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Teksti: KWOK NG, PAULI RINTALA

Vammaiset ja pitkä
aikaissairaat nuoret 
ovat aktiivisempia kuin 
vuosikymmen sitten
Noin kuudesosalla peruskoulua käyvistä 
nuorista on vamma tai pitkäaikaissairaus.

Yhä useampi vammainen nuori osallistuu 
urheiluseuratoimintaan. Myös suosituksen 
mukaisesti liikkuvien nuorten osuus on kasvussa. 

Urheiluseuratoimintaan osallistumisen lisää näiden 
nuorten mahdollisuuksia suositusten mukaiseen 
liikuntaan.

Tieteellinen näyttö vakuuttaa, että riittämä-
tön fyysinen aktiivisuus on yksi sydänpe-
räisten sairauksien, syöpien ja diabetek-
sen riskitekijä. Maailman terveysjärjestön 

(WHO) mukaan vähäinen liikunta on neljänneksi 
tärkein syy maailmanlaajuiseen kuolleisuuteen, 
aiheut taen noin 2,3 miljoonaa kuolemaa vuodessa. 

Fyysinen aktiivisuus korostuu sairauksia ennalta 
ehkäisevänä tekijänä samalla tavoin myös vammais-
ten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kohdalla.  
Tämän vuoksi vammaisten nuorten oikeus osallistua 
liikunnallisiin toimintoihin on ensiarvoisen tärkeää. 
Nuorilla voi olla eriasteisia vammoja ja sairauksia, 
jotka vaikuttavat heidän liikkumiseensa ja sitä kaut-
ta heidän liikuntakäyttäytymiseensä. Siitä huolimat-
ta useimmat vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset 
ja nuoret käyvät tavallista koulua. Näiden lasten ja 
nuorten liikuntaa on tutkittu hyvin vähän (Rintala 

ym. 2004; 2011).  On tutkimusnäyttöä siitä, että 
liikkuvat nuoret todennäköisemmin liikkuvat myös 
aikuisuudessa (Telama ym. 2006) eli nuoruuden 
tavat ja asenteet siirtyvät aikuisuuteen. Hyvä aloitus 
voi kantaa koko elämän.  

Lähes kolme neljästä harrasti viikoittain 

Tuoreessa väitöstutkimuksessa (Ng, 2016) tavoit-
teena oli kuvata vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 
nuorten liikunta-aktiivisuutta viimeisen vuosikym-
menen ajalta sekä selvittää liikunta-aktiivisuuden 
ja erilaisten henkilökohtaisten tekijöiden yhteyksiä, 
myös silloin kun nuori osallistui urheiluseuratoi-
mintaan. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytet-
tiin WHOn ICF-mallia (International Classification 
of Functioning and Health), joka on suomennettu 
”Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden 
luokitus” (Stakes, 2004). Se antaa yhteisen kielen 
tarkastella toimintaa ja vammaisuutta samanaikai-
sesti. Mallin mukaan vammaisen nuoren osallistumi-
sen laajuus ja taso eivät riipu pelkästään toiminta-
kyvystä ja toiminnoista, joissa ollaan mukana, vaan 
ympäristöllä ja henkilökohtaisilla tekijöillä on oma 
vaikutuksensa (Rintala ym. 2012).

Tutkimuksen aineisto oli osa kansainvälistä Health 
Behaviour in School-aged Children (HBSC) -tut-
kimusta, joka Suomessa tunnetaan nimellä WHO-
Koululaistutkimus. Tähän tutkimukseen valittiin 
Suomessa vuosina 2002, 2006, 2010 ja 2014 kerät-

Suomalaisten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten 

liikunta-aktiivisuus on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.   
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ty, kansallisesti edustava otos 13- ja 15-vuotiaiden 
nuorten (n=23408) itseraportoimista terveyskäyttäy-
tymistä kuvaavista muuttujista. Kysely toteutettiin 
yleisopetuksen peruskouluissa, jolloin erityskoulua 
käyvät lapset ja nuoret eivät kuuluneet otokseen. 
Nuorista poimittiin ne, jotka olivat ilmoittaneet 
lääkärin toteaman vamman tai pitkäaikaissairau-
den (n=2206). Heiltä kysyttiin aiheuttaako heidän 
vammansa tai sairautensa vaikeuksia nähdä, kuulla, 
puhua, liikkua, käsitellä esineitä, hengittää, muistaa 
asioita, keskittyä tai istua paikallaan. Näiden nuorten  
liikunta-aktiivisuuden yhteyksiä tiettyihin henkilö-
kohtaisiin tekijöihin kuten jatkokoulutuksen valin-
taan, itsearvostukseen tai urheiluseuran jäsenyyteen 
tarkasteltiin erilaisilla monimuuttujamenetelmillä.

Keskimäärin lähes kolme neljästä vammaisesta ja 
pitkäaikaissairaasta nuoresta ilmoitti harrastavansa 
kohtuullisesti kuormittavaa liikuntaa vähintään kak-
si kertaa viikossa ainakin tunnin kerrallaan. Tosin  
erot erilaisia toiminnallisia vaikeuksia kokevien 
nuorten välillä olivat suuret: epilepsiaa sairastavista 
15-vuotiaista tytöistä liikuntaa harrasti vain 33 pro-
senttia, kun taas hengitykseen liittyviä oireita koke-
villa 13-vuotiailla pojilla prosentti oli 88. 

Liikunta-aktiivisuutta tutkittiin myös siten, että 
monenako päivänä viimeisen viikon aikana nuori oli 
harrastanut kohtuullisesti kuormittavaa tai rankkaa 
liikuntaa vähintään yhden tunnin päivässä. Kansain-
välinen liikuntasuositus on, että nuori harrastaisi 
liikuntaa vähintään tunnin päivässä. Myös tämän 
suosituksen saavuttaminen vaihteli hyvin paljon 
riippuen nuoren kokemista vaikeuksista. 

Ilahduttavaa oli, että niiden nuorten määrä, jotka 
saavuttivat suosituksen, lisääntyi vuoden 2002 11 
prosentista vuoden 2014 21 prosenttiin. Samoin 
lisään tyi urheiluseuraan kuuluminen 38 prosentista 
47 prosenttiin, joka luku on samaa luokkaa kuin 
vammattomilla nuorilla. Tosin liikunta-aktiivisuu-
den lisäystä ei pystytty selittämään urheiluseuraan 
kuulumisella.

Henkilökohtaisten tekijöiden osuutta liikunta-
aktiivisuuteen tutkittiin kahden teoreettisen mallin 
avulla: hierarkkinen itsearvostus malli (hierarchical 
model of global self-esteem) ja suunnitelmallinen 
käyttäytymisen teoria (theory of planned behavior). 
Poikien, mutta ei tyttöjen, liikunta-aktiivisuuden 
määrä oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 
koettuun kuntoon ja se välittyi yleisen itsearvostuk-
sen ja tulevaisuuden liikunta-aikomusten kautta. 
Liikuntaseurojen jäsenten todennäköisyys saavut-
taa liikuntasuositukset oli kaksi kertaa suurempi 
kuin ei-jäsenten. Myös niiden nuorten, joilla oli 
selvä aikomus jatkaa liikkumistaan tulevaisuudessa, 
toden näköisyys saavuttaa liikuntasuositukset oli 
kolminkertainen verrattuna niihin joilla ei ollut sel-
vää aikomusta.

Liikkumisen haasteet hyvin erilaisia 

Feldmanin ja kollegoiden (2013) mukaan vammaiset 
ja pitkäaikaissairaat lapset jäävät usein sivuun eri-
laisista lasten kehitykseen kohdistuvista tutkimuk-
sista. Kuitenkin WHOn mukaan on tärkeää kuulla 
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lapsen ääntä. Tämäkin väitöstutkimus korostaa sitä 
seikkaa, että vammaisia lapsia ja nuoria on tutkittava 
myös omina ryhminään ja jopa vielä tarkemmin sen 
mukaan miten vamma tai sairaus vaikeuttaa heidän 
liikkumistaan, sillä liikkumisen haasteet ovat hyvin 
erilaisia.

Urheiluseurojen rooli myös vammaisten ja pitkäai-
kaissairaiden nuorten liikuttajina on vielä uusi ilmiö.  
Noin kuudesosalla peruskoulua käyvistä nuorista on 
vamma tai sairaus. Urheiluseuratoimintaan osallis-
tumisen lisää näiden nuorten mahdollisuuksia suo-
situsten mukaiseen liikuntaan. Siksi onkin tärkeää, 
että niin liikunnanopettajat kuin ohjaajat ja valmen-
tajatkin luovat inklusiivisen ympäristön kaikkien 
yhtäläiselle osallistumiselle. Vammaiset nuoret tar-
vitsevat paljon rohkaisua liikunnallisen elämäntavan 
omaksumisessa ja ylläpitämisessä. 

WHO-Koululaistutkimuksen laaja aineisto tarjoaa 
mahdollisuuden myös uusiin tutkimusavauksiin.  
Alustavien tutkimusten perusteella näyttää siltä, 
että suomalaisten vammaisten ja pitkäaikaissairai-
den nuorten liikunta-aktiivisuus on samaa luokkaa 
kuin muissa maissa. Vammaiset nuoret myös käyt-
tävät liikunta-aktiivisuutta mittaavia välineitä kuten 
”Sports Tracker” tai sykemittareita yhtä paljon kuin 

vammattomat nuoret. Toisaalta vammaisten ja pit-
käaikaissairaiden nuorten ilmoittamat urheilussa 
saadut vammat olivat kaksi kertaa yleisempiä kuin 
muilla nuorilla. 

Tutkittavaa riittää myös ympäristötekijöiden 
osallisuudesta vammaisten nuorten liikuntakäyt-
täytymiseen. Mikä on perheen ja ystävien rooli sekä 
miten teknologian saavutettavuus ja käyttö näkyvät 
vammaisten nuorten arjessa, kun mietitään heidän 
liikkumistaan?
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