa esitämme tutkimuksemme merkittävät tulokset 

taulukkomuodossa ja niiden tilastolliset merkittävyydet. Esittelemme 

tutkimuksen tulokset tutkimuskysymysten mukaisesti yksilöllisiin, sosiaaliseen 

rooliin ja ympäristöllisiin tekijöihin jaoteltuina. 
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5.2.1 Yksilölliset tekijät 

 

Tässä alaluvussa tarkastelemme yksilöllisten tekijöiden yhteyttä liikuntatiedon 

tarpeisiin, välttelyyn, jakamiseen ja käyttöön. Yksilöllisiksi tekijöiksi nimesimme  

koetun terveyden, hallintakäsityksen, minäpystyvyyden ja laiskuuden. 

 
 

Taulukko 3. Vastaajien liikuntatiedon tarve ja koettu terveys. 

Tarvitsen tietoa 

liikunnasta 

Koettu terveys 

erittäin hyvä hyvä kohtalainen huono erittäin huono 

lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 41 51 154 47 148 37 18 30 1 20 

Ei 40 49 172 53 250 63 42 70 4 80 

Yhteensä 81 100 326 100 398 100 60 100 5 100 

 

 

Analyysin mukaan koetun terveydentilan ja liikuntatiedon tarpeiden välillä on 

tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=0,006). Terveytensä erittäin hyväksi 

kokevista puolella oli liikuntatiedon tarpeita (51 %). Liikuntatiedon tarve väheni 

selvästi koetun terveyden huonontuessa.  Kohtalaiseksi terveytensä kokevilla 

liikuntatiedon tarpeita oli 37 %:lla vastaajista ja huonoksi kokevilla 30 %:lla. 

Terveytensä erittäin huonoksi kokevia oli vain viisi henkilöä, mutta neljällä 

heistä ei ollut liikuntatiedon tarpeita. (Ks. taulukko 3.) 

 

 

Taulukko 4. Vastaajien liikuntatiedon välttely ja koettu terveys. 

Yrittänyt olla 

ajattelematta 

liikuntaa 

Koettu terveys 

erittäin hyvä hyvä kohtalainen huono erittäin huono 

lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 4 5 15 5 49 13 14 25 0 0 

Ei 75 95 293 95 329 87 41 75 5 100 

Yhteensä 79 100 308 100 378 100 55 100 5 100 

 

 

Koetun terveydentilan ja liikuntatiedon välttelyn välillä on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä yhteys (p<0,001).  Kun koettu terveydentila heikkeni, liikunnan 
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ajattelemisen välttely lisääntyi selvästi.  Erittäin hyväksi tai hyväksi 

terveydentilansa kokevista vain 5 % oli yrittänyt olla ajattelematta liikuntaa.  

Kohtalaiseksi terveydentilansa kokevista 13 % pyrki välttämään liikunnan 

ajattelemista ja huonoksi terveydentilansa kokevista näin teki jo joka neljäs (25 

%).  Erittäin huonoksi terveydentilansa kokevat käyttäytyivät omalla tavallaan.  

Heistä kukaan ei ilmoittanut yrittäneensä olla ajattelematta liikuntaa. (Ks. 

taulukko 4.) 

 

 

Taulukko 5. Vastaajien liikuntatiedon välttely ja hallintakäsitys. 

Yrittänyt olla ajattelematta 

liikuntaa 

Hallintakäsitys 

Heikko Keskivahva Vahva 

lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 39 16 33 10 11 4 

Ei 201 84 293 90 256 96 

Yhteensä 240 100 326 100 267 100 

 

 

Hallintakäsityksen ja liikuntatiedon välttelyn välillä on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä yhteys (p<0,001).  Hallintakäsityksen lisääntyessä liikunnan 

ajattelemisen vältteleminen väheni.  Heikon eli ulkoisen hallintakäsityksen 

omaavista henkilöistä 16% oli yrittänyt olla ajattelematta liikuntaa, kun taas 

vahvan eli sisäisen hallintakyvyn omaavista niin oli tehnyt vain 4% vastanneista.  

(Ks. taulukko 5.) 

 
 

Taulukko 6. Vastaajien liikuntatiedon välttely ja laiskuus. 

Yrittänyt olla ajattelematta 

liikuntaa 

Laiskuus rajoittaa vapaa-ajan liikkumista 

Kyllä Ei 

lkm % lkm % 

Kyllä 47 13 27 6 

Ei 308 87 400 94 

Yhteensä 355 100 427 100 
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Laiskuuden ja  liikuntatiedon välttelyn välillä  on tilastollisesti merkitsevä yhteys 

( p=0,001).  Laiskuuden kokeminen vapaa-ajan liikkumista rajoittavaksi tekijäksi 

lisäsi liikunnan ajattelemisen välttämistä.  Heistä, jotka kokivat laiskuuden 

rajoittavan vapaa-ajan liikkumista, liikuntaa oli yrittänyt olla ajattelematta 13%.   

Sen sijaan heistä, joille laiskuus ei ollut vapaa-ajan liikkumista rajoittava tekijä, 

liikuntaa oli yrittänyt olla ajattelematta vain 6 % vastanneista. (Ks. taulukko 6.) 

 

 

Taulukko 7. Vastaajien liikuntatiedon jakaminen ja koettu terveys. 

Jutellut muiden 

kanssa liikuntaan 

liittyvistä asioista 

Koettu terveys 

erittäin hyvä hyvä kohtalainen huono erittäin huono 

lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 61 75 252 78 277 69 34 57 1 20 

Ei 20 25 70 22 127 31 26 43 4 80 

Yhteensä 81 100 322 100 404 100 60 100 5 100 

 

 

Koetun terveyden ja liikuntatiedon jakamisen välillä on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä yhteys (p<0,001).  Kun koettu terveydentila heikkeni, liikuntaan 

liittyvän tiedon jakaminen väheni selvästi.  Erittäin hyväksi tai hyväksi 

terveydentilansa kokeneista noin joka kolmas oli jutellut liikuntaan liittyvistä 

aiheista muiden kanssa.  Huonoksi terveyden tilansa kokeneistakin yli puolet 

(57 %) oli jakanut liikuntatietoa.  Erittäin huonoksi terveyden tilansa kokeneista 

vain yksi viidestä (20 %) oli  jutellut liikuntaan liittyvistä aiheista muiden kanssa. 

(Ks. taulukko 7.) 

 

 

Taulukko 8. Vastaajien liikuntatiedon jakaminen ja minäpystyvyys. 

Jutellut muiden 

kanssa 

liikuntaan 

liittyvistä 

asioista 

Tuntenut, ettei kykene hallitsemaan tärkeitä asioita elämässään 

hyvin usein melko usein joskus hyvin harvoin ei koskaan 

lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 5 45 16 57 78 73 229 80 283 68 

Ei 6 55 12 43 29 27 59 20 135 32 

Yhteensä 11 100 28 100 107 100 288 100 418 100 
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Minäpystyvyyden ja liikuntaan liittyvän tiedon jakamisen välillä on merkitsevä 

tilastollinen yhteys (p=0,001).  He, jotka tunsivat että eivät kykene hallitsemaan 

tärkeitä asioita elämässään, jakoivat liikuntaan liittyvää tietoa vähemmän kuin 

he, jotka tunsivat pystyvänsä hallitsemaan tärkeitä asioita elämässään. Yleisintä 

liikuntaan liittyvistä asioista juttelu muiden kanssa oli niiden keskuudessa, jotka 

hyvin harvoin tunsivat etteivät kykenisi hallitsemaan tärkeitä asioita elämässään 

(80 %).  Hyvin usein elämänsä tärkeiden asioiden hallitsemattomuutta kokevista 

45 % oli jutellut muiden kanssa liikuntaan liittyvistä asioista. (Ks. taulukko 8.) 

 
 

Taulukko 9. Vastaajien liikuntatiedon jakaminen ja hallintakäsitys. 

Jutellut muiden kanssa 

liikuntaan liittyvistä 

asioista 

Hallintakäsitys 

Heikko Keskivahva Vahva 

lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 164 62 259 75 210 76 

Ei 99 38 85 25 65 24 

Yhteensä 263 100 344 100 275 100 

 

 

Hallintakäsityksen ja liikuntatiedon jakamisen välillä on merkitsevä tilastollinen 

yhteys (p=0,001).  Hallintakäsityksen kasvaessa toisin sanoen sen muuttuessa 

ulkoisesta kohti sisäistä liikuntaan liittyvän tiedon jakaminen yleistyi.  Heikon eli 

ulkoisen hallintakäsityksen omaavista 62 % ja vahvan eli sisäisen 

hallintakäsityksen omaavista 76 % oli jutellut muiden kanssa liikuntaan liittyvistä 

asioista. (Ks. taulukko 9.) 

 
 

Taulukko 10. Vastaajien liikuntatiedon jakaminen ja laiskuuden kokeminen 
vapaa-ajan liikkumista rajoittavaksi tekijäksi. 

Jutellut muiden kanssa 

liikuntaan liittyvistä asioista 

Laiskuus rajoittaa vapaa-ajan liikkumista 

Kyllä Ei 

lkm % lkm % 

Kyllä 251 68 332 75 

Ei 117 32 109 25 

Yhteensä 368 100 441 100 

 



88 

 
 

Laiskuuden ja liikuntatiedon jakamisen välillä on melkein merkitsevä tilastollinen 

yhteys (p=0,05).  He, jotka eivät kokeneet laiskuutta vapaa-ajan liikkumistaan 

rajoittavaksi tekijäksi olivat jutelleet muiden kanssa enemmän liikuntaan 

liittyvistä asioista kuin he, jotka kokivat laiskuuden olevan vapaa-ajan liikkumista 

rajoittava tekijä.  Kuitenkin laiskuuden kokeneistakin 68 % oli jutellut liikuntaan 

liittyvistä aiheista muiden kanssa. Ei-laiskoista liikuntatietoa oli jakanut lähes 

kolme neljästä (72 %). (Ks. taulukko 10.) 

 
 

Taulukko 11. Vastaajien askelmittarin käyttö ja hallintakäsitys. 

Askelmittarin käyttö 

Hallintakäsitys 

Heikko Keskivahva Vahva 

lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 46 20 98 30 91 35 

Ei 175 77 225 69 167 65 

En osaa sanoa 5 2 4 1 0 0 

Yhteensä 226 100 327 100 258 100 

 

 

Askelmittarin käytöllä ja henkilön hallintakäsityksellä on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä yhteys (p=0,001). Hallintakäsityksen kasvaessa askelmittarin käyttö 

lisääntyi.  Heikon hallintakäsityksen omaavista henkilöistä, askelmittaria käytti 

20 % vastaajista. Vastaajilla joilla oli keskivahva hallintakäsitys, sykemittaria 

käytti 30 % vastaajista. Vahvan hallintakäsityksen omaavista askelmittaria käytti 

35 % vastaajista. (Ks. taulukko 11.) 

 

Askelmittarin käytöllä ja minäpystyvyydellä on suuntaa antava tilastollinen 

yhteys (p=0,090).  Mikäli henkilö koki hallitsevansa asioita elämässään, 

askelmittarin käyttö yleistyi. Jos henkilö koki ongelmia elämänsä 

hallitsemisessa  joskus, hyvin harvoin tai ei koskaan sykemittaria käytti kaikissa 

ryhmissä noin 30 % vastaajista. Sen sijaan ryhmässä, jossa henkilö koki 

elämänsä hallinnan hyvin usein vaikeaksi, askelmittaria ei käyttänyt kukaan 

vastaajista. 
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Taulukko 12. Vastaajien askelmittarin käyttö ja koettu terveydentila. 

Askelmittarin 

käyttö 

Koettu terveys 

erittäin hyvä hyvä kohtalainen huono erittäin huono 

lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 28 37 108 36 89 24 6 11 2 40 

Ei 48 63 192 63 269 74 50 89 3 60 

En osaa 

sanoa 
0 0 3 1 6 2 0 0 0 0 

Yhteensä 76 100 303 100 364 100 56 100 5 100 

 

 

Koetun terveydentilan ja askelmittarin käytön välillä on tilastollisesti merkitsevä 

yhteys (p=0,002). Askelmittarin käyttö väheni selkeästi koetun terveydentilan 

huonontuessa. Terveytensä erittäin hyväksi kokeneissa  askelmittaria käytti 36 

% vastaajista ja terveytensä huonoksi kokeneissa 11 % vastaajista.  

Terveytensä erittäin huonoksi kokevista 40 % käytti askelmittaria, mutta tässä 

ryhmässä oli viisi vastaajaa. (Ks. taulukko 12.) 

 

 

 

Taulukko 13. Vastaajien sykemittarin käyttö ja hallintakäsitys. 

Sykemittarin käyttö 

Hallintakäsitys 

Heikko Keskivahva Vahva 

lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 25 11 65 21 82 32 

Ei 195 87 249 79 173 68 

En osaa sanoa 5 2 3 1 0 0 

Yhteensä 225 100 317 100 255 100 

 

 

Hallintakäsityksellä on tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys myös sykemittarin 

käytön kanssa (p<0,001).  Hallintakäsityksen muuttuessa ulkoisesta sisäiseksi, 

sykemittarin käyttö lisääntyy. Heikon eli ulkoisen hallintakäsityksen omaavista 

sykemittaria käytti 11 % vastaajista kun taas vahvan eli ulkoisen 
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hallintakäsityksen omaavista sykemittaria käytti 32 % vastaajista. (Ks. taulukko 

13.) 

 

 

Taulukko 14. Vastaajien sykemittarin käyttö ja minäpystyvyys. 

Sykemittarin 

käyttö 

Tuntenut, ettei kykene hallitsemaan tärkeitä asioita elämässään 

hyvin usein melko usein joskus hyvin harvoin ei koskaan 

lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 0 0 0 0 23 24 61 24 87 22 

Ei 9 100 27 96 72 75 191 75 297 76 

En osaa 

sanoa 
0 0 1 4 1 1 1 0 5 1 

Yhteensä 9 100 28 100 96 100 253 100 389 100 

 

 

Minäpystyvyydellä ja sykemittarin käytöllä on suuntaa antava yhteys (p =0,081). 

Vastaajat, jotka tuntevat vain joskus, hyvin harvoin tai ei koskaan ongelmia 

elämänsä tärkeiden asioiden hallitsemisessa, käyttivät sykemittaria. Sen sijaan 

vastaajat, jotka kokivat ongelmia hallinnan kanssa, eivät käyttäneet 

sykemittaria. (Ks. taulukko 14.) 

 

 

Taulukko 15.  Vastaajien sykemittarin käyttö ja koettu terveys. 

Sykemittarin 

käyttö 

Koettu terveys 

erittäin hyvä hyvä kohtalainen huono erittäin huono 

lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 28 35 82 28 56 16 6 11 0 0 

Ei 51 65 212 71 292 83 50 89 5 100 

En osaa 

sanoa 
0 0 3 1 5 1 0 0 0 0 

Yhteensä 79 100 297 100 353 100 56 100 5 100 

 

 

Sykemittarin käytön ja koetun terveyden välillä on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä yhteys (p<0,001). Sykemittarin käyttö väheni koetun terveyden 

huonontuessa.  Erittäin hyväksi terveytensä kokevista sykemittaria käytti 35 % 
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vastaajista ja 11 % terveytensä huonoksi kokevista. Terveytensä erittäin 

huonoksi kokevista ei kukaan käyttänyt sykemittaria. Tähän ryhmään kuului viisi 

vastaajaa. (Ks. taulukko 15.) 

 

 

5.2.2 Sosiaaliseen rooliin liittyvät tekijät 

 

Tässä alaluvussa tarkastelemme sosiaaliseen roolin liittyvien tekijöiden yhteyttä 

liikuntatiedon tarpeisiin, välttelyyn, jakamiseen ja käyttöön. Sosiaaliseen rooliin 

liittyviksi tekijöiksi nimesimme sukupuolen, ikäluokan, koulutustason, 

siviilisäädyn sekä yksin asumisen ja parisuhteessa asumisen vertailun. 

 

Sukupuolella ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä liikuntatiedon 

tarpeisiin Liikuntatiedon tarpeita oli kaikista 41,5 % vastaajista. Miehistä 

liikuntatiedon tarpeita on 41,5%:lla ja naisilla 41,6%:lla vastaajista. 

 

Ikäryhmällä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä liikuntatiedon tarpeisiin.  

Lähes kaikissa ikäryhmissä liikuntaan liittyvää tietoa koki tarvitsevansa 41-42 % 

vastaajista.  Vain ikäryhmässä 75-79 -vuotiaat liikuntaan liittyviä tiedontarpeita 

koettiin yleisemmin.  Heistä 44 % koki liikunnan olevan itselleen tärkeää.  

 
 

Taulukko 16. Vastaajien liikuntatiedon tarve ja koulutustaso. 

Tarvitsen 

tietoa 

liikunnasta 

Koulutustaso 

Vähemmän kuin 

kansakoulu 

Kansakoulu tai 

keskikoulu 

Lukio tai 

opistotaso 

Yliopistotutkinto tai 

vastaava 

lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 6 29 223 42 86 42 41 36 

Ei 15 71 304 58 118 58 74 64 

Yhteensä 21 100 527 100 204 100 115 100 

 

 

Koulutustasolla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä liikuntatiedon tarpeisiin 

(p=0.364). Vähemmän kuin kansakoulun käyneet kokivat liikuntatiedon vähiten 



92 

 

tärkeäksi (29 %). Kansa- tai keskikoulun sekä lukio- ja opistotason käyneillä 

liikuntatiedon tarpeet olivat  yhtäläiset eli 42 %.  Koulutustason tästä noustessa 

liikuntatiedon tarpeet vähenivät.  Yliopistotutkinnon tai vastaavan suorittaneilla 

liikuntatiedon  tärkeäksi kokevia oli 36 %. (Ks. taulukko 16.) 

 

Siviilisäädyllä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä liikuntatiedon tarpeisiin. 

Kiinnostavaa kuitenkin on se, että sekä parisuhteessa elävistä että 

naimattomista liikuntatiedon tarpeita oli 43 %:lla.  Myöskin eronneista ja leskistä 

liikuntatiedon tarpeita kokevia oli molemmista 37 % :lla.  

 

Sukupuolen ja liikuntatiedon välttelyn välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä. Miehet välttelivät liikuntatietoa hieman enemmän kuin naiset.  Miehistä 

11 % ja naisista 9 % oli yrittänyt olla ajattelematta liikuntaa. 

 

Koulutustason ja liikuntatiedon välttelyn välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä.  Kaikilla koulutustasoilla noin 10 % vastanneista oli yrittänyt olla 

ajattelematta liikuntaa viimeisen kuukauden aikana. 

 
 

Taulukko 17. Vastaajien liikuntatiedon välttely ja ikäryhmä. 

Yrittänyt olla 

ajattelematta 

liikuntaa 

Ikäryhmä 

64-69 70-74 75-79 80-84 85-> 

lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 17 6 29 12 8 6 12 11 14 20 

Ei 255 94 210 88 125 94 99 89 55 80 

Yhteensä 272 100 239 100 133 100 111 100 69 100 

 

 

Vastanneiden ikäryhmän ja liikuntatiedon välttelyn välillä on tilastollisesti 

merkitsevä yhteys ( p=0.003 ).  Liikuntatiedon välttely lisääntyi pääsääntöisesti 

iän lisääntyessä. Ikäryhmässä 64-69-vuotiaat liikuntatietoa vältteli 6% 

vastaajista kun taas 85 vuotta täyttäneistä liikuntatietoa vältteli 20%  vastaajista. 

Poikkeuksen tekevät 70-74 -vuotiaat, joiden keskuudessa välttely oli kahta 
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seuraavaksi vanhempaa ikäryhmää  yleisempää ja liikuntatietoa vältteli 12% 

vastaajista. (Ks. taulukko 17.) 

 

 

Taulukko 18. Vastaajien liikuntatiedon välttely ja siviilisääty. 

Yrittänyt olla 

ajattelematta 

liikuntaa 

Siviilisääty 

parisuhteessa naimaton leski eronnut 

lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 51 9 6 11 22 16 4 5 

Ei 499 91 50 89 116 84 76 95 

Yhteensä 550 100 56 100 138 100 80 100 

 

 

Siviilisäädyn ja liikuntatiedon välttelyn välillä on melkein merkitsevä yhteys 

(p=0.047).  Parisuhteessa ja naimattomina elävistä noin 10 % oli yrittänyt olla 

ajattelematta liikuntaa.  Selvästi yleisintä liikunnan ajattelemisen välttäminen oli 

leskien keskuudessa. Heistä 16 % oli yrittänyt olla ajattelematta liikuntaa 

viimeisen kuukauden aikana.  Eronneista vain 5 % oli yrittänyt olla ajattelematta 

liikuntaa. (Ks. taulukko 18.) 

 

Sukupuolen ja liikuntaan liittyvän tiedon jakamisen välillä ei ole tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä (p=0.117). Liikuntatiedon jakaminen on yleistä sekä 

miesten että naisten keskuudessa. Naisten keskuudessa liikuntatiedon 

jakaminen on vielä yleisempää kuin miesten keskuudessa.  Naisista 74 % eli 

kolme neljästä ja miehistäkin 69  % oli jutellut liikuntaan liittyvistä aiheista 

muiden kanssa. 

 

Tiettyyn ikäryhmään kuulumisen ja liikuntatiedon jakamisen välillä ei ole 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.  Yleisintä liikuntaan liittyvistä asioista muiden 

kanssa juttelu oli keskimmäisessä ikäluokassa eli 75-79 -vuotiaiden 

keskuudessa. Heistä 77 % oli jakanut liikuntatietoa.  Selvästi vähiten 

liikuntatietoa jakoivat vanhimmat eli yli 85-vuotiaat.  Heistäkin kuitenkin 61 % oli 

jutellut muiden kanssa liikuntaan liittyvistä aiheista.  
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Taulukko 19. Vastaajien liikuntatiedon jakaminen ja koulutustaso. 

Jutellut muiden 

kanssa 

liikuntaan 

liittyvistä 

asioista 

Koulutustaso 

Vähemmän kuin 

kansakoulu 

Kansakoulu tai 

keskikoulu Lukio tai opistotaso 

Yliopistotutkinto tai 

vastaava 

lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 8 42 386 72 153 74 77 69 

Ei 11 58 148 28 53 26 34 31 

Yhteensä 19 100 534 100 206 100 111 100 

 

 

Koulutustason ja liikuntatiedon jakamisen välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä (p=0,129). Vähiten liikuntatietoa jakoivat vähiten koulutetut.  Heistäkin 

liikuntatietoa jakoi kuitenkin 42 %. Kansa- tai keskikoulun käyneet ja lukio tai 

opistotason verran opiskelleet jakoivat liikuntatietoa suunnilleen 

samantasoisesti ja liikuntaan liittyvistä aiheista muiden kanssa juttelu oli heidän 

keskuudessaan hyvin yleistä (72 % ja 74 %).  Koulutuksen lisääntyessä 

liikuntatiedon jakaminen väheni hieman; yliopistotutkinnon tai vastaavan 

suorittaneista 69 % oli jutellut muiden kanssa liikuntaan liittyvistä aiheista. (Ks. 

taulukko 19.) 

 

Siviilisäädyllä ja liikuntatiedon jakamisella on tilastollisesti  suuntaa antava 

yhteys (p=0.093).  Naimattomat jakoivat liikuntatietoa vähiten (66 %).  Muissa 

siviilisäädyissä liikuntaan liittyvistä aiheista juttelu oli lähes yhtä yleistä (72-73 

%).  

 

 

Taulukko 20. Vastaajien askelmittarin käyttö ja sukupuoli. 

Askelmittarin käyttö 

Sukupuoli 

Mies Nainen 

lkm % lkm % 

Kyllä 82 24 153 33 

Ei 262 75 304 66 

En osaa sanoa 4 1 5 1 

Yhteensä 348 100 462 100 
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Sukupuolen ja askelmittarin käytön välillä on tilastollisesti melkein  merkitsevä 

yhteys (p=0,012). Miehistä askelmittaria oli käyttänyt 24 % vastaajista ja 

naisista 33 % vastaajista. (Ks. taulukko 20.) 

 
 

Taulukko 21. Vastaajien sykemittarin käyttö ja sukupuoli. 

Sykemittarin käyttö 

Sukupuoli 

Mies Nainen 

lkm % lkm % 

Kyllä 94 27 78 17 

Ei 251 72 365 81 

En osaa sanoa 3 1 5 1 

Yhteensä 348 100 448 100 

 

 

Sukupuolen ja sykemittarin käytön välillä on tilastollisesti merkitsevä yhteys 

(p=0,005). Naisista sykemittaria käytti 17 % vastaajista ja miehistä 27 % 

vastaajista. (Ks. taulukko 21.) 

 

 

Taulukko 22. Vastaajien askelmittarin käyttö ja ikäryhmä. 

Askelmittarin 

käyttö 

Ikä 

64-69 70-74 75-79 80-84 85-> 

lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 95 35 76 33 37 28 19 18 5 8 

Ei 176 65 157 67 89 67 82 80 58 92 

En osaa 

sanoa 
0 0 0 0 7 5 2 2 0 0 

Yhteensä 271 100 233 100 133 100 103 100 63 100 

 

 

Askelmittarin käytön ja ikäryhmän välillä on erittäin merkitsevä tilastollinen 

yhteys (p<0,001).  Askelmittarin käyttö väheni iän lisääntyessä.  Ikäryhmässä 

64-69 -vuotiaat askelmittaria käytti 35 % vastaajista.  Ikäryhmässä 75-79 -

vuotiaatkin askelmittaria käyttö oli vielä melko yleistä, sillä useampi kuin joka 

neljäs tähän ikäryhmään kuuluvista (28 %) ilmoitti käyttävänsä sitä.  
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Vanhimpien eli yli 85-vuotiaiden ikäryhmässä askelmittaria käytti vain 8 % 

vastanneista. (Ks. taulukko 22.) 

 
 

Taulukko 23. Vastaajien sykemittarin käyttö ja ikäryhmä. 

Sykemittarin 

käyttö 

Ikä 

64-69 70-74 75-79 80-84 85-> 

lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 80 30 53 23 21 17 9 9 4 6 

Ei 190 70 176 77 97 78 90 89 60 94 

En osaa 

sanoa 
0 0 0 0 6 5 2 2 0 0 

Yhteensä 270 100 229 100 124 100 101 100 64 100 

 

 

Sykemittarin käytön ja ikäryhmän välillä on erittäin merkitsevä yhteys (p<0.001). 

Sykemittarin käyttö vähentyi vastaajien keskuudessa mitä iäkkäämmästä 

vastaajasta oli kyse. Ikäryhmässä 64-69-vuotiaat sykemittaria käytti 30 % 

vastaajista kun taas 85-vuotta täyttäneistä sitä käytti 6 %. (Ks. taulukko 23.) 

 

 

Taulukko 24. Vastaajien askelmittarin käyttö ja koulutustaso. 

Askelmittarin 

käyttö 

Koulutustaso 

Vähemmän kuin 

kansakoulu 

Kansakoulu tai 

keskikoulu 

Lukio tai 

opistotaso 

Yliopistotutkinto tai 

vastaava 

lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 3 18 115 24 76 39 37 33 

Ei 13 76 356 75 118 61 75 67 

En osaa 

sanoa 
1 6 6 1 1 1 0 0 

Yhteensä 17 100 477 100 195 100 112 100 

 

 

Koulutuksella on tilastollisesti merkitsevä yhteys askelmittarin käyttöön (p= 

0,001).  Koulutustason nousu lisäsi askelmittarin käyttöä.  Vähemmän kuin 

kansakoulun käyneistä vastaajista 18 % käytti askelmittaria. Lukio- tai 

opistotason koulutuksen suorittaneista 39 % käytti askelmittaria ja yliopiston tai 

vastaavan koulutuksen käyneistä 33 % vastaajista käytti askelmittaria. (Ks. 

taulukko 24.) 
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Taulukko 25. Vastaajien sykemittarin käyttö ja koulutustaso. 

Sykemittarin 

käyttö 

Koulutustaso 

Vähemmän kuin 

kansakoulu 

Kansakoulu tai 

keskikoulu 

Lukio tai 

opistotaso 

Yliopistotutkinto tai 

vastaava 

lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 1 6 78 17 60 31 30 27 

Ei 14 88 384 82 132 68 81 73 

En osaa 

sanoa 
1 6 6 1 1 1 0 0 

Yhteensä 16 100 468 100 193 100 111 100 

 

 

Koulutustasolla on erittäin merkitsevä yhteys sykemittarin käytön kanssa 

(p<0,001). Sykemittarin käyttö lisääntyi koulutustason kasvaessa lukio- ja 

opistotason koulutukseen saakka. Vastaajista, jotka olivat käyneet vähemmän 

kuin kansakoulun, sykemittaria käytti 7 %. Lukio- tai opistotason käyneistä 

sykemittaria käytti 31 % ja yliopistotutkinnon tai vastaavan suorittaneista 

sykemittaria käytti 27 % vastaajista. (Ks. taulukko 25.) 

 

Siviilisäädyllä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä askelmittarin käyttöön 

(p=0,504). Parisuhteessa elävistä 31 % naimattomista 26 %, leskistä 25 % ja 

eronneista 24 % käytti askelmittaria. Tarkasteltaessa parisuhteessa ja yksin 

elävien askelmittarin käyttöä saadaan suuntaa antava tilastollinen yhteys 

(p=0,087).  Parisuhteessa elävistä 31 % ja yksin elävistä 25 % oli käyttänyt 

askelmittaria. 

 
 

Taulukko 26. Vastaajien sykemittarin käyttö ja siviilisääty. 

Sykemittarin 

käyttö 

Siviilisääty 

parisuhteessa naimaton leski eronnut 

lkm % lkm % lkm % lkm % 

Kyllä 136 25 6 12 16 12 13 18 

Ei 398 74 44 86 110 85 58 81 

En osaa sanoa 3 1 1 2 3 2 1 1 

Yhteensä 537 100 51 100 129 100 72 100 
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Siviilisäädyllä ja sykemittarin käytöllä on tilastollisesti merkitsevä yhteys 

(p=0,008). Parisuhteessa elävistä käyttivät sykemittaria yleisimmin (25 %). 

Naimattomat ja lesket käyttivät sykemittaria heitä huomattavasti vähemmän, 

mutta keskenään yhtäläisesti; sekä naimattomista että leskistä 12 %  käytti 

sykemittaria. Eronneista sykemittaria käytti 18% vastaajista. (Ks. taulukko 26.) 

 

 

Taulukko 27. Vastaajien sykemittarin käyttö ja parisuhteessa/ yksin eläminen. 

Sykemittarin käyttö 

parisuhteessa yksin elävä 

lkm % lkm % 

Kyllä 136 25 35 14 

Ei 398 74 212 84 

En osaa sanoa 3 1 5 2 

Yhteensä 537 100 252 100 

 

 

Parisuhteessa tai yksin asumisella ja sykemittarin käytöllä on erittäin merkitsevä 

tilastollinen yhteys (p<0,001). Parisuhteessa elävistä 25 % käytti sykemittaria.  

Yksin asuvista sen sijaan sykemittaria käyttävien osuus oli huomattavasti 

pienempi, vain 14 % yksin asuvista käytti sykemittaria.  (Ks. taulukko 27.) 

 

 

5.2.3 Ympäristöllisiin seikkoihin liittyvät tekijät 

 

Tässä alaluvussa tarkastelemme ympäristöllisiin seikkoihin liittyvien tekijöiden 

yhteyttä liikuntatiedon tarpeisiin, välttelyyn, jakamiseen ja käyttöön. 

Ympäristöllisiin seikkoihin liittyviksi tekijöiksi määrittelimme huonot 

kulkuyhteydet liikuntapaikoille, vuodenajan talvi ja sopivan ryhmän puutteen. 
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Taulukko 28. Vastaajien liikuntatiedon välttely ja sopivan ryhmän puute. 

Yrittänyt olla ajattelematta 

liikuntaa 

Sopivan ryhmän puute rajoittaa vapaa-ajan liikkumista 

Kyllä Ei 

lkm % lkm % 

Kyllä 24 16 49 8 

Ei 128 84 578 92 

Yhteensä 152 100 627 100 

 

 

Sopivan ryhmän puutteella  ja  liikuntatiedon välttelyn välillä on tilastollisesti 

merkitsevä yhteys (p=0,002).  Sopivan ryhmän puutteen vapaa-ajan liikkumista 

rajoittavaksi tekijäksi kokeneista 16 % oli yrittänyt olla ajattelematta liikuntaa.  

Niistä vastaajista, joiden mielestä sopivan ryhmän puute ei rajoita vapaa-ajan 

liikkumista vain 8 % oli yrittänyt olla ajattelematta liikuntaa. (Ks. taulukko 28.) 

 

 

Taulukko 29. Vastaajien liikuntatiedon välttely ja vuodenajat (talvi) vapaa-ajan 
liikkumista rajoittavana tekijänä. 

Yrittänyt olla ajattelematta 

liikuntaa 

Rajoittaako vuodenajat (talvi) vapaa-ajan liikkumista 

Kyllä Ei 

lkm % lkm % 

Kyllä 26 15 48 8 

Ei 148 85 550 92 

Yhteensä 174 100 598 100 

 

 

Vuodenajoilla (talvi) liikuntaa rajoittavana tekijänä ja liikuntatiedon välttelyllä on 

tilastollisesti merkitsevä yhteys (p =0,006). Vastaajat jotka olivat vältelleet 

liikuntatietoa, niin myös vuodenajat rajoittavat heidän liikkumistaan. Vastaajista 

15 % vältteli liikuntatietoa ja samalla koki, että vuodenajat rajoittavat liikkumista. 

(Ks. taulukko 29.)   

 

Vuodenajoilla liikuntaa rajoittavana tekijänä ja askelmittarin käytöllä on 

tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=0,001). Mikäli vuodenajat rajoittavat 

liikkumista niin sykemittari käytti 19 % vastaajista ja 79 % vastaajista ei 

käyttänyt. Myös vuodenajoilla ja sykemittarin käytöllä on erittäin merkitsevä 
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tilastollinen yhteys (p<0,001). Mikäli vuodenajat rajoittavat liikkumista, 

sykemittaria käyttää 9 % ja ei käytä 90 % vastaajista. 

 

Askelmittarin käytöllä ja huonolla kulkuyhteyksillä liikuntapaikoille on melkein 

merkitsevä yhteys (p=0,044). Huonoilla kulkuyhteyksillä ja sykemittarin käytöllä 

on taas suuntaa antava yhteys (p=0,060). Tiedontarpeilla ja sopivan ryhmän 

puutteella on suuntaa antava yhteys (p=0,087) ja tiedontarpeilla vuodenajoilla 

melkein merkitsevä yhteys (p=0,016). 

 

Tiedonjakamisella ja vuodenajoilla on  puolestaan tilastollisesti merkitsevä 

yhteys  p=0,001. Mikäli vuodenajat rajoittavat liikkumista, liikuntaan liittyvistä 

aiheista juttelee 61 % vastaajista. 

 

 

5.3 Ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymiseen liittyvät muuttujat 

 

Ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymiseen liittyvien muuttujien selvittämiseksi 

kokosimme taulukkoon 29 yhteenvedon tutkimuksemme tuloksista.  Otimme 

mukaan erittäin merkitsevät (EM), merkitsevät (M), melkein merkitsevät (MM) 

sekä suuntaa antavat (SA) tilastolliset yhteydet. 
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Taulukko 30. Yhteenveto liikuntatietokäyttäytymiseen liittyvistä muuttujista. 

Muuttuja Liikuntatiedon 

tarve välttely jakaminen käyttö: 

askelmittari, 

sykemittari 

 

Yksilölliset 

tekijät 

Koettu terveys M EM EM M, EM 

Hallintakäsitys  EM M EM, EM 

Minäpystyvyys MM  M SA, SA 

Laiskuus MM M MM  

Sosiaaliseen 

rooliin liittyvät 

tekijät 

Sukupuoli    MM, M 

Ikä  M  EM, EM 

Koulutus    M, EM 

Siviilisääty  MM SA ---, M 

Parisuhde / 

yksin asuminen 

    

 

SA, EM 

Ympäristölliset 

tekijät 

Ryhmän puute SA M   

Vuodenajat MM M M M, EM 

Kulkuyhteydet    MM, SA 

 

 

EM =Erittäin merkitsevä tilastollinen yhteys, p≤0,001 

M = Merkitsevä tilastollinen yhteys, 0,001<p ≤0,01 

MM = Melkein merkitsevä tilastollinen yhteys, 0,01<p≤0.05 

SA = Suuntaa antava tilastollinen yhteys 0,05<p≤1 

 

Yksilöllisistä tekijöistä merkittävimmin liikuntatietokäyttäytymiseen liittyivät 

koettu terveys ja hallintakäsitys. Koetulla terveydellä on erittäin merkitsevä 

yhteys ikääntyneiden liikuntatiedon välttelyyn, jakamiseen ja sykemittarin 

käyttöön. Hallintakäsityksellä taas oli erittäin merkitsevä yhteys ikääntyneiden 

liikuntatiedon välttelyyn ja syke- ja askelmittarin käyttöön.  Ikääntyneiden 
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sosiaaliseen rooliin liittyvistä tekijöistä merkittävimmin 

liikuntatietokäyttäytymiseen suhteutui vastaajan ikäryhmä. Ikäryhmällä on 

merkitsevä yhteys liikuntatiedon välttelyyn ja erittäin merkitsevä yhteys askel- ja 

sykemittarin käyttöön. Ympäristöllisistä tekijöistä ikääntyneiden 

liikuntatietokäyttäytymiseen liittyi merkittävimmin vuodenajat eli talvi. Tällä oli 

yhteyttä liikuntatiedon jakamiseen, välttelyyn ja askel- ja sykemittarin käyttöön. 

Myös liikuntatiedontarpeisiin vuodenajoilla on melkein merkitsevä yhteys. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella useat tekijät liittyvät ikääntyneiden 

liikuntatietokäyttäytymiseen. Tässä tutkimuksessa vahvimmaksi nousivat 

yksilölliset tekijät ja näistä koettu terveys ja  henkilön hallintakäsitys. Myös 

ympäristön ja sosiaalisen roolin suhteeesta liikuntakäyttäytymiseen saatiin 

viitteitä siviilisäädyn ja vuodenaikojen osalta. (Ks. taulukko 30.) 
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6 Pohdinta 

 

Tässä luvussa esitämme tutkimuksemme kontribuution tieteelle ja käytäntöön. 

Aluksi tarkennamme saamiemme tulosten perusteella luomaamme 

ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymistä kuvaavaa mallia. Reflektoimme 

tutkimuksemme tuloksia myös aiempiin tutkimustuloksiin. Tämän jälkeen 

esittelemme tulostemme perusteella luomamme yleisluontoiset profiilit 

ikääntyneestä liikuntatiedon tarvitsijasta, välttelijästä, jakajasta ja käyttäjästä.  

Profiilit voivat toimia apuna käytännön työssä erilaisen terveyteen liittyvän 

viestinnän suunnittelussa ja terveystiedon räätälöinnissä. Lopuksi pohdimme 

tutkimuksemme luotettavuutta ja esitämme jatkotutkimusehdotuksia. 

 
 

6.1 Ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymisen mallin tarkistaminen 

 

Tutkimuksemme tulosten perusteella tarkistimme laatimaamme ikääntyneiden 

liikuntatietokäyttäytymisen mallia (ks. kuvio 7).  Tässä tutkimuksessa 

ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymiseen vahvasti vaikuttavaksi tekijäksi 

nousivat yksilölliset tekijät.  Yksilöllisiin tekijöihin kuuluivat koettu terveys, 

hallintakäsitys, minäpystyvyys ja laiskuus.  Tulostemme mukaisesti korostimme 

mallissamme yksilökohtaisten tekijöiden merkitystä.  Lisäksi tarkensimme 

tiedontarpeiden merkitsevän liikuntatiedontarpeita. (Ks. kuvio 14). 
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Kuvio 14. Tarkennettu ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymisen malli. 

 

 

Savolaisen informaatiokäytäntöjen mallissa (2008) yksilölliset tekijät voi 

ymmärtää henkilön elämismaailmaan sisältyviksi henkilökohtaisiksi 

kokemuksiksi.  Tutkimukseemme valituista yksilökohtaisista muuttujista 

erityisesti koettu terveys kuvaa ikääntyneen elämismaailmaa liikuntatiedon 

kontekstissa.  Lähtökohtainen oletuksemme oli, että informaatiokäyttäytyminen 

käynnistyy motiiveista, jotka liittyvät henkilön kontekstisidonnaisiin 

tiedontarpeisiin.  Tutkimuksemme mukaan yksilölliset tekijät toimivat niin 

liikuntatietokäyttäytymistä aikaansaavina kuin myös estävinä tekijöinä. Näin 

ollen tutkimuksemme yksilölliset tekijät voi ymmärtää  kuuluvan Wilsonin (1997) 
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informaatiokäyttäytymisen yleisen mallin kuvaamiin sekä aktivoiviin 

mekanismeihin (etenkin hallintakäsitys ja minäpystyvyys) että väliintuleviin 

muuttujiin. 

 

 

6.2 Tulosten reflektointi aiempiin tutkimuksiin 

 

Seuraavaksi teemme yhteenvedon saaduista tuloksista. Käymme tulokset läpi 

tutkimuskysymyksittäin. Samalla reflektoimme tutkimustuloksiamme aiempiin 

tutkimuksiin.  

 

 

6.2.1 Yksilöllisten tekijöiden yhteys ikääntyneiden 

liikuntatietokäyttäytymiseen 

 

Tutkimuksessamme yksilöllisiksi tekijöiksi määritimme koetun terveyden, 

hallintakäsityksen, minäpystyvyyden ja laiskuuden. Liikuntatiedon tarpeisiin oli 

koetulla terveydellä tilastollisesti merkitsevä yhteys. Terveytensä erittäin hyväksi 

kokevista puolella (51 %) oli liikuntatiedon tarpeita.  Liikuntatiedon tarve väheni 

selvästi koetun terveyden huonontuessa. Terveytensä erittäin huonoksi kokevia 

oli vain viisi henkilöä, mutta neljällä heistä ei ollut liikuntatiedon tarpeita. 

Fyysisellä aktiivisuudella ja koetulla terveydellä on todettu olevan yhteys 

(Leinonen, 2003). Tämän voisi olettaa myös heijastuvan liikuntatiedon tarpeisiin 

ja tällä voi olla yhteys liikuntatiedon välttelyyn. 

 

Liikuntatiedon välttelyn kanssa yksilöllisistä tekijöistä tilastollisesti merkitseviä 

yhteyksiä ilmeni olevan hallintakäsityksellä, koetulla terveydellä ja laiskuudella.  
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Näistä erittäin merkittävä tilastollinen yhteys oli koetun terveyden sekä 

hallintakäsityksen ja liikuntatiedon välttelyn välillä. 

 

Johnsonin (2014, 711; 714) huomio siitä, että kohtalon armoille jättäytyminen ja 

onnekkaisiin sattumuksiin luottaminen johti terveystiedon välttelyyn tulu esille 

myös tässä tutkimuksessa. Erittäin merkitseväksi liikuntatiedon välttelyyn 

liittyväksi tekijäksi tutkimuksessamme ilmenneen hallintakäsityksen tarkastelu 

paljasti sen, että ulkoisen hallintakäsityksen omaavat välttelivät liikuntaan 

liittyvää tietoa selvästi enemmän (16 %) kuin sisäisen hallintakäsityksen 

omaavat, joista liikuntatietoa vältteli vain 4 %. Toisin sanoen ikääntyneet, jotka 

eivät elämässään usko omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa välttelivät 

liikuntatietoa kun taas ikääntyneet, jotka uskovat voivansa itse vaikuttaa 

elämäänsä hankkivat liikuntatietoa. 

 

Johnsonin mainitsi terveystiedon välttelyyn johtavaksi yksilölliseksi piirteeksi 

myös laiskuuden. Tämä tuli esille myös tässä tutkimuksessa ikääntyneiden 

liikuntatiedon välttelyssä. Laiskuudella oli tilastollisesti merkitsevä y teys 

liikuntatiedon välttelyyn.  aiskuus on  o nsonin mukaan seurausta siitä, että 

tiedon ankintaan ei kuluteta paljonkaan voimavaroja ja siitä, että vaikeudet 

toimivat pelotteina, jolloin on elmien selvittäminen viivästyy.  Laiskuus liittyy 

 o nsonin mukaan  allintakäsitykseenkin, sillä laiskuuden mielentilassa 

 yväksytään jättäytyminen ko talon armoille. (Johnson 2014, 712-714.) 

 

Sairasen ja Savolaisen (2008, 93-95) mukaan pääsyy terveysin ormaation 

välttämiseen on se, että ei  aluta ko data kielteisiä tunteita, jotka saattaisivat 

 erätä tiedon ankinnan seurauksena.  Tällä syyllä selittyy varmasti sekä 

ikääntyneiden liikuntatietokontekstissa laiskuuden että koetun terveydentilan ja 

liikuntatiedon välttelyn tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys.  Kun koettu 

terveydentila heikkeni ja kun laiskuus koettiin vapaa-ajan liikkumista 
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rajoittavaksi tekijäksi, liikuntatiedon välttely lisääntyi selvästi.   oidaan tulkita, 

että tietoa liikunnan terveellisyydestä ei  aluta ajatella ehkä siitä syystä että 

tiedon seurauksena tulisi syyllinen olo omasta laiskuudesta ja 

liikkumattomuudesta sekä muita negatiivisia tunteita. 

 

Liikuntatiedon jakamisella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys kaikkien 

yksilöllisten tekijöiden kanssa. Koetulla terveydellä sekä hallintakäsityksellä 

tilastollinen yhteys oli erittäin merkitsevä, minäpystyvyydellä merkitsevä ja 

laiskuudella melkein merkitsevä. Nämä tulokset vahvistavat aiemmissa tiedon 

saamisen ja jakamisen tutkimuksissa ilmenneitä huomioita.  Esimerkiksi 

Erderlez (1999) tunnisti erilaisia tietoon törmäämistyyppejä nimeten heidät 

muun muuassa ei-törmääjiksi (non-encounterers) ja supertörmääjiksi (super-

encounterers). Ei-törmääjät eivät kyenneet palauttamaan mieleensä yhtään 

tietoon törmäämiskokemusta, kun taas super-törmääjät mielsivät tietoon 

törmäämisen tiedonhankintansa tärkeäksi elementiksi. (Erdelez, 1999, 26) 

Samansuuntaisesti näyttäisivät tutkimuksemme mukaan yksilöön liittyvät tekijät 

liittyvän merkittävästi myös informaatiomaaperän muodostumiseen ja tiedon 

jakamiseen.  Tutkimuksemme mukaa eniten liikuntatietoa jakaa hyväksi 

terveytensä kokeva ja ulkoisen hallintakäsityksen omaava ikääntynyt.  Hänelle 

on luontevaa ja mieluisaa jakaa liikuntaan liittyvää tietoa ja hän kokee, että 

tiedolla ja teoilla voi vaikuttaa terveyteensä.  Hän myös voi myös toimia siltana 

uuden tiedon leviämisessä erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin.  

Liikuntatiedon käytöllä oli yksilöllisistä tekijöistä  tilastollisesti  erittäin merkitsevä 

yhteys hallintakäsityksen ja koetun terveyden kanssa.  Minäpystyvyydellä ilmeni 

olevan suuntaa antava yhteys sekä askelmittarin että sykemittarin käytön 

kanssa. 
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Hallintakäsityksellä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys molempien 

liikuntateknologioiden käyttöön. Hallintakäsityksen muuttuessa ulkoisesta 

sisäiseksi molempien liikuntateknologioiden käyttö lisääntyi. Henkilöt, jotka 

haluavat ottaa vastuuta omasta kohtalostaan, seuraavat liikuntasuorituksiaan ja 

huolehtivat näin omasta terveydestään. Saman tyyppisiä tuloksia saatiin myös 

toisesta psykologisesta tekijästä eli minäpystyvyydestä. Mikäli henkilö koki 

hallitsevansa tärkeitä asioita elämässään, liikuntateknologioiden käyttö lisääntyi. 

Mikäli henkilöt kokivat hyvin usein vaikeuksia hallita elämäänsä, he eivät 

käyttäneet syke- tai askelmittaria ollenkaan. Johtopäätöksenä siis voisi todeta, 

että henkilöiden käsitys siitä voivatko he vaikuttaa omaan elämäänsä, heijastuu 

tämän tutkimuksen mukaan myös vahvasti liikuntateknologian käyttöön. Myös 

Pálsdóttir (2005) esitti väitöskirjassaan, että informaatiokäyttäytyminen ja 

minäpystyvyyskäsitys liittyvät olennaisesti terveyskäyttäytymiseen. Myös 

Rotterin soveltavissa tutkimuksissa on saatu hallintakäsityksen suhteen 

samankaltaisia tuloksia (Rotter 1954; tässä Järvikoski 1994, 100).  Sisäisen 

hallintakäsityksen omaavat tuntevat olevansa vastuussa omasta toiminnastaan 

ja ryhtyvät todennäköisesti toimiin, mikäli terveyteen kohdistuu uhkia. 

 

Askel- ja sykemittarin käytöllä ja koetulla terveydellä oli tilastollisesti merkitsevä 

ja erittäin merkitsevä yhteys. Mikäli henkilö kokee terveytensä hyväksi, hän 

käyttää todennäköisemmin liikuntateknologiaa. Terveytensä erittäin huonoksi 

kokevista kukaan ei käyttänyt sykemittaria, mutta toisaalta pari vastaajaa tästä 

ryhmästä käytti askelmittaria. Johtopäätöksenä voisi esittää, että hyväksi 

terveytensä kokevat käyttävät liikuntateknologiaa ja huonoksi kokevat eivät. 

Tässäkin mahdollisesti korostuu aiemmin mainittu seikka, että fyysinen 

aktiivisuus vaikuttaa terveyteen (Leinonen, 2003).  Niemelä ym. (2012, 212) 

huomauttavat myös, että tiedonkäyttö voi motivoida ikääntyneitä pysymään 

aktiivisina.  Ajangon (2012, 72) mukaan harjoittelun systemaattisuus ja 

säännöllisyys lisääntyi sykemittarin käytön myötä. Tässä tutkimuksessa 
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ymmärtämämme ikääntyneiden liikuntatiedon käyttö, joka on saanut aikaan 

toimintaan aktivoitumista terveysteknologian käytön muodossa saattaisi olla 

aktiivisuuteen motivoivaa tiedonkäyttöä. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella yksilölliset tekijät liittyvät ikääntyneiden 

liikuntatietokäyttäytymiseen. Erityisesti hyväksi koetulla terveydellä ja sisäisellä 

hallintakäsityksellä oli positiivinen vaikutus liikuntatietokäyttäytymiseen.  Lisäksi 

tutkimuksessamme ilmi tulleilla varsinkin ikääntyneiden liikuntatiedon välttelyyn 

liittyvillä yksilöllisillä tekijöillä on yhteneväisyyttä useisiin luvussa kolme 

esiteltyihin tiedon välttelyn teorian ja terveystiedon välttelyn tutkimuksen 

esittämiin seikkoihin. Myös liikuntatiedon jakamiseen ikääntyneiden yksilölliset 

tekijät liittyvät merkittävästi. 

 

 

6.2.2 Sosiaaliseen rooliin liittyvien tekijöiden yhteys ikääntyneiden  

liikuntatietokäyttäytymiseen 

 

Sosiaaliseen rooliin liittyvät tekijät tutkimuksessamme ovat sukupuoli, ikäryhmä, 

koulutustaso, siviilisääty sekä parisuhteessa asuminen verrattuna yksin 

asumiseen.  Näistä siviilisäädyllä ilmeni olevan eniten tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymiseen. 

 

Liikuntatiedon tarpeilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä minkään 

sosiaaliseen rooliin liittyvän tekijän kanssa.  Tutkimuksemme tulos eroaa tässä 

suhteessa aiemmista terveystiedon tarpeita käsitelleistä tutkimuksista. 

Esimerkiksi sukupuolella ei tutkimuksessamme ilmennyt olevan tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä liikuntatiedon tarpeisiin vaan miehillä ja naisilla 

liikuntatiedon tarpeita oli samantasoisesti. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

(esimerkiksi Eriksson-Backa, 2009) naiset olivat osoittautuneet miehiä 
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aktiivisemmiksi terveystiedon hakijoiksi. Luultavasti liikuntatieto asemoituu 

tiedontarpeen kokemiseen hieman eri tavalla kuin terveystieto, koska se on eri 

tavalla läsnä ihmisten arjessa. 

 

Myöskään koulutuksella ei tutkimuksessamme ollut tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä liikuntatiedon tarpeisiin. Toisaalta vähemmän kuin kansakoulun 

käyneet kokivat liikuntatiedon vähiten tärkeäksi.  On kuitenkin huomattavaa, 

että tässä tutkimuksessa tämä ryhmä ei ollut kovin suuri, ainoastaan 21 

vastaajaa kuului tähän ryhmään. Kansa- tai keskikoulun sekä lukio- ja 

opistotason käyneillä liikuntatiedon tarpeet olivat lähes yhtä suuret, noin 42 % 

molemmissa ryhmissä. Yliopiston tai vastaavan käynneillä liikuntatiedon tarpeita 

oli 35,7%: lla vastaajista. Vaikka koulutuksella on havaittu aikaisemmin olevan 

kytköksiä terveysinformaatiokäyttäytymiseen ja liikkumiseen (Eriksson-Backa, 

Ek, Niemelä & Huotari, 2012; Mäkinen 2010), ne eivät tule selvästi esille tässä 

tutkimuksessa suhteessa liikuntatiedontarpeisiin.  Tämä voi johtua siitä, että 

ikääntyneiden joukossa on suuri osa henkilöitä, jotka olosuhteiden pakosta eivät 

ole saaneet nuorenaa opiskella vaan ovat ajan käytännön mukaan siirtyneet jo 

varhain työelämään.  Toisin sanoen kouluttautumattomuus ei ole omavalintaista 

ja toisaalta myös pitkän työuran aikana on kertynyt monenlaista tietotaitoa 

kouluttautumattomuudesta huolimatta.  

 

Siviilisäädyllä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä liikuntatiedon tarpeisiin. 

Toisaalta eronneilla ja leskillä oli vähiten liikuntatiedon tarpeita.  Heikkisen 

(2010) tutkimuksessa liikunta väheni ainakin väliaikaisesti elämän eri 

kriisitilanteissa ja esimerkiksi miehillä avioero vaikutti negatiivisesti liikkumiseen.  

Tutkimuksemme antaa viitteitä, että ero tai puolison kuolema voivat 

mahdollisesti vaikuttaa liikuntatiedon tarpeisiin Naimattomien ja parisuhteessa 

elävien liikuntatiedon tarpeet olivat keskenään samanlaiset samoin kuin myös 

eronneiden ja leskien.  Mikäli vastaaja oli leski tai eronnut, tämä vähensi 
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liikuntatiedon tarpeita suhteessa parisuhteessa tai naimattomana eläviin. 

Parisuhteessa ja naimattomina eläneistä 43 %lla oli liikuntatiedon tarpeita kun  

taas eronneilla ja leskillä 37 %:lla. 

 

Tiedon välttelyllä oli sosiaaliseen rooliin liittyvistä tekijöistä ainoastaan 

ikäryhmän kanssa merkitsevä ja siviilisäädyn kanssa melkein merkitsevä 

yhteys. Liikunnan ajattelemisen välttely lisääntyi pääsääntöisesti iän 

lisääntyessä. Siviilisäädyistä selvästi yleisintä liikuntatiedon välttely oli leskien 

keskuudessa. Heistä 16 % oli yrittänyt olla ajattelematta liikuntaa viimeisen 

kuukauden aikana kun taas parisuhteessa ja naimattomina elävistä noin 10 % 

ja  eronneista vain 5 % oli yrittänyt olla ajattelematta liikuntaa.  

 

Leskeyden ja liikuntatiedon välttelyn yhteyttä voisi selittää epävarmuuden 

hallinnan -teorian näkökulmasta. Leskeksi jääminen saattaa olla ennalta 

arvaamaton elämänmuutos, jolloin henkilö tuntee oman tietämyksensä vajaaksi.  

Tiedonhankinnan ja välttelyn avulla haetaan tasapainoa epävarmuuden 

tuntemusten hallintaan (Sairanen & Savolainen 2010, 3; Barbour ym. 2012, 

213). Varsinkin silloin, kun leskeksi jääminen on tapahtunut yllättäen ja kun 

tapahtumasta on kulunut vasta vähän aikaa, epävarmuuden hallinta voi toimia 

muiden aihealueiden tiedonhankinnan kuin liikunnan parissa.  Vielä leskeyden 

kestettyä ajallisesti pitempäänkin voi liikuntaan liittyvien aiheiden ajattelemisen 

välttely liittyä puolison menetyksen raskaana kokemiseen etenkin, jos liikunta oli 

aiemmin ollut pariskunnan yhteinen harrastus tai elämäntapa. 

 

Leskeyden voi selittää olevan myös Wilsonin (1999, 256-257) 

informaatiokäyttäytymisen yleisen mallin mainitsema tiedonhankintaa estävä 

väliin tuleva muuttuja.  Vaikka leskeksi jääneellä olisikin liikuntaan liittyviä 

tiedontarpeita, niin leskeyden kokemisen stressinhallinta- tai psykologiset tekijät 

voivat toimia tiedonhankintaa estävinä tekijöinä. 
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Liikuntatiedon jakamisella oli sosiaaliseen rooliin liittyvistä tekijöistä vain 

sukupuolen kanssa suuntaa antava tilastollinen yhteys. Aiemmissa 

tutkimuksissa terveystiedon jakamisesta oli naisten havaittu harjoittavan tiedon 

jakamista miehiä yleisemmin.  Terveysaiheista keskustelu ei ollut esimerkiksi 

Altizerin ym. (2013,  338) mukaan yleistä miesten keskuudessa, sillä 

terveysaiheet eivät heidän mielestään ole heidän juttunsa.  Tutkimuksessamme 

tämä ero ei tullut kovinkaan selvästi esille, sillä miehistäkin jopa 69 % oli jakanut 

liikuntaan liittyvää tietoa.  Liikuntatiedon jakamisen käytäntö miesten 

keskuudessa selittynee sillä, että liikunta jutteluaiheena on miehillekin luonteva, 

toisin kuin terveysaiheet yleensä. 

 

Liikuntatiedon käytöllä oli tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä kaikkien 

sosiaaliseen rooliin liittyvien tekijöiden kanssa.  Näistä erittäin merkitsevä 

yhteys oli molempien mittarien käytöllä suhteessa ikäryhmään ja sykemittarin 

käytöllä suhteessa koulutustasoon sekä parisuhteessa tai yksin elämiseen. 

 

Sukupuolen yhteys näiden kahden liikuntateknologian käyttöön tuli esille. Naiset 

käyttivät askelmittaria enemmän kuin miehet. Miehet taas käyttivät sykemittaria 

enemmän kuin naiset. Esimerkiksi Sedospo-hankkeessa (Frank & Moilanen, 

2012) sukupuolella ei ilmennyt yhteyttä terveysteknolologian käyttöön.  Tämän 

tutkimuksen mukaan eroja vaikuttaisi olevan ja miehet ja naiset vaikuttaisivat 

suosivan erilaisia liikuntateknologioita. Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista 

selvittää tarkemmin syitä näihin eroihin.  

 

Koulutustaso vaikutti askel- ja sykemittarin käyttöön siten, että näiden 

teknologioiden käyttö lisääntyi koulutustason noustessa, mutta toisaalta 

yliopiston ja vastaavan käyneet käyttivät niitä vähemmän kuin lukio- tai 

opistotason koulutuksen käyneet. Tätä tulosta ymmärtääksemme olisi hyvä 

tietää millaisessa ammatissa lukio- ja opistotason käyneet ovat toimineet. Joka 
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tapauksessa koulutuksella ja liikuntateknologioiden käytöllä oli tilastollisesti 

merkitsevä yhteys. Koulutuksella oli aikaisemmin havaittu olevan yhteyttä myös 

liikkumiseen ja informaatiokäyttäytymiseen (Eriksson-Backa, Ek, Niemelä & 

Huotari 2012, Mäkinen 2010.) Tämä tutkimus liikuntateknologian käytön osalta 

noudattelee samaa linjaa. 

 

Askelmittarin ja sykemittarin käytöllä oli erilaisia yhteyksiä suhteessa 

siviilisäätyyn. Askelmittarin käytöllä ja siviilisäädyllä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä, mutta parisuhteessa elävät käyttivät sitä hieman 

enemmän kuin muut. Sen sijaan sykemittarin käytössä yhteys siviilisäätyyn oli 

tilastollisesti merkitsevä. Parisuhteessa elävät käyttivät sitä selvästi enemmän 

kuin yksin elävät. Naimattomat ja lesket käyttivät sykemittaria kaikista vähiten. 

Mahdollisesti asuinkumppani edesauttaa sykemittarin käyttöönotossa ja jos 

kumppanikin käyttää laitetta, tulosten vertailu motivoi käyttöön. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella ikääntyneiden sosiaaliseen rooliin liittyvillä 

tekijöillä oli melko vähän yhteyttä heidän liikuntatietokäyttäytymiseensä.  

Ikääntyneiden sosiaaliseen rooliin liittyvistä tekijöistä vahvin yhteys 

liikuntatietokäyttäytymiseen oli vastaajan ikäryhmällä.  Myös siviilisäädyistä 

erityisesti leskeydellä oli havaittavissa yhteys liikuntatiedon välttelyyn ja 

käyttöön. 

 

 

6.2.3 Ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteys liikuntatietokäyttäytymiseen 

 

Ympäristöön liittyviksi tekijöiksi valitsimme Gasel-hankkeen kyselylomakkeen 

kysymyksistä huonot kulkuyhteydet liikuntapaikoille, sopivan ryhmän puutteen 

ja vuodenajat (talvi).  Tilastollisesti merkitsevä yhteys ilmeni ikääntyneiden 

liikuntatiedon välttelyn ja sopivan ryhmän puutteen kokemisena vapaa-ajan 
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liikuntaa rajoittavina tekijänä välillä.  Liikuntatiedon välttelyllä ja vuodenajoilla oli 

suuntaa antava tilastollinen yhteys.  Kysely toteutettiin syksyn vaihtuessa 

talveen, jolloin pimeä ja kylmä vuodenaika varmasti tuntui vapaa-ajan 

liikkumista rajoittavana ja liikuntatiedon välttelyä aiheuttavana tekijänä. 

 

Tutkimuksessamme sopivan ryhmän puutteen ja liikuntatiedon välttelyn välillä 

on merkitsevä tilastollinen yhteys.  Sopivan ryhmän puute on nimetty aiemmissa 

tutkimuksissa yhdeksi ikääntyneiden liikuntaharrastuksen esteeksi.  Sopivan 

ryhmän puutteelle voi olla yksilöllisiä esteitä, kuten arkuus lähteä 

ryhmäharrastukseen. Myös yhteisön ja yhteiskunnan ratkaisut voivat haitata 

ikääntyvien liikuntaharrastusta. Esimerkiksi sopivaa liikuntatarjontaa ei aina ole 

tarjolla riittävästi ikääntyneille. (Hirvensalo, Rasinaho, Rantanen & Heikkinen 

2003, 373.)  Sopivien ryhmäliikuntamahdollisuuksien tarjoaminen ikääntyneille 

ja heidän rohkaiseminen niihin osallistumiseen olisi käytännön keino puuttua 

ikääntyneiden liikuntatiedon välttelyyn. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella ympäristöön liittyvistä tekijöistä ikääntyneiden 

liikuntatietokäyttäytymiseen liittyi selkeimmin vuodenajat eli talvi. Tällä oli yhteys 

liikuntatiedon jakamiseen, välttelyyn ja askel- ja sykemittarin käyttöön. 

 

 

6.3 Profilointi ja terveystiedon räätälöinti 

 

Tutkimustulostemme perusteella loimme profiilit ikääntyneistä henkilöistä, jotka 

tyypillisesti  tuntevat tarvitsevansa, välttelevät, jakavat tai käyttävät 

liikuntatietoa. Näitä profiileja voi olla mahdollista käyttää liikuntatiedon 

räätälöimisessä erilaisille ikääntyneille ihmisille. 
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6.3.1 Profiilit 

 

Liikuntatiedon tarvitsija: Liikuntatiedon tarpeita on yhtä paljon miehillä ja naisilla. 

Tyypillinen liikuntatiedon tarvitsija on naimaton tai parisuhteessa elävä henkilö, 

joka kokee terveytensä hyväksi tai erittäin hyväksi. He luultavasti ovat 

henkilöitä, jotka liikkuvat paljon ja ovat kiinnostuneita omasta terveydestään. 

Luultavimmin hyvä terveys ja liikuntatiedon tarpeet ovat kytköksissä näillä 

henkilöillä toisiinsa. Nämä henkilöt liikkuvat ja tarvitsevat siksi tietoa 

liikkumiseen liittyen. Liikuntatieto auttaa taas löytämään omaan 

elämäntilanteeseen sopivaa liikuntaa ja näin ollen johtaa parempaan 

terveyteen. 

 

Liikuntatiedon välttelijä:  Liikuntatietoa välttelee yleisimmin yli 80-vuotias 

leskimies, jonka koettu terveys on huono.  Hänellä on ulkoinen hallintakäsitys ja 

hän tuntee melko usein, että ei hallitse tärkeitä asioita elämässään.  Hän kokee 

laiskuuden olevan vapaa-ajan liikkumista rajoittava tekijä.   

 

Liikuntatiedon jakaja:  Liikuntatietoa jakaa yleisimmin 75-79 -vuotias nainen, 

jolla on lukio- tai opistotason koulutus.  Hän kokee terveytensä hyväksi ja vain 

harvoin tuntee ettei hallitse tärkeitä asioita elämässään.  Hänellä on sisäinen 

hallintakäsitys eli  hän uskoo voivansa itse vaikuttaa tapahtumiin.  Hän ei koe 

laiskuutta vapaa-ajan liikkumistaan rajoittavaksi tekijäksi. Todennäköisesti 

hänellä on laaja sosiaalinen verkosto, jossa on helppoa törmätä liikuntaan 

liittyvään tietoon ja sosiaalinen ympäristö, jonka ilmapiiri saa aikaan spontaania 

liikuntatiedon jakamista. 

 

Liikuntatiedon käyttäjä: Askelmittaria käyttävät yleisemmin naiset ja sykemittaria 

miehet.  Liikuntateknologian käyttäjä voi siis olla kumpaa sukupuolta tahansa. 

Hänellä on tyypillisesti lukio- tai opistotason koulutus. Liikuntateknologian 

käyttäjä elää todennäköisimmin parisuhteessa. Hänen hallintakäsityksensä on 
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sisäinen eli hän haluaa ottaa itse vastuuta omasta elämästään ja omasta 

hyvinvoinnistaan. Hän myös kokee useammin hallitsevansa elämälleen 

merkityksellisiä asioita. Tyypillinen liikuntateknologian käyttäjä tuntee 

terveytensä erittäin hyväksi tai hyväksi. Hän on oletettavasti aktiivinen henkilö 

monilla elämän osa-alueilla ja  ottaa mieluusti vastuuta omaan hyvinvointiinsa 

liittyvissä asioissa. Hän myös harrastaa liikuntaa, joka vaikuttaa positiivisesti 

hänen terveyteensä. Luultavaa on, että liikuntateknologioiden antama tieto 

motivoi häntä liikkumaan ja auttaa ylläpitämään harjoittelulle sopivan tason. 

 

 

6.3.2 Terveystiedon räätälöinti 

 

Terveysviestintä jaetaan yleensä kolmeen eri kategoriaan: massaviestintä, 

suunnattu viestintä ja räätälöity viestintä.  Massaviestinnän  kohdejoukkona ovat 

massat. Suunnatussa viestinnässä on rajattu kohdejoukko esimerkiksi 

demografisten taustamuuttujien perusteella. Räätälöidyssä viestinnässä viesti 

on suunnattu yksilön tarpeiden mukaan. (Hawkins,Kreuter, Resnicow, Fishbein 

& Dijkstra, 2008.)  

 

Räätälöinnillä pyritään kohdentamaan tietty viesti yksilöllisesti sen 

vastaanottajalle. Räätälöinnissä yksilöistä kerätään tietoa yleensä arvioivalla 

kyselyllä ja kerättyä tietoa käytetään räätälöintiperusteena, minkä tuloksena eri 

yksilöt saavat erilaista terveystietoa.  Räätälöintiä voidaan tehdä eri tavoilla 

esimerkiksi personoinnilla, jossa viestistä tehdään henkilökohtainen. Palautteen 

annosta voidaan antaa toiminnasta erilaista palautetta, kuten kuvailevaa tai 

arvioivaa palautetta. Sisällön vastaavuudella pyritään vähentämään esteitä ja 

rajoituksia. Terveystiedon räätälöinnissä yksilöstä pyritään selvittämään tärkeitä 

tietoja. Tietoihin perustuen, hänelle valikoidaan ja esitetään terveystietoa, jonka 

katsotaan olevan yksilölle merkitsevää ja kiinnostavaa. (Hawkins, Kreuter, 
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Resnicow , Fishbein & Dijkstra, 2008.) Enwald tutki väitöskirjassaan 

kutsuntaikäisiä miehiä ja henkilöitä joiden riski sairastua 2-tyypin diabetekseen 

on suuri. Tutkimuksen tuloksen viittasivat siihen, että terveystietoa tulisi esittää 

erilaisille ihmisille eri tavoin, koska ihmiset eroavat informaatiokäyttäymisen ja 

terveydentilansa suhteen toisistaan. (Enwald, 2013.) 

 

Muodostamiemme profiilit perustuvat tiettyihin, tutkimuksessamme esille 

tulleisiin tyypillisiin piirteisiin ikääntyneestä liikuntainformaation tarvitsijasta, 

välttelijästä, jakajasta ja käyttäjästä. Profiilit voivat toimia erilaisen terveyteen 

liittyvän viestinnän suunnittelun ja terveystiedon räätälöinnin apuna. 

 

 

6.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimusaineisto kerättiin väestöpohjaisella tutkimuksella. Kyselyn hyvä 

vastausprosentti (62,2) lisää tutkimuksen luotettavuutta ja tulosten 

yleistettävyyttä perusjoukkoon.  Niinpä tutkimustulosten voi olettaa olevan 

yleistettävissä ainakin Oulun seudulla asuviin ikääntyneisiin. Toisaalta tulokset 

voisivat olla yleistettävissä koko Suomessa asuvaan ikääntyneeseen väestöön, 

koska Suomi on kulttuurisesti melko yhtenäinen alue. Kyselyyn oli vastannut 

myös hyvin erilaisia ihmisiä esimerkiksi eri ikäisiä ja eri koulutustason omaavia, 

joten aineisto ei ollut vinoutunut mihinkään tiettyyn ryhmään. Tutkimus tuotti 

useita tilastollisesti erittäin merkitseviä tuloksia ja niiden tilastollinen 

virhemahdollisuus on pieni.  Lisäksi useat tulokset olivat samansuuntaisia 

aikaisempien tutkimustulosten kanssa, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tutkimusaineisto oli meille sekundääriaineisto, joten emme olleet mukana 

kyselylomakkeen tekemisessä. Näin ollen tiettyjen kysymysten kohdalla voi olla 

kyseenalaista onko niillä mitattu sitä tekijää, jota pyrimme tutkimaan. Yksi näistä 



118 

 

tekijöistä on minäpystyvyys, jota tutkimme nojaten kysymykseen kokeeko 

henkilö hallitsevansa tärkeitä asioita elämässään.  Voi olla, että tämä kysymys 

ei mittaa henkilön minäpystyvyyttä kattavasti. Toinen ongelma voi olla 

hallintakäsityksen luokittelu vahvaan, keskivahvaan ja heikkoon. 

Hallintakäsityksestä saimme kuitenkin paljon tilastollisesti merkitseviä tuloksia, 

joten tuloksiemme voisi olettaa olevan ainakin suuntaa antavia.  

 

Kysely oli pitkä ja se sisälsi paljon erilaisia kysymyksiä. Voi olla että ikääntyneet 

eivät ole jaksaneet keskittyä jokaiseen kysymykseen kunnolla. Käyttämämme 

kysymykset eivät kuitenkaan olleet lomakkeen loppupuolella, joten voimme 

olettaa että kysymyksiin on vielä jaksettu vastata keskittyen. Toisaalta mikäli 

ikääntynyt on kokenut, että jokin tietty aihe ei koske häntä ollenkaan, hän ei 

välttämättä ole jaksanut vastata kysymykseen tarkasti. Lisäksi ongelmana voi 

olla erityisesti iäkkäimpien vastaajien kohdalla, että hän ei ole täyttynyt kyselyä 

itse ja tämä on saattanut muuttaa vastauksia. Kysymyksiä on voitu ymmärtää 

väärin tai ne ovat saattaneet olla liian epämääräisiä. Esimerkiksi käyttämämme 

kysymys onko henkilö viimeisen kuukauden aikana yrittänyt olla ajattelematta 

liikuntaa, voi olla vastaajalla hankala. Kuukauden ajanjakso voi olla hankala 

mieltää ja jokainen vastaaja voi ymmärtää ajattelemisen välttelyn eri tavalla. 

Joku vastaajista voi ymmärtää sen systemaattisena välttelynä kun taas toinen 

voi mieltää sen esimerkiksi jonkun liikuntaan liittyvän epäkiinnostavan artikkelin 

sivuuttamisena. Nämä puutteet ovat kuitenkin yleisiä kyselyissä. 

 

Työskennellessämme työparina toteutimme tutkijatriangulaatiota.  Tämä lisää 

tutkimuksen luotettavuutta, sillä puntaroimme ja tarkastelimme kaikkia työn 

vaiheita yhdessä. 
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6.5 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tämän tutkimuksen avulla on mahdollista luoda yleiskuva ikääntyneiden 

liikuntatietokäyttäytymisestä. Tilastoaineisto antaa tietoa tekijöiden välisistä 

yhteyksistä, mutta ei anna selityksiä käyttäytymisen taustalla. Näin ollen 

haastattelututkimuksella saataisiin tarkempaa tietoa esimerkiksi siitä, miksi 

jotkut välttelevät liikuntatietoa. Lisäksi minäpystyvyyttä ja hallintakäsitystä olisi 

helpompi tarkastella syvemmin haastattelututkimuksen avulla. 

Haastatteluaineisto antaisi myös hyvää tietoa räätälöinnin tueksi. 

Mielenkiintoista olisi myös syventää tarkastelua siihen, miten yksin asuminen 

vaikuttaa liikuntatietokäyttäytymiseen. Tutkimuksemme antaa viitteitä siitä, että 

yksin asuminen itsessään ei vielä ole merkittävästi liikuntatietokäyttäytymiseen 

liittyvä tekijä, vaan oleellisinta on yksin asumiseen johtanut syy. Tästäkin saisi 

parhaiten tietoa haastattelututkimuksella. 

 

Kiinnostava olisi myös jatkotutkimus, jossa järjestettäisiin 

liikuntamahdollisuuksia liikkumattomille ikääntyneille esimerkiksi "Syty 

nelikymppinen projektin" tapaisesti (ks. Hirvonen 2010). Tähän liitettävä 

pitkittäistutkimus antaisi arvokasta tietoa ikääntyvien ikäluokkien 

liikuntapalvelujen kehittämiseen. Luomaamme mallia olisi myös mielenkiintoista 

testata käytännössä joissain muussa kuin ikääntyneiden ryhmässä. 
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