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Oletko muuttanut ruokavaliotasi terveellisemmäksi hoitaaksesi sairauttasi lääkkeettömästi? 

Tai oletko lisännyt liikuntaa, lopettanut tupakoinnin tai hoitanut unettomuutta lääkkeettö-

mästi? Onko Sinulla kokemusta Eksoten hyvinvointivalmentajan tarjoamasta elintapaoh-

jauksesta? Lapin yliopiston hallintotieteiden opiskelija Heli Tiusanen kerää eri ikäisten ker-

tomuksia muutosprosessista kohti terveellisempää elämää.  
  

Kirjoituskutsu:   

Sinun matkasi kohti terveellisempää elämää  
  

Valmistelen pro gradu -tutkielmaa Eksoten elintapaohjauksen vaikuttavuudesta. Minua kiinnostaa eri-

tyisesti palvelun johtamisen prosessit, eli se, kohdistetaanko palvelu oikein, ja onko se vaikuttavaa.   

  

Tarkoitusta varten kutsun sinut kirjoittamaan kokemuksesi omasta muutosmatkastasi kohti terveelli-

sempää elämää. Voit kertoa vapaasti omista kokemuksistasi esimerkiksi:   

• Mikä motivoi sinua muutokseen? Millaisia tavoitteita asetit itsellesi ja saavutitko tavoitteet?  

• Millaisia keinoja käytit muutoksen aikaansaamiseksi?  

• Miten seurasit muutosten saavuttamista? Palkitsitko (ja jos niin miten) itsesi saavutettuasi välita-

voitteita?  

• Haitko ja saitko ulkopuolista apua? Millaista tukea sait? Millaista tukea olisit toivonut tai tarvin-

nut?   

• Millainen merkitys ympäristöllä oli muutoksen saavuttamisessa? Mitkä tekijät olivat keskeisiä?  

• Millainen vaikutus aikaansaadulla muutoksella on elämässäsi? Mikä muutoksessa on merkityk-

sellisintä?  

• Millaista palautetta olet saanut saavuttamastasi muutoksesta ja millainen painoarvo sillä on Si-

nulle?  

  

Yhtä tärkeitä ovat ne kokemukset, joissa muutosmatka keskeytyi syystä tai toisesta. Niissä tapauksissa 

voit kertoa esimerkiksi siitä, mikä sai sinut antamaan periksi – ja mitä elämääsi jäi muistoksi pyrkimyk-

sestä kohti terveellisempää elämää.   

  

Kirjoituksia kerätään juhannukseen 2022 saakka ja niitä käytetään ainoastaan Eksoten hyvinvointipalve-

luiden elintapaohjauksen toiminnan vaikuttavuutta ja kehittämistä käsittelevään pro gradu -tutkielmaan.. 
Osallistuminen ei vaadi rekisteröitymistä ja tietoja käsitellään tietosuojalain mukaisesti (lisää tietosuojasta: tietosuo-

ja.fi). Kirjoituksia käsitellään ja säilytetään ilman henkilötietoja siten, ettei tutkittavia voida tunnistaa teksteistä. Aineis-

to hävitetään käytön jälkeen. Tehdyt analyysit julkaistaan sellaisessa muodossa, ettei yksittäistä henkilöä voida tunnis-

taa. Tutkimustulosten yhteydessä julkaistavista esimerkkiotteista poistetaan tai muutetaan toisiksi sellaiset tiedot, joista 

tutkittavat voitaisiin tunnistaa. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä aiheuta sinulle mitään kustannuksia. Lähet-

tämällä kirjoituksesi hyväksyt osallistuvasi tutkimukseen, tutkimuksen tarkoituksen sekä käytettävät tutkimusmenetel-

mät, jotka noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä kaikissa tutkielman vaiheissa.  
   

Toivon kirjoituksia erityisesti sellaisilta henkilöiltä,  jotka ovat käyttäneet Eksoten hyvinvointi-

valmentajien palveluita. Kuitenkin kaikki kokemukset ovat tervetulleita! 
  

Johtopäätösten onnistumista edesauttaa, jos ilmoitat taustatietosi: ikä, sukupuoli ja koulutustaso.   

  

Kutsua saa vapaasti jakaa! Lämmin kiitos osallistumisestasi!   
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TIEDOTE TUTKIMUKSESTA   
              
Tutkimuksen nimi ja rekisterinpitäjä  
  
Miten vaikuttavuutta tuotetaan? Eksoten Elintapaohjauksen vaikuttavuus uuden julkisen hallinnan viitekehyksessä. Heli 

Tiusanen  
  
Pyyntö osallistua tutkimukseen  
  

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan Eksoten elintapaohjauksen vaikuttavuutta  
  
Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja siihen osallistumista. Liitteessä on kerrottu henkilötietojen käsittelystä 

(tietosuojailmoitus). Sinua pyydetään osallistumaan tutkimukseen, koska sinulla on kokemusta elinta-

paojen muuttamisesta ja/tai työskentelet Eksoten elintapaohjauksen palveluissa.  
  

Tavoitteena on haastatella viittä Eksoten työntekijää, ja kerätä 15-30 omakohtaista asiakkaiden tuotta-

maa kokemusta elintapojen muuttamisesta.   
  
Vapaaehtoisuus  
  

Tähän tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Voit milloin tahansa kieltäytyä osallistu-

masta tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen. Kieltäytymisestä tai keskeyttämisestä ei aiheudu si-

nulle kielteisiä seuraamuksia.  
  
Lähettämällä kirjoituksesi hyväksyt osallistumisesi.  
  

Tutkimuksen kulku  
  

Tutkimuksessa tutkitaan eri-ikäisten ihmisten kokemuksia terveellisempään elämään johtaneista muu-

tosprosesseista sekä Eksoten tuottamia elintapaohjauksen palveluita.   
  

   
Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riskit, haitat ja epämukavuudet  

  
Tutkimuksesta ei aiheudu tutkittaville mitään riskejä, haittoja eikä epämukavuuksia. Jokainen voi va-

paasti kirjoittaa juuri niistä asioista, joista haluaa kertoa.  
  
Tutkimuksen kustannukset  
  

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota eikä anneta mitään korvauksia. Tutkimukseen osal-

listumisesta ei myöskään aiheudu sinulle kustannuksia.   
    
Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset  
  

Tutkimuksesta valmistuu tieteellinen opinnäytetyö. Tutkittavia ei pysty tunnistamaan tutkimustuloksista 

tai julkaisuista.   
  
Lisätietojen antajan yhteystiedot: Heli Tiusanen htiusane@ulapland.fi 0500-519213  


