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Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena oli selvittää persoonallisuuden piirteiden yhteyttä 

terveyskäyttäytymiseen, fyysisen aktiivisuuden ja ravitsemuksen näkökulmasta. Tutkimus 

toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, tarkastelemalla aikaisempia aihetta 

käsitteleviä tutkimuksia. Persoonallisuutta tarkasteltiin Big Five -piirteiden kautta, jotka ovat 

neuroottisuus, tunnollisuus, ekstraversio, sovinnollisuus ja avoimuus uusille kokemuksille. 

Fyysisellä aktiivisuudella ja ravitsemuksella on keskeinen merkitys terveyden, elämänlaadun 

ja elinajanodotteen kannalta. Erot yksilöiden välillä ravitsemuksessa ja liikkumisessa ovat 

kuitenkin huomattavia. Persoonallisuuden piirteet ovat tutkimuksissa osoittautuneet 

merkittäviksi terveyteen liittyvien käyttäytymismallien ennustajiksi. Persoonallisuuden 

piirteiden on osoitettu selittävän fyysistä aktiivisuutta tai passiivisuutta ja persoonallisuudella 

on tutkimusten mukaan merkittävä rooli myös suotuisan tai epäsuotuisan ruokavalion 

noudattamisessa.  

Tuloksissa terveyskäyttäytymisen kannalta keskeisimmiksi persoonallisuuden piirteiksi 

osoittautuivat neuroottisuus, tunnollisuus ja ekstraversio. Tunnollisuus ennusti tutkimusten 

perusteella merkittävimmin suotuisaa terveyskäyttäytymistä; liikuntaan ja ravitsemukseen 

liittyvien suositusten noudattamista. Neuroottisuus näyttäytyi yleisesti epäsuotuisamman 

terveyskäyttäytymisen selittäjänä; fyysisen aktiivisuuden havaittiin olevan vähäisempää ja 

ravitsemuksen epäsuotuisampaa. Ekstraversio puolestaan yhdistettiin sekä suotuisaan että 

epäsuotuisaan terveyskäyttäytymiseen. Epäsuotuisa terveyskäyttäytyminen liittyi erityisesti 

riskinottoon ja sosiaalisiin tilanteisiin. Fyysisen aktiivisuuden kohdalla ekstraversion osoitettiin 

ennustavan korkeampaa fyysistä aktiivisuutta, mutta näyttäytyvän intensiteetistä riippuvaisena. 

Ravitsemuksen kohdalla ekstraversio ennusti epäsuotuisampia valintoja liittyen sosiaalisiin 

tilanteisiin. Avoimuuden ja sovinnollisuuden kohdalla yhteydet eivät olleet yhtä selkeitä. 

Avoimuus ja sovinnollisuus eivät vaikuttaneet olevan luotettavasti yhteydessä fyysiseen 

aktiivisuuteen. Sovinnollisuus ja erityisesti avoimuus ennustivat terveellisempiä 

ravitsemustottumuksia. On kuitenkin huomioitava, ettei yksittäinen piirre suoraan määritä 

yksilön terveyskäyttäytymistä. 
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1 Johdanto 

Terveyteen liittyviä valintoja kohdataan päivittäin, ja ihmisten asenteet sekä käyttäytyminen 

suhteessa terveyteen vaihtelee suuresti. Joillekin ihmisille terveellisten elämäntapojen 

omaksuminen on helpompaa kuin toisille. Jotkut saattavat harrastaa liikuntaa säännöllisesti ja 

noudattaa suositeltua ruokavaliota, kun taas toiset saattavat laiminlyödä terveyttään 

tupakoimalla, liikkumattomuudella tai epäterveellisellä ruokavaliolla. Nämä tavat toimia 

suhteessa omaan terveyteen ovat hyvin pitkälti automatisoituneita tapoja (Conner & Norman, 

2017). Kasvatus muodostaa keskeisen merkityksen myöhemmässä terveyskäyttäytymisessä, 

sillä elintavat omaksutaan jo varhaisessa vaiheessa (Huttunen, 2020). Terveyteen liittyvät 

valinnat ja tavat pohjautuvat lapsuudessa opittuihin malleihin, ja lapsuudessa terveyteen liittyvä 

käyttäytyminen on suurimmaksi osaksi kasvattajien ohjaamaa (Mollborn ym., 2014). 

Aikuisuudessa niistä on kuitenkin muodostunut vakiintuneita, opittuja ja osin tiedostamattomia 

tapoja sekä tottumuksia tehdä valintoja suhteessa omaan terveyteen (Conner & Norman, 2017). 

Tapa, jolla ihminen käyttäytyy, ajattelee ja tuntee, kuvastaa hänen persoonallisuuttaan (McCrae 

& Costa, 2003). Näin ollen persoonallisuus on myös olennainen terveyskäyttäytymistä 

määrittävä tekijä, sillä se voi selittää, miksi ihmiset suhtautuvat terveyteensä eri tavoin (Booth-

Kewley & Vickers, 1994). Persoonallisuuden piirteet voivat osaltaan selittää, miksi toiset 

ihmiset ovat fyysisesti aktiivisia ja toiset taas passiivisempia (Kekäläinen ym., 2019; Sutin ym., 

2016). Piirteet voivat selittää myös ravitsemukseen liittyviä suotuisia tai epäsuotuisia valintoja 

sekä syömistottumuksia (Keller & Siegrist, 2015; Tiainen ym., 2013). 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan persoonallisuuden piirteiden ja terveyskäyttäytymisen välistä 

yhteyttä. Persoonallisuutta tarkastellaan viiden suuren persoonallisuuden piirteen kautta, jotka 

ovat ekstraversio, tunnollisuus, sovinnollisuus, neuroottisuus ja avoimuus (McCrae & Costa, 

2003). Tarkoituksena on selvittää, miten Big Five -piirteet ovat yhteydessä arkiseen 

terveyskäyttäytymiseen, fyysisen aktiivisuuden ja ravitsemuksen näkökulmasta. Tässä 

tutkielmassa tarkastelu keskittyy aikuisväestöön, sillä aikuisuudessa terveyteen liittyvä 

käyttäytyminen on itseohjattua ja persoonallisuus on aikuisuudessa suhteellisen pysyvä 

(McCrae & Costa, 2003). Näin ollen terveyskäyttäytymistä voidaan tarkastella piirteiden 

näkökulmasta vasta aikuisuudessa. 
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Aiheen tutkiminen on tärkeää, sillä persoonallisuus ja terveyskäyttäytyminen ovat molemmat 

merkittäviä elämänkulkuun vaikuttavia tekijöitä (Hakulinen & Jokela, 2018). 

Terveyskäyttäytymisellä, erityisesti fyysisellä aktiivisuudella ja ravitsemuksella on keskeinen 

merkitys terveydentilan, elämänlaadun ja elinajanodotteen kannalta (WHO, 2004). Yhdessä 

niillä on keskeinen rooli hyvinvoinnin edistämisessä sekä pitkäaikaissairauksien synnyssä ja 

hoidossa (Hakulinen & Jokela, 2018; Joyner ym., 2018). Tästä syystä terveyskäyttäytymiseen 

vaikuttavia tekijöitä, kuten persoonallisuutta, on tärkeä tutkia ja tunnistaa.  

Persoonallisuuden ja terveyden välisiä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollossa 

terveyskäyttäytymisen muutokseen tähtäävien interventioiden kehittämisessä (Kekäläinen ym., 

2019; Stevenson, 2017). Yksilön persoonallisuuden piirteiden tunnistaminen voi auttaa 

löytämään yksilöllisiä hoitomuotoja sekä samalla tehostaa niiden toimivuutta (Stevenson, 

2017). Persoonallisuuden piirteiden ja fyysisen aktiivisuuden välisiä tutkimustuloksia voidaan 

hyödyntää passiivisuuden riskiryhmien tunnistamiseen ja yksilöllisten liikuntaohjelmien 

suunnittelemiseen (Joyner ym., 2018; Kekäläinen ym., 2019). Tutkimukset voivat myös auttaa 

löytämään yksilölle mieluisan liikkumisen muodon (Sutin ym., 2016). Myös 

ravitsemusinterventioita voidaan kehittää ja parantaa tutkimalla terveellisen tai epäterveellisen 

ruokavalion noudattajan persoonallisuuden piirteitä (Stevenson, 2017).  

Persoonallisuuden ja terveyden välinen yhteys ei kuitenkaan ole suoraviivainen eikä mikään 

yksittäinen piirre voi suoraan määrittää yksilön terveyskäyttäytymistä (Räikkönen & Pesonen, 

2015). Piirteitä tarkastelemalla voidaan kuitenkin saada aikaan yleisesti ymmärrystä 

persoonallisuuden vaikutuksesta terveyskäyttäytymiseen. Terveyttä ja terveyskäyttäytymisen 

osa-alueita tutkitaan jatkuvasti, mutta persoonallisuuden piirteiden yhteyttä 

terveyskäyttäytymiseen on kotimaisissa tutkimuksissa tutkittu melko vähän.  

Tämä kandidaatin tutkielma toteutetaan kirjallisuuskatsauksena, mikä edellyttää syvällistä ja 

huolellista perehtymistä aikaisempiin tutkimuksiin. Aiempia tutkimuksia tiivistämällä ja 

kuvailevalla yleiskatsauksella, on tavoitteena tuottaa ajankohtaista tietoa (Salminen, 2011). 

Tutkimuksen toteutus perustuu tutkimuskysymykseen, jonka pohjalta myös lähdekirjallisuus 

on valittu. Tutkimuskysymys on: 

Miten persoonallisuuden piirteet ovat yhteydessä ravitsemukseen ja fyysiseen aktiivisuuteen? 

Tavoitteena on aikaisempien tutkimusten pohjalta selvittää, miten persoonallisuuden piirteet 

ovat yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen ja ravitsemukseen, sillä ne ovat terveyskäyttäytymisen 
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olennaisimpia osa-alueita. Erityisesti keskityn siihen, mitkä persoonallisuuden piirteet ovat 

terveyden kannalta hyödyllisiä ja mitkä puolestaan haitallisempia. Tässä katsauksessa 

persoonallisuutta tarkastellaan Big Five -mallin kautta, sillä se on laajimmin käytetty sekä 

kattavin persoonallisuuden kuvaaja (John ym., 2008).  

Salmisen (2011) mukaan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on antaa yleiskatsaus 

aiheesta, ilman erityisempiä ennestään määrättyjä tarkkoja sääntöjä. Kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus soveltuu hyvin aiheen tutkimiseen, sillä persoonallisuuden piirteet ja 

terveyskäyttäytyminen ovat jo itsessään laajoja aiheita. Kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella 

tutkittava ilmiö pystytään kuitenkin kuvaamaan kattavasti ja myös tutkimuskysymykset ovat 

väljempiä (Salminen, 2011). Myös tässä katsauksessa tutkimuskysymys on väljä, ja 

tarkoituksena on luoda aiheesta selkeä yleiskuva sen sijaan, että keskityttäisiin yksittäiseen 

persoonallisuuden piirteeseen tai terveyskäyttäytymisen osa-alueeseen. Tässä 

kirjallisuuskatsauksessa hyödynnetään myös integroivaa lähestymistapaa, sillä menetelmä sallii 

lähteiksi erilaisilla tutkimusmenetelmillä toteutetut tutkimukset ja siten mahdollistaa aiheen 

kattavan kuvauksen (Salminen, 2011). 

Tässä tutkielmassa tehdään katsaus aikaisempiin tutkimuksiin, jotka käsittelevät Big Five -

persoonallisuuden piirteitä ja terveyskäyttäytymistä fyysisen aktiivisuuden ja ravitsemuksen 

näkökulmasta. Kirjallisuutta haettiin eri tietokannoista, kuten Oula-Finna, Scopus, Ebsco ja 

Pubmed. Englanninkielisessä haussa hakusanoina käytettiin muun muassa seuraavia sanoja; 

“personality traits”, “Big five”, “Five factor model”, “health behavior”, ”physical activity”, 

”exercise”, ”diet”, ”food choice”, ”eating behavior”. Aineisto koostuu tieteellisistä ja 

vertaisarvioiduista tutkimuksista. Tähän katsaukseen valikoitui 17 tutkimusta joista 6 käsitteli 

ravitsemusta, 6 fyysistä aktiivisuutta ja 5 yleisesti terveyskäyttäytymistä, mukaan lukien 

fyysistä aktiivisuutta ja ravitsemusta. Lähdeartikkeleista ainoastaan yksi on julkaistu suomen 

kielellä ja loput englanniksi. Lähteiksi valikoidut tutkimukset käsittelivät vähintään yhtä 

piirrettä Big Five -mallista. Lähdeartikkelit koostuvat ajankohtaisesta ja viimeaikaisesta 

tutkimustiedosta, mutta aiheen kannalta myös vanhemmat merkittävät lähteet ovat olennaisia. 

Big Five -malli on tunnettu persoonallisuuden kuvaaja, joka on jo vuosikymmenien ajan saanut 

laajaa kannatusta (John ym., 2008). Vanhemmat terveyskäyttäytymistä käsittelevät tutkimukset 

luovat pohjan uusimmille tutkimuksille ja mahdollistavat ilmiön laajan kuvauksen. 

Tutkimuksessa esitetään aiheen kannalta merkittävimmät tutkimustulokset.  
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2 Persoonallisuus ja Big Five -piirteet 

Persoonallisuus kuvaa sitä, miten yksilöt ovat samanlaisia, ja miten he eroavat toisistaan 

(McAdams, 1995). Yksilölle ominainen tapa käyttäytyä, ajatella ja tuntea heijastaa yksilön 

persoonallisuutta (McCrae & Costa, 2003). Joku voi olla energinen ja itsevarma, toinen 

puolestaan varautunut ja lojaali. Nämä kuvaukset ovat persoonallisuuden piirteitä, joita 

käytetään yksilön persoonallisuuden kuvaamiseen (McCrae & Costa, 2003). Persoonallisuutta 

tarkastellaankin useimmiten persoonallisuuden piirteiden kautta (John & Srivastava, 1999). 

Ymmärtääkseen persoonallisuuden piirteitä on kuitenkin tarpeellista luoda ensin käsitys 

ihmisen persoonallisuudesta, sillä se koostuu erilaisista komponenteista ja dynaamisista 

prosesseista (McCrae & Costa, 2008). Persoonallisuutta voidaan kuvata monella tavalla ja sitä 

on käsitteellistetty useiden eri mallien avulla, joista jokainen on pyrkinyt selventämään 

ihmisten välisiä eroja tavoissa ajatella, tuntea ja käyttäytyä (John & Srivastava, 1999).  

Yksi tunnetuimpia käsityksiä persoonallisuudesta on Dan P. McAdamsin (1995) kuvaus 

persoonallisuudesta kolmen tason avulla. Mallin mukaan persoonallisuus koostuu eri tasoille 

sijoittuvista persoonallisuuden ominaisuuksista. Ensimmäinen taso on persoonallisuuden ydin, 

joka muodostuu yksilön taipumuksellisista piirteistä. Nämä ovat suhteellisen ehdottomia 

rakenteita, jotka antavat taipumuksellisen kuvauksen persoonallisuudesta; millainen yksilö on, 

miten yksilö tyypillisesti reagoi ja toimii. Persoonallisuuden toinen taso puolestaan kuvaa 

yksilölle tyypillisiä sopeutumistapoja, joita ovat yksilön käyttämät puolustus- ja 

selviytymiskeinot sekä henkilökohtaiset tavoitteet. Kolmas taso muodostuu tarinamuotoisesta 

identiteetistä, joka on merkityksellinen vasta myöhään aikuisuudessa, sillä se muodostuu 

yksilön omaksumasta tarinasta itsestään ja elämästään. Nämä kolme tasoa luovat 

kokonaisuuden ihmisen persoonallisuudesta, joka kuvastaa, kuinka yksilö on samanlainen ja 

erilainen kuin muut. Persoonallisuuden mallin jokainen taso tarjoaa kategorian ja viitekehyksen 

yksilöllisten erojen selittämiseksi (McAdams, 1995).  

Persoonallisuutta voidaan tarkastella useasta näkökulmasta, mutta useimmiten 

persoonallisuutta tarkastellaan McAdamsin (1995) mallin ensimmäisen tason taipumuksellisten 

piirteiden kautta. Taipumukselliset piirteet koostuvat temperamentista ja persoonallisuuden 

piirteistä (Metsäpelto & Rantanen, 2015). Temperamentti on persoonallisuuden biologinen 

pohja, joka kuvastaa yksilölle luontaista tapaa reagoida sekä ilmaista tunteita (Keltikangas-

Järvinen, 2015). Temperamentti on synnynnäinen ja se ilmenee selkeästi lapsuudessa, mutta 

myöhemmin yksilö oppii säätelemään omia reaktioitaan sekä tapaansa ilmaista tunteita ja 
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aikuisuudessa temperamentista muodostuu aikuisen ihmisen persoonallisuus (Keltikangas-

Järvinen, 2015). Vaikka persoonallisuus on biologiaan pohjautunut, myös ympäristöllä on 

merkittävä vaikutus persoonallisuuden muodostumiseen (McCrae & Costa, 2003). 

Persoonallisuuden piirteitä on havaittavissa jo lapsuudessa, mutta aikuisuudessa 

persoonallisuuden on todettu pysyvän suhteellisen vakaana (McCrae & Costa, 2003).  

Persoonallisuustutkimuksessa tarkastelu on useimmiten keskittynyt persoonallisuuden 

piirteisiin, joista viiden suuren persoonallisuuden piirteen malli on vakiinnuttanut asemansa 

käytetyimpänä ja tutkituimpana persoonallisuuden kuvauksena (John ym., 2008). Mallissa 

olennaista on se, että persoonallisuuden piirteet ovat kulttuurista riippumattomia, vahvasti 

perinnöllisiä ja kuvaavat yksilöä pitkän ajan aikuisuudessa (McCrae & Costa, 2008). 

Piirrenäkökulma perustuu olettamuksiin siitä, millaisia ihmiset ovat ja olettamukset ovat 

selityksiä käyttäytymiselle eri olosuhteissa (McCrae & Costa, 2008).  

McCraen & Costan (2003) Big Five -teorian mukaan piirteet kuvaavat suhteellisen 

johdonmukaisia sekä toistuvia toiminta- ja reagointimalleja, jotka samanaikaisesti luonnehtivat 

yksilöitä sekä erottaa heidät muista. Näin ollen piirteet ovat yksilöllisten erojen ulottuvuuksia, 

ja teoria käsittää piirteet jatkumona, joka kuvaa yksilöllisiä eroja. Yksilöt voidaan luokitella 

jatkumolla sen mukaan, missä määrin he ilmentävät kyseistä piirrettä ja jatkumon toisessa 

päässä on vastakohta piirteelle. Olennaista teoriassa on se, että jokainen yksilö ilmentää kaikkia 

piirteitä, mutta eri voimakkuudella. Toistuvuudella ja intensiteetillä voidaan määritellä piirteen 

voimakkuus. Mitä enemmän piirre luonnehtii ihmistä, sitä enemmän hän ilmentää sitä ja toimii 

sen mukaan. Piirteet ovat kuitenkin teorian mukaan vain taipumuksia eikä yksilön oleteta 

ilmentävän piirrettä koko ajan tai jokaisessa tilanteessa, sillä tilanteet voivat rajoittaa piirteen 

ilmenemistä. Mitä vähemmän tilanne rajoittaa yksilön käyttäytymistä, sitä enemmän piirteet 

ilmenevät (McCrae & Costa, 2003). 

McCraen ja Costan (2003) Big Five -teoriassa persoonallisuus määrittyy neuroottisuuden, 

avoimuuden, ekstraversion, sovinnollisuuden ja tunnollisuuden kautta. Piirteet ovat toisistaan 

riippumattomia, jolloin yksilön ilmentäessä esimerkiksi korkeaa tunnollisuutta, hän voi samalla 

olla joko ekstravertti tai introvertti (McCrae & Costa, 2003).  
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Big Five -teoriassa on viisi pääpiirrettä, joihin kuuluu myös tarkempia alapiirteitä: 

Tunnollisuus kuvaa käyttäytymisen säätelyä tavoitteiden saavuttamiseksi (McCrae & Costa, 

2008). Tunnollisuutta ilmentävät ovat usein kurinalaisia, päteviä, huolellisia sekä harkitsevia, 

jonka vuoksi tunnollisuutta luonnehtii järjestelmällisyys, velvollisuudentunto ja 

päämääräsuuntautuneisuus (McCrae & Costa, 2003). Tunnolliset ihmiset ovat usein myös 

täsmällisiä sekä kunnianhimoisia ja he pyrkivät toiminnassaan mahdollisimman hyvään 

lopputulokseen (Metsäpelto & Rantanen, 2015). Jatkumon toinen pää puolestaan kuvaa 

piittaamattomuutta (John & Srivastava, 1999). Tällainen henkilö on epäjärjestelmällinen ja 

usein huolimaton aikataulujen noudattamisessa (Metsäpelto & Rantanen, 2015).  

Neuroottisuus ilmenee taipumuksena kokea kielteisiä tunteita, kuten masentuneisuutta, 

ahdistuneisuutta, alemmuudentuntoa ja syyllisyyttä (McCrae & Costa, 2008). Neuroottisuuteen 

liittyy myös vaikeus käsitellä näitä epämiellyttäviä tunteita (Metsäpelto & Rantanen, 2015). 

Piirrettä luonnehtii impulsiivisuus, haavoittuvuus, huono itsetunto sekä pessimistinen asenne 

(McCrae & Costa, 2008). Vastakohtana neuroottisuudelle on tasapainoisuus tunne-elämässä 

(John & Srivastava, 1999). 

Ekstraversio kuvaa helposti innostuvaa ja optimistista yksilöä (Metsäpelto & Rantanen, 2015). 

Korkeaa ekstraversiota ilmentävällä yksilöllä on usein paljon ystävyyssuhteita, sillä yksilö 

kokee tarvetta sosiaalisuuteen ja siksi hakeutuukin vuorovaikutukseen muiden kanssa (McCrae 

& Costa, 2008). Ekstraversiota luonnehtii sosiaalisuus, seurallisuus, lämminhenkisyys, 

jännityshakuisuus, aktiivisuus, iloisuus sekä itseluottamus (McCrae & Costa, 2003). Jatkumon 

toisessa päässä on puolestaan introversio (John & Srivastava, 1999). Tällainen yksilö viihtyy 

ennemmin omissa oloissaan ja läheisessä seurassa (Metsäpelto & Rantanen, 2015).  

Sovinnollisuus kuvastaa epäitsekästä toimintaa ja toisten ihmisten huomioon ottamista 

(Metsäpelto & Rantanen, 2015). Sovinnollisuutta luonnehtii altruismi, rehellisyys, 

luottavaisuus, ystävällisyys, huomaavaisuus ja lempeys (McCrae & Costa, 2003). Sovinnolliset 

ovat usein anteeksiantavia ja yhteistyökykyisiä sekä kohdatessaan ristiriitoja muiden ihmisten 

kanssa he ovat usein periksi antavia (McCrae & Costa, 2008). Jatkumon toinen pää kuvastaa 

vihamielisyyttä (John & Srivastava, 1999) ja vaikeutta asettautua toisen ihmisen asemaan 

(Metsäpelto & Rantanen, 2015).  
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Avoimuus uusille kokemuksille kuvaa uusien kokemuksien etsintää ja joustavaa 

ajatusmaailmaa (Metsäpelto & Rantanen, 2015). Avoimuutta luonnehtii luovuus, mielikuvitus, 

älyllinen uteliaisuus, tunteellisuus ja suvaitsevaisuus. Jatkumon toinen pää puolestaan kuvaa 

jalat maassa olevaa yksilöä, joka on ennemmin perinteisiin sitoutunut sekä pidättäytyy 

helpommin rutiineissa ja tutussa ympäristössä (McCrae & Costa, 2003). 

Persoonallisuuden piirteille on olemassa useita eri mittareita, jotka mittaavat samaa ilmiötä, 

mutta eri tavoin ja eri laajuudessa (Metsäpelto & Rantanen, 2015). Big Five -piirteiden 

mittaamiseen käytetään itsearviointiin perustuvia kyselylomakkeita, esimerkiksi NEO 

Personality Inventory-Revised (NEO-PI-R) tai siitä lyhyempää versiota NEO Five-Factor 

Inventory (NEO-FFI) (Mestäpelto & Rantanen, 2015). Nämä mittarit koostuvat erilaisista 

väittämistä ja ihmisiä pyydetään arvioimaan, kuinka hyvin väite, adjektiivi tai lause kuvaa heitä 

itseään. Piirteiden arviointiin voidaan käyttää myös psykologien arviointeja, joskus arvioija voi 

olla mitattavalle hyvin tuttu henkilö tai arvioija voi olla useampia (Metsäpelto & Rantanen, 

2015). Optimaalisin tapa piirteiden mittaamiseen onkin kerätä tietoa useilla eri 

tutkimusmenetelmillä (McCrae & Costa, 2003). 

 



11 

 

3 Fyysinen aktiivisuus ja ravitsemus terveyskäyttäytymisen osa-alueina 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2022) määrittelee terveyden olevan fyysisen, sosiaalisen ja 

psyykkisen hyvinvoinnin tila sekä voimavara, joka on edellytys hyvinvoinnin muiden osa-

alueiden ja hyvän elämän toteutumiselle. Terveyteen liittyviä valintoja tehdään päivittäin ja 

nämä valinnat ovat merkittäviä yksilön elämänkulkuun vaikuttavia tekijöitä (Conner & 

Norman, 2017). Maailman terveysjärjestö WHO:n (2004) mukaan terveyttä edistävä 

käyttäytyminen koostuu terveellisestä ruokavaliosta, säännöllisestä ja riittävästä liikunnasta 

sekä tupakoimattomuudesta. Epäterveellinen ruokavalio ja fyysinen passiivisuus ovat 

puolestaan kaksi suurinta riskitekijää kuolleisuudelle ja sairastuvuudelle (Sutin ym., 2016). 

Terveyskäyttäytymisellä tarkoitetaan tapoja, joilla ihmiset toimivat ja tekevät terveyteen 

liittyviä valintoja; ylläpitääkseen, hoitaakseen ja edistääkseen terveyttään (Gochman, 1997). 

Yleisesti ottaen terveyskäyttäytymisellä tarkoitetaan kaikkea käyttäytymistä, mikä vaikuttaa 

terveyteen (Conner & Norman, 2017). Terveyskäyttäytyminen koostuu laajasta yhdistelmästä 

erilaisia terveyteen liittyviä käyttäytymismalleja, joihin liittyvät muun muassa ravitsemus, 

fyysinen aktiivisuus, päihteiden käyttö, seksuaalikäyttäytyminen, lääkärikäynnit, lääkitysten 

noudattaminen, osallistuminen seulontoihin sekä rokotusaktiivisuus (Conner & Norman, 2017). 

Psykologiassa tutkituimpia terveyskäyttäytymisen osa-alueita ovat tupakointi, alkoholinkäyttö, 

ravitsemus ja fyysinen aktiivisuus (Conner & Norman, 2017). 

Useissa terveyskäyttäytymistä koskevissa tutkimuksissa ravitsemus ja fyysinen aktiivisuus ovat 

osoittautuneet keskeisimmiksi tekijöiksi terveydentilan selittäjinä, sillä ne koskettavat kaikkien 

ihmisten jokapäiväistä elämää ja elämisen edellytykseksi kaikkien täytyy syödä ja liikkua. 

Terveyteen ja sairastuvuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi ravitsemuksella ja fyysisellä 

aktiivisuudella (Tiainen ym., 2013; WHO, 2004). Puolestaan epäsuotuisat valinnat liittyen 

ravitsemukseen ja liikkumiseen lisäävät riskiä sairastua muihin kuin tartuntatauteihin, kuten 

sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen ja syöpään (WHO, 2004). Fyysinen 

aktiivisuus ja ravitsemus ovat myös toisiaan tukevia, sillä terveellisen ja monipuolisen 

ruokavalion avulla jaksaa olla fyysisesti aktiivinen.  

Maailman terveysjärjestö WHO (2004) suosittelee, että ihmiset liikkuvat riittävästi koko 

elämänsä ajan, sillä fyysinen aktiivisuus on yksi tärkeimmistä terveyttä edistävistä tekijöistä. 

Fyysinen aktiivisuus auttaa painonhallinnassa, vahvistaa luita ja lihaksia sekä sen avulla 

voidaan vähentää riskiä sairastua ei-tarttuviin tauteihin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin 
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(WHO, 2004). Fyysinen aktiivisuus on laajempi käsite kuin pelkkä liikunta, sillä fyysisellä 

aktiivisuudella tarkoitetaan kaikkea kehon liikettä, jolloin lihakset liikkuvat tahdonalaisesti ja 

samalla energiankulutus lisääntyy (Caspersen ym., 1985). Fyysinen aktiivisuus on avaintekijä 

energiankulutuksessa, joka on välttämätöntä energiatasapainon ja painonhallinnan kannalta 

(WHO, 2004). Kaikki ihmiset ovat fyysisesti aktiivisia päivittäin, mutta fyysisen aktiivisuuden 

määrä vaihtelee yksilöiden välillä suuresti ja vaihtelu johtuu hyvin pitkälti yksilön 

henkilökohtaisista valinnoista (Caspersen ym., 1985). Fyysinen aktiivisuus jokapäiväisessä 

elämässä voidaan jakaa kotitöihin, liikuntaan, työhön ja muihin aktiivisuutta kerryttäviin 

toimintoihin (WHO, 2004). Liikunta eroaa fyysisestä aktiivisuudesta siinä, että se on 

suunniteltua ja tarkoituksenmukaista toimintaa, sekä sillä usein tavoitellaan fyysisen kunnon 

parantamista tai ylläpitämistä (Caspersen ym., 1985). Tässä katsauksessa fyysisellä 

aktiivisuudella tarkoitetaan mitä tahansa fyysistä aktiivisuutta, mukaan lukien tarkoituksellinen 

ja suunniteltu liikunta.  

Ruokavalio on merkittävä syy sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen (Stevenson, 2017). 

Terveellisellä ruokavaliolla voidaan kuitenkin ehkäistä useita sairauksia (WHO, 2004). 

Maailman terveysjärjestö WHO:n (2004) mukaan yleisesti ottaen terveellinen ruokavalio 

tarkoittaa energiansaannin ja energiankulutuksen välistä tasapainoa. WHO suosittelee 

natriumin ja suolan saannin rajoittamista, sokereiden minimoimista kokonaisenergiansaannista 

sekä välttämään transrasvoja. Sen sijaan tulisi suosia hedelmiä, vihanneksia, palkokasveja sekä 

täysjyväviljoja ja pähkinöitä (WHO, 2004). Ravitsemusta tarkastellaan tässä katsauksessa 

terveyttä edistävän ja terveyden kannalta epäsuotuisan ravitsemuksen sekä siihen liittyvien 

tapojen ja tottumusten näkökulmasta.  
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4 Persoonallisuuden piirteiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja 

ravitsemukseen 

Persoonallisuuden piirteiden on osoitettu olevan yhteydessä yksilön terveydentilaan elintapaan 

liittyvien valintojen, eli terveyskäyttäytymisen kautta (Hakulinen & Jokela, 2018; Tiainen ym., 

2013). Ruokailutottumuksissa, päivittäisessä aktiivisuudessa ja liikunnan harrastamisessa on 

merkittäviä yksilöllisiä eroja, ja persoonallisuuden piirteet ovat osoittautuneet näiden erojen 

keskeisiksi selittäjiksi (Booth-Kewley & Vickers, 1994).  

Persoonallisuuden piirteiden on tutkimuksissa osoitettu selittävän fyysistä aktiivisuutta tai 

passiivisuutta (Sutin ym., 2016). Persoonallisuuden on osoitettu vaikuttavan fyysiseen 

aktiivisuuteen liittyviin mieltymyksiin, ennustavan fyysisen aktiivisuuden määrää sekä yksilön 

halukkuutta olla fyysisesti aktiivinen (esim. Kekäläinen ym., 2019; Rhodes & Smith, 2006; 

Wilson & Dishman, 2015). Myös ravitsemukseen liittyvät valinnat ja tottumukset ovat 

yksilöiden välillä vaihtelevia ja persoonallisuus on osoittautunut merkittäväksi taustalla 

vaikuttavaksi tekijäksi ravitsemussuositusten noudattamisessa, syömistottumuksissa sekä -

mieltymyksissä (esim. Keller & Siegrist, 2015; Tiainen ym., 2013). Persoonallisuudella on 

tutkimusten mukaan merkittävä rooli myös terveyden kannalta suotuisan tai epäsuotuisan 

ruokavalion noudattamisessa (esim. Mõttus ym., 2012). Näiden lisäksi persoonallisuuden 

piirteet on tutkimuksissa yhdistetty muun muassa tupakointiin, alkoholinkäyttöön, uneen sekä 

riskinottoon (Hakulinen ym., 2015a Hakulinen ym., 2015b; Joyner ym., 2018; Raynor & 

Levine, 2009). 

Viiden suuren persoonallisuuden piirteen malli on osoittautunut lupaavavaksi 

terveyskäyttäytymisen ennustajaksi (Raynor & Levine, 2009). Tutkimuksissa 

terveyskäyttäytymisen kannalta keskeisimmiksi ja eniten huomiota saaneiksi 

persoonallisuuden piirteiksi osoittautuivat neuroottisuus, tunnollisuus ja ekstraversio. 

Sovinnollisuuden ja avoimuuden kohdalla yhteydet terveyskäyttäytymiseen eivät olleet yhtä 

selkeitä. Persoonallisuuden piirteiden ja terveyskäyttäytymisen välistä yhteyttä selitetään 

tarkemmin piirteitä luonnehtivien alapiirteiden avulla. Tämän katsauksen tuloksia tarkastellaan 

seuraavaksi tarkemmin kunkin piirteen kohdalta erikseen.   
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4.1 Tunnollisuus 

Persoonallisuuden piirre tunnollisuus osoittautui tutkimuksissa terveyden kannalta 

myönteiseksi. Tunnollisuuden ja suotuisan terveyskäyttäytymisen välinen yhteys selittyy 

tunnollisuuteen liittyvillä ominaisuuksilla: itsesäätelyllä, huolellisuudella, harkitsevuudella ja 

velvollisuudentunnolla (McCrae & Costa, 2003; Raynor & Levine, 2009). Tällaiset ihmiset 

useimmiten omaksuvat helposti sääntöjä ja määräyksiä sekä sitoutuvat noudattamaan niitä 

(Joyner ym., 2018).  

Tunnollisuus osoittautui merkittäväksi persoonallisuuden ominaisuudeksi ravitsemuksen 

osalta, sillä tunnollisuus yhdistettiin kaikissa tutkimuksissa terveelliseen ruokavalioon (esim. 

Keller & Siegrist, 2015; Stevenson, 2017; Tiainen ym., 2013). Tunnollisuuteen liittyvä sitkeys, 

velvollisuudentunto ja tavoitteellisuus osoittautuivat ravitsemuksen osalta merkittäviksi 

tekijöiksi suotuisampien valintojen tekemisessä (Tiainen ym., 2013). Suotuisampia 

ravitsemuksellisia valintoja, joihin tunnollisuus oli myönteisesti yhteydessä, ovat muun muassa 

hedelmien ja vihannesten suosiminen ruokavaliossa, vähäisempi lihan syöminen sekä 

vähäisempi makeutettujen virvoitusjuomien nauttiminen (Keller & Siegrist, 2015; Pfeiler & 

Egloff, 2020; Tiainen ym., 2013). Tunnollisuus yhdistettiin myös todennäköisemmin 

kasviperäisen ruokavalion noudattamiseen sekä kalan syömiseen (Pfeiler & Egloff, 2020).  

Tunnollisten taipumus käyttäytymisen säätelyyn tavoitteiden saavuttamiseksi voi hyvin pitkälti 

selittää ravitsemussuositusten noudattamista (Joyner ym., 2018; Keller & Siegrist, 2015; Tianen 

ym., 2013). Tunnolliset ihmiset usein myös syövät maltillisesti, eivätkä syö tunteiden, hajujen 

tai makujen ohjaamana (Keller & Siegrist, 2015). Maltillisesti syöminen selittyy 

tunnollisuuteen liittyvällä hyvällä itsehillinnällä, mikä puolestaan johtaa syömiseen 

ravitsemussuositusten mukaisesti ja samalla vähäisempään terveyden kannalta 

epäsuotuisampien ruokien nauttimiseen (Joyner ym., 2018; Keller & Siegrist, 2015). Lisäksi 

tunnollisuus on yhdistetty hyvään energiatasapainoon, joka selittyy myös tunnollisuuteen 

liittyvällä itsesäätelyllä ja tavoitteiden asettamisella (Joyner ym., 2018). Hyvä energiatasapaino 

on seurausta ravitsemussuositusten noudattamisesta ja säännöllisestä fyysisestä aktiivisuudesta 

(Joyner ym., 2018).  

Tunnollisuus osoittautui tutkimuksissa myönteiseksi piirteeksi myös fyysisen aktiivisuuden 

kohdalla. Tunnollisten ihmisten on todettu olevan fyysisesti aktiivisempia (Joyner ym., 2018; 

Kekäläinen ym., 2019; Rhodes & Smith, 2006; Wilson & Dishman, 2015). Myös fyysinen 

aktiivisuus voi selittyä tunnollisuutta luonnehtivalla velvollisuudentunnolla ja 
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sitoutuneisuudella, jolloin liikuntaan liittyvien suositusten noudattaminen ja 

liikuntaharrastuksen ylläpitäminen on tunnollisille helpompaa (Wilson & Dishman, 2015). 

Tunnollisuus yhdistettiin myös liikunnan harrastamisen säännöllisyyteen, sillä tunnollisilla 

ihmisillä on usein tapana toteuttaa aikeensa ja suunnitelmansa velvollisuudentuntoisesti, jolloin 

aikeet liikkua myös todennäköisemmin johtavat myöhempään fyysiseen aktiivisuuteen (Wilson 

& Dishman, 2015).  

Tunnollisuuteen liittyvillä ominaisuuksilla on luultavasti keskeinen rooli erityisesti 

positiivisten terveyskäyttäytymismallien ylläpitämisessä (Booth-Kewley & Vickers, 1994). 

Suotuisan terveyskäyttäytymisen ansiosta tunnollisuus onkin yhdistetty myös pidempään 

elinaikaan (Bogg & Roberts, 2004; Raynor & Levine, 2009). Tunnolliset yksilöt ovat 

sitoutuneempia noudattamaan yleisiä terveyssuosituksia, esimerkiksi nukkumalla, syömällä ja 

liikkumalla suositusten mukaan (Joyner ym., 2018). Lisäksi tunnolliset ihmiset noudattavat 

sääntöjä varsin hyvin, he esimerkiksi käyttävät turvavyötä ja nauttivat alkoholia vasta 

saavutettuaan laillisen alaikärajan (Bogg & Roberts, 2004).  

Tunnollisten ihmisten taipumus olla perusteellinen voi johtaa päätöksenteon huolelliseen 

harkintaan, esimerkiksi erilaisten terveyskäyttäytymiseen liittyvien hyötyjen ja haittojen 

pohdintaan, kuten tupakointiin ja humalajuomiseen liittyvien terveydellisten haittojen 

puntarointiin (Raynor & Levine, 2009). Tunnolliset ihmiset voivat myös onnistua paremmin 

viivyttämään välitöntä tyydytystä suunnitellessaan ja osallistuessaan terveyteen liittyvään 

ennaltaehkäisevään käyttäytymiseen, joka on tarpeen pitkän aikavälin terveyteen liittyvien 

tavoitteiden saavuttamiseksi (Booth-Kewley & Vickers, 1994). Esimerkiksi erittäin tunnolliset 

henkilöt voivat liikkua säännöllisesti ja syödä terveellisesti, samalla minimoiden riskiä sairastua 

tulevaisuudessa muun muassa syöpään sekä sydän- ja verisuonisairauksiin (Raynor & Levine, 

2009). Matala tunnollisuuden taso on puolestaan terveyden kannalta riskitekijä, mikä selittyy 

esimerkiksi tavoitesuuntautuneisuuden ja itsekurin puutteellisuudella sekä mieluummin 

välittömän tyydytyksen etsimisellä (Raynor & Levine, 2009), jonka saa esimerkiksi tupakan 

polttamisesta (Hakulinen ym., 2015a). 
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4.2 Neuroottisuus 

Persoonallisuuden piirre neuroottisuus on osoittautunut terveyden kannalta epäsuotuisaksi 

piirteeksi, sillä neuroottisuus ilmenee taipumuksena kokea kielteisiä tunteita, kuten ahdistusta, 

epävarmuutta ja haavoittuvuutta (McCrae & Costa, 2003). Neuroottisuudelle ominaisen 

taipumuksen kielteisten tunteiden kokemiseen on erityisesti osoitettu selittävän epäsuotuisaa 

terveyskäyttäytymistä (Hakulinen & Jokela, 2018; Keller & Siegrist, 2015).  

Neuroottisuus osoittautui fyysistä aktiivisuutta heikentäväksi tekijäksi sekä lisäävän 

passiivisemman elämäntavan riskiä (Sutin ym., 2016). Neuroottisuuden havaittiin useissa 

tutkimuksissa olevan yhteydessä vähäisempään fyysiseen aktiivisuuteen (Kekäläinen ym., 

2019; Rhodes & Smith, 2006; Wilson & Dishman, 2015). Vähäisemmän fyysisen aktiivisuuden 

on ehdotettu selittyvän taipumuksella kokea kielteisiä tunteita, sillä se voi vähentää 

neuroottisten yksilöiden mahdollisuuksia olla fyysisesti aktiivinen (Hakulinen & Jokela, 2018). 

Kielteisten tunteiden kokeminen voi johtaa myös vaikeuksien välttämiseen ja samalla 

vähäisempään halukkuuteen harrastaa liikuntaa (Joyner ym., 2018; Wilson & Dishman, 2015). 

Tällaiset ihmiset eivät todennäköisemmin myöskään pidä liikuntaa nautinnollisena ja heillä on 

taipumus löytää enemmän esteitä liikunnalle (Courneya & Hellsten, 1998).  

Kellerin ja Siegristin (2015) tutkimuksen mukaan neuroottisuus yhdistettiin myös 

epäsuotuisampiin syömistottumuksiin, kuten tunnesyömiseen ja syömiseen mielitekojen, ruoan 

hajun tai maun ohjaamana. Tunnesyöminen voi selittyä negatiivisten tunteiden ja stressin 

kokemisella, sillä syömisestä saatava mielihyvä voi hetkellisesti helpottaa ahdistuksen tunteita. 

Neuroottisuutta ilmentävät ovat tästä syystä myös taipuvaisempia syömään hormonaalisen 

säätelyn vastaisesti eli syömään enemmän kuin todellinen tarve on. On myös ehdotettu, että 

neuroottisuutta ilmentävän itsehillintä voi heikentyä, kun saatavilla on houkuttelevaa ruokaa ja 

siten johtaa syömiseen ilman näläntunnetta, ruoan maun tai hajun takia (Keller & Siegrist, 

2015).  

Huonot syömistottumukset johtavat myös terveyden kannalta epäsuotuisampiin 

ruokavalintoihin (Keller & Siegrist, 2015). Ruokavalintojen osalta suomalaisaineistossa 

neuroottisuus liittyi myös huonolaatuisempaan ruokavalioon, sillä neuroottisuutta ilmentävät 

syövät vähemmän kalaa, enemmän lihaa sekä nauttivat virvoitusjuomia (Tiainen ym., 2013). 

Neuroottisuutta ilmentävät todennäköisemmin noudattavat perinteistä ruokavaliota, joka 

sisältää paljon lihaa, perunoita ja leipää (Mõttus ym., 2012). Energiatiheiden kuten makeiden 
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ja suolaisten ruokien syöminen on myös yleisempää neuroottisilla (Booth-Kewley & Vickers, 

1994; Keller & Siegrist, 2015). 

Vähäisemmän fyysisen aktiivisuuden ja epäsuotuisamman ravitsemuksen lisäksi neuroottisuus 

on tutkimuksissa yhdistetty terveyden kannalta myös muihin epäsuotuisiin 

käyttäytymismalleihin kuten unen laiminlyöntiin ja tupakointiin (Hakulinen ym., 2015a; Joyner 

ym., 2018; Raynor & Levine, 2009). Esimerkiksi tupakointi voi olla keino lievittää 

neuroottisuuteen liittyviä epämiellyttäviä tunteita, kuten ahdistusta ja stressiä (Hakulinen ym., 

2015a). Myös tupakasta irti pääseminen on neuroottisille haastavampaa, sillä tupakoinnin 

lopettamisesta aiheutuvat vieroitusoireet lisäävät entisestään kielteisten tunteiden kokemista 

(Hakulinen ym., 2015a). 

4.3 Ekstraversio 

Ekstraversio on tutkimuksissa liitetty sekä suotuisaan, että epäsuotuisaan 

terveyskäyttäytymiseen. Ekstraversiota luonnehtii muun muassa taipumus etsiä jännitystä, olla 

seurallinen, aktiivinen ja itsevarma (McCrae & Costa, 2003). Nämä mekanismit selittävät, 

miksi ekstraversio on yhdistetty useisiin terveyskäyttäytymismalleihin (Joyner ym., 2018). 

Lisäksi persoonallisuusteoreetikko Hans J. Eysenck (1982) on väittänyt, että hyvin ekstravertit 

yksilöt kokevat kroonisen aivokuoren alivirittyneisyyttä, jonka seurauksena he hakeutuvat 

erittäin stimuloiviin tilanteisiin optimoidakseen virittyneisyytensä. Näitä stimuloivia tilanteita 

ovat muun muassa sosiaaliset tilanteet sekä fyysinen aktiivisuus (Wilson & Dishman, 2015). 

Ekstraversio on useissa tutkimuksissa yhdistetty runsaaseen fyysiseen aktiivisuuteen 

(Kekäläinen ym., 2019; Rhodes & Smith, 2006; Wilson & Dishman, 2015).  Ekstraversio 

yhdistettiin myös liikunnan harrastamisen tiheyteen sekä vähäisempään fyysiseen 

passiivisuuteen (Sutin ym., 2016; Wilson & Dishman, 2015). Ekstraversiota luonnehtii hyvät 

sosiaaliset taidot ja lukuisat ystävyyssuhteet, jolloin ekstravertit ovat motivoituneita 

liikkumaan, osittain sosiaalisuuden vuoksi (Courneya & Hellsten, 1998; Wilson & Dishman, 

2015). Ekstraversioon liittyvä sosiaalisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus lisäävät myös 

ekstraverttien todennäköisyyttä altistua ympäristölle, joka tarjoaa mahdollisuuksia 

liikkumiselle (Wilson & Dishman, 2015). Ekstravertit todennäköisemmin myös suosivat 

enemmän ryhmäliikuntaa ja osallistuvat joukkueurheiluun (Courneya & Hellsten, 1998; 

McCrae & Costa, 2008). Vastaavasti introverteille ryhmäliikunta ei välttämättä ole mieluisin 

liikkumisen muoto (Cortneya & Hellsten, 1998).  
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Systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit ovat osoittaneet, että ekstraversio on yhteydessä 

erityisesti kovatehoisempaan fyysiseen aktiivisuuteen, mikä viittaa siihen, että ekstraversion ja 

fyysisen aktiivisuuden välinen yhteys on osittain intensiteetistä riippuvainen (Kekäläinen ym., 

2019; Wilson & Dishman, 2015). Kovatehoinen fyysinen aktiivisuus selittyy ekstraverttien 

yksilöiden taipumuksella etsiä voimakkaita aistiärsykkeitä eli fyysisen aktiivisuuden tarjoamaa 

stimulaatiota (Eysenck, 1982; Wilson & Dishman, 2015). Tästä syystä ekstravertit myös 

todennäköisemmin nauttivat enemmän liikunnan positiivisesta vaikutuksesta (Hakulinen & 

Jokela, 2018). Ekstraversiota luonnehtii myös aktiivisuus, joka ilmenee nopeatempoisuutena, 

energisyytenä ja tarpeessa pysyä liikkeessä (Eysenck, 1982). Nämä mekanismit selittävät, miksi 

ekstraversio on yhteydessä runsaampaan fyysiseen aktiivisuuteen, erityisesti kovatehoisempaan 

liikuntaan ja vähäisempään passiivisuuteen.  

Artesen ja kumppaneiden (2017) tutkimus vanhemmassa väestössä osoitti myös ekstraversion 

liittyvän runsaampaan fyysiseen aktiivisuuteen. Eri alapiirteiden havaittiin kuitenkin 

korostuvan iäkkäämmillä ihmisillä, sillä erityisesti ekstraversioon liittyvällä lämmöllä ja 

herkkyydellä havaittiin myönteinen yhteys fyysiseen aktiivisuuteen, kun taas taipumus etsiä 

jännitystä oli yhteydessä kevyempään fyysiseen aktiivisuuteen (Artese ym., 2017). 

Opiskelijoihin kohdistunut tutkimus ei osoittanut ekstraversion liittyvän kovatehoiseen 

liikuntaan, vaan puolestaan lihaskuntoharjoitteluun (Raynor & Levine, 2009). 

Ravitsemuksen osalta ekstraversio oli useimmiten yhteydessä terveelliseen ravitsemukseen 

(Mõttus ym., 2012; Pfeiler & Egloff, 2020; Tiainen ym., 2013). Ekstraversio yhdistettiin useissa 

tutkimuksissa erityisesti runsaampaan vihannesten syömiseen (Keller & Siegrist, 2015; Pfeiler 

& Egloff, 2020; Tiainen ym., 2013). Ekstraverteillä on usein laaja sosiaalinen verkosto ja 

ruokailu voi olla heille useammin toistuva sosiaalinen tapahtuma (Tiainen ym., 2013). 

Sosiaalinen syöminen on kuitenkin yhdistetty epäsuotuisampiin ravitsemuksellisiin valintoihin 

(Keller & Siegrist, 2015). Ekstraversio on yhdistetty syömiseen ilman näläntunnetta ja ruoan 

syömiseen sen hajun tai maun takia, sillä sosiaalisissa ruokailuissa ekstravertit 

todennäköisemmin altistuvat enemmän houkuttelevalle, hyvältä tuoksuvalle ja maistuvalle 

ruoalle (Keller & Siegrist, 2015). Sosiaaliset ruokailut myös usein tapahtuvat ravintoloissa, 

jolloin mahdollisuudet valita mitä syödä ovat rajalliset (Tiainen ym., 2013). Ravintoloissa voi 

olla tapana nauttia virvokkeita ja ruokalistalla on usein tarjolla runsaasti lihaa, mikä voi selittää 

ekstraverttien runsaampaa lihan syömistä ja virvoitusjuomien nauttimista (Keller & Siegrist, 

2015; Tiainen ym., 2013).  
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Ekstraverttien sosiaalisuus on kuitenkin yleisesti terveydelle hyödyllinen ominaisuus, mutta 

ekstraverttien sosiaalisuudella vaikuttaa olevan syömistottumusten osalta terveydelle 

epäsuotuisampi vaikutus (Keller & Siegrist 2015). Tämä on osittain ristiriidassa sen kanssa, että 

ekstraversio olisi yhteydessä terveellisempiin ravitsemustottumuksiin (Mottus ym., 2012; 

Pfeiler & Egloff, 2020). Yhdessä tutkimuksessa ei havaittu johdonmukaista yhteyttä 

ekstraversion ja ravitsemuksen välillä (Lunn ym., 2014). Ekstraversion voidaan todeta 

selittävän syömistottumuksia osaltaan vain sosiaalisuuden takia, mutta yhteys terveyden 

kannalta suotuisaan ravisemukseen on epäselvä. 

Ekstraversioon liittyvät ominaisuudet ovat tutkimuksissa yhdistetty myös muihin haitallisiin 

terveyskäyttäytymismalleihin, erityisesti riskialttiiseen käyttäytymiseen. Näitä haitallisia 

käyttäytymismalleja ovat muun muassa useiden seksikumppanien määrä, sukupuolitaudeilta 

suojautumisen laiminlyönti sekä unen laiminlyönti (Raynor & Levine, 2009). Riskialttiin 

käyttäytymisen on ehdotettu olevan seurausta ekstraversioon liittyvästä halusta täyttää 

biologisesti pohjautuva jännityksen, toiminnan ja sensaatioiden tarve (Raynor & Levine, 2009). 

Lisäksi korkea ekstraversio on osoittautunut merkittäväksi tekijäksi tupakoitsijoilla (Hakulinen 

ym., 2015a). Myös runsaan alkoholinkäytön on todettu olevan yleisempää korkeaa 

ekstraversiota ja matalaa tunnollisuutta ilmentävillä yksilöillä (Hakulinen ym., 2015b). 

Ekstraversiota luonnehtiva jännityshakuisuus ja sosiaalisuus voi selittää sen yhteyttä 

tupakointiin ja alkoholinkäyttöön, sillä ne liittyvät usein sosiaaliseen toimintaan (Hakulinen 

ym., 2015a; Hakulinen ym., 2015b). On myös ehdotettu, että ekstravertit saattavat aloittaa 

tupakoinnin ja polttaa vain siksi, että he olisivat sosiaalisempia (Hakulinen ym., 2015a).  

4.4 Sovinnollisuus 

Sovinnollisuuden on arveltu ennustavan suotuisampaa terveyskäyttäytymistä, kuten itsestä 

huolehtimista, parempia liikuntatottumuksia, vähäisempää päihteiden käyttöä sekä 

terveellisempää ruokavaliota (Booth-Kewley & Vickers, 1994). Sovinnollisuuden yhteys 

fyysiseen aktiivisuuteen on kuitenkin useimpien tutkimusten perusteella epäjohdonmukainen. 

Sovinnollisuuteen liittyvä taipumus olla luottavainen ja avulias eivät näyttäneet olevan fyysisen 

aktiivisuuden tai passiivisuuden kannalta merkityksellisiä (Sutin ym., 2016). Useassa 

tutkimuksessa yhteyksiä ei löydetty (esim. Rhodes & Smith, 2006) tai yhteydet olivat heikkoja 

(Sutin ym., 2016; Wilson & Dishman, 2015). Myös viimeaikaisin tutkimustieto osoittaa 
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sovinnollisuuden merkityksen fyysiselle aktiivisuudelle olevan edelleen epäselvä (Kekäläinen 

ym., 2019). 

Kaksi tutkimusta kuitenkin havaitsi sovinnollisuuden ja fyysisen aktiivisuuden välillä iästä 

riippuvan yhteyden (Artese ym., 2017; Wilson & Dishman, 2015). Artesen ja kumppaneiden 

(2017) vanhemmassa väestössä toteutetussa tutkimuksessa sovinnollisuuden yhteys fyysiseen 

aktiivisuuteen näyttäytyi vahvimpana, mutta sen osoitettiin olevan iästä ja eläkeyhteisön 

luonteesta riippuvainen. Eläkeyhteisössä ne, jotka ovat erittäin sovinnollisia, ovat yleensä 

huomaavaisia, ystävällisiä ja myötätuntoisia. Vanhemmassa väestössä myös toiminnalliset 

rajoitukset ja krooniset sairaudet ovat yleisempiä, jolloin erittäin sovinnolliset ihmiset voivat 

todennäköisemmin auttaa tai avustaa muita vähemmän kyvykkäitä yhteisössä olevia henkilöitä, 

ja samalla kerryttäen enemmän fyysistä aktiivisuutta (Artese ym., 2017). Tutkimuksen tulokset 

ovat kuitenkin ristiriidassa aiempien tutkimusten havaintojen kanssa, sillä ne eivät löytäneet 

yhteyttä sovinnollisuuden ja fyysisen aktiivisuuden välillä.  

Ravitsemuksen osalta sovinnollisuus näytti kuitenkin olevan yhteydessä terveelliseen 

ruokavalioon useimmissa tutkimuksissa (Keller & Siegrist, 2015; Stevenson, 2017; Tiainen 

ym., 2013). Sovinnollisuus yhdistettiin tutkimuksissa useimmiten terveellisten valintojen 

tekemiseen, kuten hedelmien ja vihannesten syömiseen sekä vähäisempään virvoitusjuomien 

nauttimiseen (Keller & Siegrist, 2015; Tiainen ym., 2013). Sovinnollisuuden havaittiin liittyvän 

erityisesti vähäisempään lihan syömiseen (Keller & Siegrist, 2015; Pfeiler & Egloff, 2020; 

Tiainen ym., 2013). Tätä perusteltiin sovinnollisuuteen liittyvällä altruismilla ja myötätunnolla, 

sillä sovinnolliset ihmiset voivat tuntea myötätuntoa myös eläimiä kohtaan, mikä voi johtaa 

vähäisempään lihan syömiseen (Tiainen ym., 2013).  

4.5 Avoimuus uusille kokemuksille 

Avoimuus näyttäytyi pääosin fyysisen aktiivisuuden kohdalla myönteiseltä ominaisuudelta, jos 

yhteys oli tutkimuksessa havaittu. Avoimuuden on todettu olevan fyysistä aktiivisuutta lisäävä 

tekijä, mutta kuitenkin vähemmässä määrin kuin tunnollisuus tai ekstraversio (Kekäläinen ym., 

2019; Sutin ym., 2016; Wilson & Dishman, 2015). Erittäin avoimet ihmiset ovat usein 

vastaanottavaisia uusille ideoille ja kokemuksille, jolloin he ovat myös valmiita kokeilemaan 

uusia asioita (McCrae & Costa, 2003). Tällaisten henkilöiden voitaisiin olettaa liikkuvan ja 

osallistuvan fyysiseen aktiivisuuteen enemmän kuin niiden, joiden avoimuuden taso on matala 

(Wilson & Dishman, 2015). Avoimuuteen liittyy myös luovuutta, mielikuvitusta, älyllistä 
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uteliaisuutta ja suvaitsevaisuutta (McCrae & Costa, 2003), mutta nämä alapiirteet eivät 

kuitenkaan osoittautuneet fyysisen aktiivisuuden kannalta merkityksellisiksi ominaisuuksiksi. 

Ainoastaan uusien kokemuksien etsintä vaikutti olevan fyysistä aktiivisuutta lisäävä tekijä 

(Kekäläinen ym., 2019). 

Kekäläisen ja kollegoiden (2019) systemaattisessa katsauksessa avoimuus yhdistettiin 

johdonmukaisesti fyysiseen aktiivisuuteen erityisesti pitkittäistutkimuksissa. Tätä perusteltiin 

sillä, että avoimet yksilöt voivat olla halukkaampia kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja 

löytämään sellaisia aktiviteetteja, joista he nauttivat, mikä näkyy vasta pitkällä aikavälillä myös 

fyysisen aktiivisuuden määrässä. Kekäläinen ym. (2019) ehdottivat, että tästä syystä 

poikittaistutkimuksissa vaihtelua oli enemmän ja siksi kaikissa tutkimuksissa ei löydetty 

yhteyttä avoimuuden ja fyysisen aktiivisuuden välillä (esim. Rhodes & Smith, 2006).  

Avoimuus osoittautui merkittäväksi tekijäksi erityisesti terveellisen ja tasapainoisen 

ruokavalion noudattamisessa (Tiainen ym., 2013). Avoimuus näytti olevan 

johdonmukaisimmin yhteydessä terveelliseen ruokavalioon useissa tutkimuksissa (Keller & 

Siegrist, 2015; Lunn ym., 2014; Mõttus ym., 2012; Pfeiler & Egloff, 2020; Raynor & Levine, 

2009). Avointen ihmisten terveellisemmät ravitsemustottumukset koostuvat runsaasta 

hedelmien ja vihannesten syömisestä (Keller & Siegrist, 2015; Lunn ym., 2014; Raynor & 

Levine, 2009; Tiainen ym., 2013). Näiden ansiosta avoimuus yhdistettiin myös runsaampaan 

ravintokuidun ja C-vitamiinin saantiin (Stevenson, 2017; Tiainen ym., 2013). Avoimuus 

yhdistettiin myös vähempään lihan syömiseen ja virvoitusjuomien nauttimiseen (Tiainen ym., 

2013; Keller & Siegrist, 2015; Pfeiler & Egloff, 2020).  

Avointen ihmisten on todettu noudattavan terveystietoisempaa ruokavaliota eli sellaista, joka 

sisältää runsaasti hedelmiä, vihanneksia viljaa ja maitotuotteita sekä kalaa (Mõttus ym., 2012). 

Avointen ihmisten taipumus omaksua helposti moderneja trendejä voi selittää avoimuuden 

yhteyttä suotuisampaan ravitsemukseen sekä tietoisuuteen terveellisestä ravitsemuksesta (Lunn 

ym., 2014; Tiainen ym., 2013). Esimerkiksi tänä päivänä terveys ja siihen liittyvät ilmiöt, kuten 

terveellinen syöminen ja kasvisruokavalio ovat keskeisiä trendejä. Avoimuuden yhteys 

terveelliseen syömiseen on myös ehdotettu olevan seurausta halusta kokeilla uusia ruokia sekä 

uuselintarvikkeita (Mõttus ym., 2012).  
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5 Johtopäätökset 

Persoonallisuus on tutkimusten perusteella yhteydessä terveyskäyttäytymiseen, erityisesti 

fyysiseen aktiivisuuteen ja ravitsemukseen. Big Five -piirteiden on osoitettu selittävän fyysistä 

aktiivisuutta tai passiivisuutta, ennustavan fyysisen aktiivisuuden määrää sekä yksilön 

halukkuutta olla fyysisesti aktiivinen tai vaikuttavan fyysiseen aktiivisuuteen liittyviin 

mieltymyksiin (esim. Sutin ym., 2016; Kekäläinen ym., 2019). Piirteillä on tutkimusten mukaan 

merkittävä rooli myös ravitsemukseen liittyvien tapojen osalta; suotuisan tai epäsuotuisan 

ruokavalion noudattamisessa (esim. Mõttus ym., 2012). Ravitsemukseen liittyvät valinnat ovat 

yksilöiden välillä vaihtelevia ja persoonallisuus on taustalla vaikuttava tekijä 

ravitsemussuositusten noudattamisessa, syömistottumuksissa sekä -mieltymyksissä (esim. 

Keller & Siegrist, 2015; Tiainen ym., 2013). 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tulokset ovat yhteneviä aikaisempien tutkimusten kanssa. Tässä 

kirjallisuuskatsauksessa terveyskäyttäytymisen kannalta keskeisimmiksi persoonallisuuden 

piirteiksi osoittautuivat neuroottisuus, tunnollisuus ja ekstraversio. Nämä kolme piirrettä 

yhdistettiin tutkimuksissa johdonmukaisimmin fyysisen aktiivisuuden määrään ja 

mieltymyksiin (esim. Kekäläinen ym., 2019; Wilson & Dishman, 2015). Avoimuus ja 

sovinnollisuus eivät vaikuttaneet olevan yhtä luotettavasti yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen 

(Kekäläinen ym., 2019; Rhodes & Smith, 2006; Sutin ym., 2016). Ravitsemuksen osalta 

tunnollisuuden, neuroottisuuden ja ekstraversion havaittiin vaikuttavan syömistottumuksiin ja 

sitä kautta ruokaan liittyviin valintoihin, kun taas sovinnollisuuden ja avoimuuden havaittiin 

vaikuttavaan suoraan ruokavalintoihin (Keller & Siegrist, 2015; Tiainen ym., 2013).  

Tämän katsauksen perusteella voidaan todeta, että persoonallisuuden piirteet selittävät 

yksilöiden välisiä eroja fyysisessä aktiivisuudessa ja ravitsemuksessa, mutta eri tavoin. 

Seuraavassa taulukossa on tiivistetty tulokset kysymykseen ”Miten persoonallisuuden piirteet 

ovat yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen ja ravitsemukseen?”.   
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Taulukko 1. Yhteenveto persoonallisuuden piirteiden yhteydestä terveyskäyttäytymiseen. 

BIG FIVE -PIIRRE 
(MCCRAE & COSTA, 2003) 

FYYSINEN AKTIIVISUUS RAVITSEMUS 

Tunnollisuus Fyysistä aktiivisutta lisäävä (esim. Joyner ym., 2018; Kekäläinen 

ym., 2019; Rhodes & Smith, 2006; Wilson & Dishman, 2015). 

Liikunnan harrastamisen säännöllisyys (Wilson & Dishman, 

2015). 

Liikuntaan liittyvien suositusten noudattaminen (Joyner 

ym., 2018). 

 

Terveellinen ruokavalio (esim. Keller & Siegrist, 2015; Stevenson, 

2017; Tiainen ym., 2013). 

Ravitsemussuositusten noudattaminen (Joyner ym., 2018; 

Keller & Siegrist, 2015). 

Maltillinen syöminen (Keller & Siegrist, 2015). 

Hyvä energiatasapaino (Joyner ym., 2018). 

Neuroottisuus Vähäisempi aktiivisuus (esim. Kekäläinen ym., 2019; Rhodes & 

Smith, 2006; Wilson & Dishman, 2015). 

Passiivisempi elämäntapa (Sutin ym., 2016). 

Esteiden löytäminen liikunnalle (Courneya & Hellsten, 1998). 

Epäsuotuisampi ruokavalio (esim. Keller & Siegrist, 2015; 

Tiainen ym., 2013). 

Tunnesyöminen (Keller & Siegrist, 2015). 

Hormonaalisen säätelyn vastainen syöminen (Keller & 

Siegrist, 2015). 

Makeiden ja suolaisten ruokien suosiminen (Booth-Kewley 

& Vickers, 1994; Keller & Siegrist, 2015). 

 

Ekstraversio Runsaampi fyysinen aktiivisuus (esim. Kekäläinen ym., 2019; 

Rhodes & Smith, 2006; Wilson & Dishman, 2015). 

Joukkueurheilu ja ryhmäliikunta (Courneya & Hellsten, 1998). 

Kovatehoinen fyysinen aktiivisuus 

(Kekäläinen ym., 2019; Wilson & Dishman, 2015). 

 

Terveellinen ravitsemus (Mõttus ym., 2012; Pfeiler & Egloff, 2020; 

Tiainen ym., 2013). 

Epäsuotuisampi ruokavalio liittyen sosiaalisiin 

ruokailuihin (Keller & Siegrist, 2015; Tiainen ym., 2013). 

Syöminen mielitekojen, hajun tai maun ohjaamana 
(Keller & Siegrist, 2015). 

Sovinnollisuus Ei merkittävä fyysisen aktiivisuuden kannalta (Kekäläinen 

ym., 2019; Rhodes & Smith, 2006; Sutin ym., 2016). 

Fyysistä aktiivisuutta lisäävä iäkkäämmässä väestössä 
(Artese ym., 2017). 

 

Terveellinen ravitsemus (Keller & Siegrist, 2015; Stevenson, 2017; 

Tiainen ym., 2013). 

Vähäisempi lihan syöminen (Keller & Siegrist, 2015; Pfeiler & 

Egloff, 2020; Tiainen ym., 2013). 

Avoimuus uusille 

kokemuksille 

Pääosin fyysistä aktiivisuutta lisäävä (Wilson & Dishman, 

2015). 

Halukkuus kokeilla uusia lajeja (Kekäläinen ym., 2019). 

 

Terveellinen ja tasapainoinen ruokavalio (esim. Keller & 

Siegrist, 2015; Pfeiler & Egloff, 2020; Raynor & Levine, 2009; Tiainen ym., 

2013). 

Trendien kuten terveellisen syömisen omaksuminen 
(Lunn ym., 2014; Tiainen ym., 2013). 
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Tunnollisuus ennusti tämän katsauksen perusteella merkittävimmin suotuisaa 

terveyskäyttäytymistä; liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvien suositusten noudattamista 

(Joyner ym., 2018; Keller & Siegrist, 2015; Wilson & Dishman, 2015). Tunnollisuuden 

positiivinen merkitys molempien terveyskäyttäytymisen osa-alueiden kannalta selittyi 

tunnollisuutta luonnehtivilla ominaisuuksilla; velvollisuudentunnolla, 

päämääräsuuntautuneisuudella ja huolellisuudella (Raynor & Levine, 2009; Tiainen ym., 

2013). Nämä ovatkin useimmiten terveyden kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia (Booth-

Kewley & Vickers, 1994).  

Neuroottisuus näyttäytyi yleisesti epäsuotuisamman terveyskäyttäytymisen selittäjänä; 

fyysisen aktiivisuuden havaittiin olevan vähäisempää ja ravitsemuksen epäsuotuisampaa 

(Kekäläinen ym., 2019; Keller & Siegrist, 2015). Neuroottisuudelle ominainen taipumus 

kielteisten tunteiden kokemiseen oli keskeinen selittäjä vähäisemmälle fyysiselle 

aktiivisuudelle ja huonommille ravitsemustottumuksille (Hakulinen & Jokela, 2018; Joyner 

ym., 2018; Keller & Siegrist, 2015; Raynor & Levine, 2009; Wilson & Dishman, 2015).  

Ekstraversio puolestaan yhdistettiin sekä suotuisaan että epäsuotuisaan 

terveyskäyttäytymiseen. Molempia perusteltiin pääosin sosiaalisuudella ja jännityksen 

etsimisellä (esim. Courneya & Hellsten, 1998; Kekäläinen ym., 2019; Keller & Siegrist; 

Tiainen ym., 2013; Wilson & Dishman, 2015). Fyysisen aktiivisuuden kohdalla ekstraversio 

ennusti korkeampaa fyysistä aktiivisuutta, mutta näyttäytyvän intensiteetistä riippuvaisena 

(esim. Wilson & Dishman, 2015; Kekäläinen ym., 2019). Kovatehoisempaa fyysistä 

aktiivisuutta perusteltiin ekstraversioon liittyvällä stimulaation etsimisellä (Wilson & Dishman, 

2015; Kekäläinen ym., 2019). Ravitsemuksen kohdalla ekstraversio ennusti terveyden kannalta 

huonompia valintoja liittyen sosiaalisiin ruokailuihin (Keller & Siegrist, 2015; Tiainen ym., 

2013). 

Sovinnollisuuden ja avoimuuden osalta yhteydet eivät olleet yhtä selkeitä, sillä niillä ei 

näyttänyt olevan johdonmukaista yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen (Kekäläinen ym., 2019; 

Rhodes & Smith, 2006). Sovinnollisuus yhdistettiin myönteisesti fyysiseen aktiivisuuteen 

ainoastaan vanhemmassa väestössä, jota perusteltiin ystävällisyydellä ja myötätunnolla (Artese 

ym., 2017). Muutoin sovinnollisuuteen liittyvillä ominaisuuksilla ei näyttänyt olevan 

merkitystä fyysisen aktiivisuuden kannalta (Sutin ym., 2016). Avoimuus näyttäytyi 

suurimmilta osin fyysistä aktiivisuutta lisäävänä tekijänä, mutta ei samalla tavalla kuin 

tunnollisuus ja ekstraversio (Kekäläinen ym., 2019; Wilson & Dishman, 2015). Tämän 
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katsauksen perusteella avoimuus ja sovinnollisuus eivät luotettavasti liity fyysiseen 

aktiivisuuteen. Avoimuus näyttäytyi kuitenkin suotuisimpana piirteenä terveellisen ruokavalion 

noudattamisessa (Keller & Siegrist, 2015; Lunn ym., 2014; Mõttus ym., 2012; Pfeiler & Egloff, 

2020; Raynor & Levine, 2009; Tiainen ym., 2013). Tätä perusteltiin avoimuuteen liittyvällä 

halulla kokeilla uusia asioita ja omaksua moderneja trendejä (Keller & Siegrist, 2015; Lunn 

ym., 2014; Mõttus ym., 2012; Tiainen ym., 2013). Myös sovinnollisuus yhdistettiin 

terveellisempään ravitsemukseen, jos yhteys oli tutkimuksessa havaittu (Keller & Siegrist, 

2015; Stevenson, 2017; Tiainen ym., 2013). 
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6 Pohdinta 

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten persoonallisuuden piirteet ovat 

yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen ja ravitsemukseen terveyskäyttäytymisen osa-alueina. 

Tämän katsauksen perusteella todettiin, että persoonallisuuden piirteet liittyvät fyysiseen 

aktiivisuuteen ja ravitsemukseen eri tavoin. Piirteet selittävät omalla tavallaan fyysiseen 

aktiivisuuteen ja ravitsemukseen liittyviä tapoja ja tottumuksia. Erityisesti tunnollisuus, 

ekstraversio ja neuroottisuus korostuivat aiemmissa tutkimuksissa. Piirteiden perusteella ei 

kuitenkaan voida suoraan ennustaa tai tehdä oletuksia, vaikka persoonallisuus määrittääkin 

paljon ihmisen käyttäytymistä (McCrae & Costa, 2008). Persoonallisuuden ja terveyden väliset 

yhteydet eivät siis ole suoraviivaisia, sillä myös terveyskäyttäytyminen on monen tekijän 

kokonaisuus ja persoonallisuus on vain yksi taustalla vaikuttava tekijä (Räikkönen & Pesonen, 

2015). Fyysiseen aktiivisuuteen ja ravitsemukseen vaikuttavat piirteiden ohella myös 

sosiaaliset tekijät, ympäristötekijät sekä muut henkilökohtaiset tekijät, kuten aiemmat 

kokemukset, motivaatio ja tavoitteet (Rhodes & Smith, 2006; Pfeiler & Egloff, 2020).  

Tähän kirjallisuuskatsaukseen liittyy seuraavia rajoituksia, joita on syytä tarkastella. 

Ensinnäkin persoonallisuuden piirteet eivät pyri selittämään koko ihmisen käyttäytymistä, sillä 

piirteiden tarkoituksena on kuvata keskimääräisiä käyttäytymistaipumuksia (McCrae & Costa, 

2003). Huomattavaa on myös se, että avoimuus ja sovinnollisuus jäivät vähemmälle huomiolle 

tutkimuksissa. Tämä saattaa osittain johtua tutkimuksen puutteesta tai siitä, että avoimuuteen 

ja sovinnollisuuteen liittyvillä ominaisuuksilla ei välttämättä ole fyysisen aktiivisuuden ja 

ravitsemuksen kannalta keskeistä merkitystä. Etenkin sovinnollisuus on osoittautunut 

merkitykselliseksi piirteeksi ihmissuhteissa ja avoimuus piirteenä tulkitaan usein väärin, sillä 

se yhdistetään usein ekstraversioon (Metsäpelto & Rantanen, 2015).  

Tuloksia tulkittaessa on otettava kriittisesti huomioon se, että tässä katsauksessa piirteitä on 

käsitelty toisistaan erillisinä, vaikka yksilöt ilmentävät kaikkia piirteitä eri voimakkuuksilla, 

jolloin ihmisen persoonallisuus muodostuu piirreyhdistelmistä (McCrae & Costa, 2003). 

Yksittäinen piirre ei siis suoraan määritä yksilön fyysistä aktiivisuutta tai ravitsemusta. Lisäksi 

tässä katsauksessa keskityttiin tarkastelemaan vain piirteen korkeaa ilmenemistasoa ja millaisia 

yhteyksiä sillä on fyysiseen aktiivisuuteen tai ravitsemukseen. Sen sijaan suurin osa yksilöistä 

sijoittuu jatkumon keskivaiheille; ollen jossain määrin tunnollisia, jossain määrin 

epäjärjestelmällisiä (Metsäpelto & Rantanen, 2015). Piirteitä tarkastelemalla voidaan kuitenkin 

tehdä yleistyksiä siitä, miten muut samoja piirteitä ilmentävät todennäköisesti toimivat. 
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Katsauksen tarkoituksena oli selvittää laaja-alaisesti persoonallisuuden piirteiden yhteyttä 

terveyskäyttäytymiseen, joten tässä katsauksessa ei tarkemmin eritelty ikää, sukupuolta tai 

sosioekonomisia tekijöitä. Osa tähän katsaukseen valikoituneista tutkimuksista olivat 

keskittyneet rajattuun väestöön, kuten opiskelijoihin tai iäkkäämpiin ihmisiin (esim. Artese 

ym., 2017; Joyner ym., 2018; Raynor & Levine, 2009). Mahdollisesti tästä syystä myös 

tutkimuksien tuloksetkin eroavat toisistaan, sillä sovinnollisuus näytti liittyvän fyysiseen 

aktiivisuuteen vain vanhemmassa väestössä (Artese ym., 2017), kun taas muissa tutkimuksissa 

sovinnollisuus ei liittynyt fyysiseen aktiivisuuteen (esim. Kekäläinen ym., 2019). On siis 

mahdollista, että eri piirteillä on fyysisen aktiivisuuden kannalta merkitystä eri iässä, mutta 

yhden tutkimuksen perusteella ei voida kuitenkaan tehdä suurempia johtopäätöksiä.  

Suurin osa katsaukseen valikoituneesta aineistosta koostui kansainvälisistä tutkimuksista ja 

vain yksi tutkimus keskittyi suomalaiseen väestöön, josta vielä tarkemmin helsinkiläisiin 

(Tiainen ym., 2013). Toisaalta Big Five -teoriassa keskeistä on se, että piirteet ovat kulttuurista 

riippumattomia (McCrae & Costa, 2003), jolloin myös tämän katsauksen tuloksien pitäisi olla 

yleistettävissä koko väestöön. Siitä huolimatta, vaikka piirteet ovatkin kulttuurista 

riippumattomia, ruokailutottumukset eivät. Ravitsemustottumukset määräytyvät useista 

tekijöistä, kuten sosiaalisista normeista ja sosiokulttuurisesta ympäristöstä (Pfeiler & Egloff, 

2020). Ravitsemukseen vaikuttaa näiden ohella myös biologiset tekijät, kuten nälkä ja 

kylläisyys (Lunn ym., 2014; Pfeiler & Egloff, 2020). Myös aiemmat kokemukset ja opitut tavat, 

kuten palkkiot, turvallisuus tai lohtu ovat merkityksellisiä tekijöitä ravitsemustottumuksille 

(Lunn ym., 2014). Lisäksi opiskelijoiden kohdalla ravitsemukseen liittyviin valintoihin ja 

asenteisiin on taloudellisilla resursseilla todennäköisesti enemmän vaikutusta kuin muuhun 

väestöön (Lunn ym., 2014).  

Tämän katsauksen määritelmät ravitsemuksesta ja fyysisestä aktiivisuudesta eroaa 

lähdeartikkeleiden määritelmistä. Tässä katsauksessa tutkittavat ilmiöt on käsitteellistetty hyvin 

yleisellä kuvauksella, koska myös lähdeartikkeleiden määritelmissä on eroavaisuuksia. 

Katsauksessa käytettyjen artikkeleiden arvioinnissa on siis syytä huomioida, että eri 

lähdeartikkeleissa ravitsemusta ja fyysistä aktiivisuutta on mitattu sekä käsitteellistetty hieman 

eri tavoin. Esimerkiksi fyysisen aktiivisuuden määritelmät vaihtelevat taajuuden, intensiteetin, 

ajan tai keston mukaan (Conner & Norman, 2017). Osa tutkimuksista perustuvat 

itseraportoituun fyysiseen aktiivisuuteen (esim. Raynor & Levine, 2009) ja osa liikemittarilla 

mitattuun fyysiseen aktiivisuuteen (esim. Artese ym., 2017). Itsearviointiin mittarina on syytä 

kiinnittää huomiota, sillä ruokamäärien ja päivittäisen aktiivisuuden itsearvioitu mittaaminen 
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on haastavaa ilmiön monimutkaisuudesta johtuen ja huomioon otettavia tekijöitä on monia 

(Conner & Norman, 2017). Huomionarvoista on myös se, että yksilön persoonallisuus voi 

vaikuttaa myös itseraportointiin (Hakulinen & Jokela, 2018). Persoonallisuus voi vaikuttaa 

siihen, kuinka yksilö arvioi omaa aktiivisuuttaan tai ravitsemustaan. Esimerkiksi joillakin 

yksilöillä voi olla taipumusta liioitella tai vähätellä ravitsemustottumuksiaan tai liikkumistaan 

(Kekäläinen ym., 2019; Keller & Siegrist, 2015). Myös piirteiden käsitteellistämisessä on 

vaihtelua tutkimusten välillä, mutta ne vastaavat kuitenkin sisällöltään samaa. Fyysisen 

aktiivisuuden, ravitsemuksen ja persoonallisuuden vaihtelut mittaamisessa ja 

käsitteellistämisessä rajoittavat osaltaan todellisen kuvan hahmottamista tutkittavasta ilmiöstä 

(Conner & Norman, 2017; Kekäläinen ym., 2019). Eri lähdeartikkelit kuvaavat kutenkin 

tutkittavaa ilmiötä tähän katsaukseen sopivalla tasolla. 

Jatkotutkimuksen tulisi kohdistua piirreyhdistelmien ja terveyskäyttäytymisen väliseen 

yhteyteen, sillä ihmiset ilmentävät kaikkia piirteitä eri taajuudella (McCrae & Costa, 2003). 

Piirreyhdistelmiä tutkimalla voidaan tunnistaa terveyden kannalta riskiprofiileja (Tiainen ym., 

2013). Tässä tutkimuksessa myös alapiirteiden merkitys yhteyksien selittäjinä on pitkälti vain 

spekulatiivinen, joten lisätutkimusta tarvitaan myös alapiirteiden merkityksestä yhteyksien 

selittäjänä (Wilson & Dishman, 2015). Esimerkiksi ekstraversioon liittyvä jännityksen 

etsiminen voi liittyä ympäristön valikoitumiseen ja aktiivisuus puolestaan intensiteettiin. 

Persoonallisuuden ja terveyden välisten yhteyksien ollessa epäsuoria, tarvitaan lisätutkimusta 

tekijöistä, jotka välittävät piirteiden tai piirreyhdistelmien ja terveyskäyttäytymisen välistä 

yhteyttä (Kekäläinen ym., 2019). Välittäviä tekijöitä voi iän ja sukupuolen lisäksi olla 

esimerkiksi tunnetilat ja stressi. Persoonallisuuden ja terveyskäyttäytymisen välistä yhteyttä 

voitaisiin tarkastella myös muiden persoonallisuuden ominaisuuksien kautta (Wilson & 

Dishman, 2015), kuten McAdamsin (1995) persoonallisuusteorian toiselle tasolle kuuluvien 

puolustus- ja selviytymiskeinojen kautta (Kekäläinen ym., 2019). Joillekin ihmisille 

esimerkiksi liikunta voi olla yksi selviytymiskeino.  

Tämän kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta saattaa heikentää tiedonhaussa tehty rajaus, 

käytetyt hakusanat ja tietokannat, sillä ne ovat saattaneet sulkea pois tutkimuksia, jotka olisivat 

soveltuneet tähän katsaukseen. Toisaalta tiedonhankinnassa tehdyt rajaukset auttavat kuitenkin 

tutkimuskysymykseen vastaamisessa. Tähän katsaukseen valittujen tutkimusten määrä oli 

myös melko pieni, mikä voi osaltaan vaikuttaa luotettavuuteen. Tulosten tulkinnassa on siis 

huomattava lähteiden rajallisuus, ja kattavampi katsaus voisi antaa tarkemman kokonaiskuvan 

aiheesta.  
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Edellä mainituista rajoituksista huolimatta tähän katsaukseen liittyy myös vahvuuksia. Tämän 

kandidaatin työn vahvuutena on Hyvän tieteellisen käytännön (2012) toimintatapojen 

noudattaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimus on tehty tiedeyhteisön hyväksymien 

käytäntöjen mukaisesti eli noudattaen rehellisyyttä, huolellisuutta sekä tarkkuutta tutkimisessa, 

tulosten kirjaamisessa ja arvioinnissa. Tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu 

tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten avulla (TENK, 2012). Aineistoon on perehdytty 

huolellisesti ja olennaisimmat tutkimustulokset on raportoitu totuudenmukaisesti ja tuloksissa 

on vastattu tutkimuskysymykseen selkeästi tieteellisiin lähteisiin nojaten. Tämän työn 

vahvuutena ovat luotettavat lähteet, sillä tässä katsauksessa on esitelty 17 kansainvälistä 

vertaisarvioitua artikkelia. Hyvän tieteellisen käytännön (2012) periaatteiden mukaan, toisten 

tutkijoiden työt on huomioitu asianmukaisella tavalla, APA-lähdeviittaustyyliä noudattaen. Työ 

on toteutettu eettisten periaatteiden mukaan, käyttäen eettisesti kestäviä tiedonhankinta- ja 

tutkimusmenetelmiä, eikä tutkimuksen tekemisestä ole aiheutunut haittaa kenellekään (TENK, 

2012). Tämä katsaus toteutettiin kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella integroivaa otetta 

hyödyntäen. Integroivaan menetelmään kuulu sen kriittinen tarkastelu (Salminen, 2011), mikä 

on tässä katsauksessa toteutunut edellä. Kokonaisuudessaan tässä tutkielmassa on tehty 

johdonmukainen katsaus persoonallisuuden piirteiden ja terveyskäyttäytymisen väliseen 

tutkimuskirjallisuuteen. Ennen kaikkea kyseessä on tärkeä aihe, jonka tutkiminen tuottaa 

käyttökelpoista tietoa kasvatustieteen alalla.  

Tämä katsaus osoittaa entisestään terveyskasvatuksen tärkeyden, sillä suhde terveyteen luodaan 

jo varhaisessa iässä ja elintapoja opitaan lapsesta lähtien (Huttunen, 2020). On huomattavasti 

helpompaa omaksua terveellisiä elämäntapoja lapsesta asti, kuin pyrkiä aikuisuudessa 

muuttamaan terveyteen liittyvää käyttäytymistä. Tästä syystä koulutuksessa ja kasvatuksessa 

tulisi kiinnittää erityistä huomiota terveyskasvatukseen. Maailman terveysjärjestö WHO:n 

(2004) mukaan koulutus ja kasvatus luovat perustan toiminnalle tarjoamalla tietoa ja 

ymmärrystä ravitsemuksen, liikunnan ja terveyden välisestä suhteesta. Näin ollen 

terveyskäyttäytymiseen liittyviin valintoihin voidaan vaikuttaa peruskoulusta lähtien 

tarjoamalla näyttöön perustuvaa tietoa ravitsemuksesta ja fyysisestä aktiivisuudesta. 

Ravitsemuskasvatus, liikuntakasvatus ja medialukutaidon opettaminen ovat keskeisiä tapoja 

edistää terveyskäyttäytymistä sekä ehkäistä harhaanjohtavan ravitsemustiedon saavuttamista 

(WHO, 2004). Kasvattajat voivat myös omalla esimerkillään tukea terveellisten elintapojen 

kehittymistä. Kasvatuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli haitallisten 

terveyskäyttäytymismallien ennalta ehkäisemisessä ja terveellisten elintapojen opettamisessa. 
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Kasvatuksen näkökulmasta myös yksilöllisten tekijöiden huomioiminen opetuksessa on 

olennaista. Tämän tutkielman tulosten perusteella on syytä pohtia, miten koulutuksessa ja 

kasvatuksessa tulisi huomioida persoonallisuustekijöitä. Aikuisuuden persoonallisuuden 

piirteitä muistuttavia käyttäytymispiirteitä voidaan havaita jo lapsuudessa, vaikka 

persoonallisuuden piirteiden on todettu olevan vasta aikuisuudessa suhteellisen vakaita 

(Metsäpelto & Rantanen, 2015). Persoonallisuuden piirteitä huomioimalla, voi oppiminen olla 

mieluisampaa ja samalla tehokkaampaa. Oppilaille voidaan esimerkiksi tarjota erilaisia tehtäviä 

heidän persoonallisuuden piirteiden mukaan, joista oppilaat saavat valita itselleen mieluisan 

oppimisen muodon. Esimerkiksi ekstraverteille voidaan tarjota toiminnallisempia tehtäviä ja 

ryhmätöitä, kun taas avoimille voidaan tarjota luovuutta tukevia tehtäviä. Opettaja voi myös 

sekoitella eri persoonallisuustyyppejä toisiaan tukeviksi, esimerkiksi sovinnolliset ovat 

mukautuvia ja yhteistyökykyisiä, jolloin he ovat hyviä ryhmän jäseniä. Tunnolliset oppilaat 

voivat puolestaan näyttää esimerkkiä muille sääntösidonnaisuudellaan ja 

velvollisuudentunnollaan. Neuroottisuuteen taipuvaiset oppilaat tulee huomioida rohkaisemalla 

heitä ja tukemalla heidän itsetuntoansa. Terveellisten elämäntapojen omaksumiseksi, tulisi 

oppimisen olla ennen kaikkea oppilaalle mieluista. 
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