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Tiivistelmä 

 

Taneli Sopanen (2015). Voimistuneen kuntoliikunnan tarkastelua markkinatutkimuksen 

segmenteissä: jyväskyläläiset kilpa- ja kuntourheilijat KIHUn näkökulmasta. 

Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu -

tutkielma, 110 s., 16 liitettä. 

 

Tutkielman tarkoituksena on kuvata jyväskyläläisten kunto- ja kilpaurheilijoita ja heidän 

liikuntasuhdettaan Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskukselle (KIHU) tehdyn 

markkinatutkimuksen segmenteissä. Kunto- ja kilpaurheilu ovat osa laajempaa liikunnan 

käsitettä, jossa niiden luokittelu perustuu toiminnan aktiivisuuden ja vapaaehtoisuuden 

asteeseen. Tutkimus on kvantitatiivinen ja aineistolähtöinen. Liikuntasuhteesta tarkastellaan 

omakohtaista liikuntaa sekä sportisointia eli liikunnan kokonaisvaltaista kulutusta, jonka 

yhtenä ilmentymänä nähdään ns. kuntoilubuumi. 

 

Aineisto (N=1251) koostuu Huippututkimusyksikkö -hankkeeseen kerätystä 

markkinatutkimuksesta ja sitä on analysoitu määrällisesti SPSS-ohjelmistolla. Saatuja tuloksia 

on reflektoitu aiempiin tutkimuksiin. Osaltaan ne vahvistavat lähtöoletusta, ettei ns. 

kuntoilubuumi ole koko väestön ”harrastus” vaan se vaatii resursseja – erityisesti rahaa ja 

aikaa. Jyväskyläläiset kunto- ja kilpaurheilijat käyttävät liikuntaan sekä tavoitteelliseen 

urheiluun enemmän aikaa muuhun väestöön verrattuna. Harrastamisen volyymin lisäksi 

liikuntamuodot painottuvat intensiivisyydeltään kovempiin lajeihin. Kunto- ja 

kilpaurheilijoilla suosituimpia lajeja olivat kuntosali, juoksulenkkeily sekä erilaiset 

ryhmäliikuntamuodot eli jumpat. Myös erilaiset kestävyys- ja voimailulajit olivat verrattain 

suosittuja. Keskimäärin vastaajat käyttivät liikuntaan seitsemän tuntia ja 27 minuuttia viikossa 

ja liikuntapalveluihin rahaa 52,84 euroa kuukaudessa. Eri liikuntalajien välillä ja liikunta-

aktiivisuuden perusteella havaittiin eroja rahankäytössä. 

 

Kunto- ja kilpaurheilijoille tärkeimmät syyt harrastaa liikuntaa olivat fyysinen terveys, 

henkinen hyvinvointi sekä liikunnan ilo. Liikuntasuhde heillä on poikkeuksellisen 

merkityksellinen ja sosiaaliselta rooleiltaan he ovat liikunnan sekä kuntoilubuumin vakio-

osallistujia sekä sisäpiiriläisiä. Liikunnan kaupallistumisen näkökulmasta kuntourheilijoita, ja 

erityisesti kuntosaliharrastajia, voidaan pitää tärkeänä asiakassegmenttinä liikuntapalveluita 

tarjoaville tahoille. 

 

 

Avainsanat: kuntourheilu, kilpaurheilu, liikuntasuhde, markkinatutkimus, segmentit, GIS-

analyysi 

  



Abstract 

 

Taneli Sopanen (2015). Examining strengthened conditioning sport in marketing segments: 

athletes in Jyväskylä from perspective of Research Institute for Olympic Sports. Department 

of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, pp. 110, 16 appendices. 

 

The purpose of this study is to describe conditioning and competitive sport athletes in 

Jyväskylä and their Physical Activity Relationship within segments of market research for 

Research Institute for Olympic Sports (KIHU). The conditioning and competitive sports are 

part of a broader concept of physical activity in which the classification is based on degree of 

the activity and voluntary. The study is quantitative and data-oriented. In this study Physical 

Activity Relationship covers personal physical activity and consumption of meanings of 

physical culture which are seen as an expression of the fitness boom. 

 

The data (N = 1251) was collected for market research of Sport Lab Jyväskylä project and it 

has been analyzed quantitatively using SPSS software. The results has been reflecting to 

previous researches. In part, they confirm the base assumption that the so-called fitness boom 

is not for whole population as it requires resources – particularly money and time. The 

conditioning and competitive sport athletes in Jyväskylä use more time to physical activity 

and goal-oriented sport compared to the rest of the population. In addition to the volume 

physical activity, the focus is on more intensive exercises. The most popular sports were the 

gym exercising, jogging/running and various forms of group exercise (aerobic etc.). Also, 

different endurance and strength sports (e.g. cross fit) were relatively popular among the 

athletes. On average respondents used to sport for seven hours and 27 minutes per week and 

money for Sports Service 52.84 euros per month. Between the various sports and physical 

activity were observed differences in the use of money. 

 

The main reasons for physical activity were physical health, mental well-being as well as ‘joy 

of sport’. The Physical Activity Relationship of athletes is strong and for social role, 

concerning physical activity and fitness boom, they are seen as regulars and/o insiders. When 

thinking from the point-of-view of commercialization in sport, the conditioning and especially 

fitness athletes can be considered as an important customer segment for companies providing 

Sports Services.  

 

 

Keywords: conditioning sport, competitive sport, Physical Activity Relationship (PAR), 

market research, segments, GIS analysis
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1 JOHDANTO 

 

Maailman muuttuessa myös liikunnan asema ja rooli yhteiskunnassa päivittyy. Eliniän 

piteneminen, eriarvoisuuden kasvaminen ja hyvinvoinnin korostuminen ovat vallitsevia 

megatrendejä, joissa liikunnalla ja liikunta-aktiivisuudella on merkittävä rooli muutoksessa 

(Sitran trendilista 2014–2015). Erityisesti hyvinvoinnin käsitteen päivittyessä vastaamaan 

nopeatempoisemman ja yksilökeskeisen yhteiskunnan vaatimuksia, ovat kunto- ja 

terveysliikunta vahvistaneet asemaansa ns. uuden liikuntakulttuurin nousun myötä (mm. 

Zacheus 2008, 91–92). Viime vuosina valtamedioissa on puhuttu jopa jonkinasteisesta 

kuntoilubuumista. Trendien vahvistuessa, on taustalla yleensä niin tarvetta kuin 

kysyntääkin. Suomessa kuntoliikunnan vahvistuminen kansallisesti nähtäisiin varmasti 

mieluisana ilmiönä, sillä liikkumattomuudesta johtuvat vuotuiset terveydenhuollon 

kustannukset ovat Suomessa kahden miljardin euron kokoluokkaa. (II Kansallinen 

liikuntafoorumi, Julkilausuma 2.0.) Ei siis ihme, että liikunnan määrästä ja 

liikkumattomuudesta on käyty aktiivista ja ajankohtaista keskustelua niin median kuin 

myös tieteen ja politiikan kentällä. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön katsauksessa fyysisen aktiivisuuden lisääminen kaikissa 

elämänvaiheissa ja väestöryhmissä on nostettu yhdeksi Suomen terveyspolitiikan 

päätavoitteista. Katsauksessa todetaan, että vain joka kymmenes 15-vuotias liikkuu 

suositusten mukaisesti. Työikäisestä väestöstä noin puolet liikkuu terveysliikunnan 

suositusten mukaisen määrän kestävyysliikuntaa ja vain yksi kymmenestä harjoittaa 

lihaskuntoaan minimitason verran eli vähintään kaksi kertaa viikossa. Lähemmäs eläkeikää 

mentäessä prosenttiosuudet pienenevät huomattavasti. Kun syyskuussa 2014 

työmarkkinajärjestöt pääsivät sopuun eläkeiän nostamisesta, niin ikääntyvän aikuisväestön 

liikunnallisen aktiivisuuden tulisi lisääntyä entisestään työkyvyn ylläpitämisen 

maksimoinniksi. (Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010, 4–9.) 

 

Väestön liikunnallista aktiivisuutta on kartoitettu Suomessa säännöllisesti. 2000-luvulla 

työikäisen väestön vapaa-ajan liikunnan määrä on kasvanut ja luonne muuttunut 

intensiivisemmäksi. Kuitenkin viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana esimerkiksi 

työmatkaliikunta on vähentynyt huomattavasti. (mm. FINRISKI 2007–2011, Suomalaisten 
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fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010, 31 mukaan.) Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010 

mukaan aikuisväestöstä 44 % liikkuu terveyttä edistävällä tavalla (Kansallinen 

liikuntatutkimus 2009-2010, 11–12). UKK-instituutin uusimmassa (2009) suosituksissa 

täsmennettiin kuinka aikuisväestön tulisi liikkua; nykyisiin suosituksiin sisältyy 

kestävyysliikuntaa (1 tunti 15 minuuttia tai 2 tuntia 30 minuuttia fyysisestä kuormituksesta 

riippuen) sekä lihaskuntoa kohentavaa liikuntaa kahdesti viikossa (UKK-instituutti, 

Liikuntapiirakka). Näiden suositusten mukaisesti liikkuu vain 11,4 % työikäisestä 

väestöstä, mitä voidaan pitää hälyttävän pienenä lukuna. Nuorten kohdalla 

prosenttiosuudet ovat kuitenkin suurempia. Erityisesti nuorissa miehissä tilannetta voidaan 

pitää myönteisempänä, sillä liki kolmannes 15–24-vuotiaista miehistä liikkuu suositusten 

mukaisesti. (Helakorpi ym. 2010, 174–184.) 

 

Prosenttiosuudet kertovat, kuinka alhaalla suomalaisten liikunta-aktiivisuuden tila on. Silti 

eri medioissa on viime vuosina nostettu esiin ns. kuntoilubuumia. Tähän kuuluu osaltaan 

runsaamman liikuntamäärän lisäksi uudenlaisia valintoja sekä ilmiötä myös ruokavalion ja 

muodin saralla. Minkälaisten ihmisten ilmiöstä on kyse ja kuinka se näkyy heidän 

elämässään? Lähtökohtaisesti kuntoliikunnan vahvistunut asema ja valtaväestön alhainen 

liikunta-aktiivisuus kuvaa hyvin jo megatrendinä mainittua eriarvoisuuden kasvua.  

 

Keitä sitten nämä ns. kuntoilubuumista innostuneet kunto- ja kilpaurheilijat ovat? 

Kansallinen liikuntatutkimuksen 2009–2010 vastaajia pyydettiin arvioimaan itseään 

liikunnan harrastajina. Vastaajista 5 % kategorisoi itsensä kilpaurheilijoiksi ja 19 % 

kuntourheilijoiksi, kun aiemmissa vastaavissa kyselyissä luvut olivat 3 % ja 15 % (2001–

2002) sekä 4 % ja 17 % (2005–2006). Kilpa- ja kuntourheilijoiksi itsensä mieltäneiden 

määräksi saadaan siis 24 % koko aikuisväestöstä, mikä tarkoittaa tuolloisen 

väestöestimaatin mukaisesti reilua 780 000 ihmistä. Vastaavan tutkimuksen mukaisesti 

tästä ryhmästä (kilpa- ja kuntourheilijat) suositusten mukaisesti liikkuvien määrä (86 %) on 

liki kaksinkertainen koko väestöön (44 %) nähden. (Kansallinen liikuntatutkimus 2009-

2010, 11–13.) Liikkumisen ja liikunta-aktiivisuuden osalta polarisoituminen on 

voimakasta. 

 

Korkean liikunta-aktiivisuuden lisäksi ns. kuntoilubuumiin kuuluu myös, ajan hengen 

mukaisesti, liikunnallisen elämäntavan esiintuominen muun muassa sosiaalisessa 
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mediassa. Tietyllä tapaa liikunta on siis tunkeutunut näiden ihmisten arkielämään syvälle ja 

he kuluttavat liikuntaa monimerkityksellisesti. Tällainen kokonaisvaltainen liikunnan 

kuluttaminen eli sportisointi antaa mielenkiintoisen tarkastelukulman vahvistuneelle 

kuntoliikunnalle, jonka kuluttajista eri kaupalliset tahot kilpailevat kiihtyvään tahtiin. 

 

1.1 Tutkielman tarkoitus 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvailla jyväskyläläisiä kilpa- ja kuntourheilijoita 

tulkiten Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskukselle (KIHU) kerättyä 

markkinatutkimuksen kvantitatiivista aineistoa. Lisäksi reflektoidaan mediassa esiin 

nostetun niin sanotun kuntoilubuumin roolia kilpa- ja kuntourheilijoiden elämässä. 

Lähtöhypoteesina on, ettei kuntoilubuumi kuulu kaikkien arkeen, sillä se vaatii resursseja. 

Näillä viitataan ensisijaisesti ihmisten rahan- ja ajankäyttöön. (mm. Ilmanen, Helsingin 

Sanomat, 3.4.2014; Mäki-Opas, Yle, 5.2.2015.) Kuvailevassa otteessa syvennytään 

liikuntasuhteen käsitettä myötäillen kilpa- ja kuntourheilijoiden omakohtaiseen liikuntaan 

sekä motiiveihin ja arvoihin muun muassa liikuntapalveluiden valinnan osalta. Tutkimus 

on luonteeltaan aineistolähtöinen. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset  

 

Tutkimuskysymyksiksi nostetaan kolme kysymystä, jotka polveutuvat toisistaan: 

Ensisijaisena, primaarisena tutkimustehtävänä on kuvailla keitä jyväskyläläiset kilpa- ja 

kuntourheilijat ovat? Toissijaisia eli sekundaarisia tutkimuskysymyksiä ovat tarkentavat 

kysymykset; kuinka kilpa- ja kuntourheilijat liikkuvat? Tämä kysymys liittyy oleellisesti 

liikuntasuhteen omakohtaiseen liikkumisen osa-alueeseen. Tästä edetään syvemmälle 

ilmiöön kysymällä millainen heidän liikuntasuhteensa on tarkemmin? Tarkastelua tehdään 

erityisesti motiivien ja arvojen sekä kulutuksen kautta. 
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KUVA 1. Tutkimuskysymykset prosessina. 

 

Kyseisiin tutkimuskysymyksiin päätymisen taustalla on monenlaisia syitä. Suomessa on 

viime vuosikymmeninä tehty määrällisiä tutkimuksia ihmisten liikuntatottumuksista (mm. 

Suomi ym. 2000; Suomi ym. 2012), joissa on kartoitettu liikuntaan kansallisessa, 

laajemmassa kontekstissa muun muassa tasa-arvon näkökulmasta. Myös esimerkiksi 

Kuntoliikuntaliitto on kerännyt säännöllisesti valtakunnallista aineistoa liikunnan tilasta ja 

muutoksista valtakunnallisten liikuntabarometrien muodossa. Taloudellisia vaikutuksia on 

selvitetty myös Puronaho ym. (2000; 2014) tutkimuksissa.  Nämä tutkimukset ovat 

antaneet kuvaa liikunnan kansallisesta tilasta omista näkökulmistaan. Tässä tutkimuksessa 

on tarkoitus paneutua samoihin asioihin alueellisesti. Maantieteellisesti vastaukset on 

kerätty hyvin tiiviisti, yksinomaan Jyväskylän alueelta, jolloin niiden avulla kuvaillaan 

yksilöidympää joukkoa tapaustutkimuksen omaisesti. 1960–70-luvulta Suomessa alkanutta 

liikunnan yhteiskunnallista tutkimuksen perinnettä jatketaan, sen hengessä, yleisestä kohti 

yksityiskohtaisempaa. 

 

Lisäksi on tarpeellista korostaa, että tutkimuksen lähtökohtana on myös 

Huipputestausyksikkö -hanketta varten toteutettu markkinatutkimus. Huipputestausyksikkö 

-hanke on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan (JY), Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun (JAMK) sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) 

yhteinen hanke, jonka tarkoituksena oli kehittää ja tuotteistaa KIHUn valmennus- ja 

testauspalveluita seurojen sekä yksityishenkilöiden käyttöön. Sen määritykset ja 

reunaehdot ovat vaikuttaneet myös tämän tutkimuksen kysymystenasetteluun, koska 

tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan markkinatutkimuksen segmenteissä. Sekä pro gradu -

tutkielman että markkinatutkimuksen kysymysten muotoon ovat vaikuttaneet myös omat 

KEITÄ kilpa- ja kuntourheilijat ovat? 

 

KUINKA he liikkuvat? 

 

MILLAINEN heidän liikuntasuhteensa on tarkemmin? 
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intressini. Jyväskylässä lähes koko ikäni asuneena, ja siellä itse aktiivisesti liikunnan 

kentässä vaikuttaneena, koen äärimmäisen mielenkiintoiseksi pyrkimystä määritellä ja 

kategorisoida paikallisia liikuntasektorin ”asiakkaita” tieteellisesti. Muistaen että liikunta 

entisestään monimuotoistuu ja muuttuu, koen että esimerkiksi eri lajimuotojen, ja niiden 

määrien, kartoittaminen on erityisen hyödyllistä esimerkiksi kunnallisten 

päätöksentekijöiden kannalta.    
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2 VIITEKEHYS 

 

Tämän tutkielman keskiössä ovat kilpa- ja kuntourheilijat. Näin ollen kilpa- ja 

kuntourheilun määrittely ja eroavaisuuksien erittely on välttämätöntä. Sekä kilpa- ja 

kuntourheilu ovat osa laajempaa liikunnan käsitettä. Sillä tarkoitetaan laaja-alaisesti 

kaikkea ihmisen omaehtoisesti kehollaan tuottamaa fyysistä aktiivisuutta, kuten liikettä tai 

muuta lihastoimintaa. Liikunta on yläkäsite, joka pitää sisällään kaikki ei-kilpailulliset 

liikuntamuodot kuten kuntoilun sekä kilpa- ja seurantaurheilun. Nimenomaan kilpailu on 

se elementti, mikä erottaa urheilun muusta liikunnasta. Salimäki jakaa liikunnan kuuteen 

pääluokkaan; pakkoliikuntaan, elämys- ja harrasteliikuntaan, kuntoiluun, 

harrasteurheiluun, ammattilaisurheiluun sekä seurantaurheiluun. (Salimäki 2004, 64–66.) 

 

  

 

KUVA 2. Suomalaisen liikuntakulttuurin toiminnallinen rakenne Salimäkeä (2004) 

mukaillen. 
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Kuntoliikunnan ja -urheilun välinen raja näkyy eräänlaisena vedenjakajana liikunnan 

kentässä. Kuntoliikkujan pääasiallisena tavoitteena on oman fyysisen kuntonsa 

kehittäminen ja/tai ylläpitäminen, kun taas kuntourheiluun liittyy kilpailullinen motiivi.  

 

Liikunta-alan käsitteiden sisältöjä voidaankin määritellä juuri toimivan henkilön motiivien 

kautta, jotka voivat olla tietoisia tai tiedostottomia. Yleisesti kuitenkin kunkin yksilön 

oikeudeksi jää määrittely siitä, mihin liikunnan kategoriaan hän sijoittaa itsensä. Toisaalta, 

jos yksilön käsitys luokituksestaan on selkeästi väärä, niin sitä voidaan liikunnan 

asiantuntijuuden myötä korjata. (Salimäki 2004, 64–65; Zacheus 2008, 29.) Tämän 

tutkielman pääjoukko eli jyväskyläläiset kilpa- ja kuntourheilijat sijoittuvat Salimäen 

esittämässä luokituksessa kuntoilun (fyysinen kunto) ja harrasteurheilun (-kilpailu) sisään; 

pääpainon ollessa kuitenkin jälkimmäisessä. 

 

Tässä tutkimuksessa kilpaurheilijaksi määritellään henkilö, jonka pääasiallinen 

liikuntatarkoitus on kilpailu ja kilpaurheilu. Hän osallistuu säännöllisesti otteluihin, 

kilpailuihin tai tapahtumiin, jossa suoritusta mitataan tai arvioidaan etukäteen sovituin 

säännöin. Kyseinen urheilija harjoittelee tietoisesti ja määrätietoisesti kyseistä tarkoitusta 

varten. Kategoriaan voivat kuulua esimerkiksi joukkuelajien kilpasarjoissa aktiivisesti 

pelaavat, maratoniin osallistumista varten harjoittelevat tai veteraaniurheilijat. Tässä 

tutkielmassa myös kansallisen tason kilpaurheilijat, jotka eivät ole täyspäiväisiä 

ammattiurheilijoita, mielletään kuuluvaksi tähän ryhmään. 

 

Kuntourheilijalla tarkoitetaan tässä tutkielmassa henkilöä, joka kuntoilee tavoitteellisesti ja 

säännöllisesti. Hänen pääasiallinen liikuntatarkoituksensa on kuntoilutarkoitus. Tähän 

ryhmään kuuluvat esimerkiksi kuntosaleilla ja lenkkipoluilla aktiivisesti liikkuvat. Erona 

kilpaurheilijoihin on kilpailemisen puute, mutta muuten kuntoilu saattaa olla aivan yhtä 

systemaattista ja tavoitteellista. Kuntourheilija eroaa kuntoliikkujasta siten, että 

jälkimmäisellä ei ole liikkumisessaan samanlaista tavoitteellisuutta ja tarkoitusta mukana. 

Esimerkkinä tällaisesta on satunnainen hyötyliikunta. 
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2.1 Liikuntasuhde 

 

Kosken (2004) mukaan liikunta ja urheilu voidaan nähdä kulttuurisesti rakentuvana 

sosiaalisena maailmana. Yksittäisen ihmisen asennoituminen ja suhtautuminen liikuntaan 

voi vaihdella läpi eri elämänvaiheiden, mutta jokainen määrittää tätä suhdetta toistuvasti – 

joko tietoisesti tai tiedostamatta. Tapa, jolla asemoidumme, kohtaamme ja jonka olemme 

luoneet liikuntaan sosiaalisen maailmana, kutsutaan liikuntasuhteeksi. (Koski 2004, 190–

191; Koski 2008, 157–158.)  

 

Sosiaalisiin maailmoihin osallistuminen vaihtelee yksilöittäin sekä asiakontekstin että 

elämäntilanteen muutoksien myötä. Unruh (1979) erottaa neljä eri ideaalityyppiä 

sosiaalisiin maailmoihin osallistujista; muukalainen, turisti, regulaari ja insaideri. 

Luokittelu perustuu toimijan sosiaaliseen läheisyyteen ja aktiivisuuteen sekä tietämykseen 

kyseisestä sosiaalisesta maailmasta. (Unruh, 1979, 122, Kosken 2004, 191 mukaan; ks. 

myös Zacheus 2008, 26.) 

 

1) Muukalaisille kyseinen sosiaalinen maailma merkityksineen tai terminologeineen ei 

avaudu juuri lainkaan. He suhtautuvat tällöin siihen epäileväisesti ja 

ennakkoluuloisesti, vaikka saattaisivatkin hetkellisesti olla mukana kyseisessä 

maailmassa. Heille esimerkiksi voimanosto saattaa näyttäytyä tyhjänpäiväisenä 

pullisteluna ja painojen kolisteluna ilman järkevää merkitystä. 

 

2) Turistit ovat uteliaan kiinnostuneita kyseisestä sosiaalisesta maailmasta, joka ei ole 

heille entuudestaan tuttu. He saattavat lyhytaikaisesti kokeilla tuossa sosiaalisessa 

maailmassa mukanaoloa. Turistit kykenevät jossain määrin havainnoimaan tuon 

maailman merkitystasoja, mutta kuitenkin hyvin pintapuolisesti. Esimerkkinä 

voidaan pitää vaikkapa kuntosaliharjoittelua kokeilevaa liikkujaa. 

 

3) Regulaarit ovat kyseisen sosiaalisen maailman säännöllisiä vakio-osallistujia, jotka 

ovat integroituneet maailmaan niin hyvin, että heille sen merkitystasot aukeavat jo 

selkeästi. Aktiivisesti sekä säännöllisesti kuntoilua harrastavia ja esimerkiksi 

personal trainer -palveluja käyttävä kuntoliikkuja kuuluu tähän luokitukseen.    
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4) Insaiderit eli sisäpiiriläiset ovat puolestaan jo hyvin syvällä sosiaalisessa 

maailmassa ja sen merkityksissä. Heidän identiteettinsä ja elämäntapansa saattaa 

hyvinkin rakentua kyseisen sosiaalisen maailman ympärille, jolloin he ovat myös 

itse ylläpitämässä ja luomassa sen merkityksiä. Kehonrakennuksessa tai 

kestävyysurheilussa kilpaileva henkilö on esimerkki kuntourheilun insaiderista.  

 

(Koski 2004, 191; Zacheus 2008, 26, Lehmuskallio 2007, 16.) 

 

Tämän tutkimuksen perusjoukko eli jyväskyläläiset kunto- ja kilpaurheilijat kuuluvat 

luokittelun kahteen viimeiseen ryhmään, kun taas kuntoliikkujat voivat olla kuntoilun 

sosiaalisessa maailmassa vielä turisteja. 

 

Koski jakaa liikuntasuhteen neljään osa-alueeseen; omakohtainen liikunta, penkkiurheilu, 

liikunnan tuottaminen ja sportisointi. 

 

 

KUVA 3. Liikuntasuhteen neljä osa-aluetta (Koski 2004, 192). 

 

 

Liikuntasuhteen ensimmäisellä osa-alueella, omakohtaisella liikunnalla, tarkoitetaan 

henkilön liikunta-aktiivisuutta. Se muodostuu harrastetuista eri liikuntamuodoista, 

toiminnan intensiteetistä sekä henkilön motiiveista ja tavoitteista liikunnan suhteen. Toinen 

osa-alue, penkkiurheilu, on muiden liikkujien toiminnan, kuten esimerkiksi kilpailujen tai 
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ottelutapahtumien seuraamista. Salimäen liikunnan käsitteiden jaottelussa seurantaurheilun 

sisältää penkkiurheilun liikunnallisesti passiivisena toimintana, mutta tällöin 

passiivisuudella viitataan nimenomaan omakohtaisen liikunnan osuuteen. Kolmantena osa-

alueena on liikunnan tuottaminen, jolla tässä tutkimuksessa viitataan pääosin liikunnan 

parissa ammatikseen toimivia, kuten ryhmäliikunnan ohjaajia tai valmentajia. Liikuntaa 

organisoidaan Suomessa paljon myös urheiluseurojen toimesta. Liikunnan tuottajia voivat 

olla myös vanhemmat tai kaveriporukat. Viimeisenä eli neljäntenä liikuntasuhteen osa-

alueena Koski mainitsee sportisoinnin (ks. Maguire 1999). Sillä viitataan prosessiin, "jossa 

urheilu ja siihen kytkeytyvät merkitykset näyttäytyvät elämänaloilla ja asiayhteyksissä, 

jotka eivät sinällään liity suoranaisesti urheiluun tai liikuntaan". Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi urheilusta nousseet ilmaisut tai pukeutumistyylit. Kyseessä on eräänlainen 

kokonaisvaltainen liikunnan kuluttaminen eli taloudellisen aspektin lisäksi myös 

merkityksien kuluttamista. Zacheus käyttääkin omassa väitöskirjassaan sportisoinnista 

yksinkertaisemmin termiä liikuntaan liittyvä kulutus. (Koski 2004, 194–195; Koski 2008, 

158–160; Zacheus 2008, 26–27.)  

 

Nelikenttämallista poiketen Lehmuskallio ymmärtää tutkimuksessaan Patrikssonia (1979) 

mukaillen liikuntasuhteen rakentuvan kahden tekijän; liikunnan kuluttamisen ja 

tuottamisen kautta, joita molempia voidaan toteuttaa muun muassa omakohtaisen 

liikkumisen ja liikuntapalveluiden osa-alueilla (Lehmuskallio 2007, 19). Lisäksi hän nostaa 

esille kuinka Puronaho huomauttaa väitöskirjassaan, että liikuntapalvelun kuluttaja saattaa 

samalla toimia myös kyseisen palvelun tuottajana tai ainakin vaikuttaa palvelun 

mahdollistumiseen. (Puronaho 2006, 37, Lehmuskallion 2007, 19 mukaan) Esimerkiksi 

personal trainer tarvitsee palvelunsa tuottamiseen asiakkaan läsnäolon ja hänen 

osallistumisensa vaikuttaa suoraan palvelun luonteeseen. Raja liikunnan kuluttamisen ja 

tuottamisen välillä ei siis ole täysin yksiselitteinen.  

 

Liikuntaa kuluttamalla ja/tai tuottamalla sen merkitysrakenteet tulevat aiempaa 

sisäistetymmiksi ja merkityksellisemmiksi. Sisäistäminen tapahtuu kohtaamalla liikunnan 

olemassa olevia merkityspotentiaaleja ja tulkitsemalla niitä. Pidemmällä aikavälillä 

liikuntasuhde syvenee ja näin muun muassa liikuntaan kytkeytyvät kieli, toiminta- ja 

käyttäytymismallit, arvot sekä olettamukset ja uskomukset kiinnittyvät yhä 

voimakkaammin yksilön elämäntyyliin – seuraa sportisaatio eli urheilullistuminen, joka 
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voidaan nähdä myös kollektiivisena yhteiskunnallisena ilmiönä ja tasona. (mm. Maguire 

1999, 57–74, Lehmuskallion 2007, 19–20 mukaan.)  

 

Yhteiskunnan sportisaation vaikutteet heijastuvat takaisin yksilön tasolle tuottaen uusia 

kulttuurisia (tai vahvistaen vanhoja) merkityksiä esimerkiksi omakohtaisen liikkumisen ja 

liikuntapalveluiden alueille. Suomalaisessa myöhäismodernissa yhteiskunnassa 

sportisaatioprosessin on nähty edenneen pitkälle. Ruumiillisuuden korostumisen myötä 

liikunnan arvon merkitys on kohonnut. (Lehmuskallio 2007, 19–20; Koski 2000, 148–

149.) Liikunta ja urheilu ovat myös limittyneet muihin yhteiskunnallisiin ”lokeroihin”, 

kuten liikemaailman käytänteisiin sekä arkipäivän kielenkäyttöömme (Koski 2004, 194). 

Valloillaan oleva niin sanottu kuntoilubuumi sekä siihen liittyvät ilmiöt (esimerkiksi 

urheilutekstiilien käyttö ja ravintotottumukset) ovat osoitus ja seuraus yhteiskunnan 

sportisaatiosta. 

 

2.2 Tutkimuskenttään sijoittaminen 

 

Yleisesti liikuntatutkimus ja myös liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkimuskenttä on 

muovaantunut paljon viime vuosikymmeninä. Itkonen (1996) toteaa väitöskirjassaan 

kuinka liikuntakulttuurin silloista nykytilaa voitiin kuvailla murroksen tilaksi tai 

eriytyneisyyden vaiheeksi. Muun muassa yhteiskunnassa tapahtuneiden taloudellisten ja 

sosiaalisten muutosten myötä liikuntatutkimukselle on avautunut uusia väyliä 

liikuntakulttuurin tulkitsemiseen ja tutkimiseen (Itkonen 1996, 11–12). 1980-luvulta 

katsottavan alkaneen liikunnan ja urheilun eriytymisen kausi (Itkonen 1996; 2000, myös 

Vasara 2004, 328) ei ole suinkaan loppunut vaan muun muassa markkinaohjautuvuus ja 

uudet lajimuodot ovat entisestään muovanneet perinteistä liikuntakenttää 

pirstaleisemmaksi. 

 

Liikuntatieteellisen tutkimuksen edistyminen voimistui Suomessa huomattavasti 1960-

luvulla opetusministeriön organisaatiouudistusten ja veikkausvoittovarojen kanavoimisen 

myötä. Erityisen merkityksellistä olivat valtion liikuntatieteellisen toimikunnan (VLTT) 

perustaminen 1967 sekä liikuntatieteellisen tiedekunnan aloittaminen virallisesti 1968 

Jyväskylässä. (Vasara 2004, 261–264, 308–311.) Liikuntasuunnittelun käsite kulkeutui 
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keskusteluihin yhteiskuntasuunnittelun puolelta 1970-luvulla suunnaten ideologisesti 

liikuntatutkimusta (Juppi 1995, 222). 

 

Liikuntasuunnittelun kehittäminen oppiaineena ja tutkimusalana on itsessään varsin nuorta. 

Viime vuosikymmeninä suuntaus on jatkunut poikkitieteellisenä, kun uusia yhtymäkohtia 

on haettu enenevissä määrin muun muassa liikunnan ja talouden rajapinnoista. Lisäksi ns. 

managerialinen liikuntasuunnittelututkimus (facility management) on hakenut 

yhtymäkohtia liikuntamaantieteestä sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian 

mukanaan tuomista teknologisista mahdollisuuksista. (Suomi 2014, 18–20.) Paikkatieto- 

eli GIS-analyysi on esimerkki tällaisesta suuntauksesta. GIS on lyhenne englanninkielen 

sanoista Geographic Information System. Paikkatietoanalyysissa tilastoaineiston 

sijaintitietojen avulla voidaan tehdä erilaisia sijaintiin perustuvia selvityksiä, kuten 

esimerkiksi laskea erinäisiä etäisyyksiä ja vertailuja liikunnan harrastamiselle. 

(Tilastokeskus, 2013; Esri Finland.) PehmoGIS-menetelmää on hyödynnetty esimerkiksi 

kartoittaessa (kts. Kyttä, Broberg, Kahila 2009) erilaisten urbaanien ympäristöjen ja lasten 

terveellisten elämäntapojen, arkiliikkumisen sekä koetun terveyden ja hyvinvoinnin välisiä 

kytkentöjä. Tässä tutkimuksessa käytetään GIS-analyysia selvitettäessä liikkujien 

kulkemaan matkaa liikuntapaikalle toteutuneissa liikuntasuorituksissa. 

 

Yhtenä managerialisen liikuntasuunnittelututkimuksen sisäisenä suuntauksena on 

yleistynyt liiketoimintasuunnittelututkimus (business plan), jolla pyritään vastaamaan 

kasvavaan liikunta-alan yksityisen sektorin tarpeisiin. Yläkäsitteinä voidaan nimetä 

markkinointi ja Sport Management. Yleisesti ottaen liikuntasuunnittelututkimus on siis 

erittäin monitieteinen tutkimusalue osana yleistä yhdysympäristöä, jonka pyrkimyksenä on 

edesauttaa ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikuntatoiminnan lisäämistä 

(Suomi 2014, 18–20). 

 

Tässä tutkimuksessa jatketaan tämän tutkimuksellisen funktion ideologiaa syventymällä 

alueellisesti tutkittavaan ilmiöön tapaustutkimuksen omaisesti. Monimuotoinen 

tutkimusote kuvaa hyvin liikunta- ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen nykytilaa, jossa 

erilaisten, uusien rajapintojen kautta tuotetaan entistä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa 

tietoa. Näin ollen voidaan saavuttaa tutkimustuloksia, jotka entisestään lisäävät 
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ymmärrystä nopeasti muuttuvasta toimintaympäristöstä ja parhaimmillaan ovat apuna 

esimerkiksi paikallisessa liikuntapoliittisessa päätöksenteossa. 

 

2.2.1 Kuntoliikunnan historiallinen tarkastelu Suomessa 1960-luvulta alkaen 

 

Aihepiirin historiallinen taustoitusta voidaan pitää hyvän tutkimustavan sekä tieteellisen 

perinteen mukaisena. Kuntoilun ja kuntoliikunnan historiaa Suomessa tarkastellaan tässä 

tutkielmassa niin, että rajaviivaksi on vedetty 1960-luku. Tällöin yhteiskunnallisten 

myllerryksen myötä myös liikuntakulttuurin painopiste muuttui aiempaa 

kuntoilumyönteisemmäksi. Tällöin myös aineistoni vanhin sukupolvi, 1950-luvulla 

syntyneen kuntoliikunnan läpimurron sukupolvi, on viettänyt lapsuuttaan ja ollut 

muodostamassa omaa liikuntasuhdettaan. 

 

Kuntoliikunnan viriäminen ja esiinmarssi (1960–1970-luvut)  

 

Kuntoliikunnan esiinmarssi voidaan katsoa lähtevän 1960-luvulta (mm. Vasara 2004, 208–

210; Zacheus 2008, 75–76; Heikkala ym. 2003, 13; Ilmanen 1996, 157). Työajan 

lyhentyminen ja tämän myötä vapaa-ajan lisääntyminen yhdessä sodanjälkeisen 

urheilurakentamisen nousukauteen mahdollisti tilanteen, jossa ”tavalliset ihmiset” pääsivät 

harrastamaan liikuntaa kilpaurheilijoiden rinnalle. Perinteinen, seuroihin ja kilpailuun 

perustuva, urheilupuhe sai vierelleen ihmisten terveyttä ja hyvinvointia korostavan 

liikuntakulttuurin, kun kansalaisten asenteet ja arvot muuttuivat myönteisimmiksi 

yhteiskunnallisen muutoksen mukana. Vasara (2004) toteaakin valtion liikuntahallinnon 

historiaa kokoavassa teoksessaan, että 1960-luvulla ”urheilukeskeinen liikuntakulttuuri teki 

tilaa vähitellen moniarvoistuvalle liikuntakulttuurille, erityisesti kuntoliikunnalle”. 

 

Kuntourheiluliitto perustettiin vuonna 1961 ja sen toiminta haluttiin ulottaa kansalaisiin, 

jotka eivät olleet mukana urheiluseuratoiminnassa (Ruippo 2011, 6). Osana 

yhteiskunnallista ja liikuntapoliittista muutosta valtion urheilulautakunta lakkautettiin 1966 

ja tilalle perustettiin valtion urheiluneuvosto sekä liikuntatieteellinen toimikunta. Näistä 

ensiksi mainitun puheenjohtajaksi valittiin varatuomari J.E. Niemi. Hänen johdollaan 

toiminut jaosto ajoi voimakkaasti valtion liikuntapoliittisen roolin vahvistamista muun 
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muassa esittämällä opetusministeriöön erillistä urheilu- ja nuorisoasiain osastoa, joka 

perustettiinkin vuonna 1973. Osaston ensimmäiseksi päälliköksi nimitettiin Heikki 

Klemola, joka tunnettiin vahvana kuntoliikunnan ja liikuntatutkimuksen puolestapuhujana 

(Vasara 2004, 208–219). Klemola, joka toimi Kuntourheiluliiton ensimmäisenä 

puheenjohtajana, oli jo vuonna 1966 ilmaissut huolensa liian vähäisen liikunnan 

aiheuttamista fyysisistä ja psyykkisistä haitoista. Klemola viittasi tällä myös huoleen, 

Tahko Pihkalan ”hengessä”, kuinka viisipäiväiseen työviikkoon siirtymisestä ja 

kaupungistumisesta seurasi kansalaisten fyysisen kunnon rappeutuminen. (Vasara 2004, 

1999; Juppi 1995, 190–191; Zacheus 2008, 75–76.) 

 

Valtion urheiluneuvoston ohelle J.E. Niemi toimi myös valtion kuntourheilutoimikunnan 

puheenjohtajana. Niin sanotun Niemen toimikuntana tunnetuksi tulleen toimikunnan 

tehtävänä oli kartoittaa kuntourheilun suunnittelun ja edistämisen perusteita tuleville 

vuosille. Näihin kuuluivat niin liikunnan terveyttä ja fyysistä suorituskykyä edesauttavat 

vaikutukset sekä liikunnan ja yhteiskunnan yhteyksien laajemmat tarkastelut. Toimikunta 

esitti, kuinka erityisesti ”omakohtaisesti harrastetut aktiiviset ulkoilu- ja retkeilyharrasteet 

ovat voimakkaasti lisääntyneet” ja kuinka kuntoliikunta parhaimmillaan palvelee 

yhteiskuntaa ylläpitämällä kansalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toisin sanoen 

oivallettiin, että liikuntaa harrastettiin urheiluseurojen ulkopuolella ja tälle joukolle 

tarvittiin liikuntapalveluja. Näin ollen oli tarpeellista, että yhteiskunta myös tukisi 

kuntoliikunnan puitteita.  

 

Niemen toimikunta laatikin laaja-alaisen kuntoliikunnan kehityssuunnitelman, jossa 

pyrittiin kolmenlaisiin tavoitteisiin; ensinnä kaikilla kansalaisilla tulisi olla vapaus 

harrastaa ja osallistua kuntoliikuntaan omien mahdollisuuksiensa mukaisesti. Toiseksi 

järjestelmän tulisi luoda sellaiset olosuhteet, joissa kuntoliikunta voisi toteutua kansalaisten 

parhaaksi. Kolmantena kuntoliikunta tuli saada integroitua tiivisti yhteiskunnan muiden 

kulttuurin ja vapaa-ajan toimintojen kanssa niin, että ne voisivat yhdessä palvella yksilön 

ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittymistä. (Vasara 2004, 255–257; Zacheus 2008, 78; 

Ilmanen 1996, 157–158.) 

 

Liikuntakulttuurin, ja erityisesti kuntoliikunnan, arvostuksen ja yhteiskunnallisen 

merkityksen nousu näkyi myös esimerkiksi presidentti Kekkosen puheissa ja erilaisiin 
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tempauksiin1 osallistumisessa (Vasara 2004, 198–199, 238–239; Ruippo 2011, 9–10). 

Myös konkretian tasolla päästiin sanoista tekoihin, kun liikuntarakentaminen käynnistyi 

suurimmissa kaupungeissa 1960-luvulla. Muun muassa uima- ja jäähalliverkosto pääsi 

vauhtiin valtion avustuksien myötä. Vaikka 1970-luvulla liikuntapaikkojen rakentaminen 

oli nimenomaan kaupungeissa mittavaa, niin maaseudulla jouduttiin edelleen tyytymään 

vaatimattomampiin olosuhteisiin. Kuitenkin määrällisesti liikuntapaikkoja oli yhtä paljon 

tuhatta asukasta kohden sekä maaseudulle että kaupungeissa. Varsinkin ulkoilureittejä ja 

kuntoratoja rakennettiin runsaasti kuntoliikkujien tarpeisiin, sillä ne olivat halpoja rakentaa 

laitosrakennuksiin verrattuna. Kansan löytäessä lenkkipoluille myös 1960–1970-luvuilla 

tiheään rakennetuista kevyenliikenteen väylistä tuli merkittäviä liikuntapaikkoja, vaikkei 

niitä alun perin oltukaan suunniteltu sitä varten. (Ilmanen 1996, 135, 157–158; Vasara 

2004, 190; Zacheus 2008, 79.) Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES 

perustettiin vuonna 1970 ja sen tarkoituksena on ollut nimensä mukaisten toimialueiden 

edistäminen ja tieteellisen tutkimuksen tukeminen. LIKES onkin ollut tukemassa ja 

kehittämässä suomalaista kuntoliikuntaa muun muassa LIKES-tutkimuskeskuksen kautta. 

Merkittävää tutkimustyötä on tehnyt myös terveysliikuntaan keskittynyt UKK-instituutti, 

joka perustettiin Tampereelle vuonna 1980. (Vasara 2004, 391.) 

 

1970-luvun puolessa välissä alkoi liikuntalain valmistelu ja itse laki astui voimaan vuoden 

1980 alussa. Liikuntalaki käytännössä tasoitti kaupunkien ja maaseudun välistä 

eriarvoisuutta tarjotessaan maaseutukunnille mahdollisuuden valtionosuuksiin ja 

tukitoimiin. (Zacheus 2008, 81–82, kts. myös Juppi 1995; Vasara 2004.) Aiemmasta 

poiketen valtionapua voitiin myöntää myös kuntien liikuntatoimen yleiseen kehittämiseen. 

Kuntoliikunnan kannalta merkityksetöntä ei ollut myöskään se, että liikuntalautakunnista 

tuli pakollisia aivan pienimpiä kuntia lukuun ottamatta. Liikuntalakia voidaankin pitää 

1960–1970-lukujen liikunnan kehityskauden huipentumana, jossa kiteytyy niin ajan 

yhteiskuntapoliittinen suunnitteluideologia sekä ajatus valtion roolin korostamisesta ja 

tasa-arvoisesta hyvinvointivaltiosta. Samalla liikunnasta tuli ”virallinen” lailla määritelty 

osa yhteiskuntaa. Liikuntalain säätämisessä korostui valtion liikuntapoliittiset painotukset 

muun muassa kuntoliikunnan edistämiseksi. (Juppi 1997, 235, 252; Vasara 2004, 282–283, 

Zacheus 2008, 82.) 

                                                 
1 Mm. uudenvuodenpuhe 1963 ja ns. ”sporttipuhe” 1971 sekä osallistuminen Paavon polku -

kävelytapahtumiin (1963 & 1964). 
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Kuntoliikunnan olosuhteet monipuolistuvat ja kehittyvät (1980–1990-luvut) 

 

Liikuntakulttuuri laajeni ja eriytyi nopeasti 1980-luvulla, mikä osaltaan muutti koko 

liikuntakulttuurin kokonaiskuvaa. Perinteisempien lajien vahvasta asemasta huolimatta 

myös vaihtoehtoisia liikuntakulttuurin muotoja ja lajeja alkoi muodostua. Opiskelijoiden 

mielenkiinto liikuntaan ja vireyteen synnytti ns. ”sählysukupolven” ja monien uusien lajien 

myötä liikuntatarjonta monipuolistua vauhdilla. Kun samaan aikaan liikuntajärjestöjen 

valtionapu ja henkilöstömäärät kasvoivat, niin lopputuloksena oli yli 3 700 uutta 

rekisteröityä liikuntajärjestöä 1980-luvulla, joista huomattava osa oli vieläpä ei-perinteisiä 

seuroja. (Heikkala ym. 2003, 14–15; Vasara 2004, 328; Zacheus 2008, 83; Tiihonen 1989; 

80–81.) 

 

Ruumiillisuus sekä liikunnan välineellistäminen ja teknillistyminen löivät itseään 

voimakkaasti läpi 1980-luvulla yhteiskunnan arvojen ja asenteiden muovaantuessa 

(Ilmanen 2000, 28). Tavallisien liikkujien kohdalla tämä tarkoitti sitä, että esimerkiksi 

ulkonäön muokkaamisesta tuli yhä merkittävämpi osa liikuntakulttuuria. Asenne liikuntaa 

kohtaan muuttui ja perinteisten liikunnan kansalaistoimijoiden joukkoon yleistyivät 

liikuntayritykset. Ne tarjosivat lisää uusia liikuntamahdollisuuksia ja rakensivat yksityisiä 

liikuntapaikkoja liikunnan alkaessa kaupallistua Suomessa. 1980-luvun nousukaudella 

kustannuksiltaan kalliiden liikuntapaikkojen, kuten erilaisten hallien, rakentaminen 

yleistyi. (Zacheus 2008, 83–84; Ilmanen 1996, 179.) Kuntoliikunnassa myös erilaiset 

kuntotempaukset, kuten "Suomi pyöräilee 1980-luvulla", lisääntyivät. Pyöräilystä nousikin 

kansalaisten toiseksi suosituin liikuntamuoto heti kävelyn jälkeen. (Vasara 2004, 233–

235.) 

 

1990-luvulla liikunta kaupallistui ja teknistyi entisestään (mm. Heikkala ym. 2003, 16), 

mutta lama näkyi taloudellisesti myös liikunnassa ja erityisesti liikuntarakentamisen osalta. 

Kaupungeissa keskityttiin uudisrakentamisen sijaan saneerauksiin (Juppi 1997, 207–212). 

Toisaalta kokonaisuutena 1990-luvulla liikuntapaikkarakentamisessa oli näkyvissä selkeä 

trendi, jossa sisäliikunta-, maastoliikunta- ja erityisliikuntapaikkojen sekä uimaloiden 

määrä kasvoi selkeästi. Samalla puolestaan taas ulkokenttien suhteellinen osuus väheni. 

Suosituimpia rakentamiskohteita olivat erilaiset palloilu- ja monitoimihallit, jotka 
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tarjosivat olosuhteet sekä mahdollisuuden monipuoliseen liikunnan ja kuntoilun 

harrastamiseen. (Vasara 2004, 374.) 

 

Vuonna 1994 käynnistettiin opetusministeriön toimesta ”Kunnossa kaiken ikää” -hanke 

(KKI), jonka tarkoituksena oli edistää ennen kaikkea terveyttä ja kuntoa edistävän 

liikunnan toteuttamismuotoja (Juppi 1997, 269). Hankerahoituksella kehitettiin muun 

muassa erinäisiä kuntoilusarjoja (yli 35-vuotiaille) eri palloilulajeihin. Lajit ja lajiliitot 

kehittelivät kasvaville terveysliikunnan markkinoille uusia harrasteliikunnan tuotteita, 

kuten esimerkiksi vesivoimistelun HydroBicin. Samalla perinteisen naisliikunnan rinnalle 

tulivat erilaiset kaupalliset lajit ja kuntosalit. (Heikkala ym. 2003, 16–17.) 

 

”Uuden liikuntakulttuurin” nousu (2000–) 

 

Vuosituhannen alusta alkaen on suurimmissa kaupungeista nähty alkaneen ns. ”uuden 

liikuntakulttuurin” nousu (Tähtinen ym. 2002, Zacheuksen 2008, 91 mukaan). Tällä 

tarkoitetaan asennemuutosta, jossa liikunnasta haettiin aiempaa enemmän rentoutumista, 

terveyttä ja elämyksellisyyttä. Tämä näkyi muun muassa extreme- ja vauhtilajien sekä 

uusien kuntolajien suosion lisääntymisenä. Ensiksi mainittuja olivat esimerkiksi 

laskuvarjohyppy, sukellus ja rullaluistelu, kun taas jälkimmäisestä esimerkkilajeja ovat 

muun muassa sauvakävely ja jooga. Myös erilaiset ravinto-opit nousivat puheenaiheiksi 

kuntoiluharrastuksien ja kehonkuvan muovaamisen suosion myötä. (Zacheus 2008, 91–

92.) 

 

2000-luvun alussa Kuntourheiluliitto painotti toimintaansa uudelleen ja alkoi korostaa 

asiantuntijapalveluiden roolia strategiassaan. Keskeisiä tehtäviä olivat muun muassa 

kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lisäämällä kunto- ja terveysliikunta-

alan tietoa ja osaamista. Tärkeänä välineenä toimi säännöllisen ja valtakunnallisen 

liikuntabarometrijärjestelmän toteuttaminen, joilla pyrittiin selvittämään liikunnan sekä 

siihen liittyvien asenteiden tilaa ja muutosta. Ensimmäinen kunto- ja terveysliikunnan 

barometri julkaistiin 2003 ja vuonna 2005 liitto vaihtoi nimensä Kuntoliikuntaliitoksi 

päättäen jo 1960-luvulta virinneen debatin sanojen urheilu ja 

liikunta ”vastakkainasettelusta”. (Ruippo 2011, 16.) 
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Liikuntakulttuurin eriytyminen on jatkunut entisestään 2010-luvulla. Liikunnan merkitys 

ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on aiempaa paremmin ihmisten tiedossa, mikä 

näkyy lisääntyneenä kiinnostuksena liikuntaa sekä terveellisiä elintapoja kohtaan. Myös 

teknillistyminen on jatkunut ja nykyään liikunnan tueksi on olemassa erinäisiä aktiivisuus- 

ja sykemittareita sekä mobiilisovelluksia. Toisaalta ne eivät ole kuitenkaan kaikkien 

saatavilla.  

 

Laajemmassa perspektiivissä voidaankin puhua liikuntakulttuurin ja varsinkin liikunta-

aktiivisuuden polarisoitumisesta. Yleisradion A-Studio: Talk -ohjelmassa (30.10.2014. 

YLE TV 1) käsiteltiin ns. kuntoilubuumia otsikolla “Lihas on uusi laiha” ja ohjelman 

loppukaneettina todettiin, kuinka ”ne ketkä liikkuivat ennenkin, liikkuvat nyt enemmän. Ja 

ne ketkä eivät liikkuneet aiemmin, eivät liiku nytkään!”. Samaan lopputulokseen on tullut 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Tomi Mäki-Opas, joka Ylen 

haastattelussa (5.2.2015, Yle Etelä-Karjala) kertoo, kuinka niin sanottuun kuntoilubuumiin 

osallistuvat etupäässä ihmiset, jotka ovat jo aiemmin harrastaneet liikuntaa ja vaihtavat nyt 

vain sen muotoa uusien trendien mukaiseksi. Enimmäkseen nämä ihmiset ovat 

korkeakoulutettuja ja hyvin toimeentulevia. Vaikka kuntoilu on lisääntynyt tasaisesti, niin 

silti väestön kokonaisaktiivisuus on mennyt alaspäin 1990-luvulta lähtien. Myös 

liikuntahistorian dosentti Kalervo Ilmanen totesi Helsingin Sanomien (HS 3.4.2014) 

haastattelussa, että kuntoilusta on tullut nimenomaan hyvinvoivan keskiluokan projekti ja 

osa heidän kulutuskulttuuriaan. 

 

2.3 Aiempia tutkimuksia  

 

Kunto- ja terveysliikunnan vaikutukset ovat kiinnostaneet Suomessa laajasti viime 

vuosikymmeninä, mikä on näkynyt muun muassa monina kattavina kansallisina 

selvityksinä ja tutkimuksina. Kansallinen liikuntatutkimus on toistettu viimeisen 20 vuoden 

aikana viidesti2, jonka lisäksi esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 

teettänyt useampia laajempia tutkimuksia (mm. Helakorpi ym. 2010; Koskinen ym. 2011), 

joissa on hyödynnetty perinteisen kyselyaineiston lisäksi myös objektiivisia mittauksia. 

                                                 
2 Vastaava tutkimus toteutettu 1995, 1997-1998, 2001-2002, 2005-2006 ja 2009-2010. (Kansallinen 

liikuntatutkimus 2009-2010, 5). 
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Edellä mainittujen kaltaisissa tutkimuksissa pääpaino on ollut ihmisten fyysisessä 

aktiivisuudessa ja liikuntamäärissä sekä niiden vaikutuksissa.  

 

Liikuntaa ja urheilua on tutkittu myös paljon taloudellisesta näkökulmasta. Liikunnan ja 

talouden tutkimuksissa käyttötarkoitukset ja lähtökohdat ovat olleet hyvin moninaisia. Silti 

niille on yhteistä keskittyminen talouden perusongelmien ratkaisuun. (Puronaho ym. 2000, 

325.) Kari Puronaho (2006) on väitöskirjassaan tarkastellut liikuntaseuroja lasten ja 

nuorten liikunnan markkinoinnin näkökulmasta – painopisteen ollessa prosessien, 

kulurakenteiden ja kustannuksien kuvaamisessa. Väitöskirja-aineiston jatkoksi on tehty 

myös vertaileva tutkimus, jossa selvitettiin tarkemmin lasten ja nuorten liikunnan 

kustannuksia sekä niiden kehitystä 13 eri liikuntalajissa (Puronaho 2014, 11). Näissä kuten 

myös monissa muissa tutkimuksissa (esim. Lehmuskallio 2007) tarkastelun kohteena on 

ollut lasten ja nuorten liikunta. 

 

Tuomas Zacheus (2008) on tutkinut omassa väitöskirjassaan suomalaisia 

liikuntasukupolvia ja liikuntakulttuurin muutosta. Tätä ennen hän on ollut mukana 

turkulaisten liikuntakulttuuria valottavassa tutkimusprojektissa. Näissä tutkimuksissa on 

ammennettu vahvasti Pasi Kosken liikuntasuhteen käsitteestä, jossa liikunta nähdään 

kulttuurisesti rakentuvana sosiaalisena maailmana. Koski on tarkastellut julkaisuissaan 

liikuntaa myös muun muassa elämäntyylitutkimuksen ja hyvinvoinnin merkityksen 

näkökulmista. Mari Lehmuskallio on Zacheuksen ohella kehitellyt edelleen liikuntasuhteen 

käsitettä omassa lisensiaattityössään (2005) sekä väitöskirjassaan (2007), jotka käsittelevät 

liikuntapalveluiden ja liikunnan kuluttamista.  

 

Liikuntaa on myös tutkittu laaja-alaisemmin muun muassa kansalaisten ja väestön tasa-

arvon näkökulmasta. Liikuntasuunnittelun professori Kimmo Suomi on kahdessa 

tutkimuksessaan selvittänyt liikuntapaikkapalvelujen tasa-arvoisessa saatavuudessa ja 

tarjonnassa tapahtuneita muutoksia Suomessa vuosina 1998–2009. Liikuntainfrastruktuurin 

ja ihmisten tasa-arvoisen liikuntaharrastuneisuuden vuorovaikutuksen lisäksi tutkimuksissa 

on kerätty paljon ”perustietoa” muun muassa väestön liikuntatyytyväisyydestä, liikunta-

aktiivisuudesta ja resursseista alueittain (Suomi 2014, 54). Fyysisten liikuntapaikkojen 

käytön lisäksi erityisesti liikuntamotiivien ja lajimuotojen tulokset ovat auttaneet tämän 

tutkielman esiymmärryksen muodostumista, ja ne toimivat myös vertailupohjana 



20 

 

diskurssiosuudessa. Alueittaisessa liikuntapaikkojen saatavuuden tarkastelussa 

peittoprosentin ja käyttöetäisyyksien avulla on hyödynnetty GIS- eli paikkatietoanalyysia 

(Suomi 2014, 60–61). GIS-analyysia on käyttänyt ja kehittänyt myös Marketta Kyttä ja 

Maarit Kahila (mm. Kyttä 2003; Kyttä & Kahila 2006) lasten ja nuorten koettuun 

elinympäristöön liittyvissä tutkimuksissaan (Kyttä & Kahila & Bronberg 2009, 8–10, 25). 

 

2.4 Käsitteet 

 

Teoriaan ja kirjallisuuteen tutustumisen aloitin tutkielman osalta pääosin vasta 

aineistonkeruun ja alustavan analyysin jälkeen. Markkinatutkimukseen liittyvään 

peruskirjallisuuteen (mm. Malhotra, N.K. ym. 2012) perehdyin jo kyselylomaketta 

tehdessä, mutta tuolloin katsaus oli pikemminkin yleissilmäilyn omaista. Tässä 

kappaleessa avaan tutkielman kannalta tärkeimpiä käsitteitä. Tärkeimpänä näistä on Pasi 

Kosken (2000) teoria liikuntasuhteesta, joka on esitelty aiemmin tutkielman 

viitekehyksenä. Tästä jatketaan Tuomas Zacheuksen (2008) kehittelyllä liikuntasuhteesta 

liikuntasukupolviin. Liikuntasukupolvet linkittyvät edellä esiteltyyn kuntoliikunnan 

historialliseen katsaukseen. Lopulta esittelen lyhyesti liikuntapalvelun ja motiivin 

määritelmiä. 

 

2.4.1 Liikuntasukupolvet 

 

Zacheus (2007) on omien tutkimustulostensa perusteella määritellyt Suomeen viisi 

liikuntasukupolvea, jotka ovat: 

 

1) Perinteisen liikunnan sukupolvi (vuosina 1923–1949 syntyneet) 

2) Kuntoliikunnan läpimurron sukupolvi (1950-luvulla syntyneet) 

3) Liikuntakulttuurin murroksen sukupolvi (1960-luvulla syntyneet)  

4) Teknistyneen liikuntakulttuurin nousun sukupolvi (1970-luvulla syntyneet) 

5) Eriytyneen liikuntakulttuurin sukupolvi (vuosina 1980–1988 syntyneet). 

 

Zacheuksen väitöskirjatutkimusta varten kerätty aineisto kuvaa vuosina 1923–1988 

syntynyttä suomalaista väestöä (Zacheus 2008, 3). Tämän tutkimuksen kannalta 
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merkittävimpiä ovat kolmas ja neljäs sekä viides sukupolvi, joihin sijoittui yli 70 % 

vastanneista. Huomattavaa on, että 1990-luvulla syntyneitä, eli ”kuudennen” sukupolven 

edustajia, oli vastaajista liki joka seitsemäs (14,1 %). Koska ensimmäisen 

liikuntasukupolven osuus vastaajista jää murto-osaan, niin heidät jätetään tutkimuksen 

tässä tarkastelussa huomiotta. 

 

TAULUKKO 1. Tutkimusjoukko liikuntasukupolviin luokiteltuna. 

Syntymävuosikymmen n (%) 

ennen 1950-lukua syntyneet 5 (0.4) 

1950-luku (2. sukupolvi) 141 (11.3) 

1960-luku (3. sukupolvi) 260 (20.9) 

1970-luku (4. sukupolvi) 270 (21.6) 

1980-luku (5. sukupolvi) 393 (29.1) 

1990-luku 176 (14.1) 

yhteensä 1245 (100.0) 

 

Toisen liikuntasukupolven eli kuntoliikunnan läpimurron sukupolven elämässä työ ei ole 

ollut enää fyysisesti niin rasittavaa kuin ennen – muun muassa viisipäiväiseen työviikkoon 

siirtymisestä johtuen. Vastapainoksi tuli lisääntynyt kuntoliikunnan harrastaminen, joka on 

1960-luvulta alkaen noussut massatapahtumineen. Erityisesti juoksulenkkeilyn suosio ja 

asema on ollut heidän nuoruudessaan vahva. Kolmannen eli liikuntakulttuurin murroksen 

sukupolven nuoruudessa on yhteiskunnallisten muutosten myötä alkanut murros 

urheilukulttuurista liikuntakulttuuriin. Tämä on näkynyt esimerkiksi niin omakohtaisessa 

liikunnassa kuin myös liikunnan kuluttamisessa. Arkiliikunnan osuus ja työn fyysisyys 

ovat vähentyneet entisestään verrattuna aiempiin sukupolviin. Joukkuelajit ja sisäliikunta 

rakennetuissa liikuntapaikoissa yleistyivät, mikä selittyy voimakkaasti kasvaneella 

liikuntapaikkarakentamisella. Tämä on entisestään lisääntynyt neljännen eli teknistyneen 

liikuntakulttuurin nousun sukupolven elämässä, joiden liikuntaan on kuulunut yhä 

yleisemmin erilaisten välineiden avulla harrastetut lajit. Perinteisten yksilölajien suosio 

hiipui ja liikuntavaatteiden ja -välineiden merkitys sekä kulutus kasvoivat entisestään. 

Viidennen sukupolven eli eriytyneen liikuntakulttuurin sukupolven elinaikana liikunta on 

moninaistunut voimakkaasti. Erityisesti lajien ja liikuntamuotojen määrä on kasvanut 
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huimasti. Myös liikuntapaikat ovat muuttuneet ja monipuolistuneet. (Kilpa)urheilu ja 

liikunta ovat selkeästi eriytyneet toisistaan. (Zacheus 2008, 3, 269–271.) 

 

2.4.2 Liikuntapalvelu 

 

Palvelulla ja tuotteella ei tarkoiteta samaa asiaa. Perinteisen määrittelyn mukaan (mm. 

Sasser, Olsen & Wyckoff 1978, Chelladurain 1999, 2–3 mukaan; Schmenner 1995; Hope 

& Mühlemann 1997, Beechin & Chadwickin 2004, 249 mukaan) palvelulla on neljä 

erityistä ominaisuutta: 

 

1. Aineettomuus (intangiability); palveluun ei voi koskea tai sitä ei voi arvioida ennen 

kuin sen on kokenut. 

2. Hetkellisyys (perishablity); palvelua ei voida valmistaa etukäteen tai varastoida. 

Esimerkiksi personal trainer ei voi jatkaa ”ohjausta” ilman ohjattavan läsnäoloa, 

mutta urheiluvälinevalmistaja voi tehdä kenkiä varastoon ilman loppukäyttäjää tai 

ostajaa. 

3. Heterogeenisuus (heterogeneity); joka kerta kun palvelu tuotetaan, se on uniikki eli 

asiakas kokee saman palvelun eri tavalla. Myös saman palvelun laatu (esim. 

personal training) saattaa vaihdella riippuen ohjaajan ammattitaidosta tai 

kokemuksesta. 

4. Yhtäaikaisuus (simultaneity); palvelun tuottaminen ja kulutus tapahtuvat 

samanaikaisesti. 

 

Sipilä (2003) korostaa palvelun ominaispiirteissä aineettomuuden lisäksi myös sen 

henkilösidonnaista yhteystyöluonnetta, sillä usein asiakas osallistuu itse palvelun 

syntymiseen. Nämä abstraktit ominaisuudet myös osaltaan vaikeuttavat palvelun 

hinnoittelua. (Sipilä 2003, 19–24.) Sipilä puhuu myös palvelun tai palvelutuotteen 

kerroksellisuudesta; ytimen muodostaa palvelun tuottamat hyödyt, toisen kerroksen 

varsinaiset palvelunosiot (mm. työsuoritukset, tiedot ja taidot) ja kolmannen kerroksen 

palveluun liitetyt ominaisuudet kuten tunnettavuus, maine ja mielikuvat (Sipilä 2003, 154–

155). Näiden pohjalta asiakkaalle muodostuu esimerkiksi tietynlainen ennakko-odotus 

palvelun laadusta. 
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Vaikka liikuntaharrasteilla on palvelun ominaispiirteitä, liikuntapalvelua ei ole sellaisenaan 

valmiina olemassa vaan se syntyy tuotantotapahtumassa. Jokainen uusi palvelu täytyy 

tuottaa erikseen (palvelun hetkellisyys ja heterogeenisuus). Liikuntapalveluita tuottavat 

liikuntayrityksien lisäksi myös kunnat ja yhdistykset. Tällaisia palveluita voi esimerkiksi 

olla erilaiset kuntosali-, personal trainer sekä muut valmennus- ja ohjauspalvelut. 

(Grönroos 1987, 37–38; Puronaho 2006, 83–84.)  

 

Tässä tutkimuksessa liikuntapalveluilla viitataan niin liikuntapaikkoihin kuin niillä 

tarjottaviin palveluihin, kuten kuntoiluun ja kuntourheiluun liittyviin erilaisiin valmennus- 

ja testauspalveluihin. Markkinatutkimuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli tuottaa tietoa 

Huipputestausyksikkö -hankkeelle ja edelleen edesauttaa Kilpa- ja huippu-urheilun 

tutkimuskeskuksen valmennus- ja testauspalveluiden tuotteistamista. 

 

2.4.3 Liikuntamotiivit 

 

Motiivit ohjaavat ihmisten psyykkistä toimintaa haluina, tarpeina, toiveina ja sosiaalisina 

normeina. Motiiveilla on tietynlainen voimakkuus sekä suuntaus eli ne siis ohjaavat ja 

ylläpitävät yksilön yleistä käyttäytymistä. Motiivit voivat olla tiedostettuja tai 

tiedostamattomia sekä ulkoisia tai sisäisiä. Ne voidaan jakaa myös primaarisiin eli 

myötäsyntyisiin tai sekundaarisiin motiiveihin. Sekundaariset motiivit muodostuvat 

oppimisen ja sosialisaation kautta. Lisäksi motiivi voi olla 

pysyvämpi ”mielenmuodostajamotiivi” tai lyhytaikaisempi herätemotiivi. Säännöllisen 

liikunnan harrastamisen on katsottu vaativan tietoisten mielenmuodostajamotiivien 

viriämistä. (esim. Metsämuuronen 1995; Ruohotie 1987; Lehmuskallion 2007, 38 

mukaan.) 

 

2000-luvulla liikuntapsykologisessa tutkimuksessa on motiivien ja motivaation sijaan 

siirrytty käyttämään tavoiteorientaation ja motivaatioilmaston käsitteitä. 

Tavoiteorientaatiolla tarkoitetaan niitä perusteita, joiden pohjalta toiminnan onnistuminen 

määräytyy ja se perustellaan. Jos perusteluissa korostetaan yksilön omaa kehittymistä tai 

yrittämistä tietyssä tehtävässä niin puhutaan tehtäväorientaatiosta (vrt. sisäinen 
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motivaatio). Esimerkkinä tällaisesta voidaan pitää halua kehittyä jossain uudessa 

liikuntalajissa. Jos taas onnistumista mitataan normatiivisin mittarein tai toisiin yksilöihin 

vertaillen, on kyseessä minäorientaatio (vrt. ulkoinen motivaatio). Kaikissa 

liikuntatoiminnoissa ja -tilanteissa vallitsee lisäksi yleinen, joko tehtävä- tai 

minäorientoitunut, motivaatioilmasto. Siihen vaikuttavat esimerkiksi toiminnan luonne, 

kanssaliikkujien henkilökohtaiset tavoiteorientaatiot ja muiden toimintaan kohdistamat 

odotukset. Motivaatioilmastolla on vaikutus muun muassa toimijoiden 

käyttäytymismuotoihin, asenteisiin ja viihtymiseen. (Lehmuskallio 2007, 38–39.) 

 

Lehmuskallio esittää Eichbergia (1998) ja Koskea (2000) mukaillen, että terveys, 

henkilökohtaisesti palkitsevat ruumiin ja mielen kokemukset, elämänlaadun nostaminen 

sekä nauttiminen näyttävät ohittaneet kilpailemisen ja voittamisen ”myöhäismodernin 

liikkumisen” motiiveina (Lehmuskallio 2007, 38). Tämä sopii hyvin yhteen 2000-luvulla 

Suomessa kasvaneen terveysliikunnan ja terveydellisen elämäntavan arvostuksen 

korostumisen kanssa. Toisaalta Bauman teoretisoi, kuinka terveys ja kunto ovat 

korostuneet liikkumisen motiiveina niin, ettei niiden kehittämiselle ole nähtävissä 

minkäänlaista päätepistettä. Ihmiset eivät näin ollen koskaan saa liikunnasta täyttä 

tyydytystä, mikä ajaa heitä kuluttamaan yhä kiihtyvällä tahdilla hyvinvointipalveluja ja -

hyödykkeitä (Bauman 2002, 97–100). 

 

2.4.4 Liikuntakulutus 

 

Kuluttaminen määritellään suomen kielen sanakirjoissa (esim. Nurmi 2004) erilaisten 

hyödykkeiden ja palvelujen käytöksi, mutta sosiologisten määrittelyiden mukaisesti siihen 

voidaan katsoa kuuluvan myös varsinaista kulutusaktia edeltävät ja seuraavat prosessit, 

jotka jollain tasolla liittyvät kulutuskohteeseen tai kuluttajaan. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi tietoiset tai tiedostamattomat ajatusprosessit kuten mainoksien näkeminen tai 

toisten kulutuksen tarkkaileminen. Lisäksi lopulliseen kulutuspäätökseen liittyy Räsäsen 

(2003) mukaan aina tietynlainen valinnaisuus. (Lehmuskallio 2007, 27.) 

 

Kuluttamiseen liittyy olennaisesti myös kysyntä ja tarjonta. Kysyntä muodostuu 

asiakkaiden halusta ostaa tarjottuja tuotteita tai palveluita (Meklin 1991, 31, Puronahon 
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2006, 81 mukaan). Liikuntakysyntään vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kansalaisten 

määrä sekä heidän tulotasonsa ja mieltymyksensä. Lisäksi tuotteiden ja palvelujen hinta, 

laatu sekä saavutettavuus ja markkinointi ovat osaltaan vaikuttamassa kysynnän 

muodostumiseen. (Puronaho 2006, 81.) 

 

Monipuolisen liikuntatarjonnan, liikuntamuotojen alhaisen taitovaatimusten, liikunnan 

yleisen näkyvyyden ja myönteisten mielikuvien on katsottu voivan vahvistaa liikunnallista 

elämäntyyliä luoden näin uusia tarpeita sekä edelleen lisäten niiden kulutusta.  Myös 

yleisellä liikuntaharrastuneisuudella, liikuntapaikkojen määrällä ja -palveluiden laadulla on 

havaittu olevan vaikutusta liikuntakulutukseen. (Puronaho 2006, 81; Puronaho ym. 2000, 

327; Lehmuskallio 2007, 29.) Liikuntapalveluiden tarjonnan onkin raportoitu jatkuvasti 

kasvaneen muun muassa liikunnan kaupallistumisen, kilpailu- ja harrastustoiminnan 

lisääntymisen sekä liikunnasta toimeentulonsa saavien kansalaisten lukumäärän kasvun 

myötä. Liikuntakulttuurin eriytymisen jatkuessa myös uusien lajien ja liikunnan 

yritysalojen kasvulle sekä monipuolistumiselle ei ole näkymässä loppua. (Puronaho 2000, 

76–80; Lehmuskallio 2007, 29.) 

 

Liikuntakulutus on luonteeltaan usein kasautuvaa tarkoittaen, että se ilmenee esimerkiksi 

monimuotoisesti useamman eri liikuntamuodon omakohtaisena harjoittamisena ja/tai 

seuraamisena. (mm. Heinilä 1986, 20–23; Koski & Latonen 1999, 25–29, Lehmuskallion 

2007, 29 mukaan). Ensisijainen liikuntakulutus muodostuu liikuntapalvelujen, 

penkkiurheilupalvelujen ja liikuntahyödykkeiden kuluttamisesta. Lehmuskallion (2007) 

määritelmän mukaisesti myöskään tässä tutkielmassa välilliset liikuntamenot eivät lukeudu 

ensisijaiseen liikuntakulutukseen. Välillisillä liikuntamenoilla tarkoitetaan esimerkiksi 

harjoitus- tai kilpailumatkoja sekä välineiden tai vaatteiden huoltoa. Sen sijaan 

tarkemmassa tarkastelussa on kolmijaon ensimmäinen haara eli liikuntapalvelut, joita 

muun muassa erinäiset liikuntayritykset tarjoavat enenevissä määrin. (Kuva 4.) 
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KUVA 4. Ensisijaisen liikuntakulutuksen pääalueet (Lehmuskallio 2007, 31). 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTOT 

 

Tutkielman alku sijoittuu syksyyn 2013, jolloin etsittiin opiskelijaa mukaan 

Huipputestausyksikkö-hankkeeseen. Kyseessä oli Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen 

tiedekunnan (JYU), Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) sekä Kilpa- ja huippu-

urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) yhteinen hanke, jonka tarkoituksena oli kehittää ja 

tuotteistaa KIHUn valmennus- ja testauspalveluita seurojen sekä yksityishenkilöiden 

käyttöön. Tätä varten hankkeeseen haluttiin palkata opiskelija tekemään 

markkinatutkimusta hankkeen liiketoimintasuunnitelmaa varten. Hanketta rahoitettiin 

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja markkinatutkimuksesta maksettiin rahallinen 

korvaus. Markkinatutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa vallitsevaa markkinatilannetta ja 

asiakaspotentiaalia. Kerätty aineisto ja hankkeen ympärille muodostuva prosessi toimii 

tämän pro gradu -tutkielman aihiona. 

 

KIHUn palvelukonseptin kehittäminen ja tuotteistaminen liittyy osaltaan Suomen Huippu-

urheilun muutostyöhön. Vuoden 2012 joulukuussa julkaistussa loppuraportissa Huippu-

urheilun muutostyöryhmä (HUMU) esitti huippu-urheilun suuntaa ja tavoitteita seuraavalle 

vuosikymmenelle. Pohjustuksissa korostettiin huippu-urheilun yhteiskunnallista merkitystä 

ja esitettiin samalla liikunnan ja urheilun yhteinen visio, jossa Suomi olisi maailman 

liikkuvin urheilukansa vuonna 2020. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi tarvittiin aiempaan 

vahvempaa yhteistyötä eri urheilutoimijoiden välillä. (HUMU loppuraportti 2012, 3, 6–9, 

14–16.) Yhteistyöverkoston uudelleen muokkaamiseksi ja yhteistyön puitteiksi luotiin 

kolme ohjelmaa, jotka ovat Urheiluakatemia-, Huippuvaihe- sekä Osaamisohjelma.  Näistä 

vastuu Osaamisohjelman johtamisesta ja koordinoinnista keskitettiin KIHUlle. 

Osaamisohjelman tehtävänä on muun muassa vastata suomalaisen huippu-urheilun 

tutkimus- ja kehittämisosaamisesta sekä toimia osaamis- ja asiantuntijaresurssina 

urheiluakatemia- ja huippuvaiheen ohjelmalle. (HUMU loppuraportti 2012, 18–19,  24–25, 

36–37.) 
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3.1 Markkinatutkimus 

 

Markkinatutkimuksen ja markkinointitutkimuksen käsitteitä käytetään usein arkipuheessa 

virheellisesti toistensa synonyymeina. Markkinatutkimus on näkökulmaltaan suppeampi ja 

sitä voidaankin pitää yhtenä markkinointitutkimuksen osa-alueena. Siinä pyrkimyksenä on 

kerätä tietoa tietyn tuotteen tai palvelun markkinoista – tarkemmin ottaen markkinoiden 

koosta, luonteesta ja ympäristöstä. Markkinoiden kokoa selvitettäessä ollaan kiinnostuneita 

sekä nykyisten että potentiaalisten asiakkaiden lukumäärästä. Markkinoiden luonteesta 

voidaan kerätä asiakkaiden sosiodemografisten taustatekijöiden lisäksi esimerkiksi tietoa 

heidän ostotottumuksistaan, motiiveistaan ja asenteistaan. (Sontakki 2010, 10–11.) 

 

Toimeksiantajalle menevän markkinatutkimusraportin rakenne on yleensä hyvin 

suoraviivainen ja esimerkiksi tulokset on esitetty sellaisenaan taulukkoina ilman auki 

kirjoittamista. Syynä tähän on se, että yritys haluaa tutkimustulokset mahdollisimman 

nopeasti. Koska yritystä ei kiinnosta niinkään tutkimuksen teoreettinen osuus, on tavallista, 

että laaditaan kaksi erillistä raporttia: toinen toimeksiantajalle ja toinen opinnäytetyönä. 

(Kananen 2011, 128.)  

 

Huipputestausyksikölle tehty markkinatutkimus noudatti tavoitteiltaan pitkälti näitä samoja 

peruspiirteitä. Markkinatilanteen kartoittamisen, ja sen pohjalta tarpeellisen 

liiketoimintasuunnitelman laatimisen lisäksi, painopisteenä oli mahdollisimman laajasti 

potentiaalisen asiakaskunnan tavoittaminen sekä heidän yhteystietojensa kerääminen 

myöhempää varsinaista lanseeraus- ja markkinointivaihetta varten. Markkinatutkimuksen 

tutkimuskysymyksiksi nostettiin: 

 

1. Keitä ovat potentiaaliset asiakkaat? 

 

2. Mistä ja millaisista tuotteista / liikuntapalveluista he ovat kiinnostuneita?                         

 

3. Kuinka heidät tavoitetaan? 

 

 

Edellä esitetyt kysymykset ohjasivat luonnollisesti voimakkaasti kyselylomakkeen muotoa 

ja sisältöä. Ohjausryhmä esitti markkinatutkimusta varten kolme tärkeintä 

asiakassegmenttiä; kansalliset kilpaurheilijat, tavoitteelliset kuntourheilijat sekä paikalliset 
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yritykset ja niiden henkilöstö. Asiakassegmentit kuvastavat niitä ryhmiä, jotka 

Huipputestausyksikkö itse arvioi olevan sen potentiaalisimpia asiakasryhmiä.  

 

Kansallisiin kilpaurheilijoihin määriteltiin kuuluvan Keski-Suomen Urheiluakatemian 

(KSURA) sekä paikallisten seurojen ei-olympiatason urheilijat. Ikähaarukaksi heidän 

osaltaan asetettiin laveasti 12–30 -ikävuotta, sillä esimerkiksi osa Kilpisen yläkoulun 

urheiluluokkalaisista on mukana Keski-Suomen Urheiluakatemian toiminnassa. KIHUlla 

on jo entisestään yhteistyötä olympiatason urheilijoiden kanssa lajiliittojen kautta, mutta 

koska markkinatutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kartoittaa potentiaalisia uusia 

asiakkaita, niin heidät jätettiin tässä tapauksessa tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Tavoitteellisia kuntourheilijoita voidaan pitää lukumäärällisesti Huipputestausyksikön 

potentiaalisimpana uusasiakasryhmänä. Suomessa on meneillään ns. fitness-buumi, jossa 

kuntoilu näkyy niin ihmisten ajankäytössä kuin esimerkiksi kulutustottumuksissa. 

Yleisradion A-Studio: Talk -ohjelmassa ilmiötä käsiteltiin otsikolla “Lihas on uusi laiha” 

ja paikan päällä asiasta oli keskustelemassa muun muassa UKK-instituutin johtaja Tommi 

Vasankari. Ohjelmassa Vasankari esitti, että fitness-buumi selittyy osaltaan, koska sille on 

aiempaa estetiikkapainottuneemmassa yhteiskunnassa tarvetta. Lisäksi hän nosti esiin, 

kuinka yhteiskunta on aiempaa vauraampi, jolloin myös valinnanmahdollisuuksia on 

enemmän. (Vasankari, 2014. A-Studio: Talk. 30.10.2014. YLE TV 1.) Helsingin Sanomien 

(HS 3.4.2014) artikkelissa korostettiin, kuinka liikunnan terveydellisten vaikutuksien 

ohella kyse on myös ihmisten tietoisesta valinnasta pyrkiä tuomaan itsensä esille ”ajan 

ihanteita vastaavana tehokkaana ja hyvinvoivana kansalaisena”. Tavoitteellisia 

kuntourheilijoita voidaan siis olettaa löytyvän merkittävästi myös Jyväskylästä. Kyseiseen 

segmenttiin määriteltiin kuuluvan erityisesti maratoonarit, kuntosalien käyttäjät sekä 

veteraaniurheilijat.  

 

Paikallisista yrityksistä ja niiden henkilöstöstä oltiin kiinnostuneita samoista syistä kuin 

tavoitteellisista kuntourheilijoistakin. Toiveena oli kartoittaa erityisesti liikuntaseteleiden 

käyttäjiä, mutta tämä koettiin lopulta liian hankalaksi aineistonkeruun näkökulmasta. 

Yrityksiksi valikoitui hankkeessa mukana olleet tahot eli Jyväskylän yliopisto sekä 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukaan valittiin organisaatioita, joissa tietämys 

liikunnan positiivista vaikutuksista oli oletetusti korkea, ja sitä kautta myös kiinnostus 
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liikuntaa normaalia myönteisempi. Näin ollen kysely teetettiin myös Jyväskylän 

yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (JYTE) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 

(KSSHP) työntekijöillä. 

 

Edellä esitetyt markkinatutkimuksen asiakassegmentit toimivat tämän pro gradu -

tutkielman kohdejoukkona. Markkinatutkimuksissa on nykyään hyvin tavallista, että ne 

toteutetaan näytteen avulla (Tilastokeskus, Virtual Statistics). Koska KIHUlle tehdyn 

markkinatutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kartoittaa potentiaalisia asiakkaita 

mahdollisimman laajasti, ei aineistonkeruuvaiheessa ole rajattu pois vastaajia esimerkiksi 

kiintiöimisen tai satunnaistamisen kautta. Näin ollen tilastollisesti ei voida puhua otoksesta 

vaan pikemminkin harkinnanvaraisesta näytteestä tai aineistotapauksista. 

 

3.2 Aineistonkeruumenetelmät 

 

Markkinatutkimuksen aineistonkeruun alkoi vuoden 2013 syyskuun aikana, jolloin käytiin 

ensimmäiset keskustelut Huipputestausyksikkö-hankkeen ohjausryhmässä 

markkinatutkimusta varten. Hankkeen puolelta nimettyyn ohjausryhmään kuuluivat 

aktiivisesti liiketoiminnan ja yrittäjyyden lehtorit Aila Ahonen ja Timo Värre (JAMK) sekä 

urheilufysiologian asiantuntijat Ari Nummela ja Esa Hynynen (KIHU). Ohjausryhmässä 

määriteltiin markkinatutkimuksen kannalta merkittävät asiakassegmentit, joista kerättäisiin 

tietoa sähköisen kyselylomakkeen avulla. Pääasiallisena aineistonkeruuväylänä 

hyödynnettiin olemassa olevia sähköpostilistoja. Kyselyn alustana käytettiin Webropol 2.0 

-verkkokysely- ja analysointityökalua.  Markkinatutkimuksen aineistonanalysointi sekä 

loppuraportointi sovittiin valmistuvaksi vuoden 2014 maaliskuun loppuun mennessä.  
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KUVA 5. Tutkimuksen prosessikaavio. 

 

3.2.2 Verkkokysely 

 

Kyselyjen idea on yksinkertainen; kun halutaan tietää mitä ihminen ajattelee tai kokee, sitä 

kysytään suoraan häneltä itseltään. Tällaista aineistonkeruumenetelmää on pidetty hyvin 

hedelmällisenä, sillä tällä tavoin voidaan kerätä mahdollisimman kattava aineisto 

tilanteesta eri näkökulmista. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 72–74.) Tässä tutkimuksessa 

käytettiin strukturoitua verkkokyselyä, joka laadittiin Webropol 2.0 -ohjelmistolla. 

Kyselyn eli survey-tutkimuksen etuna on pidetty sen nopeutta ja tehokkuutta. Vastaavasti 

ongelmana voidaan pitää sitä, ettei tutkija voi varmistua vastaajien suhtautumisesta tai 

aktiivisuudesta. Palautusprosentti saattaakin jäädä kyselytutkimuksissa alhaiseksi. 

(Hirsjärvi ym. 2010, 195–196; Heikkilä 2010, 19, 66; Vilkka 2005, 73–75.) Standardoitua 

eli vakioitu kyselylomaketta työstettiin aktiivisesti sekä ohjausryhmässä että Jyväskylän 

yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu -seminaarissa. Kyselylomaketta 

testattiin vuoden 2014 joulukuussa ennen sen julkaisua. Testivastaajina toimi joukko 

kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita sekä aktiiviliikkujia tutkijan lähipiiristä. 
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Kyselylomakkeella haluttiin tavoittaa mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti 

potentiaalisia vastaajia. Tämän vuoksi kyselylomaketta päädyttiin jakamaan kahta eri 

väylää pitkin; fyysisesti liikuntapaikoilla QR-koodien avulla sekä sähköpostilistojen ja 

sosiaalisen median välityksellä. Fyysisiksi liikuntapaikoiksi valikoituivat Jyväskylän 

kaupungin suuret sisäliikuntapaikat sekä alueen yksityiset kuntokeskukset. Valinnassa 

pyrittiin kattamaan Jyväskylän kaupungin alue maantieteellisesti mahdollisimman laajasti, 

mutta olemassa olevien resurssien puitteissa. Julkisia liikuntapaikkoja olivat kaupungin 

liikuntahalleista Hipposhalli, Kuokkalan Graniitti, Monitoimitalo sekä Vaajakosken 

liikuntahalli ja uimahalleista AaltoAlvari sekä Wellamo. Lisäksi yksityisistä 

liikuntakeskuksista mukana olivat Hutunki sekä Killerin Liikuntakeskus. Yksityisistä 

kuntokeskuksista ja -saleista mukana olivat GoGo Express Seppälä, Elixia Seppälä, 

Kuntokeskus Positive, Kuntomaailma Ahjokatu, Palokan Kuntokeskus sekä SuperFit 

Vaajakoskelta. Yhteensä fyysisiä QR-koodeja oli kuudellatoista eri liikuntapaikalla. QR-

koodeista ja niiden kautta saaduista tuloksista on kerrottu tarkemmin myöhemmin omassa 

alaluvussa. 

 

Sähköisesti vastauslinkkiä jaettiin sosiaalisen media sekä sähköpostilistojen avulla. 

Yksityiset kuntokeskukset hyödynsivät pääosin sosiaalista mediaa, esimerkiksi Facebook -

sivustojaan. Elixia Seppälä lähetti linkin kyselyyn oman asiakasuutiskirjeensä yhteydessä. 

Sähköpostilistoissa hyödynnettiin sekä yhteistyöorganisaatioiden omia että 

Huipputestausyksikkö -hanketta varten kerättyjä sähköpostilistoja. Yhteistyöorganisaatioita 

olivat Jyväskylän yliopisto (JY), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Jyväskylän 

yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

(KSSHP). Yhteistyötahot välittivät sisäisesti kyselylinkit koko henkilöstölleen pois lukien 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, jossa kysely kohdennettiin operatiivisen toimialueen 

henkilöstölle. Kyseinen päätös oli KSSHP:n johtoryhmän linjaus, johon ei saatu tarkempia 

perusteluita.  

 

Kyselyn mukana jaettiin erillinen sähköinen saatekirje, jossa oli kerrottu kyselyn 

tarkoituksesta ja taustasta. Yhteensä edellä mainituissa organisaatiossa työskenteli kyselyn 

ajankohtana 5273 henkilöä (liite 1). Vastauksia näiltä saatiin 465 kappaletta, jolloin 

vastausprosentti olisi 9 %. Kuitenkin saatekirjeen mukaisesti kyselyssä etsittiin 

yksinomaan kilpa- ja kuntourheilijoita. Viimeisimmän Kansallisen liikuntatutkimuksen 
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(2009–2010) mukaan suomalaisesta aikuisväestöstä 24 % luokittelee itsensä näihin 

ryhmiin (Kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010, 13). Suoraan suhteutettuna kilpa- ja 

kuntourheilijoiden määrä yhteistyöorganisaatioiden henkilökunnasta olisi näin ollen 1263 

henkilöä, jolloin todellisemmaksi vastausprosentiksi saadaan 37 %. 

 

TAULUKKO 3. Vastaajien jakautuminen.  

Vastaajien tausta n (%) N 3 

Yhteistyöorganisaatioiden työntekijät 465 (37.2) 5274 

Kuntokeskukset ja muut liikuntapaikat 398 (32.0)   -4 

Henkilökohtaiset sähköpostilistat 215 (17.2) 533 

Urheiluseurat 94 (7.6) 327 

Opiskelijat 75 (6.0) 950 

Yhteensä 1251 (100.0) 7360 

 

Yhteensä vastauksia saatiin 1251 kappaletta, joista reilut 37 % yhteistyöorganisaatiolta ja 

vajaa kolmannes kuntokeskuksilta. Henkilökohtaisilla, hanketta varten kerätyillä 

sähköpostilistoilla tavoitettiin 215 vastaajaa ja paikallisia kilpaurheilijoita urheiluseurojen 

kautta 94. Kyselylomake jaettiin myös Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden kahdelle 

postilistalle, jotka olivat luokanopettajakoulutuksen sekä liikuntatieteellisen opiskelijoiden 

sähköpostilistat. Näistä saatujen vastauksien määrä oli kuusi prosenttia kaikista 

vastauksista. Kyseisiin opiskelijaryhmiin päädyttiin, koska molempiin 

koulutuskokonaisuuksiin kuuluu osana liikunnanopetus. Oletuksena oli, että kyseisten 

opiskelijaryhmien sisältä löytyisi näin ollen liikunnasta kiinnostuneita opiskelijoita, ja 

edelleen kilpa- ja kuntourheilijoita. Tarkempi jakauma vastauspaikoista saaduista 

vastauksista löytyy liitteistä (liite 2). 

 

3.2.3 Sähköpostilistat 

 

Kyselyaineiston tehokasta keräämistä varten hyödynnettiin erilaisia sähköpostilistoja, 

joiden kautta välitettiin potentiaalisille vastaajille sähköistä vastauslinkkiä. 

                                                 
3 N on lähteiden perusjoukko perustuen vuosikertomuksista ja sähköpostitse saatuihin lukuihin 
4 Kuntokeskuksien perusjoukosta eli asiakaskunnasta ei ollut mahdollista saada tarkempia lukuja, koska 

kuntosaliyritykset vetosivat tilanteessa liikesalaisuuteen 
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Sähköpostikyselyä käyttäessä on tärkeää varmistaa, että perusjoukolla, jolta tutkimustietoa 

kerätään, on yhtäläiset mahdollisuudet vastata kyselyyn. Tämä edellyttää, että heillä on 

mahdollisuudet sähköpostin ja internetin käyttöön. Parhaiten tämä toimii yrityksiltä ja 

organisaatioilta kerätyissä kyselyissä. (Heikkilä 2010, 18; Vilkka 2005, 74–75.) 

 

Merkittävimpinä sähköpostilistoina toimivat yhteistyöorganisaatioiden ja -yritysten sisäiset 

postituslistat. Näillä tarkoitetaan organisaatioiden sisäiseen viestintään käytettäviä 

listauksia, jotka eivät olleet tutkijan käytettävissä kuin välillisesti. Käytännössä 

tiedonkulku tapahtui organisaation yhteyshenkilön kautta, joka välitti kyselylinkin 

saatekirjeineen eteenpäin henkilöstölle. KSSHP:n, JYTEn ja Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun kohdalla aineistonkeruuta edelsi erillisten tutkimuslupien hakeminen 

ja hyväksyntä. Jyväskylän yliopiston kohdalla tätä ei tarvittu, koska kyseessä oli yliopiston 

oman opiskelijan pro gradu -tutkielman aineistonkeruu.   

 

Edellä mainittujen sähköpostilistojen lisäksi hyödynnettiin niin sanottuja henkilökohtaisia 

sähköpostilistoja. Nämä eroavat ulkopuolisista listoista siinä, että ne oli kerätty 

Huipputestausyksikkö -hanketta varten ja olivat suoraan tutkijan hallinnoitavissa. Toisin 

sanoen näiden listojen sähköpostiosoitteisiin oli mahdollista lähettää Webropol-

järjestelmän kautta henkilökohtainen linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen. Näihin 

listoihin lähetettiin osallistumispyyntö 9.12.2014 sekä muistutusviesti vastaamatta 

jättäneille viikkoa myöhemmin 16.12.2014. 

 

Henkilökohtaiset sähköpostilistat muodostuivat kolmesta eri lähteestä. Ensinnäkin KIHU 

oli pilotoinut vuonna 2012 Kestävyyskuntokoulu-konseptin, johon osallistuneiden 

sähköpostiosoitteet olivat saataville. Näistä osallistujista suostumuksensa antaneille 

lähetettiin kysely sähköisesti. Toiseksi KIHU oli kerännyt markkinatutkimusta varten 

messuilta ja tapahtumista omaa postituslistaa, johon ihmiset olivat saaneet liittyä, jos 

kokivat olevansa kiinnostuneita KIHUn valmennus- ja testauspalveluista. Suurin osa tämän 

listan osoitteista kerättiin MyBody-messuilla Jyväskylän Paviljongissa 16.–17.10.2014. 

Kolmantena, markkinatutkimusta varten luotuna, postilistana toimi keskisuomalaisten 

urheiluseurojen puheenjohtajista koottu listaus. Markkinatutkimusta varten pyydettiin 

Keski-Suomen Liikunta ry:stä listaus paikallisten urheiluseurojen puheenjohtajista ja heille 

lähetettiin esikartoituskysely sähköpostitse. Kyselyssä kartoitettiin pääasiassa yhteystietoja 
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markkinatutkimuksen seurakyselyosioon, mutta samalla vastaajilla oli mahdollista ilmaista 

henkilökohtainen kiinnostuksensa myös KIHUn valmennus- ja testauspalveluihin. 

Myönteisesti vastanneista ja yhteystietonsa jättäneistä koottiin kolmas postituslista. 

 

Taulukko 4. Henkilölistojen vastausmäärät ja palautusprosentti. 

Henkilölistat Yhteystietojen määrä 

(N) 

Vastanneiden 

määrä (n) 

Vastausprosentti  

(%) 

Messut 

Kestävyyskuntokoulu 

Seurakysely 

316 

192 

25 

121 

88 

6 

(38.29) 

(45.83) 

(24.00) 

Yhteensä 533 215 (40.34) 

 

Yhteensä näillä postituslistoilla oli 533 henkilön sähköpostiosoitteet, joista vastauksia 

saatiin 215 henkilöltä. Näin ollen heidän osaltaan vastausprosentiksi saatiin 40 %, mitä 

voidaan pitää kohtalaisena. Heikkilä (2010) toteaa että postikyselyissä vastausprosentti jää 

usein alle 60 prosentin ja Hirsjärvi ym. (2010) mukaan valikoimattomalla joukolle 

lähetetty lomake tuottaa parhaimmillaan vastauksia 30–40 % väliltä. 

 

3.2.4 QR-koodi  

 

QR-koodi on kaksiulotteinen neliömäinen viivakoodi, jolla käyttäjä ohjataan 

skannausohjelman ja kameralla varustetun puhelimen tai tablet-tietokoneen avulla 

halutuille verkkosivuille (Law & So 2010, 86; Pihkala 2014). QR on lyhenne englannin 

kielen sanoista Quick Response tarkoittaen, että koodin sisältö on nopeasti purettavissa ja 

luettavissa (Ruippo 2013, 27).  

 

Aineistonkeruuta varten luotiin yhteensä 14 yksilöityä QR-koodia valituille kuntosaleille ja 

liikuntapaikoille (liite 3). Koodeista tulostettiin A4-kokoinen paperi, jossa löytyi koodin 

lisäksi myös käyttö- ja vastausohjeet. Papereita käytiin viemässä 6.12.2013 kuntosalien ja 

liikuntapaikkojen keskeisille paikoille, kuten pukuhuoneiden oviin ja ilmoitustauluille.  

Näiden koodien kautta saatiin vastauksia viidestä eri paikasta ja yhteensä 16 kappaletta. 
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Yleisesti ottaen voidaan todeta, että QR-koodien kautta saatiin kokonaisuudessaan todella 

vähän vastauksia, sillä niiden osuus koko aineistosta oli vain 0,013 %. 

 

3.2.5 Edustavuus 

 

Kyselyaineiston vastaajien taustatietoja oli mahdollista verrata Jyväskylän väestötietoihin. 

Vertailudatana hyödynnettiin Tilastokeskuksen vuoden 2013 väestötilastoja Keski-Suomen 

liiton tutkijan, KTT, Kirsi Mukkalan avustuksella. Vertailussa huomattiin, että vastaajat ja 

Jyväskylän väestö poikkeavat toisistaan tilastollisesti erittäin merkittävästi niin sanottujen 

demografisien taustamuuttujien osalta. Erityisesti vinoumaa oli sukupuolen osalta naisiin 

päin sekä nuoriin ja hyvätuloisiin. Tämä tulkittiin vahvistavan osaltaan lähtöhypoteesia, 

ettei erityisesti kuntoliikkujien ja -urheilijoiden ympärille rakentunut ns. kuntoilubuumi ole 

koko väestön ilmiö. Lisäksi aiemmat tutkimukset (mm. Kansallinen liikuntatutkimus 2009-

2010 & Suomi ym. 2012; 2012) osoittavat, että väestöryhmien välillä on eroja muun 

muassa liikunta-aktiivisuuden suhteen. Nuorten, hyvätuloisten ja keskimääräistä 

korkeammin koulutettujen vastaajien voidaan katsoa vastaavan melko hyvin modernia, 

aktiivista kuntourheilijaa. Naisten osuuden painottuminen vastaajissa selittyy osaltaan 

kuntosalien asiakaskunnalta saatujen vastauksien osuudella. Viimeisimmän Kansallisen 

liikuntatutkimuksen perusteella sen lisäksi, että naiset liikkuvat miehiä useammin, he myös 

liikkuvat todennäköisemmin yksityisissä liikunta-alan yrityksissä (Kansallinen 

liikuntatutkimus 2009–2010, 6, 25–27). Lisäksi kuntien terveyspalveluiden henkilöstössä 

naisten osuus on yli 80 % (Ailasmaa 2014, 43). 

 

Aineiston pätevyydestä ja edustavuudesta on pyritty saamaan parempi kuva rajaamalla 

vastaajista pienempiä aineistotapausryhmiä, joissa mahdollisia vinoumia ja 

aineistonkeruun haasteita on voitu vähentää. Yksittäisten muuttujien osalta tilannetta on 

tarkasteltu tarkemmin tulososiossa ja kokonaiskuvaa diskurssikappaleessa. Yleisesti ottaen 

voidaan kuitenkin todeta, että aineisto edustaa ja kuvaa hyvin ns. kuntoilubuumin 

innostamia aktiivisia kuntourheilijoita sekä markkinasegmenttien mukaisesti paikallisia 

kilpaurheilijoita.  
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3.3 Aineiston käsittelymenetelmät 

 

Aineiston analyysiin käytettiin IBM SPSS Statistics (Version 20.0.0) -ohjelmistoa. Apuna 

analysoinnissa oli liikuntakasvatuksen laitoksen tutkija, FM, Pertti Matilainen. Aineisto 

kerättiin sähköisesti suoraan Webropol 2.0 -ohjelmistoon, josta se käännettiin SPSS:ään 

Excelin kautta. Ennen siirtämistä SPSS-ohjelmaan, aineisto tarkistettiin virheellisten 

arvojen ja vastauksien varalta. Kyselylomakkeet saatekirjeineen löytyvät tutkimuksen 

lopusta liitteistä. Pro gradu -tutkielmassa ei käytetty vastauksia kysymyksistä 11–14 

(kilpaurheilijakyselyssä kysymykset 8-12), jotka sisältävät suoraan markkinatutkimukseen 

liittyviä kysymyksiä.    

 

3.3.1 Muuttujat ja mittaristot 

 

Tutkimuksen kyselylomake (liite 4) koostui 17 kysymyksestä, jotka muodostivat neljä eri 

osa-aluetta. Kysymykset 1–6 kartoittivat vastaajien taustatietoja ja demografisiksi 

taustamuuttujiksi oli valittu vastaajien sukupuoli, ikä, postinumero, koulutusaste sekä 

vuositulot. Ensimmäinen kysymys käsitteli vastaajien sukupuolta ja toisessa kysyttiin ikää 

viiden vuoden porrastuksilla, jossa alhaisin vastausvaihtoehto oli 15–18-vuotiaat ja korkein 

65 vuotta tai enemmän.  

 

Kolmantena kysymyksenä vastaajia pyydettiin ilmoittamaan postinumeronsa. 

Postinumeron perusteella muodostettiin uusi muuttuja, asuinalue, käyttäen Jyväskylän 

karttapalvelun suuralueet -jaottelua (liite 5). Kantakaupungin alue muodostaa asuinalueen, 

joka nimettiin ydinkeskustaksi. Kantakaupungin ulkopuoliset vastaukset jaoteltiin 

postinumeron perusteella niin, että 40-alkuisista postinumeroista muodostivat ”muun 

kaupunkialueen” ja 41-alkuiset ”muun Jyväskylän”. Jaottelun lähtökohtana toimi 

keskustaetäisyys. 

 

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin vastaajan viimeisintä suorittamaa koulutusastetta, 

jonka muuttujissa hyödynnettiin Tilastokeskuksen luokituksia sekä vertailtavien 

tutkimuksien vastaavia asteikkoja. Perusasteen tutkintoihin kuuluvat esimerkiksi kansa-, 

keski- ja peruskoulun tutkinnot. Toisen asteen eli keskiasteen tutkinnon koulutuksia ovat 
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muun muassa ylioppilastutkinnot ja ammatilliset perustutkinnot. Alimman korkea-asteen 

koulutus katsotaan kestävän 2-3 vuotta keskiasteen jälkeen. Tällaisia koulutuksia ovat 

esimerkiksi teknikon, merkonomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka eivät ole 

ammattikorkeakoulututkintoja. Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan 

ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot. Ylempään 

korkeakouluasteen tutkintoja ovat maisteritutkinnot ja lääkäreiden erikoistumistutkinnot. 

Tässä tutkimuksessa myös tohtorin tutkinnot on luokiteltu mukaan ylempään 

korkeakouluasteeseen. Viides kysymys koski vastaajien vuosituloja euromääräisinä 

bruttoansioina. 

 

Kuudes kysymys keskittyi vastaajien pääasialliseen liikuntatarkoitukseen ja sen funktio oli 

kaksiosainen. Ensinnäkin siinä kysyttiin vastaajien pääasiallista liikuntatarkoitusta, jossa 

vaihtoehtoina oli hyötyliikunta, kuntoilu- tai kilpailutarkoitus. Kahteen jälkimmäiseen 

vaihtoehtoon ohjeistettiin ilmoittamaan pääasialliset kuntoilumuodot tai -lajit avoimena 

vastauksena. Kilpaurheilijoiden kyselyssä valmiit vastausvaihtoehdot (liite 6) perustuivat 

Keski-Suomen Urheiluakatemian painopistelajeihin ja valmennusryhmiin. Avoimet 

vastaukset koodattiin käsin omiksi muuttujikseen. Yhteensä yksittäisiä vastauksia saatiin 

2538 kappaletta, jotka jakautuivat 42 eri luokkaan. Näistä lajeista ja liikuntamuodoista 

teemoitettiin edelleen 16 ryhmää muuttujiksi analyysia varten. Ryhmittelystä kerrotaan 

tarkemmin tulososuudessa. 

 

Toinen osa-alue eli kysymykset 7–10 käsittelivät liikuntasuhdetta ja erityisesti sen osa-

alueista omakohtaista liikuntaa sekä liikunnan kulutusta. Kysymyksessä 7 selvitettiin 

vastaajien motiiveja liikkumiselle. Vaihtoehtoina annettiin fyysinen terveys, henkinen 

hyvinvointi, kilpaileminen, kunnon kohottaminen, laihtuminen / painonhallinta, liikunnan 

ilo, sosiaaliset suhteet sekä ulkonäkö. Lisäksi vastaajille tarjottiin vaihtoehto ”muu, 

mikä?”, johon oli mahdollista kirjoittaa annettujen vastauksien ulkopuolinen asia. Vastaajia 

pyydettiin valikoimaan 1-3 vaihtoehtoa ja asettamaan ne tärkeysjärjestykseen. Kyseinen 

kysymys ei alkuperäisesti kuulunut Keski-Suomen Urheiluakatemian urheilijoille 

lähetettyyn kilpaurheilijakyselyyn, mutta heiltä pyydettiin jälkikäteen täydentävästi vastaus 

kysymykseen, jonka jälkeen kyselyaineistot oli mahdollista yhdistää. 
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Kysymykset 8 ja 9 koskevat vastaajien omakohtaiseen liikuntaa käyttämää aikaa. 

Kysymyksessä 8 vastaajilta kysyttiin kuinka monta tuntia he keskimäärin käyttävät 

viikossa liikuntaan – tähän ohjeistettiin laskemaan mukaan myös mahdolliset matkat eli 

esimerkiksi työmatkaliikkuminen. Jälkimmäisessä kysymyksessä puolestaan pyydettiin 

ilmoittamaan tavoitteelliseen urheiluun käytettävien tuntien määrä viikkoa kohden. 

Molemmissa kysymyksissä vastausvaihtoehtoina olivat kiinteät tuntimäärät kahden tunnin 

porrastuksella vaihtoehdon yli 10 tuntia ollessa korkein muuttujan arvo.    

 

Kymmenennen kysymyksen funktiona oli kartoittaa vastaajien liikuntapalveluiden 

kulutusta. Kyseessä on ensisijainen liikuntakulutus palveluiden osalta ja vastaajia 

ohjeistettiin jättämään arviosta pois matkojen ja varusteiden osuus. Yksikkönä oli 

keskimääräinen euromäärä kuukautta kohden niin, että vastausvaihtoehdot oli jaettu 50 € 

porrastuksiin ylimmän arvon ollessa yli 200 € (/ kk). Alle viidenkymmenen euron osuus oli 

jaettu vaihtoehdoissa kahteen osaan eli alle 20 € ja 20–49 € kuukausikohtaisiin summiin. 

 

Kyselylomakkeen kysymyksien 11–14 pääasiallisena tarkoituksena oli kerätä tietoa 

vastaajien kiinnostuksesta valmennus- ja testauspalveluiden käytöstä. Tämä osuus liittyy 

markkinatutkimuksen tarpeisiin eikä sitä näin ollen hyödynnetty tässä tutkielmassa. Sen 

sijaan kysymys 15 eli vastaajien valintakriteerit liikuntapalveluiden valinnassa on osa 

tämän tutkimuksen muuttujia. Vastaajilta selvitettiin ennalta määriteltyjen vaihtoehtojen 

tärkeyttä liikuntapalveluiden valintaprosessissa. Vaihtoehtoina olivat: hinta, laatu 

(odotusarvo), palvelun läheisyys / sijainti, palveluntuottajien koulutus ja ammattitaso, 

palveluasenne sekä saatavuus. Valintakriteerejä arvioitiin neliportaisella Osgoodin 

asteikolla, jossa 1 tarkoitti ei lainkaan tärkeää ja 4 = erittäin tärkeää.  

 

3.3.2 Tulosten tulkintamenetelmät 

 

Tulosten tulkinnassa ja analysoinnissa hyödynnettiin suoria jakaumia sekä 

ristiintaulukointia. Jakaumat ja ristiintaulukoinnit muodostettiin SPSS-ohjelmistolla ja 

niiden esitystapana käytettyjen taulukoiden ulkoasua on muokattu Excelissä. Lisäksi 

motivaatiotekijöiden esitystavassa on käytetty pinottua palkkikaaviota, jossa lukumäärät on 
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muutettu prosentuaalisiksi osuuksiksi. Eri liikuntalajien suosion muutos ikäryhmittäin on 

esitetty kaksiulotteisina viivakaavioina. 

 

Suorien jakaumien ja ristiintaulukointien lisäksi esimerkiksi rahankäyttöön liittyviin 

taulukoihin on laskettu keskiarvoja vertailuluvuiksi. Vertailtaessa eri ryhmiä keskenään on 

käytetty χ²-testiä sekä yksisuuntaista varianssianalyysia (ANOVA) määrittämään 

tilastollista merkittävyyttä. Laskettu tekninen p-arvo kuvaa ryhmien välistä tilastollista 

merkittävyyttä. Esimerkiksi verrattaessa aineiston demografisia taustamuuttujia Jyväskylän 

väestöön on χ²-testiä varten laskettu odotusarvot väestötiedon perusteella ja verrattu näitä 

lukuja aineiston vastaaviin arvoihin.   

 

Tarkemmassa analyysissa on tulkittu vastaajien etäisyyttä kotoa heidän käyttämäänsä 

liikuntapaikkaan. Tähän on käytetty GIS-analyysia hyödyntämällä postinumerotiedon 

polygonin keskipistettä ja liikuntapaikan tarkkaa osoitetietoa. Liikuntapaikkojen 

osoitetiedot on haettu suomaisten liikuntapaikkojen tietopankkina toimivasta LIPAS-

järjestelmästä. Karttaohjelmana on hyödynnetty Google My Maps -sovellusta, jonka avulla 

laskettuja reittejä on käytetty numeraalisessa tulkinnassa. Vastaajan asuinpaikan ja 

liikuntapaikan välinen etäisyys on piirretty karttasovelluksessa lyhimpänä mahdollisena 

autolla ja kävellen kuljettavana reittinä. Tämä etäisyys on syötetty SPSS-ohjelmaan 

kilometreinä kahden desimaalin tarkkuudella. Etäisyydestä on laskettu avainlukuja, kuten 

keskiarvoja, mediaaneja ja vaihteluvälejä kuvaamaan eroja. Etäisyyden keskiarvojen ja 

valintakriteerin läheisyys/sijainti välistä korrelaatiota on tutkittu korrelaatiomatriisin 

avulla, jossa on käytetty Spearmanin korrelaatiokerrointa (ei-parametrinen 

järjestyskorrelaatiokerroin). 
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4 TULOKSET 

 

Tässä kappaleessa esitellään tilastollisen analyysin tuloksia. Esitysrakenne ja -järjestys 

noudattelevat tutkimuskysymyksien muotoa; ensin tarkastellaan tuloksia tutkielman 

pääkysymykseen eli keitä jyväskyläläiset kilpa- ja kuntourheilijat ovat? Tämän jälkeen 

esitellään vastauksia tarkentaviin kysymyksiin; kuinka kilpa- ja kuntourheilijat liikkuvat ja 

millainen heidän liikuntasuhteensa on tarkemmin? Järjestys vastaa myös pitkälti 

kyselylomakkeen kysymyksien numerointia pienimmästä suurimpaan. Tulososiosta on 

jätetty toistona pois ne taulukot, joita on esitetty ja kirjoitettu jo aiemmassa tekstissä – 

kuten esimerkiksi pääasiallisen liikuntatarkoituksen jakautuminen vastaajien osalta.  

 

Taulukossa 5 on esitetty vastaajien jakauma kilpa- ja kuntourheilijoihin. Kategorisena 

jakoperusteena on käytetty kyselylomakkeen kysymystä vastaajan pääasiallisesta 

liikuntatarkoituksesta. Kilpaurheilijoiden ryhmään on valittu kaikki vastaajat, jotka ovat 

ilmoittaneet kilpailutarkoituksen pääasialliseksi liikuntatarkoituksekseen. Lisäksi ryhmään 

kuuluvat vastanneista kaikki Keski-Suomen Urheiluakatemian (KSURA) kansallisen tason 

kilpaurheilijat. Kuntourheilijoiden ryhmä sisältää muut vastaajat.  

    

TAULUKKO 5. Kilpa- ja kuntourheilijoiden osuus vastaajista. 

Rooli n (%) 

Kuntourheilijat 1084 (86.7) 

Kilpaurheilijat 167 (13.3) 

Yhteensä 1251 (100.0) 

 

 

Tässä tutkielmassa suurin osa eli liki 87 % aineiston vastaajista määritellään 

kuntourheilijoiksi. Kilpaurheilijoita oli reilu kahdeksasosa vastaajista ja heistä suurin osa 

liikkui urheiluseuranomaisessa ympäristössä. 
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4.1 Tutkittavat 

 

Valideja vastauksia saatiin 1251 vastaajalta. Vastaajat jakautuivat markkinatutkimuksen 

segmenttien osalta päällekkäin ja limittäin, sillä tavoitteellinen kuntourheilija saattaa 

hyvinkin olla myös paikallisen yrityksen työntekijä. Tämän vuoksi tarkastelu onkin 

mielekkäämpää suorittaa yksittäisten muuttujien tasolla, joten eri lähteistä kerätyt aineistot 

yhdenmukaistettiin ja yhdistettiin yhdeksi SPSS -aineistoksi analysointia varten. 

 

4.1.1 Demografiset taustamuuttujat 

 

Keski-Suomen liitolta saatiin tutkielmaa varten tietoja Jyväskylän väestörakenteesta (liite 

7), josta saatiin vertailuarvoja demografisiin taustamuuttujiin. Saaduista suhdeluvuista 

laskettiin odotusarvot ristiintaulukointeja ja χ²-testejä varten. Jo pelkän ristiintaulukoinnin 

avulla oli silmämääräisesti huomattavissa, ettei aineisto vastannut ja kuvannut sellaisenaan 

Jyväskylän väestöä. Tarkemmin χ²-testeissä saatiin kaikkien taustamuuttujien osalta p-

arvoksi 0.000 eli ero oli jakaumissa tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0.001). Tämä 

tulos sopii hyvin yhteen alkuoletuksen kanssa, etteivät kunto- ja kilpaliikkujat vastaa koko 

väestöä vaan ovat sen osajoukko. Edelleen tulkittiin, että aineiston vinouma kuvaa hyvin 

liikunnallisesti aktiivista väestöä eikä näin ollen ollut tarvetta aineiston oikaisulle yhden tai 

kahden muuttujan osalta. Aineiston tarkastelussa vinouman ja siitä tehdyn johtopäätöksen 

osalta konsultoitiin liikuntakasvatuksen laitoksen tutkija, FM, Pertti Matilaisen kanssa. 

 

TAULUKKO 6. Miesten ja naisten osuus vastaajista. 

Sukupuoli Aineisto Jyväskylän väestö 

 n (%) n (%) 

Naiset 920 (73.8) 626 (50.2) 

Miehet 326 (26.2) 620 (49.8) 

Yhteensä 1246 (100.0) 1246 (100.0) 

p-arvo = 0.000 eli p < 0.001, joten ero sukupuolijakaumassa on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä. 
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Sukupuolensa ilmoittaneista vastaajista naisia oli 920 henkilöä eli naisten osuus vastaajista 

oli liki kolme neljäsosaa. Miehiä aineistossa oli 326, mikä vastaa reilua 26 % koko 

aineistosta. Vastaavat tilastolliset arvot Jyväskylän väestölle ovat lähellä tasajakoa. 

  

TAULUKKO 7. Vastaajien ikä.  

Ikä                 Aineisto Jyväskylän väestö 

 n (%) n (%) 

15–19 

20–24 

25–29 

30–34 

35–39 

40–44 

45–49 

50–54 

55–59 

60–64 

65 vuotta tai enemmän 

20 

156 

207 

186 

140 

130 

144 

116 

89 

52 

5 

(1.6) 

(12.5) 

(16.6) 

(14.9) 

(11.2) 

(10.4) 

(11.6) 

(9.3) 

(7.1) 

(4.2) 

(0.4) 

100 

171 

147 

125 

109 

91 

97 

108 

101 

104 

94 

(8.0) 

(13.7) 

(11.8) 

(10.0) 

(8.7) 

(7.3) 

(7.8) 

(8.6) 

(8.1) 

(8.3) 

(7.5) 

Yhteensä  1245 (100.0) 1245 (100.0) 

p-arvo = 0.000 eli p < 0.001, joten ero ikäjakaumassa on tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

 

Vastaajien ikää kysyttiin viiden vuoden porrastuksella 15 ikävuodesta 64 vuoteen. Alin 

arvo oli 15–19 vuotta ja korkein 65 vuotta tai enemmän. Vastaajista 46 % oli 20–34-

vuotiaita, kun taas noin kolmannes oli 35–49-vuotiaita. 50–59-vuotiaiden osuus vastaa 

melko hyvin Jyväskylän väestön osuuksia, mutta mitä vanhemmaksi mennään, niin sitä 

pienemmäksi vastaajien prosentuaalinen osuus pienenee suhteessa muun väestön arvoihin. 

Alle 20-vuotiaita oli vastaajista vain 20 eli alle 2 % koko vastaajamäärästä. Yksittäisenä 

suurimpana vastaajaryhmänä oli 25–29-vuotiaat, joita oli vastanneissa 207 eli 16,6 %. 

Seuraavaksi eniten oli 30–34-vuotiaita (n=186, 14,9 %) ja sen jälkeen 20–24-vuotiaita 

(n=156, 12,5 %). Vähinten vastaajia oli korkeimmassa ikäryhmässä eli 65 vuotta tai 

enemmän, johon vastaajista kuului viisi henkilöä, mikä on alle puoli prosenttia kaikista 

vastanneista.  
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TAULUKKO 8. Vastaajien koulutusaste. 

Koulutusaste Aineisto Jyväskylän väestö 

 

n (%) n (%) 

Perusaste 39 (3.1) 238 (19.2) 

Toinen aste 341 (27.5) 557 (44.8) 

Alin korkea-aste 197 (15.9) 122 (9.8) 

Alempi korkeakouluaste 341 (27.5) 167 (13.5) 

Ylempi korkeakouluaste 324 (26.1) 158 (12.7) 

Yhteensä 1242 (100.0) 1242 (100.0) 

p-arvo =0.000 eli p < 0.001, joten ero koulutusasteen jakaumassa on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä. 

 

 

Taulukossa 8 on esitetty tuloksia vastaajien koulutusasteen jakautumisesta. Kysymyksen 

luokat perustuvat tilastokeskuksen luokituksiin. Ylempään korkeakouluasteeseen on 

huomioitu mukaan myös tohtorin tutkinnon omaavat vastaajat. Yli puolet vastaajista oli 

suorittanut korkeakoulututkinnon. Pelkästään perusasteen suorittaneita oli puolestaan 

vastaajista vain 39 henkilöä eli noin 3 %. Vastaajista 341 henkilöä ilmoitti 

koulutustasokseen toisen asteen, mikä vastaa 27,5 % koko aineistosta. Tämä oli yhdessä 

alemman korkeakouluasteen kanssa yleisin vastausvaihtoehto. Hieman pienempi osuus 

vastaajista (n=324, 26,1 %) kuului ylemmän korkeakoulututkinnon luokkaan. Alimpaan 

korkea-asteeseen eli toisen asteen suorittaneita oli vastaajista vajaa 200 henkilöä eli noin 

16 %.  

 

TAULUKKO 9. Vastaajien vuositulot. 

Vuositulot (€)      Aineisto  Jyväskylän väestö 

 n   (%)       n (%) 

– 9 999 177 (14.4) 

 

264  (21.5) 

10 000 – 19 999 115 (9.4) 297  (24.2) 

20 000 – 29 999 260 (21.2) 247  (20.1) 

30 000 – 39 999 330 (26.9) 198  (16.1) 

40 000 – 49 999 162 (13.2) 101  (8.3) 

50 000 – 69 999 92 (7.5) 78  (6.4) 

70 000 - 99 999 55 (4.5) 27  (2.2) 

100 000 - 34 (2.8) 13  (1.1) 

Yhteensä 1225       (100.0)   1225 (100.0) 

p-arvo = 0.000 eli p < 0.001, joten ero vuositulojen jakaumassa on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä. 
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Vastaajien vuosituloja kysyttiin 10 000 euron porrastuksella, kuitenkin niin, että yli 50 000 

euron jälkeen porrastus nousi kahteenkymmeneentuhanteen euroon. Viimeinen, ylin 

luokka oli vähintään 100 000 euroa vuodessa tienaavat. Määrällisesti eniten vastauksia 

saatiin 30 000 – 39 999 euron sekä 20 000 – 29 999 euron luokkiin, joista ensiksi 

mainittuun 330 vastausta eli liki 27 %. Jälkimmäiseen ryhmään kuului 260 vastaajaa, joka 

muodostaa reilun viidenneksen osuuden. Yhdessä näissä ryhmissä oli siis liki puolet 

vastaajista. Alle kymmenentuhatta euroa vuodessa tienaavia oli 177 vastaajaa eli reilut 

14 %. Lähes saman verran oli vähintään 50 000 euron vuositulot omaavia vastaajia 

(n=181). 10 000 – 19 999 euron vuosituloisten osuus oli verrattain pieni (n=115, 9,4 %). 

 

TAULUKKO 10. Vastaajien asuinalue. 

Asuinalueet n (%) 

Kantakaupunki 388 (31.6) 

Kaupunki (postinumero 40-alkuiset) 634 (51.6) 

Muu Jyväskylä (postinumero 41-alkuiset) 123 (10.0) 

Muu Keski-Suomi 27 (2.2) 

Muu Suomi 56 (4.6) 

Yhteensä 1228 (100.0) 

 

Vastaajista yli neljä viidesosaa asuu ns. vanhan Jyväskylän kaupungin alueella eli 40-

alkuisella postinumeroalueella. Kun tästä luvusta eriteltiin kantakaupunki omaksi 

alueekseen, saatiin sen osuudeksi 31,6 % kaikista vastanneista. Muu 40-alkuinen alue 

nimettiin luokaksi ”kaupunki”, johon kuului yli puolet vastaajista 634 henkilöllä. Muun 

Jyväskylän (41-alkuiset postinumeroalueet) alueella asui kymmenes vastaajista eli 123 

henkilöä. Muualla Keski-Suomessa asuvien osuus oli reilu kaksi prosenttia ja muualla 

Suomessa kirjoilla olevien vajaa viisi prosenttia. Kuitenkin myös he ovat jyväskyläläisiä 

kilpa- ja kuntourheilijoita, koska työnsä tai harrastuksiensa vuoksi he käyvät ja oleskelevat 

säännöllisesti Jyväskylässä.  

 

4.1.2 Lajit ja liikuntamuodot 

 

Taulukossa 11 on esitetty vastaajien urheilulajit ja liikuntamuodot. Yksittäisten vastauksien 

määrä (n) on ilmoitettu toisessa sarakkeessa. Kolmannesta sarakkeesta on luettavissa, 

kuinka monta prosenttia (%) vastaajista harrastaa kyseistä lajia. Viimeisessä sarakkeessa 
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on kyseisen lajin prosenttiosuus verrattuna muihin lajeihin ja liikuntamuotoihin. 

Taulukosta on rajattu pois ne lajit ja liikuntamuodot, joita harrasti alle 1 % vastaajista. 

Kokonaisuudessaan, täydellisenä taulukko löytyy tutkielman liitteistä (liite 8).  

 

TAULUKKO 11. Laji tai liikuntamuoto. 

Laji tai liikuntamuoto n (%) %-osuus 

Kuntosali 496 (39.9) 19,5 % 

Juoksulenkkeily 433 (34.6) 17,1 % 

Kuntokoulu / jumpat 378 (30.2) 14,9 % 

Hiihto 265 (21.2) 10,4 % 

Pyöräily 177 (14.1) 7,0 % 

Kävelylenkkeily 110 (8.8) 4,3 % 

Uinti 76 (6.1) 3,0 % 

Salibandy 53 (4.2) 2,1 % 

Tanssi 48 (3.8) 1,9 % 

Maraton / triathlon / muut kestävyyslajit 43 (3.4) 1,7 % 

Kehonhallinta / kehonhuoltotunnit 41 (3.3) 1,6 % 

Yleisurheilu 38 (3.0) 1,5 % 

Sauvakävely 34 (2.7) 1,3 % 

Suunnistus 31 (2.5) 1,2 % 

Jääkiekko 24 (1.9) 0,9 % 

Ratsastus 23 (1.8) 0,9 % 

Jalkapallo 21 (1.7) 0,8 % 

Sulkapallo 20 (1.6) 0,8 % 

Kehonrakennus / voimannosto / fitness 20 (1.6) 0,8 % 

Crossfit 19 (1.5) 0,7 % 

Kamppailulajit 18 (1.4) 0,7 % 

Rullaluistelu 14 (1.1) 0,6 % 

Muut vesilajit 14 (1.1) 0,6 % 

Golf 13 (1.0) 0,5 % 

Lentopallo 13 (1.0) 0,5 % 

Yleisesti palloilulajit 12 (1.0) 0,5 % 

Laskettelu / lumilautailu 12 (1.0) 0,5 % 

Yhteensä 2538  100,0 % 

 

Suurin yksittäinen laji tai liikuntamuoto oli kuntosali, jonka nimesi liki 500 vastaajaa eli 

40 % kaikista vastaajista. Toiseksi suosituin oli juoksulenkkeily 433 vastauksella, mikä 

kattaa reilun kolmanneksen vastaajista. Lähes samoihin lukuihin (n=378, 30,2 %) pääsi 

luokka kuntokoulu/jumpat, johon kuuluvat muun muassa pääosa kuntosalien tarjoamista 

ryhmäliikuntatunneista. Hiihtoa ilmoitti harrastavansa reilu viidennes vastaajista. 

Perinteisistä lajeista myös pyöräily ja kävely kuuluivat merkittävän osan 

liikuntamuotoihin. Palloilulajeista suosituin oli salibandy, jonka ilmoitti vastaajista 
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lajikseen 53 (4,2 %). Uinnin osuus oli noin 6 % vastauksista ja yli kolmen prosentin 

osuuksiin pääsivät myös tanssi, kestävyyslajit (kuten maraton tai triathlon), eri 

kehonhallinta /-huoltotunnit (esim. jooga) sekä yleisurheilu. 

 

Yksittäisten vastauksien määrä oli 2538. Nämä tyypiteltiin omiksi luokikseen, jolloin eri 

lajeja ja liikuntamuotoja saatiin yhteensä 42. Tyypittelyssä hyödynnettiin avainsanoja (liite 

9) ja Webropolin Text Mining -työkalua. Näiden lisäksi muut -kategoriaan saatiin kuusi 

vastausta, joita ei pystytty yksilöimään mihinkään liikuntamuotoon vaan ne kuvasivat 

pikemmin abstraktilla tasolla liikunnan tavoitteita (esimerkiksi ”Terveenä pysyminen, 

ihannevartalon saaminen”). 

 

Eri lajeista ja liikuntamuodoista muodostettiin yhdistelemällä lopulliset 16 ryhmää. 

Yksittäisten vastauksien määrä on 2496 kappaletta. Vähäisempi vastausmäärä selittyy 

muut -vastauksien poissulkemisella sekä yhdistelystä seuranneella luontaisella kadolla. 

Esimerkiksi, jos yksittäinen vastaaja oli ilmoittanut tenniksen ja sulkapallon, niin nyt 

kahden erillisen lajin sijaan molemmat sijoittuvat yhtenä laskettuna vastauksena 

mailapelien kategoriaan.  

 

TAULUKKO 12. Liikuntamuodot ryhmittäin. 

Liikuntamuoto n (%) %-osuus 

Kuntosali 496 (39.6) 19,9 % 

Juoksulenkkeily 433 (34.6) 17,3 % 

Jumppa 409 (32.7) 16,4 % 

Hiihto 265 (21.2) 10,6 % 

Pyöräily 177 (14.1) 7,1 % 

Kävely 141 (11.3) 5,6 % 

Mailapelit 89 (7.1) 3,6 % 

Uinti ja muut vesilajit 89 (7.1) 3,6 % 

Muut kestävyyslajit 82 (6.6) 3,3 % 

Voimailu 54 (4.3) 2,2 % 

Välinelajit 54 (4.3) 2,2 % 

Muu palloilu 53 (4.2) 2,1 % 

Tanssi 48 (3.8) 1,9 % 

Ulkoilu ja muu hyötyliikunta 38 (3.0) 1,5 % 

Yleisurheilu 38 (3.0) 1,5 % 

Jääpelit 30 (2.4) 1,2 % 

Yhteensä 2496 

 

100,0 % 
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Yleisin liikuntamuotoryhmä oli kuntosali, jota harrastaa 39,6 % vastaajista. Tämän jälkeen 

tulevat seuraavana juoksulenkkeily (34,6 %), jumppa (32,7 %) sekä hiihto (21,2 %). 

Kolmatta saraketta tarkastellessa on huomattavaa, että kuuden suurimman ryhmän osuus 

oli 77 % kaikista vastauksista. Näihin kuului edellä mainittujen lisäksi myös pyöräily ja 

kävely. Palloilulajien yhteenlaskettu (pl. golf) osuus oli vajaa 7 % kaikista vastauksista. 

 

Tarkastellessa eri liikuntamuotoja sukupuolen mukaan löydetään eroavaisuuksia 

harrastettavien lajien suhteen. Taulukossa 13 liikuntamuodot ovat suuruusjärjestyksessä 

yhteensä sarakkeen perusteella eli sen mukaisesti mitä liikuntamuotoa harrastettiin eniten.  

 

TAULUKKO 13. Liikuntamuotoryhmät sukupuolen mukaan. 

 Miehet Naiset Yhteensä 

Liikuntamuoto n (%) n (%) n (%) 

Kuntosali 108 (33.1) 388 (42.2) 496 (39.6) 

Juoksulenkkeily 116 (35.6) 316 (34.6) 433 (34.6) 

Jumppa 34 (10.4) 374 (40.7) 409 (32.7) 

Hiihto 80 (24.5) 184 (20.0) 265 (21.2) 

Pyöräily 53 (16.3) 123 (13.4) 177 (14.1) 

Kävely 18 (5.5) 123 (13.4) 141 (11.3) 

Muut kestävyyslajit 48 (14.7) 34 (3.7) 82 (6.6) 

Voimailu 25 (7.7) 29 (3.2) 54 (4.3) 

Tanssi 2 (0.6) 46 (5.0) 48 (3.8) 

Mailapelit 47 (14.4) 42 (4.6) 89 (7.1) 

Jääpelit 21 (6.4) 9 (1.0) 30 (2.4) 

Muu palloilu 27 (8.3) 26 (2.8) 53 (4.2) 

Ulkoilu ja muu hyötyliikunta 10 (3.1) 28 (3.0) 38 (3.0) 

Välinelajit 8 (2.5) 46 (5.0) 54 (4.3) 

Uinti ja muut vesilajit 22 (6.7) 66 (7.2) 89 (7.1) 

Yleisurheilu 15 (4.6) 23 (2.5) 38 (3.0) 

Yhteensä 634  1857  2496  

 

Miehillä suosituimmat liikuntamuodot ovat suuruusjärjestyksessä juoksulenkkeily 

(35,6 %), kuntosali (33,1 %) ja hiihto (24,5 %). Seuraavana tulevat pyöräily, jota harrastaa 

16,3 % vastaajista sekä muut kestävyyslajit (14,7 %) ja mailapelit (14,7 %). Naisiin 

verrattuna miehillä selkeästi suositumpia liikuntamuotoja ovat myös muu palloilu, jossa 

eroa naisiin on 5,5 prosenttiyksikköä sekä jääpelit (5,4 prosenttiyksikköä) ja voimailu (4,5 

prosenttiyksikköä). Miehet puolestaan harrastavat naisia selkeästi vähemmän jumppaa (ero 

30,3 prosenttiyksikköä) sekä kävelyä (7,9 prosenttiyksikköä) ja tanssia (4,4 
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prosenttiyksikköä). Prosentuaalisesti suurempi osuus naisista harrastaa kuntosaliliikuntaa 

miehiin verrattuna.  

 

Naisten kolme suosituinta lajimuotoa ovat kuntosali (42,2 %), jumppa (40,7 %) ja 

juoksulenkkeily (34,6 %). Tasan viidesosa naisista harrasti hiihtoa ja kävelyä sekä 

pyöräilyä 13,4 % vastaajista. Taulukot miesten ja naisten lajimuodoista 

suuruusjärjestyksissä sekä eroavaisuudet prosenttiyksikköinä ilmoitettuna löytyvät liitteistä 

(liite 10). 

 

TAULUKKO 14. Liikuntamuodot pääasiallisen liikuntatarkoituksen mukaan. 

 Kuntourheilijat Kilpaurheilijat Yhteensä 

Lajimuoto n (%) n (%) n (%) 

Kuntosali 488 (45.0) 8 (4.8) 496 (39.6) 

Juoksulenkkeily 418 (38.6) 15 (9.0) 433 (34.6) 

Jumppa 405 (37.4) 4 (2.4) 409 (32.7) 

Hiihto 245 (22.6) 20 (12.0) 265 (21.2) 

Pyöräily 168 (15.5) 9 (5.4) 177 (14.1) 

Kävely 140 (12.9) 1 (0.6) 141 (11.3) 

Mailapelit 74 (6.8) 15 (9.0) 89 (7.1) 

Uinti ja muut vesilajit 73 (6.7) 16 (9.6) 89 (7.1) 

Muut kestävyyslajit 41 (3.8) 41 (24.6) 82 (6.6) 

Voimailu 34 (3.1) 20 (12.0) 54 (4.3) 

Välinelajit 44 (4.1) 10 (6.0) 54 (4.3) 

Muu palloilu 42 (3.9) 11 (6.6) 53 (4.2) 

Tanssi 43 (4.0) 5 (3.0) 48 (3.8) 

Ulkoilu ja muu hyötyliikunta 38 (3.5) 0 (0.0) 38 (3.0) 

Yleisurheilu 3 (0.3) 35 (21.0) 38 (3.0) 

Jääpelit 25 (2.3) 5 (3.0) 30 (2.4) 

Yhteensä 2281  215  2496  

 

 

Kunto- ja kilpaurheilijoiden liikuntamuodot poikkeavat ristiintaulukoinnin perusteella 

toisistaan. Kuntourheilijoiden liikuntamuodot noudattavat suuruusjärjestyksessä pitkälti 

kaikkien vastaajien profiilia. Muut kestävyyslajit, voimailu ja yleisurheilu ovat vähemmän 

suosittuja kuntourheilijoiden keskuudessa kuin mitä kilpaurheilijoilla. 

 

Kilpaurheilijoilla suosituimmat lajit ovat muut kestävyyslajit, jonka ilmoitti 

liikuntamuodokseen 24,6 % vastanneista kilpaurheilijoista, ja yleisurheilu (21,0 %). 
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Kolmanneksi yleisimpänä lajimuotona tulevat hiihto ja voimailu (12,0 %). 

Kuntourheilijoiden kolmen suosituimman lajimuodon joukossa olevat kuntosali, 

juoksulenkkeily ja jumppa eivät olleet kovin suosittuja kilpaurheilijoiden keskuudessa. 

Huomioitavaa kuitenkin on, että Keski-Suomen Urheiluakatemian urheilijoilta on kerätty 

tietona pelkästään kilpailulajit eikä mahdollisia oheisharjoittelumuotoja. Lisäksi 

pikajuoksu on koodattu yleisurheilulajiksi eikä juoksulenkkeilyn alle.  

 

Ikäryhmittäin tarkastelleessa liikuntamuotojen välillä on eroja. Taulukosta 15 on jätetty 

pois 65 vuotta tai vanhemmat vastaajat, koska heitä oli yhteensä vain viisi henkilöä, jolloin 

prosenttiosuuksien vertaileminen muihin ryhmiin ei ole mielekästä. 

 

TAULUKKO 15. Liikuntamuodot ikäryhmien mukaan. 

Liikuntamuoto 
15–

19 v. 

20–

24 v. 

25–

29 v. 

30–

34 v. 

35–

39 v. 

40–

44 v. 

45–

49 v. 

50–

54 v. 

55–

59 v. 

60–

64 v. 

Kuntosali 55 % 55 % 49 % 47 % 46 % 28 % 29 % 28 % 25 % 19 % 

Juoksulenkkeily 25 % 33 % 35 % 36 % 47 % 40 % 40 % 23 % 27 % 14 % 

Jumppa 30 % 28 % 39 % 36 % 32 % 32 % 33 % 32 % 24 % 31 % 

Hiihto 20 % 12 % 11 % 19 % 22 % 26 % 24 % 28 % 34 % 35 % 

Pyöräily 0 % 5 % 10 % 16 % 18 % 12 % 19 % 19 % 19 % 17 % 

Kävely 5 % 4 % 3 % 7 % 11 % 12 % 14 % 24 % 20 % 27 % 

Muut 

kestävyyslajit 
10 % 9 % 6 % 7 % 3 % 8 % 10 % 3 % 8 % 0 % 

Voimailu 10 % 8 % 7 % 8 % 4 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % 

Tanssi 5 % 6 % 5 % 3 % 3 % 2 % 6 % 3 % 1 % 2 % 

Mailapelit 10 % 5 % 7 % 9 % 7 % 10 % 6 % 10 % 3 % 0 % 

Jääpelit 5 % 4 % 1 % 3 % 4 % 4 % 1 % 2 % 1 % 0 % 

Muu palloilu 5 % 6 % 5 % 5 % 4 % 5 % 5 % 3 % 2 % 0 % 

Ulkoilu ja muu 

hyötyliikunta 
0 % 1 % 1 % 2 % 4 % 2 % 4 % 6 % 8 % 2 % 

Välinelajit 5 % 4 % 6 % 5 % 6 % 2 % 5 % 3 % 3 % 0 % 

Uinti ja muut 

vesilajit 
10 % 5 % 10 % 7 % 4 % 6 % 7 % 11 % 6 % 6 % 

Yleisurheilu 5 % 7 % 6 % 3 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 2 % 
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Kuntosali on suosituinta nuorimmilla (15–24-vuotiaat) vastaajilla, joista 55 % harrasti 

kyseisestä liikuntamuotoa. Kuntosalin suosio eli prosentuaalinen osuus laskee, mitä 

vanhempiin liikkujiin mennään. Juoksulenkkeilyä aktiivisimmin harrastavat 35–39-

vuotiaat (47 %) vastaajat ja 40–49-vuotiaista kaksi viidesosaa (40 %). Jumppien suosio on 

melko tasaista läpi ikäryhmien; suosituinta se on 25–29-vuotiailla, joista 39 % harrastaa 

kyseistä lajimuotoa. Vähiten sitä harrastetaan 55–59-vuotiaiden (24 %) vastaajien 

keskuudessa. Hiihto on puolestaan yleisintä vanhemmilla ikäluokilla, sillä reilu kolmannes 

55–59-vuotiaista (34 %) ja 60–64-vuotiaista (35 %) harrastaa hiihtoa. Kävely ja pyöräily 

eivät ole kovin suosittua nuorten vastaajien keskuudessa verrattuna vanhempiin 

ikäryhmiin. Alle 20-vuotiaista kunto- ja kilpaurheilijoista kukaan ei ilmoittanut lajikseen 

pyöräilyä ja kävelyä harrasti 5 % vastaajista. 20–24-vuotiaissa vastaavat osuudet olivat 

5 % ja 4 %. Kävelyn suosio nousee iän kasvaessa ristiintaulukoinnin perusteella, kun taas 

pyöräilyn harrastamisen prosentuaalinen osuus pysyy suhteellisen samana 30 ikävuodesta 

ylöspäin. 

 

 

KUVA 6. Kuuden suosituimman lajin muutos ikäryhmittäin. 

 

Kuvassa 6 on esitetty lajimuodon prosentuaalinen osuus kaksiulotteisena viivakuviona, 

josta on havaittavissa lajien suosion suunta iän mukaan. Kuntosalin suosio laskee iän 

noustessa. Juoksulenkkeilyn suosio nousee tasaisesti iän myötä, kunnes lähtee laskuun 35–

39-vuotiaiden kohdalla. Jumppa pysyy 23–39 % välissä läpi ikävuosien. Hiihto, pyöräily ja 
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kävely kasvattavat suosiotaan mitä vanhempiin ikäluokkiin mennään. Lajikohtaiset 

viivakaaviot löytyvät liitteistä (liite 11). 

 

Toisessa luvussa esiteltiin liikuntasukupolvet, joiden nuoruudessa eri liikuntalajien ja -

muotojen suosio on vaihdellut. Taulukossa 16 on tarkasteltu vastaajien liikuntamuotoja 

liikuntasukupolvittain. 

 

TAULUKKO 16. Liikuntamuodot liikuntasukupolvittain. 

Liikuntamuoto 

1. sukupolvi 

(-1950) 

2. sukupolvi 

(1950-luku) 

3. sukupolvi 

(1960-luku) 

4. sukupolvi 

(1970-luku) 

5. sukupolvi 

(1980-luku) 

6. sukupolvi 

(1990-) 

Kuntosali 20 % 23 % 29 % 37 % 48 % 55 % 

Juoksulenkkeily 50 % 22 % 33 % 44 % 35 % 32 % 

Jumppa 33 % 40 % 26 % 33 % 32 % 28 % 

Hiihto 60 % 34 % 26 % 24 % 15 % 13 % 

Pyöräily 20 % 18 % 19 % 15 % 13 % 5 % 

Kävely 40 % 23 % 19 % 12 % 5 % 4 % 

Muut 

kestävyyslajit 
20 % 5 % 7 % 5 % 7 % 9 % 

Voimailu 0 % 1 % 1 % 3 % 7 % 8 % 

Tanssi 0 % 1 % 5 % 3 % 4 % 6 % 

Mailapelit 0 % 2 % 8 % 9 % 8 % 6 % 

Jääpelit 0 % 1 % 2 % 4 % 2 % 4 % 

Muu palloilu 0 % 1 % 4 % 4 % 5 % 6 % 

Ulkoilu ja muu 

hyötyliikunta 
40 % 6 % 5 % 3 % 1 % 1 % 

Välinelajit 0 % 2 % 4 % 4 % 6 % 4 % 

Uinti ja muut 

vesilajit 
20 % 6 % 9 % 5 % 8 % 6 % 

Yleisurheilu 40 % 1 % 0 % 2 % 5 % 7 % 

 

Koska liikuntasukupolvet muodostuvat kahdesta peräkkäisestä ikäryhmästä, niin tulokset 

noudattavat pitkälti edellisen taulukon prosenttiosuuksia. Ensimmäiselle sukupolvelle 

yleisimpiä liikuntamuotoja ovat hiihto, juoksulenkkeily ja kävely. Toiselle 

liikuntasukupolvelle eli 1950-luvulla syntyneille suosituimpia lajeja ovat jumppa (40 %) ja 

hiihto (34 %). Kolmannella liikuntasukupolvella (1960-luvulla syntyneet) 
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juoksulenkkeilyn (33 %) suosio kasvaa ja neljännellä liikuntasukupolvella (44 %) se on 

korkeimmillaan. Muita suosittuja liikuntamuotoja näillä liikuntasukupolvilla ovat 

kuntosali, jumppa sekä hiihto. Nuorimmilla eli 5. liikuntasukupolvella (1980-luvulla 

syntyneet) sekä 1990-luvulla syntyneillä perinteisten lajien, kuten hiihdon, pyöräilyn ja 

kävelyn prosentuaaliset osuudet ovat pienet verrattuina muihin sukupolviin. 

 

4.2 Liikuntasuhde 

 

Liikuntasuhteen käsite pitää sisällään neljä osa-aluetta: omakohtaisen liikunnan, 

penkkiurheilun, liikunnan tuottamisen ja sportisoinnin. Näistä jälkimmäisin voidaan tulkita 

myös liikunnan kuluttamisena. Tässä tutkielmassa tarkastellaan ensimmäistä ja viimeistä 

osa-aluetta, koska ne sisältyvät viitekehykseksi valitun Salimäen jaottelun 

vapaaehtoisuuteen perustuvaan aktiiviseen liikuntatoimintaan. Tällainen toiminta pitää 

sisällään myös kilpa- ja kuntourheilun, kuten luvussa 2 esiteltiin. 

 

4.2.1 Omakohtainen liikunta 

 

Vastaajilta kysyttiin heidän kaikkeen liikuntaan keskimäärin viikossa käyttämää 

tuntimäärää. Tähän pyydettiin huomioimaan myös matkoihin käytetty aika eli esimerkiksi 

mahdollinen työmatkaliikunta. 

 

TAULUKKO 17. Vastaajien liikuntaan käyttämä aika viikossa. 

Aika n (%) 

Alle kaksi tuntia 22 (1.8) 

2 - 4 tuntia 168 (14.0) 

5 - 7 tuntia 473 (39.4) 

8 - 10 tuntia 284 (23.7) 

yli 10 tuntia 252 (21.0) 

Yhteensä 1199 (100.0) 
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Suurin osa vastaajista eli vajaa 40 % käytti liikuntaan aikaa keskimäärin 5–7 tuntia 

viikossa. Keskimäärin 8–10 tuntia viikossa liikkui vajaa neljännes ja yli 10 viikkotuntia 

liikuntaan käytti 252 vastaajaa, mikä on reilun viidenneksen osuus. 2–4 tuntia viikossa 

liikuntaan käytti 14 % vastaajista ja alle kaksi tuntia vain 22 henkilöä eli alle 2 % kaikista 

vastaajista.  

 

TAULUKKO 18. Liikuntaan käytettävä aika sukupuolen ja iän mukaan. 

Sukupuoli & ikä n Alle kaksi tuntia 2 - 4 tuntia 5 - 7 tuntia 8 - 10 tuntia yli 10 tuntia 

M 15–19 4 0 % 0 % 25 % 25 % 50 % 

M 20–24 30 0 % 3 % 20 % 30 % 47 % 

M 25–29 47 0 % 4 % 23 % 23 % 49 % 

M 30–34 51 2 % 8 % 39 % 26 % 26 % 

M 35–39 32 6 % 3 % 34 % 22 % 34 % 

M 40–44 38 3 % 26 % 24 % 37 % 11 % 

M 45–49 42 0 % 14 % 29 % 24 % 33 % 

M 50–54 21 0 % 10 % 38 % 38 % 14 % 

M 55–59 28 0 % 7 % 46 % 32 % 14 % 

M 60–64 8 13 % 0 % 63 % 13 % 13 % 

M 65– 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

M yhteensä 301 2 % 9 % 32 % 28 % 30 % 

       

N 15–19 15 0 % 0 % 33 % 27 % 40 % 

N 20–24 115 1 % 7 % 33 % 28 % 31 % 

N 25–29 143 1 % 10 % 46 % 17 % 27 % 

N 30–34 130 2 % 14 % 43 % 23 % 18 % 

N 35–39 105 1 % 25 % 47 % 18 % 10 % 

N 40–44 87 2 % 16 % 46 % 25 % 10 % 

N 45–49 97 3 % 18 % 42 % 24 % 13 % 

N 50–54 93 0 % 22 % 43 % 23 % 13 % 

N 55–59 58 5 % 21 % 40 % 22 % 12 % 

N 60–64 43 7 % 21 % 37 % 23 % 12 % 

N 65– 5 0 % 20 % 20 % 20 % 40 % 

N yhteensä 891 2 % 16 % 42 % 22 % 18 % 

 

Miehistä kolmannes käytti kaikkeen liikuntaan 5-7 tuntia viikossa. Vastaajista 90 % käytti 

vähintään tuon verran aikaa liikuntaan viikossa, kun 8-10 tuntia viikossa liikkuvien osuus 

oli 28 % ja yli 10 tuntia kaikkeen liikuntaan viikossa aikaa käyttäviä oli 30 % vastaajista. 
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Naisista vastaavasti 42 % käytti kaikkeen liikuntaan 5-7 tuntia viikossa. Vähintään tuon 

verran liikuntaa viikossa aikaa käyttävien osuus on 82 %, kun 8-10 tuntia viikossa 

liikuntaan käyttää 22 % ja yli 10 tuntia 18 % vastanneista. Naisten prosentuaaliset osuudet 

siis keskimäärin yli tunnin päivässä liikkuvista ovat pienemmät kuin miesten vastaavat 

osuudet. Vastaajilta kysyttiin myös tavoitteelliseen urheiluun viikossa käytettävää aikaa. 

TAULUKKO 19. Tavoitteelliseen urheiluun käytettävä aika viikossa. 

Aika n (%) 

Alle kaksi tuntia 209 (17.2) 

2 - 4 tuntia 490 (40.3) 

5 - 7 tuntia 346 (28.4) 

8 - 10 tuntia 96 (7.9) 

yli 10 tuntia 76 (6.2) 

Yhteensä 1217 (100.0) 

 

Vastaajista 490 henkilöä eli 40 % käyttää tavoitteelliseen urheiluun keskimäärin 2-4 tuntia 

viikossa. 28 % vastaajista käyttää tähän 5-7 tuntia viikossa ja vähintään 8 tuntia viikkoa 

kohden 14 %. Jos tarkastellaan tavoitteelliseen kuntourheiluun käytettävää aikaa sen 

mukaan onko vastaaja kunto- tai kilpaurheilija, niin huomataan, että ryhmien välillä on 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero. 

 

TAULUKKO 20. Tavoitteelliseen kuntourheiluun käytettävä aika pääasiallisen 

liikuntatarkoituksen perusteella. 

Liikuntatarkoitus 

 

Alle kaksi 

tuntia 
2 - 4 tuntia 5 - 7 tuntia 8 - 10 tuntia 

yli 10 

tuntia 
Yhteensä 

Kuntourheilijat 
n 208 479 312 59 20 1078 

(%) (19.3) (44.4) (28.9) (5.5) (1.9) (100.0) 

Kilpaurheilijat 
n 1 11 34 37 56 139 

(%) (0.7) (7.9) (24.5) (26.6) (40.3) (100.0) 

p-arvo = 0.000 eli p < 0.001, joten ero jakaumassa on tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

 

Kuntourheilijoista liki 64 % käyttää keskimäärin korkeintaan neljä tuntia viikossa 

tavoitteelliseen kuntourheiluun, kun vastaavan joukon osuus kilpaurheilijoista on vain alle 
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9 %. Sen sijaan kilpaurheilijoista kaksi kolmasosaa käyttää vähintään 8 tuntia viikossa 

tavoitteelliseen urheiluun, kun 8-10 tuntia tavoitteelliseen urheiluun aikaa käyttäviä on 

26,6 % ja yli 10 tuntia viikossa 40,3 % kilpaurheilijoista. Kuntourheilijoista vastaavan 

määrän aikaa tavoitteelliseen urheiluun käyttää 7,4 % ja yli 10 tuntia viikossa käyttäneiden 

osuuden ollessa alle 2 %.  Kun tarkastellaan tavoitteellisen urheiluun käytettävää aikaa 

viikossa sukupuolen ja iän mukaan, huomataan eroja myös niiden osalta. 

 

TAULUKKO 21. Tavoitteellisen urheiluun käytettävä aika viikossa sukupuolen ja iän 

mukaan. 

Sukupuoli & ikä n Alle kaksi tuntia 2 - 4 tuntia 5 - 7 tuntia 8 - 10 tuntia yli 10 tuntia 

M 15–19 4 0 % 0 % 50 % 25 % 25 % 

M 20–24 31 3 % 13 % 35 % 26 % 23 % 

M 25–29 48 8 % 17 % 31 % 15 % 29 % 

M 30–34 53 6 % 34 % 40 % 9 % 11 % 

M 35–39 33 12 % 18 % 45 % 12 % 12 % 

M 40–44 40 10 % 43 % 30 % 18 % 0 % 

M 45–49 42 14 % 31 % 45 % 2 % 7 % 

M 50–54 22 9 % 36 % 32 % 18 % 5 % 

M 55–59 29 14 % 38 % 38 % 3 % 7 % 

M 60–64 8 25 % 38 % 38 % 0 % 0 % 

M 65– 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

M yhteensä 310 10  % 28 % 37 % 12 % 12  % 

       

 

N 15–19 

 

15 

 

0 % 

 

27 % 

 

47 % 

 

20 % 

 

7 % 

N 20–24 117 9 % 32 % 38 % 9 % 10 % 

N 25–29 144 13 % 45 % 27 % 6 % 8 % 

N 30–34 130 13 % 42 % 31 % 8 % 7 % 

N 35–39 105 18 % 56 % 23 % 3 % 0 % 

N 40–44 89 28 % 45 % 18 % 6 % 3 % 

N 45–49 100 23 % 44 % 23 % 9 % 1 % 

N 50–54 92 28 % 50 % 20 % 2 % 0 % 

N 55–59 60 27 % 53 % 17 % 3 % 0 % 

N 60–64 44 48 % 36 % 14 % 2 % 0 % 

N 65– 5 20 % 40 % 20 % 20 % 0 % 

N yhteensä 901 20 % 44 % 25 % 6 % 4  % 

 

Ristiintaulukoinnin perusteella miehistä 28 % käyttää 2-4 tuntia tavoitteelliseen urheiluun 

viikossa ja 37 % 5-7 tuntia viikkoa kohden. 8-10 tuntia sekä yli 10 tuntia tavoitteelliseen 

urheiluun aikaa käyttävien osuudet ovat molemmat 12 % eli yhteensä 24 %. Naisissa 
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prosentuaaliset osuudet tippuvat mitä korkeampiin tuntimääriin mennään, sillä 44 % 

naisista käyttää viikossa 2-4 tuntia tavoitteelliseen urheiluun, kun taas 5-7 tuntia käyttää 

neljännes naisvastaajista. 8-10 tuntia urheilevien osuus on enää 6 % ja yli 10 tuntia 

tavoitteelliseen kuntourheiluun aikaa käyttävien osuus on 4 %. Molempien sukupuolien 

osalta urheiluun käytettävän viikkotuntimäärän prosentuaalinen osuus kasvaa mentäessä 

tarkastelussa vanhemmasta nuorempiin ikäluokkiin.     

 

 

4.2.2 Kulutus ja rahankäyttö 

 

Liikuntasuhteen neljäs osa-alue eli sportisointi tarkoittaa liikunnan kokonaisvaltaista 

kuluttamista eli taloudellisen aspektin lisäksi myös esimerkiksi sen merkityksien 

kuluttamista. Taloudellinen vaikutus on kuitenkin nykyisenkaltaisessa kaupallistuneessa 

liikuntakulttuurissa kuitenkin vahva ja selkein kulutuksen muoto onkin rahankäyttö 

erilaisiin hyödykkeisiin ja palveluihin. 

 

Vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon he käyttävät rahaa liikuntapalveluihin kuukaudessa. 

Kyseessä on nimenomaan liikuntapalveluihin käytettävä rahasumma eikä esimerkiksi 

liikuntatuotteiden kulutus. Ohjeistuksessa kehotettiin sisällyttämään mukaan muun muassa 

pääsy- toiminta-, ohjaus/valmennus- ja kuukausimaksut, mutta ei mahdollisia matkoja, 

välineitä, vaatteita tai varusteita. 

 

TAULUKKO 22. Liikuntapalveluihin käytettävä raha kuukaudessa. 

Euromäärä n ( %) 

Alle 20 € 335 (27.5) 

20-49 € 315 (25.9) 

50-99 € 466 (38.3) 

100-149 € 66 (5.4) 

150-200 € 18 (1.5) 

yli 200 € 16 (1.3) 

Yhteensä 1216 (100.0) 
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Vastaajista liki 92 % käyttää kuukaudessa alle sata euroa liikuntapalveluihin. 38 % 

vastaajista käytti keskimäärin 50–90 euroa kuukaudessa liikuntapalveluihin, kun taas 100–

200 euroa kuukaudessa käyttävien osuus oli 7 % kaikista vastaajista. Yli 200 euroa 

kuukaudessa liikuntapalveluihin käytti vain 1,3 % eli 16 vastaajaa. 

 

TAULUKKO 23. Liikuntapalveluihin käytettävän rahan ja vuositulojen suhde. 

Vuositulot (€) n Alle 20 € 20-49 € 50-99 € 100-149 € 150-200 € yli 200 € 

– 9 999 158 (38.0) (22.8) (29.7) (7.6) (1.3) (0.6) 

10 000 – 19 999 111 (23.4) (28.8) (34.2) (9.0) (2.7) (1.8) 

20 000 – 29 999 257 (24.1) (25.3) (44.0) (5.4) (0.8) (0.4) 

30 000 – 39 999 327 (26.3) (26.0) (40.7) (3.7) (1.8) (1.5) 

40 000 – 49 999 162 (26.5) (29.0) (37.0) (4.3) (1.9) (1.2) 

50 000 – 69 999 92 (23.9) (32.6) (37.0) (5.4) (0.0) (1.1) 

70 000 – 99 999 53 (32.1) (17.0) (43.4) (1.9) (3.8) (1.9) 

100 000 – 33 (36.4) (21.2) (30.3) (6.1) (0.0) (6.1) 

Yhteensä (ẋ-%) 1193 (27.5) (26.1) (38.4) (5.3) (1.5) (1.3) 

p-arvo = 0.127 eli p > 0.1, joten ero jakaumassa ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

 

Kun liikuntapalveluihin käytettävää rahaa tarkastellaan suhteessa vuosituloihin, niin 

huomataan, ettei niiden välillä ole selkeää korrelaatiota. Yli 200 € kuukaudessa 

liikuntapalveluihin rahaa käyttäviä on prosentuaalisesti eniten yli 100 000 € 

vuositulollisissa, mutta lukumäärällisesti kyse on kahdesta vastaajasta. Samalla esimerkiksi 

10 000 – 19 000 € ja 70 000 – 99 999 € ryhmissä oli henkilöitä, jotka käyttivät yli 200 € / 

kk liikuntapalveluihin, mikä on prosentuaalisesti liki sama määrä. Myös alle 20 euroa 

kuukaudessa liikuntapalveluihin käyttävien osuus on ylimmässä ja alimmassa tuloluokassa 

samaa suuruusluokkaa.  

 

Liikuntapalveluihin käytettävän rahan jakautumista ja kulutusta on mielekästä tarkastella 

myös muiden muuttujien kautta, kuten harrastettavan lajimuodon perusteella. 
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TAULUKKO 24. Liikuntapalveluihin kuukausittain käytettävän raha harrastettavan 

lajimuodon perusteella. 

Lajimuoto n Alle 20 € 20-49 € 50-99 € 100-149 € 150-200 € yli 200 € 

Kuntosali 493 (14.4) (26.0) (52.7) (4.5) (1.6) (0.8) 

Juoksulenkkeily 431 (28.3) (28.3) (37.4) (2.8) (2.1) (1.2) 

Jumppa 405 (12.8) (24.7) (55.8) (4.2) (1.7) (0.7) 

Hiihto 262 (34.0) (27.1) (33.6) (3.4) (0.8) (1.1) 

Pyöräily 175 (34.9) (22.3) (38.3) (2.3) (1.1) (1.1) 

Kävely 139 (34.5) (28.8) (32.4) (2.2) (2.2) (0.0) 

Mailapelit 89 (23.6) (36.0) (29.2) (9.0) (2.2) (0.0) 

Uinti / vesilajit 81 (13.6) (32.1) (44.4) (8.6) (0.0) (1.2) 

Muut 

kestävyyslajit 
78 (25.6) (33.3) (29.5) (5.1) (2.6) (3.8) 

Voimailu 54 (5.6) (27.8) (44.4) (13.0) (7.4) (1.9) 

Muu palloilu 53 (39.6) (34.0) (20.8) (5.7) (0.0) (0.0) 

Välineurheilu 51 (5.9) (19.6) (41.2) (21.6) (7.8) (3.9) 

Tanssi 48 (14.6) (20.8) (47.9) (16.7) (0.0) (0.0) 

Ulkoilu ja muu 

hyötyliikunta 
37 (24.3) (13.5) (56.8) (2.7) (2.7) (0.0) 

Jääpelit 30 (16.7) (26.7) (36.7) (13.3) (6.7) (0.0) 

Yleisurheilu 29 (13.8) (41.4) (24.1) (17.2) (3.4) (0.0) 

 

Liikuntapalveluihin käytettävän rahankäytössä on eroja eri lajien ja lajiryhmien välillä. 

Alle 20 € kuukaudessa liikuntapalveluihin rahaa käyttäviä löytyy prosentuaalisesti eniten 

palloilulajeista (39,6 %) sekä pyöräilystä (34,9 %), kävelystä (34,5 %) ja hiihdosta 

(34,0 %). Kun lasketaan yhteen lajiryhmästä muu palloilu myös 20-49 € kuluttavat saadaan 

alle 50 € viikossa keskimäärin liikuntapalveluihin rahaa käyttävien osuudeksi lähes 74 %. 

Puolestaan rahankäytön toisessa ääripäässä ovat välineurheilu, voimailu ja muut 

kestävyyslajit. 3,9 % välineurheilijoista käyttää yli 200 € kuukaudessa liikuntapalveluihin 

ja muut kestävyyslajit -lajiryhmäläisistä 3,8 % vastanneista. Vähintään 150 € kuukaudessa 

liikuntapalveluihin käyttää välineurheilijoista 11,7 %, voimailijoista 9,3 % ja muiden 

kestävyyslajien harrastajista 6,4 % vastanneista. 
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Seuraavassa taulukossa on laskettu vertailuarvot eri lajiryhmien välille. Laskutapana on 

käytetty prosentuaalista osuutta (%), joka on kerrottu kertoimella (k) eli muuttujan 

euromääräisellä keskiarvolla. Euromääräiset muuttujan keskiarvot ovat seuraavat: 10 euroa 

(alle 20 €), 35 euroa (20-49 €), 75 euroa (50-99 €), 125 euroa (100-149 €), 175 euroa (150-

199 €) ja 225 euroa (yli 200 €). Porrastus on siis 50 euron korotuksin pois lukien alimmat 

ryhmät, jossa alle 50 euron alue oli jaettu kahteen osaan. Esimerkiksi kun 

välineurheilijoiden osuus alle 20 € luokassa oli 5,9 %, niin tämä prosenttiosuus on kerrottu 

käytettävän rahamäärän keskiarvolla eli tässä tapauksessa 10 eurolla. Näin ollen alle 20 € 

liikuntapalveluihin rahaa käyttävien välineurheilijoiden vertailuluvuksi on saatu 0,59. 

Viimeisimmässä sarakkeessa lajin vertailuarvot on laskettu yhteen, jolloin saadaan 

kokonaisvertailuluku eri lajien välille. 

 

TAULUKKO 25. Rahankäyttö liikuntapalveluihin eri lajimuotoihin vertailulukuina. 

Lajimuoto n 
Alle 20 € 

(k=10) 

20-49 € 

(k=35) 

50-99 € 

(k=75) 

100-149 € 

(k=125) 

150-200 € 

(k=175) 

yli 200 € 

(k=225) 
Vertailuluku 

Välineurheilu 51 0,59 6,86 30,90 27,00 13,65 8,78 87,78 

Voimailu 54 0,56 9,73 33,30 16,25 12,95 4,28 77,07 

Jääpelit 30 1,67 9,35 27,53 16,63 11,73 0,00 66,89 

Tanssi 48 1,46 7,28 35,93 20,88 0,00 0,00 65,54 

Jumppa 405 1,28 8,65 41,85 5,25 2,98 1,58 61,58 

Yleisurheilu 29 1,38 14,49 18,08 21,50 5,95 0,00 61,40 

Kuntosali 493 1,44 9,10 39,53 5,63 2,80 1,80 60,29 

Uinti / vesilajit 81 1,36 11,24 33,30 10,75 0,00 2,70 59,35 

Ulkoilu ja muu 

hyötyliikunta 
37 2,43 4,73 42,60 3,38 4,73 0,00 57,86 

Muut 

kestävyyslajit 
78 2,56 11,66 22,13 6,38 4,55 8,55 55,82 

Mailapelit 89 2,36 12,60 21,90 11,25 3,85 0,00 51,96 

Juoksulenkkeily 431 2,83 9,91 28,05 3,50 3,68 2,70 50,66 

Pyöräily 175 3,49 7,81 28,73 2,88 1,93 2,48 47,30 

Hiihto 262 3,40 9,49 25,20 4,25 1,40 2,48 46,21 

Kävely 139 3,45 10,08 24,30 2,75 3,85 0,00 44,43 

Muu palloilu 53 3,96 11,90 15,60 7,13 0,00 0,00 38,59 

 

Käytännössä kokonaisvertailuluku on keskiarvo kuinka paljon lajiryhmän edustajat 

käyttävät keskimäärin rahaa kuukaudessa liikuntapalveluihin. Koska kuitenkin kertoimina 

käytetyt rahamäärät ovat suuntaa-antavia keskiarvoja ja vaihteluväli muuttujan sisällä voi 
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olla liki 50 €, puhutaan tässä tapauksessa vertailuluvusta. Kaikkien vastaajien osalta 

yleiseksi vertailuluvuksi saatiin 52,84. Vertailuluvun perusteella selvästi eniten rahaa 

liikuntapalveluihin käyttävät lajiryhmien välineurheilu (87,78) ja voimailu (77,07) 

edustajat. Seuraavana tulevat jääpelit (66,89) sekä tanssi (65,54). Lajiryhmä muut 

kestävyyslajit, jossa oli suhteellisen paljon yli 200 € kuukaudessa liikuntapalveluihin rahaa 

käyttäviä, on vertailussa taulukon keskivaiheilla arvolla 55,82. Pienimmät vertailuarvot 

saivat muu palloilu (38,59), kävely (44,43) sekä hiihto (46,21). 

 

TAULUKKO 26. Liikuntapalveluihin käytettävä raha liikuntaan käytettävän ajan 

perusteella. 

Liikuntaan 

käytettävä aika 
n Alle 20 € 20-49 € 50-99 € 100-149 € 150-200 € yli 200 € 

Alle kaksi tuntia 22 (50.0) (9.1) (36.4) (0.0) (4.5) (0.0) 

2 - 4 tuntia 167 (43.1) (24.0) (31.1) (1.2) (0.6) (0.0) 

5 - 7 tuntia 470 (25.5) (26.0) (43.8) (3.4) (0.4) (0.9) 

8 - 10 tuntia 283 (23.3) (26.5) (41.0) (7.1) (1.1) (1.1) 

yli 10 tuntia 250 (23.6) (26.0) (32.0) (10.8) (4.0) (3.6) 

 

Kaikissa ryhmissä vastaajista vähintään 80 % käytti liikuntapalveluihin alle 100€ 

kuukaudessa. Alle kaksi tuntia viikossa liikuntaan käyttävissä tällaisten vastaajien osuus 

oli 95,5 %, 2–4 tuntia liikkuvissa 98,2 %, 5–7 tuntia liikkuvilla 95,3 % ja 8–10 tuntia 

viikossa liikkuvilla 90,8 %. Yli 10 tuntia viikossa liikuntaan käyttävillä vastaava osuus oli 

81,6 %. Ristiintaulukoinnin perusteella näyttäisi, että liikuntaan käytettävän ajan kasvaessa 

myös liikuntapalveluihin enemmän rahaa käyttävien osuus kasvaa. Yli 10 tuntia liikkuvista 

4,0 % käytti rahaa 150–200€ ja 3,6 % yli 200 € kuukaudessa. Vertaillessa 

liikuntapalveluihin käytettävää rahamäärää tavoitteelliseen urheiluun käytettävän ajan 

suhteen saadaan samansuuntaisia tuloksia. 
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TAULUKKO 27. Liikuntapalveluihin käytettävä raha tavoitteellisen urheiluun käytettävän 

ajan perusteella 

Tavoitteelliseen 

urheiluun 

käytettävä aika 

n Alle 20 € 20-49 € 50-99 € 100-149 € 150-200 € yli 200 € 

Alle kaksi tuntia 208 (53.4) (18.8) (26.0) (1.4) (0.5) (0.0) 

2 - 4 tuntia 48 (24.6) (25.2) (45.9) (3.1) (0.8) (0.4) 

5 - 7 tuntia 345 (18.3) (31.9) (40.0) (6.7) (1.4) (1.7) 

8 - 10 tuntia 95 (25.3) (27.4) (29.5) (11.6) (5.3) (1.1) 

yli 10 tuntia 76 (19.7) (21.1) (27.6) (18.4) (3.9) (9.2) 

 

Tavoitteelliseen urheiluun alle kaksi tuntia viikossa aikaa käyttävistä vastaajista yli puolet 

(53,4 %) käytti liikuntapalveluihin alle 20 € kuukaudessa. Yli 100 € kuukaudessa käyttäviä 

oli tässä ryhmässä ainoastaan 1,9 % eikä esimerkiksi yli 200 € kuukaudessa 

liikuntapalveluihin käyttäviä ole lainkaan. Ristiintaulukoinnin perusteella näyttäisi, että 

tavoitteelliseen urheiluun käytettävän ajan kasvaessa myös liikuntapalveluihin käytettävä 

rahamäärä kasvaa. 8–10 tuntia viikossa tavoitteelliseen urheiluun aikaa käyttävät 

vastaajista tasan 18 % käyttää liikuntapalveluihin vähintään 100 € kuukaudessa. Yli 10 

tuntia tavoitteellisesti viikossa urheilevilla vastaava osuus on 31,5 %. Yli 200 € 

kuukaudessa käyttävien osuus koko ryhmästä on 9,2 %. 

 

 

4.2.3 Motiivit 

 

Vastaajilta pyydettiin nimeämään 1-3 tärkeintä syytä, miksi he harrastavat liikuntaa ja 

laittamaan nämä motivaatiotekijät tärkeysjärjestykseen. Tulokset on esitelty niin, että 

taulukossa 28 on sarakkeittain vastauksien lukumäärät ja viimeisessä sarakkeessa kyseisen 

motivaatiotekijän kokonaisvastausmäärä. 

 

 

 



63 

 

TAULUKKO 28. Motivaatiotekijät. 

    

 

Tärkein syy 2. tärkein 3. tärkein Yhteensä 

Fyysinen terveys 665 264 131 1060 

Henkinen hyvinvointi 213 465 180 858 

Liikunnan ilo 134 111 239 484 

Kunnon kohottaminen 77 169 191 437 

Laihtuminen / painonhallinta 67 107 188 362 

Ulkonäkö 27 40 139 206 

Kilpaileminen 19 27 70 116 

Sosiaaliset suhteet 9 27 54 90 

Muu syy 9 2 6 17 

Yhteensä 1220 1212 1198 3630 

 

Tärkein syy vastaajille oli fyysinen terveys, jonka 665 henkilöä valitsi tärkeimmäksi syyksi 

harrastaa liikuntaa ja 1060 henkilöä valitsi sen kolmen tärkeimmän syyn joukkoon. 

Vastanneista 55 % ilmoitti fyysisen terveyden tärkeimmäksi syyksi ja 88 % valitsi sen 

kolmen tärkeimmän syyn joukkoon. Seuraavina motivaatiotekijöinä tulivat henkinen 

hyvinvointi, jonka valitsi yhteensä 858 vastaajaa (70 %) sekä liikunnan ilo (40 %). 

Sosiaaliset suhteet ja kilpaileminen saivat vähiten mainintoja vaihtoehdoista. 

 

KUVA 7. Motivaatiotekijät graafisesti esitettynä. 

 

Kun tarkastellaan motivaatiotekijöitä sukupuolen mukaisesti, huomataan, että miesten ja 

naisten välillä on pieniä eroja. 
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KUVA 8. Motivaatiotekijät sukupuolen mukaan. 

 

Miehillä kilpaileminen (18 %) ja sosiaaliset suhteet (12 %) ovat useammalle vastaajalle 

tärkeimpiä syitä kuin naisilla. Naisilla puolestaan laihtuminen/painonhallinta (35 %) on 

selkeästi merkittävämpi motivaatiotekijä liikkumiselle kuin miehille, joista vain 18 % 

valitsi sen kolmen tärkeimmän syyn joukkoon. Sen sijaan esimerkiksi ulkonäkö oli lähes 

merkittävä syy molemmille sukupuolille. 

 

Tarkastellessa kunto- ja kilpaurheilijoiden motiiveja voidaan löytää eroja liikunnan 

harrastamisen syille. Kuntourheilijoille tärkeimmät syyt harrastaa liikuntaa ovat fyysinen 

terveys (88 %) ja henkinen hyvinvointi (74 %). Seuraavina tulevat melko tasaisesti 

liikunnan ilo (37 %), kunnon kohottaminen (37 %) sekä laihtuminen/painonhallinta 

(34 %). Sen sijaan esimerkiksi kilpailemisen ilmoitti kolmen tärkeimmän syyn joukkoon 

vain 4 % kuntourheilijoista ja tärkeimmäksi syyksi sen nimesi vain yksi vastaaja 
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KUVA 9. Kuntourheilijoiden motivaatiotekijät. 

 

Kilpaurheilijoilla tärkeimmät syyt liikunnan harrastamiselle ovat fyysinen terveys (78 %), 

liikunnan ilo (58 %), kilpaileminen (53 %) ja henkinen hyvinvointi (52 %). Jos 

tarkastellaan vain tärkeintä syytä, niin tällöin henkinen hyvinvointi on toiseksi merkittävin 

motivaatiotekijä 20 % osuudella. 40 % kilpaurheilijoista nimesi fyysisen terveyden 

tärkeimmäksi syyksi harrastaa liikuntaa. Laihtuminen/painonhallinta oli kilpaurheilijoille 

kaikista vähiten merkitsevä motivaatiotekijä. Vastaajista 6 % mainitsi sen kolmen 

tärkeimmän syyn joukkoon ja tärkeimmäksi syyksi sen mainitsi kaksi kilpaurheilijaa. 

 

 

KUVA 10. Kilpaurheilijoiden motivaatiotekijät. 
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4.2.4 Valintakriteerit 

 

Vastaajilta kysyttiin kuinka tärkeinä he pitävät kriteereitä liikuntapalvelua valittaessa. 

Ennalta annettuja vaihtoehtoja pyydettiin arviomaan asteikolla 1–4. Vastauksien 

perusteella laskettiin keskiarvo, joista taulukossa esitetään kokonaistuloksen lisäksi myös 

miehien ja naisten keskiarvot. 

 

TAULUKKO 29. Valintakriteerien keskiarvo sukupuolen mukaan. 

 

Miehet Naiset Yhteensä 

Laatu (odotusarvo) 3,50 3,59 3,56 

Palveluasenne 3,18 3,45 3,38 

Saatavuus 3,08 3,40 3,31 

Läheisyys / sijainti 2,97 3,27 3,19 

Hinta 2,98 3,22 3,16 

Palveluntuottajien koulutus ja ammattitaso 2,94 3,18 3,12 

 

Valintakriteereistä korkeimman keskiarvon sai laatu eli odotusarvon tai mielikuva palvelun 

laadusta. Kokonaiskeskiarvo oli 3,56 ja naisilla hieman korkeampi, 3,59. Miehillä laadun 

keskiarvo oli 3,50. Muissa kriteereissä miesten ja naisten keskiarvot olivat kauempana 

toisistaan. Kokonaiskeskiarvon perusteella toiseksi tärkein kriteeri oli palveluasenne (3,38) 

ja seuraavana tuli palvelun saatavuus (3,31). Kriteerien järjestys oli miehillä ja naisilla 

muuten sama, mutta miehet arvostivat hinnan (2,98) korkeammalle kuin palvelun 

läheisyyden/sijainnin (2,97). Palveluntuottajien koulutus ja ammattitaito koettiin vähiten 

merkittäväksi valintakriteeriksi 3,12 kokonaiskeskiarvolla. 

 

Vertaillessa valintakriteerien keskiarvoja sen mukaan määrittelikö vastaaja itsensä kilpa- 

vai kuntourheilijaksi saatiin seuraavia tuloksia. 

 

TAULUKKO 30. Valintakriteerien keskiarvo liikuntatarkoituksen mukaan. 

 

Kilpaurheilijat Kuntourheilijat Yhteensä 

Laatu (odotusarvo) 3,67 3,55 3,56 

Palveluasenne 3,30 3,39 3,38 

Saatavuus 3,24 3,32 3,31 

Läheisyys / sijainti 2,96 3,23 3,19 

Hinta 3,15 3,16 3,16 

Palveluntuottajien koulutus ja ammattitaso 3,13 3,12 3,12 
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Kuntourheilijat noudattavat pitkälti kaikkien vastauksien keskiarvoja. Sen sijaan 

kilpaurheilijat (n=167) kokivat palvelun laadun tärkeämmäksi kuin kuntourheilijat. 

Kilpaurheilijoiden keskiarvo laadulle oli 3,67 kuin kuntourheilijoilla se oli 3,55. 

Puolestaan palvelun läheisyys/sijainti (2,96), saatavuus (3,24) sekä palveluasenne (3,30) 

koettiin vähemmän tärkeiksi liikuntapalvelua valittaessa kilpaurheilijoiden keskuudessa 

kuin kuntourheilijoilla. 

 

Tarkastellessa valintakriteereitä vastaajien iän mukaan löydetään pieniä eroja ikäryhmien 

välillä. Yleisesti ottaen ikäryhmille tärkeimmät valintakriteerit olivat laatu, palveluasenne 

ja saatavuus. Kuitenkin esimerkiksi nuorimmissa ikäluokissa hinta koettiin tärkeäksi, kun 

taas vanhimmat ikäryhmät arvostavat valinnassa myös palveluntuottajien koulutusta ja 

ammattitasoa enemmän kuin muut vastaajat. Ikäryhmittäinen valintakriteerien 

tärkeysjärjestys on esitetty liitteessä (liite 12).  

 

TAULUKKO 31. Valintakriteerien keskiarvo iän mukaan. 

Ikä N Laatu Palveluasenne Saatavuus 
Läheisyys / 

sijainti 
Hinta 

Palveluntuottajien 

koulutus ja 

ammattitaso 

15-19 20 3,58 3,21 2,79 2,79 3,16 2,84 

20-24 156 3,59 3,24 3,24 3,11 3,30 3,01 

25-29 207 3,60 3,37 3,36 3,31 3,20 3,07 

30-34 186 3,66 3,36 3,34 3,22 3,16 3,12 

35-39 140 3,56 3,37 3,24 3,20 3,12 3,11 

40-44 130 3,55 3,52 3,37 3,19 3,20 3,09 

45-49 144 3,50 3,40 3,30 3,05 3,22 3,19 

50-54 116 3,63 3,50 3,56 3,38 3,15 3,25 

55-59 89 3,43 3,38 3,25 3,29 2,83 3,14 

60-64 52 3,22 3,30 3,09 2,92 2,96 3,36 

65- 5 3,50 3,75 3,75 3,00 3,20 3,50 

Yht. 1245 3,56 3,38 3,31 3,20 3,16 3,12 

 

Palvelun laadun suhteen pienimmän merkityksen antoivat 60–64-vuotiaat vastaajat 3,22 

keskiarvolla. Yksisuuntaisen varianssianalyysin (ANOVA) ja Tukeyn testin perusteella 
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tilastollisesti merkitsevää eroa on 25–29-, 30–34- ja 50–54-vuotiaisiin vastaajiin, joiden 

keskiarvot olivat laadun osalta vähintään 3,60. 

 

Palveluasenteen osalta ei löydetty tilastollisesti merkittäviä eroja ryhmien välillä. Korkein 

keskiarvo (3,75) saatiin 65 vuotta ja vanhempien vastaajien osalta, mutta ryhmään 

kuuluvien vastaajien määrä on hyvin alhainen. Vähiten merkitystä palveluasenteella on 

ristiintaulukoinnin perusteella nuorimmilla vastaajilla, sillä 15–19-vuotiailla keskiarvo oli 

3,21 ja 20–24-vuotiailla 3,24. 

 

Saatavuuden osalta keskiarvoissa oli eniten hajontaa; nuorimmille vastaajille (15–19-

vuotiaat) palvelun saatavuudella oli vähiten merkitystä (2,79), kun taas vanhimmille (65 

vuotta tai enemmän) sillä oli korkein merkittävyys (3,75). Myös 50–54-vuotiaiden 

vastaajien keskiarvo oli korkea (3,56) verrattuna moniin muihin ikäryhmiin tai kaikkien 

vastaajien keskiarvoon (3,31). Ryhmien väliset tilastolliset erot ilmenevät tarkemmin 

liitteistä. 

 

Palvelun läheisyyden ja sijainnin merkityksessä ilmenee tilastollisesti merkittäviä eroja 

vertaillessa ikäryhmien keskiarvoja. Korkein keskiarvo (3,38) on 50–54 -vuotiailla 

vastaajilla, joka eroaa Tukeyn testin perusteella 45–49-vuotiaiden (keskiarvo 3,05) sekä 

60–64-vuotiaiden vastaajien (2,92) keskiarvoista. Alhaisimman arvon ja merkityksen 

läheisyydelle/sijainnille liikuntapalveluiden valintakriteerinä antoivat 15–19-vuotiaat 

vastaajat 2,79 keskiarvolla. 

 

Palvelun hinnan osalta 55–59-vuotiaiden vastaajien keskiarvo on selkeästi alhaisin (2,83) 

se poikkeaakin tilastollisesti merkittävästi 20–29-vuotiaiden ja 40–49-vuotiaiden vastaajien 

keskiarvoista, jotka ovat suurempia kuin kaikkien vastaajien kokonaiskeskiarvo 3,16. 

Palveluntuottajien koulutuksen ja ammattitason merkittävyyden keskiarvoissa ei löytynyt 

tilastollisesti merkittäviä eroja. Korkeimman merkittävyyden valintakriteerinä antoivat 

vanhimmat vastaajat 60–64-vuotiaiden vastaajien keskiarvon ollessa 3,36 ja vähintään 65-

vuotiaiden 3,50. Nuorimmilla ikäryhmillä (15–19- ja 20–24-vuotiaat) puolestaan 

keskiarvot olivat alhaisimmat (2,84 ja 3,01). 
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Taulukossa 32 on verrattu hinnan merkittävyyttä valintakriteerinä vastaajien vuosituloihin. 

Ristiintaulukoinnin lisäksi on laskettu keskiarvot sekä tehty yksisuuntainen 

varianssianalyysi SPSS -ohjelmistolla. F-testiluvuksi saatiin 6.019 ja p-arvoksi 0.000.  

 

TAULUKKO 32. Hinnan merkittävyys valintakriteerinä vuositulojen mukaan. 

 Vuositulot n (%) Keskiarvo Keskihajonta 

– 9 999 175 (14.6) 3,23 ,805 

10 000 – 19 999 113 (9.4) 3,29 ,776 

20 000 – 29 999 256 (21.3) 3,25 ,766 

30 000 – 39 999 324 (27.0) 3,23 ,799 

40 000 – 49 999 159 (13.2) 3,03 ,856 

50 000 – 69 999 91 (7.6) 2,96 ,729 

70 000 – 99 999 53 (4.4) 2,75 ,806 

100 000 – 30 (2.5) 2,77 ,774 

Yhteensä 1201 (100.0) 3,16 ,805 

p-arvo = 0.000 eli p < 0.001, joten ero jakaumassa on tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

 

Korkeimmat keskiarvot hinnan merkittävyydelle liikuntapalvelun valintakriteerinä saatiin 

matalimmista tuloluokista. 10 000 – 19 999 euroa vuodessa tienaavilla keskiarvo oli 3,29 

ja 20 000 – 29 999 euron vuosituloluokassa 3,25. Alle 10 000 euroa sekä 20 000 – 29 999 

euroa tienaavilla vastaajilla keskiarvo oli 3,25. Matalimmat keskiarvot olivat 70 000 – 

99 999 euroa vuodessa tienaavilla (2,75) ja vähintään 100 000 euron vuositulollisilla 

(2,77).  

 

Tehdyn varianssianalyysin (liite 13) ja Tukeyn testin perusteella voidaan todeta, että 

ryhmien välillä on tilastollisesti merkitseviä eroja; 70 000 – 99 999 euroa vuodessa 

tienaavien ryhmän keskiarvo eroaa tilastollisesti merkittävästi neljän alimman (– 39 999 €) 

tuloluokan keskiarvoista. Lisäksi korkeimman tuloluokan eli vähintään 100 000 euron 

vuodessa tienaavien keskiarvo poikkeaa 10 000 – 39 999 euroa tienaavien luokkien 

arvoista. Näyttäisi siis siltä, että tulojen kasvaessa palvelun hinnan merkittävyys pienenee. 
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4.3 Case-analyysit 

 

Tämän tutkielman tutkimuskysymyksiksi on nostettu; keitä jyväskyläläiset kilpa- ja 

kuntourheilijat ovat? Ja kuinka he liikkuvat? Kolmantena pyritään syventymään ilmiöön 

kysymällä millainen kilpa- ja kuntourheilijoiden liikuntasuhde on tarkemmin? Taustalla on 

ajatus tuottaa entistä yksityiskohtaisempaa sekä monimuotoisempia tutkimustuloksia, mikä 

omalta osaltaan reflektoi hyvin liikuntatieteellisen alan nykytrendiä. 

 

Tätä yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten aineistosta muodostettiin kaksi erillistä 

osajoukkoa, joita analysointiin erikseen niin sanottuina case-analyyseina. Kyselyaineiston 

tekninen toteutus mahdollistaa sen, että vastaajista voidaan määritellä ryhmiä muun 

muassa vastauspaikan ja postinumeroalueen mukaisesti. Ensimmäiseksi osajoukoksi 

valikoituivat terveydenhuollon ammattilaiset eli KSSHP:n ja JYTEn henkilökunnasta 

vastanneet henkilöt. Toisena osajoukkona tarkastellaan kuntokeskuksien asiakkaita muun 

muassa paikkatietoanalyysia hyödyntäen.  

 

 

4.3.1 Terveydenhuollon ammattilaiset 

 

Terveydenhuollon ammattilaisiksi nimetty ryhmä koostuu kahdesta eri lähteestä saaduista 

vastauksista; Keski-Suomen sairaanhoitopiirin operatiivisen toimialueen (KSSHP) sekä 

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksien (JYTE) henkilöstä, joista saatiin 

yhteensä 372 validia vastausta. Vastaajat jakautuivat suhteessa niin, että 64,2 % eli 239 

vastausta tuli KSSHP:n henkilöstöltä ja loput 133 vastaajaa (35,8 %) JYTEn kautta. Tässä 

analyysissa vastaajia käsitellään yhtenä aineistona ja vertaillaan eri muuttujien suhteen 

kokonaisuutena. 
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Demografiset taustatekijät 

 

TAULUKKO 34. Kilpa- ja kuntourheilijoiden osuus terveydenhuollon ammattilaisista. 

Rooli n (%) 

Kuntourheilijat 358 (96.2) 

Kilpaurheilijat 14 (3.8) 

Yhteensä 372 (100.0) 

 

Terveydenhuollon ammattilaisista vain 3,8 % määrittelee itsensä kilpaurheilijaksi. Näin 

ollen 96,2 % vastaajista määritellään tässä tutkielmassa kuntourheilijoiksi. 

 

 

TAULUKKO 35. Miesten ja naisten osuus terveydenhuollon ammattilaisista. 

Sukupuoli Aineisto Jyväskylän väestö 

 n (%) n (%) 

Naiset 312 (84.6) 185 (50.3) 

Miehet 57 (15.4) 184 (49.7) 

Yhteensä 369 (100.0) 369 (100.0) 

p-arvo = 0.000 eli p < 0.001, joten ero jakaumassa on tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

 

 

Miesten ja naisten osuus jakautuu terveydenhuollon ammattilaisten vastaajissa 

epätasaisesti. Naisten osuus vastaajista on 84,6 % ja miesten puolestaan 15,4 %. Jakauma 

ei vastaa Jyväskylän väestön mukaisia odotusarvoja, mutta THL:n tilastoraportin (2014, 

43) mukaan vuonna 2013 terveyspalveluissa työskentelevistä 87,6 % oli naisia ja 

varsinaisissa sairaalapalveluissa naisten osuus oli 84,8 %. 
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TAULUKKO 36. Terveydenhuollon ammattilaisten ikä. 

Ikä Aineisto Jyväskylä 

 n (%) n (%) 

20–24 7 (1.9) 55 (15.0) 

25–29 30 (8.1) 48 (12.9) 

30–34 41 (11.1) 40 (10.9) 

35–39 44 (11.9) 35 (9.4) 

40–44 46 (12.4) 29 (7.9) 

45–49 54 (14.6) 32 (8.5) 

50–54 68 (18.3) 35 (9.4) 

55–59 46 (12.4) 33 (8.8) 

60–64 32 (8.6) 34 (9.1) 

65 vuotta tai enemmän 3 (0.8) 30 (8.2) 

Yhteensä 371 (100.0) 371 (100.0) 

p-arvo = 0.000 eli p < 0.001, joten ero jakaumassa on tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

 

Vastaajien ikäjakauma ei noudata Jyväskylän väestön ikäjakaumaa, vaan poikkeaa siitä 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Terveydenhuollon ammattilaisten ikä painottuu 40–59 

ikävuoden väliin, suurimpien ikäryhmien ollessa 50–54-vuotiaat (18,3 %) ja 45–49-

vuotiaat (14,6 %). Vastaajien iän keskiarvo on 45,1 vuotta. THL:n tilastoraportin mukaan 

vuonna 2013 kuntien terveyspalveluiden henkilöstön keski-ikä oli 44,9 vuotta ja 

varsinaisten sairaalapalveluiden henkilöstön 44,4 vuotta (Ailasmaa 2014, 43). 

 

TAULUKKO 37. Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusaste. 

Koulutusaste Aineisto Jyväskylän väestö  

 

n (%) n (%) 

Perusaste 11 (3.0) 70 (19.1)  

Toinen aste 51 (13.8) 166 (44.9)  

Alin korkea-aste 124 (33.6) 37 (9.9)  

Alempi korkeakouluaste 100 (27.1) 50 (13.4)  

Ylempi korkeakouluaste 83 (22.5) 50 (12.6)  

Yhteensä 369 (100.0) 373 5 (100.0)  

p-arvo = 0.000 eli p < 0.001, joten ero koulutusasteen jakaumassa on tilastollisesti 

erittäin merkitsevä. 

 

 

                                                 
5 Neljä viidestä ryhmästä pyöristyy kokonaisluvuiksi ylöspäin, jonka vuoksi kokonaislukujen summa (=373) 

poikkeaa tarkkojen arvojen summasta (=369).  
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Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusaste on vastaajien osalta verrattain korkea. 

Alimman korkea-asteen suorittaneita on vastaajissa eniten (33,6 %) yksittäisenä ryhmänä. 

Vähintään alemman korkeakouluasteen suorittaneita on liki puolet vastaajista (49,6 %). 

 

TAULUKKO 38. Terveydenhuollon ammattilaisten vuositulot. 

Vuositulot (€) Aineisto Jyväskylän väestö 

 n (%) n (%) 

– 9 999 1 (0.3) 79 (21.5) 

10 000 – 19 999 9 (2.5) 89 (24.2) 

20 000 – 29 999 80 (21.9) 74 (20.2) 

30 000 – 39 999 153 (41.8) 59 (16.1) 

40 000 – 49 999 61 (16.7) 31 (8.3) 

50 000 – 69 999 12 (3.3) 24 (6.5) 

70 000 - 99 999 27 (7.4) 8 (2.2) 

100 000 - 23 (6.3) 4 (1.1) 

Yhteensä 366 (100.0) 368 6 (100.0) 

p-arvo = 0.000 eli p < 0.001, joten ero vuositulojen jakaumassa on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä. 

 

Terveydenhuollon ammattilaisten vastauksissa vuositulot kasaantuvat 30 000 – 39999 

euron ympärille. Vastaajista 80,4 % tienaa vuodessa 20 000 – 49 999 euroa. Pienituloisten 

osuus on verrattain pieni ja suurituloisten eli tässä tapauksessa vähintään 70 000 euron 

vuositulot omaavien osuus (13,7 %) on muuhun Jyväskylän väestöön nähden suuri.   

 

 

Omakohtainen liikunta 

 

Taustamuuttujien tarkastelun jälkeen siirrytään käsittelemään liikuntasuhteeseen liittyvien 

kysymyksien jakaumia terveydenhuolloin ammattilaisten vastauksissa. 

 

 

  

                                                 

 

6 Kokonaislukujen pyörityksestä johtuen vastaajien summa (=368) poikkeaa tarkasta arvosta (=366). 
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TAULUKKO 39. Terveydenhuollon ammattilaisten liikuntamuodot ryhmittäin. 

Liikuntamuoto n (%) %-osuus 

Juoksulenkkeily 111 (29.8) 16,8 % 

Kuntosali 108 (29.0) 16,3 % 

Jumppa 93 (25.0) 14,1 % 

Hiihto 89 (23.9) 13,5 % 

Kävely 65 (17.5) 9,8 % 

Pyöräily 61 (16.4) 9,2 % 

Uinti ja muut vesilajit 37 (9.9) 5,6 % 

Mailapelit 22 (5.9) 3,3 % 

Välinelajit 18 (4.8) 2,7 % 

Ulkoilu ja muu hyötyliikunta 15 (4.0) 2,3 % 

Muu palloilu 13 (3.5) 2,0 % 

Muut kestävyyslajit 10 (2.7) 1,5 % 

Voimailu 9 (2.4) 1,4 % 

Tanssi 4 (1.1) 0,6 % 

Jääpelit 4 (1.1) 0,6 % 

Yleisurheilu 2 (0.5) 0,3 % 

Yhteensä 661 

 

100,0 % 

 

Suosituimmat lajit terveydenhuolloin ammattilaisilla ovat juoksulenkkeily (29,8 %) ja 

kuntosali (29,0 %). Seuraavana tulevat jumppa ja hiihto, joista ensimmäistä harrastaa 

neljännes vastanneista ja jälkimmäistä 23,9 % terveydenhuollon ammattilaisista. 

Perinteisemmät kuntourheilumuodot kuten kävely (17,5 %), pyöräily (16,4 %) sekä uinti 

(9,9 %) ovat hieman yleisempiä terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa kuin koko 

tutkielman aineistossa. Muut kestävyyslajit (2,7 %) ja voimailu (2,4 %) ovat puolestaan 

vähemmän suosittuja verrattuna muuhun aineistoon. 

 

TAULUKKO 40. Liikuntaan käytettävä aika viikossa. 

Aika Terveydenhuolto Koko aineisto 

 

n (%) n (%) 

Alle kaksi tuntia 13 (3.6) 22 (1.8) 

2 - 4 tuntia 92 (25.2) 168 (14.0) 

5 - 7 tuntia 148 (40.5) 473 (39.4) 

8 - 10 tuntia 75 (20.5) 284 (23.7) 

yli 10 tuntia 37 (10.1) 252 (21.0) 

Yhteensä 372 (100.0) 1199 (100.0) 
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Vastaajista 40,5 % käyttää liikuntaan 5–7 tuntia viikossa, mikä on hieman enemmän 

verrattuna koko aineistoon. 2–4 tuntia liikkuvien osuus on muuhun aineistoon nähden 

suurehko, sillä reilu neljännes (25,2 %) terveydenhuollon ammattilaisista liikkuu tämän 

verran viikossa. Alle kaksi tuntia viikossa liikkuvien osuus (3,6 %) on kaksinkertainen 

koko aineistoon nähden. Vähintään kahdeksan tuntia viikossa liikkuvien osuus on 30,6 %. 

 

TAULUKKO 41. Tavoitteelliseen urheiluun käytettävä aika viikossa. 

Aika Terveydenhuolto Koko aineisto 

 

n (%) n (%) 

Alle kaksi tuntia 116 (31.4) 209 (17.2) 

2 - 4 tuntia 166 (45.0) 490 (40.3) 

5 - 7 tuntia 68 (18.4) 346 (28.4) 

8 - 10 tuntia 13 (3.5) 96 (7.9) 

yli 10 tuntia 6 (1.6) 76 (6.2) 

Yhteensä 369 (100.0) 1217 (100.0) 

 

Tavoitteelliseen urheiluun käytettävä viikoittainen aika noudattelee samaa suuntausta kuin 

liikuntaan käytettävä kokonaisaika terveydenhuollon ammattilaisten osalta. Pienimpien 

tuntimäärien ryhmät (alle kaksi tuntia tai 2–4 tuntia viikossa) prosentuaaliset osuudet ovat 

suuremmat verrattuna koko aineistoon. Prosentuaalisten osuuksien eroavaisuudet koko 

aineistoon nähden kasvavat mitä korkeampiin viikkotuntimääriin siirrytään. 5–7 tuntia 

viikossa urheilevien osuus on 18,4 %, 8–10 tuntia urheilevien 3,5 % ja yli 10 tuntia 

viikossa tavoitteelliseen urheiluun aikaa käyttävien enää 1,6 % terveydenhuollon 

ammattilaisten kohdalla. 

 

TAULUKKO 42. Liikuntapalveluihin käytettävä raha kuukaudessa. 

 

Euromäärä Terveydenhuolto Koko aineisto 

 

n (%) n (%) 

Alle 20 € 171 (46.5) 335 (27.5) 

20-49 € 94 (25.5) 315 (25.9) 

50-99 € 81 (22.0) 466 (38.3) 

100-149 € 13 (3.5) 66 (5.4) 

150-200 € 7 (1.9) 18 (1.5) 

yli 200 € 5 (0.5) 16 (1.3) 

Yhteensä 371 (100.0) 1216 (100.0) 
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Liikuntapalveluiden käytettävän kuukausittain rahamäärän suhteen terveydenhuollon 

ammattilaiset jakaumat poikkeavat vähemmän koko aineistosta verrattuna aiempiin 

taulukoihin. Alle 20 euroa kuukaudessa liikuntapalveluihin käyttävien osuus on 46,5 %, 

mikä on selvästi enemmän koko aineistoon nähden. 50–99 euroa kuukaudessa käyttävien 

osuus on puolestaan matalampi (22,0 %). Alle 100 euroa kuukaudessa liikuntapalveluihin 

käytettävien yhteenlaskettu osuus on kuitenkin terveydenhuolloin ammattilaisilla (94,0 %) 

samaa kokoluokkaan kuin koko tutkielman aineistossa (91,7 %). Siirtymää on siis 50–99 

euron ryhmästä alle 20 euroa kuukaudessa käyttäviin verrattuna koko aineistoon. 

Myöhemmin tarkasteltavassa kuntosaliasiakkaiden analyysissä siirtymä on päinvastainen, 

mikä selittää osaltaan koko aineiston korkeahkoa 50–99 euroa kuukaudessa 

liikuntapalveluihin rahaa käyttävien henkilöiden osuutta. 

 

 

Motiivit ja valinnat 

 

Terveydenhuollon ammattilaisten motivaatiotekijät eli syyt liikunnan harrastamiselle 

poikkeavat järjestykseltään koko aineiston tuloksista. 

 

 
KUVA 11. Motivaatiotekijät liikunnan harrastamiselle. 
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Tärkein motivaatio liikunnan harrastamiselle terveydenhuollon ammattilaisilla oli fyysinen 

terveys. Sen mainitsi tärkeimmäksi syyksi 59 % vastaajista ja kolmen tärkeimmän tekijän 

joukkoon 91 % vastaajista. Toiseksi tärkeimmäksi syyksi mainittiin henkinen hyvinvointi 

(72 %). Kolmanneksi ja neljänneksi tärkeimpinä tekijöinä tulevat aiemmista tuloksista 

poiketen kunnon kohottaminen (43 %) ja laihtuminen/painonhallinta (40 %). Vasta näiden 

jälkeen liikunnan ilo, jonka valitsi kolmen tärkeimmän motivaatiotekijän joukkoon 

kolmannes terveydenhuollon ammattilaisista. 

 

 

TAULUKKO 43. Valintakriteerien keskiarvo sukupuolen mukaan.  

 

Miehet Naiset Yhteensä 

Koko 

aineisto 

Laatu (odotusarvo) 3,23 3,47 3,44 (3,56) 

Palveluasenne 3,16 3,40 3,37 (3,38) 

Saatavuus 3,00 3,36 3,31 (3,31) 

Läheisyys / sijainti 3,02 3,30 3,26 (3,19) 

Hinta 2,70 3,16 3,09 (3,16) 

Palveluntuottajien koulutus ja ammattitaso 2,71 3,11 3,05 (3,12) 

 

 

Kysyttäessä kriteerejä liikuntapalveluiden valinnalle, terveydenhuollon ammattilaisten 

vastaukset sijoittavat kriteerit samaan merkittävyysjärjestykseen kuin koko aineiston 

tulokset. Tärkeimmät kriteerit ovat palvelun laatu (3,44) ja palveluasenne (3,37), jotka 

arvotettiin hieman alhaisemmalla keskiarvolla verrattuna koko aineistoon. Saatavuudelle 

saatiin sama keskiarvo (3,31) ja palvelun läheisyyden/sijainnin terveydenhuollon 

ammattilaiset antoivat hieman muuta aineistoa korkeamman merkittävyyden 3,26 

keskiarvolla. 

 

Terveydenhuollon ammattilaisista miehet pitävät palvelun läheisyyttä/sijaintia (3,02) 

hieman merkittävämpänä kuin saatavuutta (3,00). Myös palveluntuottajien koulutusta ja 

ammattitasoa (2,71) arvostettiin korkeammalle kuin palvelun hintaa (2,70), vaikka ero 

onkin minimaalisen pieni. 
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4.3.2 Kuntosaliasiakkaat 

 

Toiseksi case-analyysin kohteeksi valittiin kuntosalien asiakkaat. Kyselylomakkeen 

tekninen toteutus mahdollisti, että vastaukset voitiin suodattaa vastauspaikan eli tarkan 

lähteen mukaisesti. Muodostettuun kuntosaliasiakkaiden ryhmään otettiin mukaan kaikki 

neljän suurimman kuntosaliyrityksen kautta saadut vastaukset. Nämä kuntosaliyritykset 

olivat Elixia Seppälä, Killerin Liikuntakeskus, Kuntomaailma Ahjokatu sekä Palokan 

Kuntokeskus. Yhteensä vastaajia näistä kuntokeskuksista oli 386 henkilöä. Muista 

kuntosaleista saadut yksittäiset vastaukset jätettiin pois vähäisen lukumäärän ja puuttuvien 

paikkatietojen vuoksi.  

 

TAULUKKO 44. Vastaajat kuntosalikeskuksien mukaan. 

Vastauspaikka n (%) 

Elixia Seppälä 231 (59.8) 

Killerin Liikuntakeskus 73 (18.9) 

Kuntomaailma Ahjokatu 54 (14.0) 

Palokan Kuntokeskus 28 (7.3) 

Yhteensä 386 (100.0) 

 

Eniten vastauksia saatiin Elixia Seppälän kautta, josta on liki 60 % kaikista 

kuntosaliasiakkaista. Killerin Liikuntakeskuksessa vastaajista asioi 18,9 % ja puolestaan 

tasan 14 % vastauksista saatiin Kuntomaailma Ahjokadun kautta. Loput 7,3 % ovat 

Palokan Kuntokeskuksen asiakkaita. 

 

Kuntosaliasiakkaiden taustamuuttujat on esitetty tarkemmin liitteissä (liite 14). Vastaajista 

78,4 % oli naisia ja miehiä 21,6 %. Ikäjakauman suurin ryhmä oli 25–29-vuotiaat, joita oli 

19,4 % vastaajista. Alle 35-vuotiaita vastaajia oli 51,1 %. 30 ikävuodesta eteenpäin 

vastaajien suhteellinen osuus pienenee tasaisesti, niin että 40–49-vuotiaita on viidennes 

vastaajista ja 50–59-vuotiaita 12,5 %. 60–64-vuotiaita vastaajia on 12 eli 3,1 %. 65-

vuotiaita tai vanhempia vastaajia ei ole lainkaan kuntosaliasiakkaiden ryhmässä.  

 

Koulutusasteen suhteen vastaajista eniten on toisen asteen suorittaneista, joita 32,6 %. 

Alimman korkea-asteen on suorittanut 12,3 % ja korkeakoulututkinto on yli puolella eli 
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52,2 % vastanneista. He ovat jakautuneet niin, että 30,3 % korkein suoritettu tutkinto on 

alempi korkeakoulututkinto ja 22,2 % on vähintään ylempi korkeakoulututkinto. 

Vuosituloissa noudatetaan samanlaista suuntaa; yli kolme neljäsosaa (75,4 %) vastanneista 

tienaa vuodessa alle 40 000 euroa. Yleisimmät vuosituloryhmät ovat 20 000 – 29 999 

euroa ja 30 000 – 39 999 euroa, joista ensimmäiseen kuuluu 27,2 % vastanneista ja 

jälkimmäisen 26,7 %. Vähintään 50 000 euroa vuodessa tienaavien yhteenlaskettu osuus 

on 10,8 % kaikista kuntosaliasiakkaista. 

 

TAULUKKO 45. Kuntosaliasiakkaiden liikuntamuodot sukupuolen mukaan. 

Liikuntamuodot Miehet Naiset Yhteensä Koko aineisto 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Kuntosali 56 (67.5) 170 (56.5) 226 (58.5) 496 (39.6) 

Jumppa 17 (20.5) 193 (64.1) 206 (53.4) 409 (32.7) 

Juoksulenkkeily 23 (27.7) 87 (28.9) 111 (28.8) 433 (34.6) 

Hiihto 17 (20.5) 37 (12.3) 54 (14.0) 265 (21.2) 

Pyöräily 13 (15.7) 33 (11.0) 46 (11.9) 177 (14.1) 

Kävely 8 (9.6) 36 (12.0) 44 (11.4) 141 (11.3) 

Mailapelit 14 (16.9) 12 (4.0) 26 (6.7) 89 (7.1) 

Voimailu 7 (8.4) 11 (3.7) 18 (4.7) 54 (4.3) 

Tanssi 0 (0.0) 18 (16.0) 18 (4.7) 48 (3.8) 

Välinelajit 2 (2.4) 12 (4.0) 14 (3.6) 54 (4.3) 

Ulkoilu / muu hyötyliikunta 3 (3.6) 10 (3.3) 13 (3.4) 38 (3.0) 

Uinti / muut vesilajit 1 (1.2) 10 (3.3) 11 (2.8) 89 (7.1) 

Muut kestävyyslajit 4 (4.8) 3 (1.0) 7 (1.8) 82 (6.6) 

Jääpelit 5 (6.0) 1 (0.3) 6 (1.6) 30 (2.4) 

Muu palloilu 2 (2.4) 4 (1.3) 6 (1.6) 53 (4.2) 

Yleisurheilu 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 38 (3.0) 

Yhteensä 172  637  806  2496  

 

Kuntosaliasiakkaiden liikuntamuodot on esitetty taulukossa 45 kolmessa ensimmäisessä 

sarakkeessa ja neljännessä sarakkeessa on vertailu koko tutkielman aineistoon. 

Kuntosaliasiakkaiden suosituimmat liikuntamuodot ovat selkeästi kuntosali (58,5 %) ja 

jumppa (53,4 %). Miesten ja naisten välillä on eroja, ja useampi mies harrastaa 

juoksulenkkeilyä kuin jumppaa. Myös mailapelit (16,9 %) on verrattain suosittua miesten 
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keskuudessa sekä naisiin että koko aineistoon nähden. Naisilla tanssi (16,0 %) on muuhun 

aineistoon nähden suositumpi liikuntamuoto. Yleisesti koko tutkielman aineistoon nähden 

kuntosaliasiakkaat harrastavat enemmän kuntosalia sekä jumppaa, ja vähemmän muita 

liikuntamuotoja. Erityisesti uinnin ja muiden vesilajien (2,8 %), muiden kestävyyslajien 

(1,8 %) sekä muiden pallopelien (1,6 %) osuus on suhteellisesti pienempi kuin koko 

aineistossa. Yleisurheilua ei harrastanut kukaan kuntosaliasiakkaista. 

 

 

TAULUKKO 46. Kuntosaliasiakkaiden liikuntaan käyttämä aika. 

Liikuntaan käytettävä aika Kuntosaliasiakkaat Koko aineisto 

 n (%) n (%) 

Alle kaksi tuntia 7 (1.8) 22 (1.8) 

2 - 4 tuntia 48 (12.6) 168 (14.0) 

5 - 7 tuntia 182 (47.9) 473 (39.4) 

8 - 10 tuntia 82 (21.6) 284 (23.7) 

yli 10 tuntia 61 (16.1) 252 (21.0) 

Yhteensä 380 (100.0) 1199 (100.0) 

 

Kuntosaliasiakkaiden liikuntaan käyttämä aika mukailee koko aineiston jakaumia. 

Kuntosaliasiakkaille 5–7 tuntia viikossa liikuntaan käyttävien osuus on 47,9 %, mikä on 

hieman enemmän kuin koko aineistossa. 8–10 tuntia (21,6 %) tai yli 10 tuntia (16,1 %) 

liikkuvien osuudet ovat puolestaan hieman vähäisempiä verrattuna muuhun aineistoon. 

 

TAULUKKO 47. Kuntosaliasiakkaiden tavoitteelliseen urheiluun käyttämä aika. 

Tavoitteelliseen urheiluun käytettävä aika Kuntosaliasiakkaat Koko aineisto 

 n (%) n (%) 

Alle kaksi tuntia 52 (13.5) 209 (17.2) 

2 - 4 tuntia 177 (46.1) 490 (40.3) 

5 - 7 tuntia 120 (31.3) 346 (28.4) 

8 - 10 tuntia 26 (6.8) 96 (7.9) 

yli 10 tuntia 9 (2.3) 76 (6.2) 

Yhteensä 384 (100.0) 1217 (100.0) 
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Tavoitteelliseen urheiluun käytettävän aika on esitetty taulukossa 47 kuntosaliasiakkaiden 

ja koko aineiston osalta. Jakaumat noudattavat samanlaista suuntausta kuin liikuntaan 

käytettävän ajan kohdalla. Kuntosaliasiakkaissa 2–4 tai 5–7 tuntia viikossa tavoitteelliseen 

urheiluun aikaa käyttävien osuudet ovat hieman suuremmat verrattuna koko aineiston 

prosentuaalisiin osuuksiin. 46,1 % vastanneista kuntosaliasiakkaista käyttää 2–4 tuntia 

viikossa tavoitteelliseen liikuntaan ja 31,3 % 5–7 tuntia viikossa. Yli 10 tuntia 

tavoitteellisesti viikossa urheilevien osuus (2,3 %) on kuntosaliasiakkaiden keskuudessa 

pienempi kuin koko aineistossa. Toisaalta myös alle kaksi tuntia urheilevien osuus 

(13,5 %) on verrattain pienempi.  

 

Kuntosaliasiakkaiden liikuntapalveluihin kuukausittain käyttämät rahamäärät poikkeavat 

koko tutkielman aineiston tuloksista.  

 

TAULUKKO 48. Kuntosaliasiakkaiden liikuntapalveluihin käyttämä raha 

Liikuntapalveluihin käytettävä raha Kuntosaliasiakkaat Koko aineisto 

 n (%) n ( %) 

Alle 20€ 9 (2.4) 335 (27.5) 

20-49€ 71 (18.6) 315 (25.9) 

50-99€ 266 (69.8) 466 (38.3) 

100-149€ 23 (6.0) 66 (5.4) 

150-200€ 7 (1.8) 18 (1.5) 

yli 200€ 5 (1.3) 16 (1.3) 

Yhteensä 381 (100.0) 1216 (100.0) 

 

Kuntosaliasiakkaista 69,8 % käyttää kuukaudessa 50–99 euroa liikuntapalveluihin. 

Vastaava osuus koko aineistossa on 38,3 %. Taulukoinnin perusteella näyttäisi, että 

siirtymää on alle 50 euroa kuukaudessa käyttävistä 50–99 euron ryhmään. Alle 20 euroa 

kuukaudessa liikuntapalveluihin käyttävien osuus on kuntosaliasiakkaiden keskuudessa 

vain 2,4 % ja 20–49 euroa käyttävien 18,6 %. Kuntosaliasiakkaiden yhteenlaskettu alle 100 

€ kuukaudessa rahaa käyttävien osuus on 90,8 %, mikä on lähellä koko aineiston vastaavaa 

osuutta (91,7 %). Yli 100 euroa käyttävien osuus on näin hieman suurempi 

kuntosaliasiakkaissa, mutta suuruusluokaltaan samaa kuin koko aineistossa.  
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KUVA 12. Kuntosaliasiakkaiden motivaatiotekijät. 

 

Kuntosaliasiakkaiden tärkeimmät syyt liikkumiselle ovat fyysinen terveys ja henkinen 

hyvinvointi. Fyysisen terveyden mainitsi tärkeimmäksi syyksi 54 % vastanneista ja kolmen 

tärkeimmän syyn joukkoon 86 %. Henkinen hyvinvointi kuului kolmeen tärkeimpään 

syyhyn 73 % kuntosaliasiakkaista. Seuraavana motivaatiotekijöinä tulevat 35 % osuudella 

liikunnan ilo, kunnon kohottaminen sekä laihtuminen/painonhallinta. Jälkimmäisenä 

mainittu sekä ulkonäkö (22 %) ovat kuntosaliasiakkaille hieman yleisempiä syitä liikunnan 

harrastamiselle kuin kaikille kunto- ja kilpaurheilijoille. 

 

TAULUKKO 49. Kuntosaliasiakkaiden liikuntapalveluiden valintakriteerien keskiarvot. 

 

Miehet Naiset Yhteensä Koko aineisto 

Laatu (odotusarvo) 3,48 3,67 3,63 3,56 

Palveluasenne 3,29 3,50 3,46 3,38 

Saatavuus 3,15 3,46 3,39 3,31 

Läheisyys / sijainti 2,90 3,28 3,20 3,19 

Hinta 3,01 3,25 3,20 3,16 

Palveluntuottajien koulutus ja ammattitaso 3,01 3,21 3,17 3,12 

 

Kuntosaliasiakkaiden liikuntapalveluiden valintakriteerit ovat keskiarvoiltaan samassa 

merkittävyysjärjestyksessä kuin koko tutkielman aineisto. Suuruuksiltaan ne ovat hieman 

korkeampi kaikkien kriteerien osalta kuin koko aineiston keskiarvot. Tarkempaa analyysia 

valintakriteerien osalta tehdään GIS- eli paikkatietoanalyysin yhteydessä. 
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GIS-analyysi 

 

Paikkatietoanalyysissa vastaajien postinumeroa käytettiin koordinaattipisteenä, jonka 

avulla laskettiin etäisyyksiä liikuntapaikkoihin. Koordinaattipisteenä käytettiin 

postinumeroalueen polygonin keskipistettä, josta piirrettiin lyhin autolla ja kävellen 

kuljettava reitti lähtöpisteen ja liikuntapaikan välille. Vastaajat ilmoittivat 48 eri 

postinumeroa, jonka vuoksi taulukoissa käytetään postinumeroista muodostettuja 

asuinalueita ryhminä. Kartta asuinaluejaosta on esitetty liitteissä (liite 5). 

 

TAULUKKO 50. Kuntosaliasiakkaiden asuinalueet. 

Asuinalueet Kuntosaliasiakkaat Koko aineisto 

 n (%) n (%) 

Kantakaupunki 102 (27.1) 388 (31.6) 

Kaupunki (40-alkuiset) 228 (60.6) 634 (51.6) 

Muu Jyväskylä (41-alkuiset) 36 (9.6) 123 (10.0) 

Muu Keski-Suomi 0 (0.0) 27 (2.2) 

Muu Suomi 10 (2.7) 56 (4.6) 

Yhteensä 376 (100.0) 1228 (100.0) 

 

Kuntosaliasiakkaista 27,1 % asuu aivan Jyväskylän ydinkeskustassa eli kantakaupungin 

alueella. Vastaajista suurin osa eli 60,6 % asuu 40-alkuisten postinumeroiden alueella. 

Muualta Jyväskylästä oli 9,6 % vastanneista. Muualta Keski-Suomesta ei ollut yhtään 

kuntosaliasiakasta ja muulta Suomesta 2,7 % vastanneista. Koska muualla Suomessa 

kirjoilla olevien vastaajien Jyväskylän osoitetietoja ei ole tiedossa, heidät on rajattu pois 

analyysista. Näin ollen postinumerolähtöisessä GIS-analyysissä valideja vastaajia on 366 

henkilöä. 

 

Kuntosalikäyttäjien asuinpaikan ja liikuntapaikan väliseen etäisyyteen liittyvät luvut on 

ilmoitettu seuraavissa taulukoissa kahden desimaalin tarkkuudella ja etäisyydet ovat 

kilometreinä. Ensimmäisessä sarakkeessa on esitetty etäisyyden keskiarvo ja toisessa 

vastaajien lukumäärä kokonaislukuna. 
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TAULUKKO 51. Kuntosaliasiakkaiden asuinpaikan etäisyys (km) liikuntapaikasta. 

Liikuntapaikka Keskiarvo N 
Keski-

hajonta 
Mediaani Minimi Maksimi Vaihteluväli 

Elixia Seppälä 7,78 221 6,29 6,40 2,30 48,90 46,60 

Killerin 

Liikuntakeskus 
6,44 68 5,36 4,90 1,60 32,20 30,60 

Kuntomaailma 

Ahjokatu 
5,63 51 3,92 5,10 2,60 27,60 25,00 

Palokan 

Kuntokeskus 
7,12 26 3,93 4,50 3,80 15,90 12,10 

Kaikki 7,18 366 5,74 6,10 1,60 48,90 47,30 

 

366 kuntosaliasiakkaan keskimääräinen etäisyys eli reitti omalle kuntokeskukselle oli 7,18 

kilometriä. Mediaanietäisyys on 6,10 kilometriä, keskihajonnan ollessa 5,74 km. Lyhyin 

etäisyys asunpaikalta liikuntapaikalle oli 1,60 km ja pisin etäisyys 48,90 km. Vaihteluväli 

oli näin korkeimmillaan 47,30 kilometriä. 

 

Elixia Seppälään asiakkaat tulevat keskiarvoisesti 7,78 kilometrin päästä. Lyhyin reitti 

kuntokeskukseen oli 2,30 kilometriä ja pisin 48,90 kilometriä. Elixian etäisyyden 

keskihajonta (6,29 km) ja vaihteluväli (46,60 km) olivat korkeimmat kuntokeskuksien 

välillä.  Killerin Liikuntakeskuksen asiakkaiden kotoa kuntokeskukselle kulkema reitti oli 

keskimääräisesti 6,44 kilometriä. Minimietäisyys oli 1,60 km ja maksimietäisyys 32,20 

kilometriä. Kuntomaailman Ahjokadun keskimääräinen etäisyys vastaajien asuinpaikasta 

oli lyhyin (5,63 km) kaikista kuntokeskuksista. Myös keskihajonta (3,92 km) oli alhaisin. 

Keskiarvoinen etäisyys Palokan Kuntokeskukselle oli 7,12 kilometriä. Minimietäisyys oli 

korkein (3,80 km) kuntokeskuksista ja maksimi matalin (15,90 km). Näin ollen 

vaihteluväli asiakkaiden asuinpaikan ja liikuntapaikan välillä oli alhaisin eli 12,10 

kilometriä. Tarkempi kartta keskimääräisen etäisyyden mukaan piirretystä peittopinta-

alasta löytyy liitteistä (liite 15). 

 

Taulukossa 52 on tarkasteltu etäisyyden eli asuinpaikalta liikuntapaikalle kuljetun 

lyhimmän reitin avainlukuja asuinalueen perusteella. 
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TAULUKKO 52. Kuntosaliasiakkaiden liikuntapaikan etäisyys (km) asuinalueesta. 

 

Asuinalue Keskiarvo N Keskihajonta Mediaani Minimi Maksimi Vaihteluväli 

Kantakaupunki 3,59 102 1,65 3,20 1,60 10,70 9,10 

Kaupunki  

(40-alkuiset) 
7,03 228 3,11 6,40 2,30 18,60 16,30 

Muu Jyväskylä 

(41-alkuiset) 
18,36 36 10,31 15,05 8,30 48,90 40,60 

Kaikki 7,18 366 5,74 6,10 1,60 48,90 47,30 

  

 

Kantakaupungissa asuva kuntosaliasiakas kulki keskimäärin 3,59 kilometriä 

liikuntapaikkaan eli kuntokeskukseensa. Lyhin kuljettu reitti oli 1,60 km ja pisin 10,70 km, 

vaihteluvälin ollessa näin 9,10 kilometriä. Mediaanietäisyys oli 3,20 kilometriä. Muualta 

kaupungista (40-alkuinen postinumeroalue) asuinpaikan ja liikuntapaikan välinen 

etäisyyden keskiarvo on 7,03 kilometriä ja mediaanietäisyys kaksinkertainen (6,40 km) 

verrattuna kantakaupunkiin. Muualta Jyväskylästä (41-alkuinen postinumeroalue) tulleiden 

kuntosaliasiakkaiden keskimääräinen etäisyys kuntokeskuksesta on 18,36 kilometriä ja 

keskihajonta 10,31 km. Lyhimmillään muualta Jyväskylästä etäisyys valikoidulle 

kuntosalille oli 8,30 kilometriä ja mediaanietäisyys 15,05 km.   

 

Kantakaupungin vastaajat jakautuvat pääosin kolmen suurimman kuntokeskuksen kesken 

niin, että Elixia Seppälässä vastaajista asioi 42 henkilöä, Killerin Liikuntakeskuksessa 34 

henkilöä ja Ahjokadun Kuntomaailmassa 22 vastaajaa. Muualta kaupunkialueelta tulevista 

vastaajista yli kaksi kolmasosaa oli Elixian asiakkaita ja loput jakautuvat suhteellisen 

tasaisesti kolmen muun kuntokeskuksen kesken. Sama tilanne toistuu muun Jyväskylän 

alueelta tulevien vastaajien kohdalla. 
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TAULUKKO 53. Asuinpaikan ja liikuntapaikan etäisyys asuinalueen mukaan.  

 

Vastauspaikka Keskiarvo N 
Keski-

hajonta 
Mediaani Minimi Maksimi Vaihteluväli 

Kanta-

kaupunki 

Elixia Seppälä 3,47 42 1,33 3,20 2,30 7,30 5,00 

Killerin 

Liikuntakeskus 
3,02 34 1,26 3,50 1,60 5,30 3,70 

Kuntomaailma 

Ahjokatu 
3,91 22 1,58 3,40 2,60 7,70 5,10 

Palokan 

Kuntokeskus 
7,85 4 1,90 6,90 6,90 10,70 3,80 

Yhteensä 3,59 102 1,65 3,20 1,60 10,70 9,10 

Kaupunki 

(40-alkuiset) 

Elixia Seppälä 7,15 155 3,11 6,40 2,30 18,60 16,30 

Killerin 

Liikuntakeskus 
8,16 29 3,21 8,50 4,10 16,90 12,80 

Kuntomaailma 

Ahjokatu 
6,04 26 2,46 6,10 2,70 11,60 8,90 

Palokan 

Kuntokeskus 
5,57 18 3,11 4,50 3,80 15,90 12,10 

Yhteensä 7,03 228 3,11 6,40 2,30 18,60 16,30 

Muu 

Jyväskylä 

(41-alkuiset) 

Elixia Seppälä 19,38 24 11,55 15,20 8,70 48,90 40,20 

Killerin 

Liikuntakeskus 
19,68 5 7,48 19,20 13,90 32,20 18,30 

Kuntomaailma 

Ahjokatu 
14,73 3 11,14 8,30 8,30 27,60 19,30 

Palokan 

Kuntokeskus 
13,35 4 1,90 14,30 10,50 14,30 3,80 

Yhteensä 18,36 36 10,31 15,05 8,30 48,90 40,60 

  

 

Liikuntapaikan ja asuinpaikan välistä etäisyyttä tuntuu mielekkäältä tarkastella vastaajien 

liikuntapalveluiden läheisyys/sijainti -valintakriteerin kanssa, sillä ne käsittelevät samaa 

asiaa. Taulukossa 54 vasemman puoleisessa sarakkeessa on valintakriteerin merkittävyys 

(asteikolla 1-4), keskellä etäisyyden keskiarvo ja oikeassa sarakkeessa vastaajien 

lukumäärä. 

 

 



87 

 

TAULUKKO 54. Valintakriteerin (läheisyys / sijainti) merkityksen vertailu liikuntapaikan 

etäisyyteen 

Läheisyyden / sijainnin merkittävyys Etäisyyden keskiarvo N 

1… = ”ei lainkaan tärkeää” 6,7125 8 

2 9,1286 56 

3 7,1103 155 

4… = ”erittäin tärkeää” 6,4650 143 

Yhteensä 7,1588 362 

 

Vain kahdeksan kuntosaliasiakasta on vastannut, että liikuntapaikkaa valittaessa sijainnin 

läheisyys ”ei ole lainkaan tärkeää”, joten heidän osaltaan etäisyyden keskiarvon tarkastelu 

ei ole kovin mielekästä. Vertaillessa merkittävyyden arvojen 2, 3 ja 4 vastaavia 

etäisyyksien keskiarvoja näyttäisi taulukoinnin perusteella siltä, että liikuntapaikan 

sijainnin merkittävyyden kasvaessa keskimääräinen etäisyys pienenee. 

 

TAULUKKO 55. Korrelaatio liikuntapaikan etäisyyden ja liikuntapalvelun valintakriteerin 

läheisyys / etäisyys välillä. 

Korrelaatiomatriisi Spearmanin korrelaatiokertoimelle  

(ei-parametrinen järjestyskorrelaatiokerroin) 

Etäisyys Läheisyys/ 

sijainti 

Spearmanin rhoo 

Etäisyys 

Korrelaatiokerroin 1.000 -.136** 

Merkitsevyys 

(kaksisuuntainen) 
. .010 

N 366 362 

Läheisyys / sijainti 

Korrelaatiokerroin -.136** 1.000 

Merkitsevyys 

(kaksisuuntainen) 
.010 . 

N 362 381 

** Korrelaatio on tilastollisesti merkitsevää (p < .01). 

 

 

Yllä olevan korrelaatiomatriisin perusteella liikuntapalvelun etäisyyden ja liikuntapaikan 

valintakriteerin läheisyys/sijainti välillä on riippuvuus. On kuitenkin mainittava, että 

vaikka riippuvuus on tilastollisesti merkitsevää (.010), on itse korrelaatiokertoimen arvo 

suhteellisen pieni (-.136). Näin ollen tulosta riippuvuudesta voidaan pitää suuntaa-antava ja 

lopullinen todentaminen vaatisi tarkempaa analyysia muiden tekijöiden välillä.  
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5 POHDINTAA 

 

5.1 Eettisyys 

 

Tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. 

Käsittelen seuraavassa ensin tutkijan eettisten perusperiaatteiden toteutumista 

tutkimuksessa ja sen jälkeen muita tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia seikkoja. 

Aineiston edustavuutta on käsitelty aiemmin kappaleessa 3.2.5. 

 

5.1.1 Eettinen tutkimuskäytäntö 

 

Eettisesti hyvä tutkimuskäytäntö edellyttää, että tutkija saa tutkimukseen osallistuvilta 

asiaan perehtyneesti annetun suostumuksen. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkittaville 

kerrotaan kaikki oleellinen tieto tutkimukseen osallistumista ja varmistutaan, että tämä 

informaatio on ymmärretty. Suostumus osallistumiseen tulee olla vapaaehtoista. 

Tarkoituksena on estää tutkittavien manipulointi tutkimuksen nimissä. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Tämän tutkielman aineisto on kerätty sähköisellä kyselyllä. Tutkijalla ei ole näin ollen 

ollut mahdollisuutta henkilökohtaisesti varmistua, että tutkittavilla on ollut tarvittava 

informaatio tutkimukseen osallistumisesta. Linkki kyselylomakkeeseen (liite 4) on lähetty 

tutkittaville joko sähköpostitse tai heidän työnantajansa sisäisen viestinnän kautta. 

Lähetetyissä viesteissä on ollut lyhyt saatekirje (liite 16), jossa on kerrottu mitä tarkoitusta 

varten aineistoa kerätään sekä korostettu osallistumisen vapaaehtoisuutta. Kyselyn 

alkusivulla on ollut erikseen vielä maininta: ”kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, ja 

sen vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti”. Kyselyn 

yhteydessä on kerätty yhteystietoja arvontaa varten. Osallistujilta on erikseen pyydetty 

lupaa yhteystietojen luovuttamiseen Huipputestausyksikkö -hankeen käyttöön. Mikäli 

vastaaja on antanut luvan yhteystietojen luovuttamiseen, on ne välitetty eteenpäin KIHUlle 

Huipputestausyksikkö -hankkeen markkinointi- ja lanseerausvaihetta varten. Muussa 

tapauksessa yhteystiedot on hävitetty tietokannasta tietojen siirtämisen yhteydessä 

(Webropolista SPSS:ään). 
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5.1.2 Tutkimusluvat 

 

Tutkimusaineisto koostuu eri lähteistä, joiden saavutettavuudet poikkeavat toisistaan. Siinä 

missä kuntokeskuksien asiakkaiden tavoittamiseen riitti keskustelu yrityksen 

markkinointivastaavan kanssa, niin esimerkiksi yhteistyöorganisaatioiden henkilöstön 

tavoittaminen vaati enemmän paperityötä. Yhteistyöorganisaatioiden sähköpostilistoja ei 

ollut tarkoituskaan saada tutkijan käyttöön, mutta saatekirjeen ja kyselylinkin 

välittämistäkin varten tarvittiin erillinen hyväksytty tutkimuslupa. Jyväskylän yliopiston 

(JY) henkilöstölle lähetettyä pyyntöä varten ei tarvinnut anoa erillistä tutkimuslupaa, koska 

tutkielma on osa organisaation omaa koulutusta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

(JAMK), Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (JYTE) ja Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin (KSSHP) henkilötietoja varten haettiin kirjallisia tutkimuslupia 

asianmukaisen menettelyn kautta. Tutkimuslupia varten toimitettiin 

yhteistyöorganisaatioille tutkimussuunnitelma, jossa avattiin tarkemmin tutkimuksen 

luonnetta ja tarkoitusta. Mistään yhteistyöorganisaatiosta ei luovutettu yhteystietoja 

suoraan tutkijalle vaan organisaatioiden yhteyshenkilöt välittivät saatekirjeen ja 

kyselylinkin oman sisäisen viestintänsä kautta. 

 

Muista lähteistä kerätyistä aineistoista oli pyydetty lupaa suullisesti tai kirjallisesti 

sähköpostin välityksellä. Kuntokeskuksien ilmoitustauluille ja pukuhuoneiden oviin 

kiinnitettyjä QR-koodipapereita varten oli käyty pyytämässä suostumus kyseisen tahon 

omistajalta tai markkinointivastaavalta. Kuntokeskuksien välittäessä sähköisesti 

kyselylinkkiä omia asiakaskanaviaan pitkin, tekivät he sen omasta tahdostaan. Jyväskylän 

kaupungin julkisille liikuntapaikoille viedyistä QR-koodipapereista oli erikseen pyydetty 

suullisesti lupa Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluista, josta pyyntö oli välitetty 

sähköpostitse liikuntapaikkojen vastaaville. Monessa liikuntapaikassa henkilökunta oli 

paikan päällä opastamassa sopivaa paikkaa ilmoitukselle. 

 

Henkilökohtaisissa postilistoista oli pyydetty lupa käyttöön henkilön liittyessä postilistalle. 

Seurojen, yliopiston opiskelijoiden sekä KSURA:n postilistojen kautta kerätyt 

vastauspyynnöt eivät menneet suoraan tutkijalta vaan listan ylläpitäjä välitti ne eteenpäin 

hyväksyttyään viestin sisällön. 
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5.2 Diskurssi 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja tarkastella jyväskyläläisiä kilpa- ja 

kuntourheilijoita ennalta annetuiden markkinatutkimuksen segmenttien puitteissa. 

Tarkempina tutkimuskysymyksinä oli selvittää kuinka he liikkuvat ja millainen heidän 

liikuntasuhteensa on tarkemmin. Tutkimuksen lähtötilanteena pidettiin ns. kuntoilubuumia, 

jonka hyödyntämiseen myös Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskukselle (KIHU) tehty 

markkinatutkimus pyrki kaupallistamalla valmennus- ja testauspalveluitaan seuroille ja 

yksityishenkilöille.  Lähtöhypoteesina oli, ettei kuntoilubuumi ole koko kansan ilmiö, sillä 

se vaatii resursseja eli pääosin aikaa ja rahaa. Sen sijaan jo entuudestaan liikunnalliset 

aktiiviset ihmiset liikkuvat kuntoilubuumin myötä aiempaa enemmän tai ainakin uudessa 

muodossa. Liikunnan kaupallistumisen ja välineellistymisen vahvistumisen myötä 

varsinkin kuntourheilijat kuluttavat liikuntaa monimuotoisemmin ja 

kokonaisvaltaisemmin. Puhutaan liikunnan sportisaatiosta. Vaikkei omakohtaisen 

liikunnan määrässä ole aiempien tutkimuksien tai tämän tutkielman tuloksien valossa 

yleistettävissä olevaa kasvua, on mielenkiintoista pysähtyä pohtimaan kuntoilubuumin 

vaikutusta liikuntasuhteen muiden osa-alueiden alueella. Tämän vuoksi diskurssiosiossa 

käsitellään ja tarkastellaan tutkimuskysymyksiin saatuja vastauksia yleisen alustuksen 

jälkeen kahdella eri tasolla; omakohtaisen liikunnan sekä sportisoinnin eli 

liikuntakulutuksen näkökulmista. Näin ollen hyödynnetään tutkimuksen viitekehykseksi 

nostettua liikuntasuhteen käsitettä osa-alueiden muodossa.  Lopussa tarkastellaan 

liikuntasuhdetta kokonaisuutena hakien selityksiä ja tulkintaa tuloksiin. 

 

5.2.1 Keskeisimmät tulokset 

 

Tässä tutkielmassa onnistuttiin melko hyvin kuvaamaan päätehtävän mukaisesti 

jyväskyläläisiä kunto- ja kilpaurheilijoita.  Keskeistä on kuitenkin vielä korostaa, että 

kuvaus tapahtuu KIHUn näkökulmasta eli aiemmin tehdyn markkinatutkimuksen 

asiakassegmenttien suunnassa. Näin ollen esimerkiksi liikuntaseuroissa liikkuvat 

joukkueurheilijat jäävät tarkastelussa lähestulkoon kokonaan huomioimatta. 

Markkinatutkimuksen asiakassegmenttien näkökulmasta mielenkiintoisia uusasiakkaita 

ovat nimenomaan yksilölajien harrastajat ja erityisesti kestävyys- ja voimalajien aktiivit, 
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sillä myös KIHUn valmennus- ja testauspalvelut painottuvat näihin ominaisuuksiin. 

Toisaalta myös ns. kuntoilubuumin mukainen vartaloihanne kiteytyy vahvasti näihin 

fyysisiin piirteisiin eikä suotta esimerkiksi fitness-urheilu, triathlon ja crossfit ole tämän 

hetken muotilajeja. 

 

Edellisessä kappaleessa lyhyesti esitettyjen rajauksien ja markkinatutkimuksen 

asiakassegmenttien puitteissa, tutkimusaineisto edustaa jyväskyläläisiä kunto- ja 

kilpaurheilijoita riittävästi yleiskuvan muodostamiseksi. Haettaessa vastausta tutkielman 

ensisijaiseen tutkimuskysymykseen eli keitä jyväskyläläiset kunto- ja kilpaurheilijat ovat, 

voidaan tarkastella ja tulkita vastaajia oikeanlainen kriittisyys muistaen. 

 

Jyväskyläläiset kilpa- ja kuntourheilijat ovat muuhun Jyväskylän väestöön nähden 

naisvaltainen, nuorekas ja keskimääräistä hyvätuloisempi ryhmä. Naisvaltaisuutta korostaa 

osaltaan kyselyaineiston lähderakenne, mutta kuntoilubuumin näkökulmasta kaupallisten 

liikuntapalveluyrityksien kasvu tukee naispainotteisuutta. Kansallisen liikuntatutkimus 

2009–2010 mukaan erityisesti kuntosaliyrityksien osuus liikuntapalveluiden tuottajana on 

ollut kasvussa viimeisen vuosikymmenen aikana ja samaiseen tutkimukseen pohjautuen 

voidaan myös todeta, että naisille nämä ovat merkittävin liikuntaa järjestävä taho 20 % 

osuudellaan. Lisäksi voidaan todeta, että naisten keskuudessa kunto- ja kilpaurheilijoiden 

osuus koko väestöstä on myös ollut kasvussa. (Kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010, 

13, 25–26, 46.) 

 

Iältään jyväskyläläiset kilpa- ja kuntourheilijat jakautuvat melko tasaisesti 20–55 

ikävuoden välille painottuen kuitenkin 20–34 vuoden tietämiin. Muuhun väestöön 

verrattuna he ovat kuitenkin keskimääräistä nuorempia. Aiemmissa tutkimuksissa (mm. 

Kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010) liikuntaroolin tyypittelyn ja iän välillä on 

havaittu yhteys. Erityisesti kilpaurheilijoiden osuus laskee 35 ikävuoden jälkeen 

voimakkaasti. Aineiston vinouma iän suhteen tukee tätä havaintoa. Lisäksi muuhun 

Jyväskylän väestöön nähden kunto- ja kilpaurheilijoiden koulutusaste ja vuositulot ovat 

normaalia korkeammat. Tämä tukee tutkielman olettamusta kuntoilubuumin 

resurssivaatimuksista sekä vastaa aiempien tutkimuksien (mm. THL:n selvitykset) tuloksia 

sosiaaliluokan vaikutuksista ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Toisin sanoen korkealla 
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sosioekonomisella asemalla on havaittu olevan myönteinen vaikutus ihmisten liikunta-

aktiivisuuteen (mm. Suomi 2010, 62–64, 68–70, 127). 

 

Omakohtainen liikunta 

 

Kunto- ja kilpaurheilijat käyttävät liikuntaan sekä tavoitteelliseen urheiluun muuta väestöä 

enemmän aikaa viikkotasolla, sillä peräti 84 % vastaajista liikkuu viikossa vähintään 5-7 

tuntia. Esimerkiksi viimeisimpään Kansalliseen liikuntatutkimukseen vastanneista 55 % 

ilmoitti liikkuvansa vähintään neljä kertaa viikossa, joka voidaan arvioida olevan 

kestollisesti verrattava liikuntamäärä. Kimmo Suomen (2010) tutkimuksessa havaittiin 

viikoittaiseen liikunnan harrastamiseen käytettävän ajan kasvaneen koko väestön osalta, 

sen ollessa keskiarvollisesti 3 tuntia ja 39 minuuttia per viikko. Jos tämän tutkielman 

prosentuaalista osuuksista lasketaan liikuntaan käytettävän ajan keskiarvoa hyödyntäen 

(esim. 5-7 tuntia viikossa on keskiarvollisesti 6 h/vko) sama lukuarvo, saadaan vastaavaksi 

tulokseksi 7 tuntia ja 27 minuuttia. Vaikka kyselytavasta johtuen luvut eivät ole suoraan 

verrattavissa, on suuruusluokassa huomattava ero. Lisäksi kunto- ja kilpaurheilijoiden 

kohdalla nuoret liikkuvat suhteessa enemmän kuin vanhemmat kunto- ja kilpaurheilijat. 

Aktiivisesti, kilpailumielessä urheilevat käyttävät liikuntaan vielä enemmän aikaa kuin 

kuntoilevat. 

 

Liikuntamuodoista suosituimpia olivat kuntosali, juoksulenkkeily sekä jumpat eli erilaiset 

ryhmäliikuntatunnit. Lajit ovat samat, jotka viimeisimmän kansallisen liikuntatutkimuksen 

perusteella ovat nostaneet edellisen vuosikymmenen aikana eniten suosiotaan (Kansallinen 

liikuntatutkimus 2009-2010, 15–16, 18). Aiempien tutkimusten (mm. Suomi 2010; 

Kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010) mukaan suomalaisten suosituimpia lajeja ovat 

puolestaan kävely ja pyöräily, joiden jälkeen kolmantena tulee kuntosali.  

 

Myös perinteisemmät (hyöty)liikuntamuodot kuten hiihto, pyöräily ja kävely olivat yleisiä 

tutkielman vastaajien keskuudessa. Nämä ovat lajeja, jotka ovat valtaväestölle suosittuja 

lajeja, mutta ovat viime vuosien ja tutkimuksien valossa menettäneet suosiotaan. Ilmiötä 

on perusteltu muun muassa sillä, että nuoret eivät miellä kävelyä tai 

muita ”perusliikuntamuotoja” liikunnan harrastamiseksi vaan heille liikunta sitoutuu 

tiettyyn paikkaan kuten kuntosaliin. Toisaalta nimenomaan kevyen liikenteen väylät ja 
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ulkoilureitit nousevat yhä edelleen eniten käytetyiksi liikuntapaikoiksi Suomessa. 

(Kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010, 14–17; Suomi 2010, 71–74).  

 

Tulosten perusteella erilaiset voimailu- ja kestävyyslajit olivat merkittävän suosittuja 

kunto- ja kilpaurheilijoiden keskuudessa. Näitä liikuntamuotoja voidaan pitää ns. 

kuntoilubuumille ominaisina muotilajeina. Naisilla jumpat ja kävelylenkkeily olivat 

yleisempiä liikuntamuotoja kuin miehillä. Heille puolestaan kestävyyslajit sekä mailapelit 

ovat suositumpia lajeja kuin naisilla. Varsinkin naisten lajien osalta suuntaus on ollut 

vastaava aiemmissakin selvityksissä. Sen sijaan Liikuntapaikkapalvelut ja väestön tasa-

arvo -tutkimuksessa havaittu ryhmäliikuntatuntien (aerobic- ja kuntokoulujumpat) 

omaisten liikuntamuotojen suosion vähentyminen ei enää näyttäisi jatkuneen vaan 

pikemminkin kyseiset lajit ovat kasvattaneet suosiotaan kuntoilubuumin myötä. Osaltaan 

siis Suomen (2010) esittämää siirtymää pehmeistä arvoista koviin on tapahtunut myös 

muissa liikuntamuodoissa kuin pelkästään kävelystä juoksulenkkeilyyn. (Suomi 2010, 72–

74). 

 

Tarkasteltaessa harrastettavia liikuntamuotoja havaittiin, että lajin suosio vaihteli 

vastaajien iän mukaan. Perinteisten ”kuntoliikuntamuotojen”, kuten hiihdon, pyöräilyn ja 

kävelyn suosio nousi iän myötä, kun taas kuntosalilla käynti oli huomattavasti suositumpaa 

nuorimmilla kunto- ja kilpaurheilijoilla. Juoksulenkkeilyn suosio kasvoi tasaisesti iän 

myötä 35–39-vuotiaisiin saakka, minkä jälkeen se lähti laskuun. Tuloksien tulkinnassa 

voitaisiin helposti tyytyä päätelmään, jossa ”perinteiset” lajit, kuten hiihto tai kävely eivät 

kiinnosta nuoria – ja toisaalta, että heidän on helpompi omaksua uusia ”muotilajeja”, kuten 

eri voimailulajeja (esim. crossfit) kuin vanhemman väestön. Näin varmaan tietyllä tasolla 

onkin, mutta tulokset eivät ole yksiselitteisiä. Esimerkiksi vaikka hiihdon suosio kasvoi iän 

myötä vastaajien keskuudessa, niin kaikista nuorimmilla (15–19 v.) se oli yhtä suosittua 

kuin 30–34-vuotiailla. Toisaalta juuri hiihto on nähty lajina, joka on kasvattanut 

potentiaaliaan eri liikkujaryhmissä. Kansallisen liikuntatutkimuksessa arvioitiin vuonna 

2009 myös, että juoksulenkkeilyllä on paljon potentiaalisia harrastajia erityisesti 26–35-

vuotiaissa (Kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010, 20–23).  

 

Onkin mielenkiintoista pohtia syitä eri lajien suosion muutoksille. Lyhyellä aikavälillä 

tapahtuvia hetkellisiä muutoksia ovat esimerkiksi median luomat muotivillitykset, kuten 
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ns. kuntoilubuumi, joka näkyy vastauksissa erityisesti kestävyys- ja voimailulajien 

korkeana suosiona. Pitkällä aikavälillä muutokset ovat kuitenkin hitaampia eri sukupolvien 

välillä (Suomi 2010, 75–76). Zacheuksen liikuntasukupolvien mukaiset nuoruuden lajit 

eivät näyttäisi automaattisesti siirtyneen myöhemmän iän harrastusmuotoihin, mutta 

toisaalta jotain yhtäläisyyksiä on löydettävissä. Esimerkiksi toisella liikuntasukupolvella 

eli 1950-luvulla syntyneillä kuntoliikunnan läpimurron sukupolvella lapsuudesta tuttu 

hiihto on pitänyt hyvin suosionsa läpi vuosikymmenien. 1960-luvulla syntyneet 

liikuntakulttuurin murroksen sukupolvi on päässyt nauttimaan lapsuudessaan kansallisen 

uimahalliverkoston leviämisestä ja heillä uinti oli liikuntamuotona suositumpi kuin muilla 

ikäryhmillä. Ajan voimakas liikuntapaikkarakentaminen näkyi tuolloin myös joukkue- ja 

sisäliikuntalajien suosion kasvuna, mikä jatkui edelleen liikuntakulttuurin teknistymisen 

nousun myötä (4. liikuntasukupolvi). Vastaajista puolestaan näillä sukupolvilla (sekä 5. eli 

eriytyneen liikuntakulttuurin sukupolvella) esimerkiksi mailapelit olivat muita ikäryhmiä 

suositumpi lajimuoto. Edellä esitetyt tapaukset ovat luonnollisesti yksittäisiä esimerkkejä 

eikä aineistosta voida tehdä suoraan näin yksiselitteisiä yleistyksiä tai tulkintoja. Ne 

kuitenkin herättävät mielenkiinnon pohdinnoille. Tilastollisten yhteyksien selvittäminen 

vaatisi laajamittaisemman sekä väestötietojärjestelmästä satunnaisotannalla kerätyn 

aineiston analysoinnin. 

 

Sportisointi eli liikunnan kuluttaminen 

 

Vuonna 2009 keskisuomalaiset7 miehet käyttivät keskimäärin liikuntapaikoilla 37 €/kk ja 

naiset 34 €/kk. Vuositasolla miehet käyttävät siis liikuntapaikalla 444 euroa ja naiset 

puolestaan vuosittain keskimäärin 408 euroa. Keskimääräisesti keskisuomalaiset kuluttivat 

liikuntapaikoilla 35 euroa kuukaudessa eli 420 euroa vuodessa. Ajallisesti miehet tosin 

käyttivät viikossa kymmenen minuuttien enemmän aikaa liikuntaan kuin naiset eli 

keskimäärin 3 tuntia ja 44 minuuttia. Näin ollen laskennallisesti saadaan liikuntapaikan 

rahankäytöksi miehillä 2,48 €/h ja naisilla 2,38 €/h. Kyseisessä laskelmassa rahankäyttöön 

liikuntapaikalla sisältyi myös matkakulut, jotka olivat noin kolmasosa kokonaissummasta. 

Tässä tutkimuksessa liikuntakulutukseen ei ole laskettu mukaan matkakuluja, joten niiden 

osuus tulee vähentää vertailuluvun saamiseksi. Ilman matkakuluja Liikuntapaikkapalvelut 

                                                 
7 Osana Länsi-/Sisä-Suomea tutkimuksessa Liikuntapaikkapalvelut ja väestön tasa-arvo 
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ja väestön tasa-arvo -tutkimuksen mukaisiksi kulutuksiksi muodostuu miehillä 1,64 €/h ja 

naisille 1,57 €/h. Tutkimuksen sukupuolijakaumaan suhteuttaen keskisuomalaiset 

kuluttivat vuonna 2009 liikuntapalveluihin ilman matkakuluja 1,60 euroa liikuntaan 

käytettävää tuntia kohden. (Suomi 2010, 80–81, 115.) 

 

Kansallisen liikuntatutkimuksen (2009) mukaan suomalainen aikuisväestö (19–65-

vuotiaat) käyttävät keskimäärin kaikkeen liikuntaan vuodessa 570 euroa. Tähän arvioon on 

laskettu mukaan myös esimerkiksi liikuntavälineisiin ja -varusteisiin kulutettava 

rahamäärä. Summat ovat kasvaneet selvästi aiemmista vuosista ja miehet (736 €) käyttävät 

naisia (407 €) enemmän rahaa vuositasolla. Myös nuoret kuluttavat enemmän rahaa 

liikuntaan kuin vanhempi väestö.  

 

Edellä olevat vertailut antavat suuntaan muun väestön taloudellisesta liikuntakulutuksesta. 

Tässä tutkielmassa valtaosa (yli 90 %) kilpa- ja kuntourheilijoista ilmoitti käyttävänsä 

liikuntapalveluihin rahaa alle 100 euroa kuukaudessa. Laskennallisen vertailuluvun 

perusteella vastaajat käyttivät keskiarvollisesti 52,84 euroa kuukaudessa 

liikuntapalveluihin. Tämä on huomattavasti enemmän kuin Suomen (2010) tutkimuksessa 

saatu keskiarvo koko väestön osalta. Mielenkiintoinen huomio havaitaan kuitenkin, kun 

euromäärä suhteutetaan liikuntaan käytettävään aikaan. Kunto- ja kilpaurheilijat käyttivät 

aiemmin todetusti keskimäärin 7 tuntia 27 minuuttia liikuntaan viikossa. Näin ollen tuntia 

kohden he käyttävät 1,77 € liikuntapalveluihin. Kunto- ja kilpaurheilijat käyttävät siis 

kuukausitasolla liikuntapalveluihin selkeästi enemmän rahaa kuin muu väestö, mutta 

aikaan suhteutettuna erot ovat prosentuaalisesti paljon maltillisemmat.   

 

Kuntosaliasiakkaat käyttivät muuhun tutkimuksen aineistoon nähden vielä enemmän rahaa 

liikuntapalveluihin. Kuntosalikävijät käyttivät keskimäärin 72,78 euroa kuukaudessa 

liikuntapalveluihin. Aikaan suhteutettuna kulutus on 2,54 €/h. Liikunnan intensiteetti ja 

määrä vaikuttavat kulutukseen lisäävästi. Vastaajien tulotason ja liikuntapalveluihin 

käytettävän rahan välillä ei löydetty tilastollisesti merkitseviä eroja. Sen sijaan eri lajien 

välillä havaittiin huomattavia eroja; eniten rahaa liikuntapalveluihin käyttävät 

välineurheilun (mm. golf ja laskettelu), voimailun ja jääpelien harrastajat. 

Liikuntapalvelujen kulutukseen ei ole sisällytetty esimerkiksi välineisiin menevää 

rahamäärää, joten esimerkiksi golfin, laskettelun tai jääkiekon kalliita varusteita ei voi 
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nähdä osasyynä lajien kalleuteen. Toisaalta tulee muistaa, että kyseisissä lajeissa 

kenttävuokrat ja -maksut ovat korkeita. Halvimpia lajeja olivat hiihto, kävely sekä 

joukkuepalloilulajit. Tulokseen vaikuttaa varmasti, että kevyen liikenteen väylät sekä 

kuntoradat (talvella hiihtoladut) ovat maksuttomia liikuntapaikkoja. 

 

Liikuntasuhde kokonaisuutena 

 

Jos mietitään kunto- ja kilpaurheilijoiden liikunta-aktiivisuutta on helppo todeta sen olevan 

intensiivisempää ja monimuotoisempaa kuin muun väestön. Samaisesti heidän 

taloudellinen kulutuksensa eli rahankäyttönsä liikuntapalveluihin on kuukausitasolla 

merkittävästi korkeampaa muuhun väestöön verrattuna. 

 

Selityksenä voimakkaaseen liikunta-aktiivisuuteen ja liikuntakulutukseen voidaan nähdä 

kunto- ja kilpaurheilijoiden vahvasta liikuntasuhteesta eli siitä tavasta, jolla kohtaamme 

liikunnan sosiaalisena maailmana (Koski 2004, 190–191; Koski 2008, 157–158). Kyse on 

siis paljon liikkujan motiiveista ja asenteista liikuntaa kohtaan.  

 

Tässä tutkimuksessa tärkeimpiä motivaatiotekijöitä liikunnan harrastamiselle olivat 

fyysinen terveys, henkinen hyvinvointi sekä liikunnan ilo. Miehille kilpaileminen ja 

sosiaaliset suhteen olivat merkitsevämpiä kuin naisille, joilla puolestaan 

laihduttaminen/painonhallinta oli suhteessa tärkeämpi syy kuin miehille. Kun tuloksia 

verrataan aiempiin tutkimuksiin, tulokset ovat hyvin samansuuntaisia. Esimerkiksi Suomen 

ym. (2010) tutkimuksessa merkittävin syy oli terveyden ylläpito, joka on rinnastettavissa 

fyysiseen terveyteen. Myös Lehmuskallio esittää, kuinka terveys, henkilökohtaisesti 

palkitsevat ruumiin ja mielen kokemukset, elämänlaadun nostaminen sekä nauttiminen 

ovat ohittaneet kilpailemisen ja voittamisen liikkumisen motiiveina (Lehmuskallio 2007, 

38).  

 

Se, että motivaatiotekijät mukailevat vahvasti aiempien liikuntatutkimuksien tuloksia 

kertoo liikunnan sisäänrakennetusta asenne- ja arvomaailmasta. Puhutaan 

motivaatioilmastosta, johon vaikuttavat esimerkiksi toiminnan luonne, kanssaliikkujien 

henkilökohtaiset tavoiteorientaatiot ja muiden toimintaan kohdistamat odotukset. 

Motivaatioilmastolla on vaikutus muun muassa toimijoiden käyttäytymismuotoihin, 
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asenteisiin ja viihtymiseen. (Lehmuskallio 2007, 38–39.) Toisin sanoen kunto- ja 

kilpaliikkujien samanhenkisyys ja samankaltaiset tavoiteorientaatiot vahvistavat 

sosiaalisen ryhmän koheesiota ja ruokkivat yhdessäolon mielekkyyttä. Saadessaan 

positiivia kokemuksia ja elämyksiä, kyseisten henkilöiden liikuntasuhteen voidaan olettaa 

vahvistuvan, mikä puolestaan tarkoittaa liikunnan ulottumista syvemmälle ihmisen 

jokapäiväiseen elämään. Voidaan puhua positiivisesta kierteestä. Tällaiseen liikunnallisen 

elämäntyylin vahvistumiseen vaikuttavat yhteiskunnallisella tasolla monet asiat. 

Esimerkiksi monipuolisen liikuntatarjonnan, liikunnan yleisen näkyvyyden ja myönteisten 

mielikuvien on katsottu vahvistavan liikunnallista elämäntyyliä luoden näin uusia tarpeita 

sekä edelleen lisäävän niiden kulutusta. Myös liikuntapaikkojen määrällä ja -palveluiden 

laadulla on havaittu olevan vaikutusta liikunnan  kulutukseen. (Puronaho 2006, 81; 

Puronaho ym. 2000, 327; Lehmuskallio 2007, 29.) Tässä yhteydessä liikuntakulutus tulee 

ymmärtää kokonaisvaltaisena kulutuksena eli sportisointina. 

 

Tutkielman tulosten perusteella liikuntapalvelua valittaessa valintakriteerit olivat 

tärkeysjärjestyksessä seuraavat: palvelun laatu (odotusarvo), palveluasenne, saatavuus, 

palvelun läheisyys/sijainti, hinta sekä palveluntuottajien koulutus ja ammattitaso. Tulosten 

perusteella vuositulojen kasvaessa hinnan merkitys liikuntapalvelua valittaessa vähenee. 

Vaikka hinnan merkitys liikuntapaikkaa valittaessa oli muihin valintakriteereihin nähden 

vähiten merkitsevimpiä, niin lukuarvollisesti, sille annettiin kuitenkin painoarvoa (3,16 

asteikolla 1-4). Tämä heijastelee aiempia tutkimustuloksia, joiden mukaan vuonna 2009 

keskisuomalaisista naisista 44 % ja miehistä 34 % piti liikuntapaikkoja liian kalliina 

(Suomi 2010, 112–113).   

 

Liikuntapalveluiden tarjonnan on raportoitu edelleen kasvavan muun muassa liikunnan 

kaupallistumisen sekä kilpailu- ja harrastustoiminnan lisääntymisen myötä. 

Liikuntakulttuurin eriytymisen jatkuessa myös uusien lajien ja liikunnan yritysalojen 

kasvulle sekä monipuolistumiselle ei ole näkymässä loppua. (mm. Puronaho 2000, 76–80; 

Lehmuskallio 2007, 29.) Yhtenä syynä eriytymisen jatkumiselle ja liikuntakulttuurin 

pirstaloitumiselle voidaan pohtia edellä esitettyä sosiaalisten ryhmien sisäänrakennettua 

motivaatioilmastoa. Omalta osaltaan se vaikuttaa ryhmässä viihtymiseen ja näin ollen 

ikään kuin kasaa samanhenkisiä ihmisiä tiiviimmin yhteen. Kun riittävän moni 

samanlaisella motivaatioilmastolla sekä liikuntasuhteella varustettu henkilö toimii tiiviisti 
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yhdessä, tuntuu loogiselta, että he tarvittaessa muodostavat oman ryhmän, jossa voivat 

vahvistaa ja kehittää liikuntasuhdettaan edelleen haluamaansa suuntaan. Näin ollen saattaa 

syntyä jopa uusia lajimuotoja. Muodostaessaan uutta lajia liikkujat tuottavat ja kuluttavat 

liikuntaa uudella tavalla. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita ”vanhan” lajimuodon 

hylkäämistä, sillä liikuntakulutus on luonteeltaan usein kasautuvaa tarkoittaen, että se 

ilmenee esimerkiksi monimuotoisesti useamman eri liikuntamuodon omakohtaisena 

harjoittamisena (mm. Heinilä 1986, 20–23; Koski & Latonen 1999, 25–29, Lehmuskallion 

2007, 29 mukaan). 

 

Liikuntasuhteen käsite ja erityisesti kokonaisvaltaisesta liikuntakulutuksesta eli 

sportisoinnista johtuva henkilökohtainen tai yhteiskunnallinen sportisaatio tarjoaa hyvän 

selityksen voimistuneelle kuntoliikunnalle. Erityisesti tarkastelussa oleva ns. 

kuntoilubuumi on malliesimerkki sportisaatioprosessista, jossa liikunta tunkeutuu yhä 

merkittävämmin ihmisten arkielämään. Silti on hyvä muistaa, että tämänkin tutkimuksen 

tulosten valossa kunto- ja kilpaurheilu vaativat resursseja eivätkä näin ole koko väestön 

ilmiö. Tutkimuksen tuloksia summaten kunto- ja kilpaurheilijat kuluttavat liikuntaa hyvin 

kokonaisvaltaisesti sekä intensiivisesti muuhun väestöön verrattuna. He käyttävät aikaa ja 

rahaa liikuntaan enemmän. Motivaatiotasolla heitä ajaa fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin 

lisäksi myös puhdas liikunnan ilo. Tähän päästäkseen heidän tulee olla hyvin ”sisällä” 

liikunnan sosiaalisessa maailmassa. Tässä tutkielmassa tarkasteltujen osa-alueiden eli 

omakohtaisen liikunnan sekä liikunnan kulutuksen suhteen heidän liikuntasuhteensa on 

vahva.  Sosiaalisilta rooleiltaan kunto- ja kilpaurheilijat ovat liikunnan ja kuntoilubuumin 

regulaareja eli vakio-osallistujia ja insaidereja, sisäpiiriläisiä.  

 

5.2.2 Tapaustutkimusten tulokset  

 

Aineistosta tarkasteltiin kahta ryhmää tarkemmin aineiston edustavuuden varmistamiseksi 

sekä syvällisemmän analysoinnin mahdollisuuden vuoksi. Ryhmiksi valikoituivat 

terveydenhuollon ammattilaiset sekä kuntosalien asiakkaat. 

 

Terveydenhuollon ammattilaisten vastaajat edustavat hyvin kunnallisen terveyspalveluiden 

henkilöstöä taustamuuttujiensa osalta (vrt. Ailasmaa 2014, 43). Muuhun aineistoon nähden 
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he liikkuvat hieman vähemmän ja käyttävät myös rahaa vähemmän liikuntapalveluihin. 

Tämän tulkitaan vahvistavan olettamusta, että kuntoilubuumin mukaiset kunto- ja 

kilpaurheilijat ovat muusta väestöstä poikkeava liikunnallisesti aktiivinen joukko. 

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat puolestaan lähempänä liikuntatottumuksiltaan muuta 

väestöä. Heille tärkeimpiä syitä liikkua ovat fyysinen terveys, henkinen hyvinvointi, 

kunnon kohoaminen sekä laihtuminen/painonhallinta. Silti huomattava osa heistä ei liiku 

nykyisten terveysliikuntasuosituksien mukaisesti, joihin sisältyy kestävyysliikuntaa (1 tunti 

15 minuuttia tai 2 tuntia 30 minuuttia fyysisestä kuormituksesta riippuen) sekä lihaskuntoa 

kohentavaa liikuntaa kahdesti viikossa (UKK -instituutti, Liikuntapiirakka).  

 

Kuntosaliasiakkaat käyttävät liikuntapalveluihin enemmän rahaa muihin kunto- ja 

kilpaurheilijoihin verrattuna, vaikka ajankäytöllisesti he eivät poikkea samassa suhteessa 

muista kunto- ja kilpaurheilijoista. Näin ollen heitä voidaankin pitää liikuntapalveluita 

tarjoavan yrityksen näkökulmasta potentiaalisena ja mielekkäänä asiakasryhmänä. Tässä 

määrin aineiston pohjana toimivia markkinatutkimuksen segmenttejä ja painostusta 

voidaan pitää ymmärrettävänä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen palveluiden 

tuotteistamisen näkökulmasta. 

 

Kuntosaliasiakkaiden asuinpaikkatietoja hyödynnettiin GIS- eli paikkatietoanalyysin 

muodossa. Asuinpaikan ja liikuntapaikan (kuntokeskuksen) välinen etäisyys määritettiin 

numeraalisena ja sille laskettiin avainlukuja. Keskimääräinen etäisyys kuljettuna matkana 

oli 7,18 kilometriä. Kuljettu matka kasvoi keskustaetäisyyden kasvaessa. Keskimääräisen 

etäisyyden ja liikuntapalvelun valintakriteerin läheisyys/sijainti välillä löydettiin 

negatiivinen korrelaatio. Toisin sanoen käytetyn liikuntapaikan etäisyyden kasvaessa 

liikuntapalvelun sijainnin merkitsevyys valintakriteerinä pienenee. 

 

5.2.3 Tutkimusasetelman haasteet ja tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen lähtöasetelma aiheutti rakenteellisia haasteita pro gradu -tutkielman 

kirjoittamiselle. Erityisesti aineistonkeruun metodiset valinnat ja markkinatutkimuksesta 

johtunut voimakas rajaus vaikuttavat tutkielman tulosten yleistettävyyteen. 

Markkinatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa sekä tavoittaa valmennus- ja 
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testauspalveluista kiinnostuneita kilpa- ja kuntourheilijoita.  Koska kyseessä oli markkina-

alueen kartoittaminen, ei tutkittavien pääjoukkoa ollut lähtökohtaisesti ennalta tiedossa. 

Tämän vuoksi aineistonkeruussa oli pyrkimyksenä kokonaistutkimus. Olemassa olevista 

resursseista johtuen tähän ei kuitenkaan päästy vaan aineistoa kerättiin 

markkinatutkimuksen asiakassegmenttien suunnassa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, 

muun muassa maantieteellinen peittävyys huomioon ottaen. Koska kyseessä ei ole 

sattumanvarainen otanta, niin yleistettävyys kärsii. Tämän vuoksi tutkielma onkin 

aineistolähtöinen tapaustutkimus ja näytteen tai otoksen sijaan puhutaan 

aineistotapauksista. 

 

Tämä ongelma on tiedostettu pro gradu -tutkielmaa aloittaessa. Markkinatutkimuksen 

aineisto on kuitenkin kerätty pitkälti toimeksiantajan toiveiden perusteella, mikä on yleistä 

markkinatutkimuksissa. Tutkimuksen luotettavuuden ja aineiston edustavuuden 

maksimoimiseksi aineistonkeruun vaiheet on pyritty kirjoittamaan auki mahdollisimman 

tarkasti. Aineiston vinoumaa (muuhun väestöön nähden) ei ole katsottu tarpeelliseksi 

oikaista, koska aineisto kuvaa hyvin paikallisia kunto- ja kilpaurheilijoita 

markkinatutkimuksen asiakassegmenteissä. Myös tuloksien analysoinnin jälkeen tehty 

reflektointi aiempiin tutkimuksiin vahvistaa tutkielman kuvaavuutta ja ennakkokäsityksiä 

kilpa- ja kuntourheilijoiden liikuntasuhteesta.  

 

 

5.2.4 Jatkotutkimusideat 

 

Tutkielman läpivieminen vahvisti kiinnostustani yleisesti liikuntasuunnittelullisen 

tutkimuksen tekemiseen. Aineistonkeruun ongelmien vuoksi olisi relevanttia kerätä uusi 

aineisto väestötietojärjestelmästä satunnaisotannalla ja tarkastella tutkielman tuloksia. 

Otantaa stratifioimalla alueellisesti voitaisiin ulottaa tutkimus kattamaan kansallisesti 

suomalaisia kunto- ja kilpaurheilijoita. Näistä jälkimmäistä ryhmää voitaisiin kattaa 

paremmin huomioimalla mukaan myös urheiluseuroissa liikkuvat joukkueurheilijat. 

Tällöin toki tutkittavien joukko laajenee ja resurssien tarve myös kasvaisi. 
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Syvempään ymmärrykseen päästäisiin myös tarkastelemalla jotain osa-aluetta tai 

kokonaisuutta yksityiskohtaisemmin. Esimerkiksi eri liikuntalajien välisien erojen 

selvittämiseksi olisi mielekästä kerätä laajempaa aineistoa taloudellisista ja 

ajankäytöllisistä näkökulmista. Jos tähän yhdistettäisiin paremmin paikkatietoanalyysi, niin 

voitaisiin tuottaa arvokasta dataa paikallisten liikuntapaikkojen käytöstä ja käyttäjistä. 

Tämä tieto olisi huomattavasti kokonaisvaltaisempaa kuin nykyiset kaupunkien 

liikuntapalveluiden suuntaa-antavat arviot liikuntapaikkojen käyttöasteesta. Jo pelkästään 

liikuntapaikkakulutuksen selvittäminen on osa-alue, jota kysytään vähemmän liikunnan 

taloudellisia vaikutuksia käsittelevissä tutkimuksissa (Suomi 2010, 115). 

 

Yleisesti ottaen koin maantieteellisten ulottuvuuksien olemassaolon tutkielmassa erittäin 

merkittävänä lisänä. Jatkoa ajatellen paikkatietoanalyysin tarkempi ja laajempi 

hyödyntäminen lisäisi mahdollisen jatkotutkimuksen syvyyttä ja toisi uudenlaisia tuloksia. 

Tällöin vastaajien osoitetietoa käyttäen saataisiin myös tarkempia lukuja toteutuneista 

reiteistä liikuntapaikoille. Nykyinen teknologia erinäisine mobiilisovelluksineen ja 

älyrannekkeineen mahdollistaisi hyvinkin tarkkojen paikkatietojen sekä muiden 

mittaustuloksien keräämisen. Esimerkiksi vastaajien liikuntaan käytettävän ajan arvion 

sijaan tulevaisuudessa lienee saatavilla objektiivisesti mitattuja aineistoja. 

 

Tutkielman merkityksellisyys ja tarpeellisuus tulee esiin sen käytännön soveltuvuudessa. 

Tieteellisen tutkimuksen tulosten konkreettinen hyödyntäminen on tavoite, jota on vaikea 

sivuuttaa kaupallistuneen liikunta-alan näkökulmasta. Lisäksi ”perustietoa” tuottavan 

tutkimuksen, kuten tässä tapauksessa markkinatilan kuvaamisella, voidaan nähdä olevan 

arvokas merkitys jatkotutkimuksien pohjaksi. Uusia näkökulmia soveltamalla voidaan 

pyrkiä tuottamaan täysin uudentyylistä tietoa. Esimerkiksi paikkatietoanalyysiä 

hyödyntämällä voidaan tuottaa kustannustehokkaasti mielekästä dataa paikallistason 

päättäjien tueksi digitalisaation hengessä.  
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7 LIITTEET 

 
LIITE 1. Organisaatioiden henkilöstömäärät. 

 

Yhteystyöorganisaatioiden henkilöstömäärä 

Organisaatio N 

Jyväskylän yliopisto (JY) 2684 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) 646 

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) 1100 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) 843 

yhteensä 5273 

 

 

Jyväskylän yliopiston sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstömäärät olivat 

saatavilla vuoden 2013 vuosikertomuksista. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen 

terveyskeskuksen sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin operatiivisen toimialueen 

henkilöstömäärät saatiin sähköpostitse organisaatiotahoilta. 

  



 

 

LIITE 2. Tarkempi jakauma vastauspaikoista. 

 

 

Vastauspaikka n ( %) 

Yhteistyöorganisaatiot 465 (37.2) 

Elixia, Seppälä 231 (18.5) 

Messut & Kestävyyskuntokoulu 215 (17.2) 

Yliopiston opiskelijat 75 (6.0) 

Killerin Liikuntakeskus 73 (5.8) 

Keski-Suomen Urheiluakatemia (KSURA) 73 (5.8) 

Kuntomaailma, Ahjokatu 54 (4.3) 

Palokan Kuntokeskus 28 (2.2) 

Hippoksen Maratonkerho  17 (1.4) 

Muut kuntosalit 12 (1.0) 

Voimaklubi 5 (0.4) 

Muut liikuntapaikat 3 (0.2) 

Yhteensä 1251 (100.0) 
 

 

  



 

 

LIITE 3. QR-koodit. 

 

QR-koodien paikat ja vastausmäärät 

Vastauspaikka n 

AaltoAlvari 1 

CrossFit Jyväskylä 0 

Elixia, Seppälä 0 

Hipposhalli 1 

Killerin Liikuntakeskus 0 

Kuntomaailma, Ahjokatu 0 

Kuokkalan Graniitti 0 

Liikuntakeskus Hutunki 0 

Liikuntatieteellisen kuntosali 0 

Monitoimitalo 0 

Muut kuntosalit 8 11 

Palokan Kuntokeskus 2 

SATS Jyväskylä 9 - 

Wellamo 1 

Voimaklubi 0 

Vastauksia yhteensä 16 

 

  

                                                 

 

8 Samaa QR-koodia käytettiin kolmessa kuntokeskuksessa: GoGo Express, Kuntokeskus Positive ja SuperFit. 

 

9 Ketjun yleisohjeistuksesta ja henkilömuutoksista johtuen QR-koodeja ei saatu SATS Jyväskylään esille. 



 

 

LIITE 4 (1). Kyselylomake. 

 

Huipputestausyksikkö - High Performance Lab 

 

Kuntourheilijakysely 

 

Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää keskisuomalaisten kilpa- ja kuntourheilijoiden liikuntapalvelusuhdetta 

sekä kartoittaa heidän kiinnostustaan liikunnan valmennus- ja testauspalveluihin. 

  

Kyseessä on markkinatutkimus, jota rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). 

Kysely on osa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan (JYU), Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

(JAMK) sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) yhteistä Huipputestausyksikkö -hanketta. 

  

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, ja sen vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman 

luottamuksellisesti. Kyselyn aineisto toimii Pro Gradu -työni pohjana. 

  

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Huipputestausyksikön kuntotesti sekä liikkuvuus- ja 

elastisuusmittaus. Osallistuaksesi arvontaan, täyttäkää yhteystietonne kyselyn lopussa olevaan osioon. 

  

Toivon että vastaisitte kyselyyn maanantaihin 23.12.2013 mennessä. 

  

Mikäli teillä on kysyttävää kyselystä tai Pro Gradu -työstä, löydätte yhteystietoni alta. 

  

  

yhteistyöstä kiittäen, 

  

Taneli Sopanen 

taneli.m.sopanen@student.jyu.fi 

+358 40 770 6161 

  

 
 
 
 
  

mailto:taneli.m.sopanen@student.jyu.fi


 

 

LIITE 4 (2). Kyselylomake. 

 

Taustatiedot  

 

1. Sukupuoli  

   Mies 
 

   Nainen 
 

 

 

 

2. Ikä  

   15-19 
 

   20-24 
 

   25-29 
 

   30-34 
 

   35-39 
 

   40-44 
 

   45-49 
 

   50-54 
 

   55-59 
 

   60-64 
 

   65 vuotta tai enemmän 
 

 

 

 

 

3. Postinumero  

 
 

 

4. Koulutusaste  

Valitkaa viimeisin suorittamanne koulutusaste. 
 

   Perusaste (peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu) 
 

   Toinen aste (ammattikoulu, lukio tai vain ylioppilas) 
 

   Alin korkea-aste (esim. teknikko tai sairaanhoitaja, ei-AMK) 
 

   Alempi korkeakouluaste (AMK tai kandidaatin tutkinto) 
 

   Ylempi korkeakouluaste (maisterin tutkinto) 
 

   Muu, mikä? _______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 4 (3). Kyselylomake. 

 

5. Vuositulot (€)  

Bruttotulot euromääräisenä. 
 

   – 9 999 
 

   10 000 – 19 999 
 

   20 000 – 29 999 
 

   30 000 – 39 999 
 

   40 000 – 49 999 
 

   50 000 – 69 999 
 

   70 000 – 99 999 
 

   100 000 – 
 

 

 

 

 

6. Mikä on pääasiallinen liikuntatarkoituksenne? * 

   Hyötyliikunta (esim. marjastus, pihatyöt, työmatkaliikunta) 
 

   Kuntoilutarkoitus________________________________ 
 

   Kilpailutarkoitus ________________________________ 
 

Mikäli valitsitte vaihtoehdon "kuntoilutarkoitus" tai "kilpailutarkoitus", kirjoittakaa avoimeen kenttään 

pääasialliset kuntoilumuodot / lajit. 
 

 

 

 

 

Liikuntasuhde  
 

 

 

7. Motivaatiotekijät  

Valitkaa alla esitetyistä vaihtoehdoista enintään kolme (3) teille tärkeintä syytä 
harrastaa liikuntaa ja asettakaa ne tärkeysjärjestykseen. 

 

 Tärkein 
Toiseksi 

tärkein 

Kolmanneksi 

tärkein 

Fyysinen terveys  
 

         

Henkinen hyvinvointi  
 

         

Kilpaileminen  
 

         

Kunnon kohottaminen  
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   



 

 

Laihtuminen / painonhallinta  
 

         

Liikunnan ilo  
 

         

Sosiaaliset suhteet  
 

         

Ulkonäkö  
 

         

Muu, 

mikä?  
________________________________ 

 

         
 

 

 

 

 

8. Kuinka monta tuntia käytätte keskimäärin kaikkeen liikuntaan viikossa matkat 

mukaan lukien?  

Liikunta voi pitää sisällään esimerkiksi hyötyliikunnan, työmatkat, omatoimisen harjoittelun, kilpailut, 
jne... 

 

   Alle kaksi tuntia 
 

   2 - 4 tuntia 
 

   5 - 7 tuntia 
 

   8 - 10 tuntia 
 

   yli 10 tuntia 
 

 

 

 

 

9. Kuinka monta tuntia käytätte keskimäärin tavoitteelliseen kuntourheiluun viikossa?  

Tavoitteellinen kuntourheilu voi pitää sisällään esimerkiksi ohjatun tai omatoimisen kestävyys- ja 
voimaharjoittelun, ottelut, kilpailut, jne... 

 

   Alle kaksi tuntia 
 

   2 - 4 tuntia 
 

   5 - 7 tuntia 
 

   8 - 10 tuntia 
 

   yli 10 tuntia 
 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 4 (5). Kyselylomake. 

 

 

10. Kuinka paljon käytätte keskimäärin rahaa liikuntapalveluihin kuukaudessa?  

Sisältäen esim. pääsy- toiminta-, ohjaus- ja kuukausimaksut. 
Ei sisällä matkoja, välineitä, vaatteita tai varusteita. 

 

   Alle 20 € 
 

   20 - 49 € 
 

   50 - 99 € 
 

   100 - 149 € 
 

   150 - 200 € 
 

   yli 200 € 
 

 

 

 

 

11. Oletteko kiinnostunut tämänhetkisen kuntonne testaamisesta? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

Mikäli vastasitte "En", voitte siirtyä suoraan kysymykseen 15. 
 

 

 

 

12. Minkälaisista palveluista olette kiinnostuneet?  

Voitte valita useamman vaihtoehdon. 
 

 Kestävyysvalmennus 
 

 Kestävyystestit 
 

 Voima-nopeusvalmennus 
 

 Voima-nopeustestit 
 

 Fysioterapia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 4 (6). Kyselylomake. 

 

 

13. Kuinka usein haluaisitte käyttää valmennus- ja testauspalveluita?  

 

Kerran 

viikossa tai 

useammin 

Muutaman 

kerran 

kuukaudessa  

(2-4 krt. / kk) 

Kerran 

kuukaudessa 

Muutaman kerran 

vuodessa (2-4 krt. / 

vuosi) 

Kerran 

vuodessa tai 

harvemmin 

Kestävyysvalmennus  
 

               

Kestävyystestit  
 

               

Voima-

nopeusvalmennus  
 

               

Voima-nopeustestit  
 

               

Fysioterapia  
 

               
 

 

 

 

14. Kuinka paljon olisitte valmis käyttämään rahaa valmennus- ja testauspalveluihin?  

Valmennuspalveluissa arvioikaa käytettävä rahasumma kuukautta kohden (€ / kk). 
 

 En lainkaan Alle 50 € 50 - 99 € 100 - 150 € Yli 150 € 

Kestävyysvalmennus (€ / kk)  
 

               

Kestävyystestit  
 

               

Voima-nopeusvalmennus (€ / kk)  
 

               

Voima-nopeustestit  
 

               

Fysioterapia  
 

               
 

 

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

LIITE 4 (7). Kyselylomake. 

 

15. Mitkä asiat ovat teille tärkeitä maksullisia liikuntapalveluita valittaessa?  

1= Ei lainkaan tärkeä... 4= Erittäin tärkeä 
 

 1 2 3 4 

Hinta  
 

            

Laatu (odotusarvo)  
 

            

Läheisyys / sijainti  
 

            

Koulutus / ammattitaso (palvelun tuottajien)  
 

            

Palveluasenne  
 

            

Saatavuus  
 

            
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    



 

 

LIITE 5. Kartta asuinaluejaottelusta postinumeron perusteella 10. 

 

 

 
 

  

                                                 
10 Purppuralla on merkitty alue ydinkeskustaksi nimetty kantakaupunki.  

 

Keltainen alue (punaiset ääriviivat) on 40-alkuinen (postinumero) kaupunkialue sisältäen myös hyvien 

kulkuyhteyksien päässä olevan Muuramen ja Säynätsalon.  

 

Aiempien rajauksien ulkopuolelle jäävä vaaleanvihreä alue on 41-alkuinen (postinumero) ”muu Jyväskylä”. 



 

 

LIITE 6. KSURA:n kyselylomakkeen lajivalinnat. 

 

 

6. Laji  

   Jääkiekko 
 

   Jalkapallo 
 

   Koripallo 
 

   Lentopallo 
 

   Salibandy 
 

   Pesäpallo 
 

   Muu joukkuepalloilu, mikä?________________________________ 
 

   Pikajuoksu 
 

   Kestävyysjuoksu 
 

   Hyppylajit (yu), mikä?________________________________ 
 

   Heittolajit (yu), mikä?________________________________ 
 

   Uinti 
 

   Telinevoimistelu 
 

   Suunnistus 
 

   Alppihiihto 
 

   Freestyle 
 

   Maastohiihto 
 

   Mäkihyppy 
 

   Kamppailulajit, mikä?________________________________ 
 

   Muu laji, mikä?________________________________ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 7 (1) 

 

 

Jyväskylän väestötilastot. 

 

 

Väestö muuttujina Alue, 5-vuotisikä -4, 5-9, , 100-, Vuosi ja Sukupuoli  

       

  

2013 

  

  

Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset 

Jyväskylä Ikäluokat yhteensä 134658 65806 68852 

 

15 - 19 7905 3901 4004 

 

20 - 24 13532 6644 6888 

 

25 - 29 11679 6023 5656 

 

30 - 34 9892 5221 4671 

 

35 - 39 8627 4473 4154 

 

40 - 44 7242 3735 3507 

 

45 - 49 7720 3842 3878 

 

50 - 54 8534 4200 4334 

 

55 - 59 8012 3850 4162 

 

60 - 64 8221 3876 4345 

 

65 - 69 7445 3438 4007 

     

     

(http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/kas.html TARGET=_blank) Käsitteet ja määritelmät  

    

(http://tilastokeskus.fi/meta/til/vaerak.html TARGET=_blank) Tilaston kuvaus  

    

(http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/laa.html TARGET=_blank) Laatuselosteet  

    

      

Tilastossa käytetään 1.1.2015 aluejakoa koko aikasarjassa.    

  

Alueliitoskuntien tiedot yhdistetty.  

 

 

  



 

 

LIITE 7 (2) 

 

15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, kunnan, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan muuttujina 

Vuosi, Alue 2014, Koulutusaste, Ikä ja Tiedot   

       

2013 

  

Molemmat sukupuolet Miehet Naiset 

Jyväskylä Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 15-19 6469 3270 3199 

  

20-24 1710 968 742 

  

25-29 1204 714 490 

  

30-34 958 618 340 

  

35-39 777 510 267 

  

40-44 697 467 230 

  

45-49 687 439 248 

  

50-54 856 545 311 

  

55-59 1249 675 574 

  

60-64 1843 941 902 

  

65-69 2477 1185 1292 

  

Yhteensä 18927 10332 8595 

 

Tutkinnon suorittaneita yhteensä 15-19 1436 631 805 

  

20-24 11822 5676 6146 

  

25-29 10475 5309 5166 

  

30-34 8934 4603 4331 

  

35-39 7850 3963 3887 

  

40-44 6545 3268 3277 

  

45-49 7033 3403 3630 

  

50-54 7678 3655 4023 

  

55-59 6763 3175 3588 

  

60-64 6378 2935 3443 

  

65-69 4968 2253 2715 

  

Yhteensä 79882 38871 41011 

 

Keskiaste 15-19 1427 627 800 

  

20-24 10801 5407 5394 

  

25-29 5953 3442 2511 

  

30-34 4205 2488 1717 

  

35-39 3254 1933 1321 

  

40-44 2678 1584 1094 

  

45-49 3137 1746 1391 

  

50-54 3630 1955 1675 

  

55-59 3387 1678 1709 

  

60-64 3350 1569 1781 

  

65-69 2485 1053 1432 

  

Yhteensä 44307 23482 20825 

 

Alin korkea-aste 15-19 7 4 3 

  

20-24 37 20 17 

  

25-29 29 14 15 

  

30-34 49 31 18 

  

35-39 666 258 408 

  

40-44 1208 473 735 

  

45-49 1611 607 1004 

  

50-54 1803 652 1151 

  

55-59 1587 573 1014 

  

60-64 1494 545 949 

  

65-69 1205 489 716 



 

 

  

Yhteensä 9696 3666 6030 

 

Alempi korkeakouluaste 15-19 2 0 2 

  

20-24 923 235 688 

  

25-29 3207 1366 1841 

  

30-34 2674 1208 1466 

  

35-39 1956 968 988 

  

40-44 1075 562 513 

  

45-49 814 391 423 

  

50-54 784 434 350 

  

55-59 713 395 318 

  

60-64 618 350 268 

  

65-69 541 301 240 

  

Yhteensä 13307 6210 7097 

 

Ylempi korkeakouluaste 15-19 0 0 0 

  

20-24 61 14 47 

  

25-29 1262 469 793 

  

30-34 1843 787 1056 

  

35-39 1728 684 1044 

  

40-44 1371 546 825 

  

45-49 1250 539 711 

  

50-54 1242 493 749 

  

55-59 878 421 457 

  

60-64 725 354 371 

  

65-69 598 321 277 

  

Yhteensä 10958 4628 6330 

 

Tutkijakoulutusaste 15-19 0 0 0 

  

20-24 0 0 0 

  

25-29 24 18 6 

  

30-34 163 89 74 

  

35-39 246 120 126 

  

40-44 213 103 110 

  

45-49 221 120 101 

  

50-54 219 121 98 

  

55-59 198 108 90 

  

60-64 191 117 74 

  

65-69 139 89 50 

  

Yhteensä 1614 885 729 

       

 

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin.     

    

        

(http://tilastokeskus.fi/meta/til/vkour.html TARGET=_blank) Kuvaus   

     

(http://tilastokeskus.fi/til/kjarj/kas.html TARGET=_blank) Käsitteet ja määritelmät  

      

(http://tilastokeskus.fi/til/kjarj/laa.html TARGET=_blank)  Laatuseloste 

  



 

 

LIITE 7 (3) 

 

Väestö muuttujina Alue, 5-vuotisikä -4, 5-9, 100-, Vuosi ja Sukupuoli 

       

 

  2013   

  Sukupuolet 
yhteensä 

Miehet Naiset 

Jyväskylä Ikäluokat yhteensä 134658 65806 68852 

 15 - 19 7905 3901 4004 

 20 - 24 13532 6644 6888 

 25 - 29 11679 6023 5656 

 30 - 34 9892 5221 4671 

 35 - 39 8627 4473 4154 

 40 - 44 7242 3735 3507 

 45 - 49 7720 3842 3878 

 50 - 54 8534 4200 4334 

 55 - 59 8012 3850 4162 

 60 - 64 8221 3876 4345 

 65 - 69 7445 3438 4007 

 

     

 

(http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/kas.html TARGET=_blank) Käsitteet ja määritelmät  

   

(http://tilastokeskus.fi/meta/til/vaerak.html TARGET=_blank) Tilaston kuvaus  

    

(http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/laa.html TARGET=_blank) Laatuselosteet  

   

      

Tilastossa käytetään 1.1.2015 aluejakoa koko aikasarjassa.   

Alueliitoskuntien tiedot yhdistetty.   



 

 

LIITE 8 

 

Laji tai liikuntamuoto -taulukko kokonaisuudessaan 

Laji tai liikuntamuoto n ( %)  %-osuus 

Kuntosali 496 (39.9) 19,5  % 

Juoksulenkkeily 433 (34.6) 17,1  % 

Kuntokoulu / jumpat 378 (30.2) 14,9  % 

Hiihto 265 (21.2) 10,4  % 

Pyöräily 177 (14.1) 7,0  % 

Kävelylenkkeily 110 (8.8) 4,3  % 

Uinti 76 (6.1) 3,0  % 

Salibandy 53 (4.2) 2,1  % 

Tanssi 48 (3.8) 1,9  % 

Maraton / triathlon / muut kestävyyslajit 43 (3.4) 1,7  % 

Kehonhallinta / kehonhuoltotunnit 41 (3.3) 1,6  % 

Yleisurheilu 38 (3.0) 1,5  % 

Sauvakävely 34 (2.7) 1,3  % 

Suunnistus 31 (2.5) 1,2  % 

Jääkiekko 24 (1.9) 0,9  % 

Ratsastus 23 (1.8) 0,9  % 

Jalkapallo 21 (1.7) 0,8  % 

Sulkapallo 20 (1.6) 0,8  % 

Kehonrakennus / voimannosto / fitness 20 (1.6) 0,8  % 

Crossfit 19 (1.5) 0,7  % 

Kamppailulajit 18 (1.4) 0,7  % 

Rullaluistelu 14 (1.1) 0,6  % 

Muut vesilajit 14 (1.1) 0,6  % 

Golf 13 (1.0) 0,5  % 

Lentopallo 13 (1.0) 0,5  % 

Yleisesti palloilulajit 12 (1.0) 0,5  % 

Laskettelu / lumilautailu 12 (1.0) 0,5  % 

Tennis 11 (0.9) 0,4  % 

Voimistelu 10 (0.8) 0,4  % 

Hyötyliikunta 10 (0.8) 0,4  % 

Ulkoilu / retkeily 10 (0.8) 0,4  % 

Soutu / melonta 9 (0.7) 0,4  % 

Luistelu 8 (0.6) 0,3  % 

Muut 6 (0.5) 0,2  % 

Pesäpallo 5 (0.4) 0,2  % 

Rugby / amerikkalainen jalkapallo 5 (0.4) 0,2  % 

Ringette 4 (0.3) 0,2  % 

Koripallo 3 (0.2) 0,1  % 

Kiipeily 3 (0.2) 0,1  % 

Frisbeelajit 3 (0.2) 0,1  % 

Kaukalopallo 2 (0.2) 0,1  % 

Lacrosse 2 (0.2) 0,1  % 

Taitoluistelu 1 (0.1) 0,0  % 

Yhteensä 2538 (202.9) 100,0  % 



 

 

LIITE 9 

 
Lajien ja liikuntamuotojen teemoittelu avainsanoin 

Laji / liikuntamuoto Avainsanat 

Kuntosali kuntosali, punttisali, voimaharjoittelu, painoharjoittelu 

Kuntokoulu / jumpat aerobic, bodypump, bodycombat, core, cycling, jumpat, 

jumppa, kahvakuula, keppijumppa, kuntoliikunta, 

kuntopiiri, lihaskunto, ohjatut, power, rasvanpoltto, 

ryhmäliikunta, spinning, step, sykeliikunta, xycling, zumba 

Juoksulenkkeily juoksu, hölkkä, lenkkeily, track races, race running 

Kävelylenkkeily kävely 

Sauvakävely sauvakävely 

Hiihto hiihto 

Pyöräily pyöräily 

Rullaluistelu rullaluistelu 

Luistelu luistelu 

Jalkapallo jalkapallo, futsal 

Jääkiekko jääkiekko 

Koripallo koripallo 

Pesäpallo pesäpallo 

Ratsastus ratsastus 

Golf golf 

Salibandy salibandy, sähly 

Taitoluistelu muodostelmaluistelu, taitoluistelu 

Tanssi tanssi, kilpacheerleading 

Uinti uinti 

Voimistelu voimistelu 

Yleisurheilu yleisurheilu 

Yleisesti palloilulajit pallopelit, palloilulajit, palloilu, pöytätennis, squash, 

vesipallo 

Lentopallo lentopallo, beachvolley 

Sulkapallo sulkapallo 

Tennis tennis 

Suunnistus suunnistus 

Maraton / triathlon / muut kestävyyslajit maraton, triathlon, kestävyysjuoksu, kestävyyslajit, 

kestävyysliikunta, seikkailu-urheilu, ultramatkat 

Kehonhallinta / kehonhuoltotunnit jooga, pilates, kehonhallinta, kehonhuolto, venyttely 

Kehonrakennus / voimannosto / fitness kehonrakennus, voimanosto, painonnosto, fitness 

Crossfit crossfit, leuanveto, crosstraining 

Kamppailulajit judo, paini, capoeira, vapaaottelu, iaido, potkunyrkkeily, 

brassijujutsu, nyrkkeily, taekwondo, lukkopaini, 

kamppailulajit 

Laskettelu / lumilautailu laskettelu, lumilautailu 

Hyötyliikunta hyötyliikunta, työmatkaliikunta 

Soutu / melonta soutu, melonta 

Ulkoilu / retkeily ulkoilu, retkeily, vaellus, marjastus, metsästys, 

luontovaellukset, patikointi 

Kiipeily kiipeily 

Frisbeelajit ultimate, frisbeegolf 

Rugby / amerikkalainen jalkapallo amerikkalainen jalkapallo, rugby 

Ringette ringette 

Kaukalopallo kaukalopallo 

Lacrosse lacrosse 

Muut vesilajit vesijuoksu, vesilajit, vesiliikunta 

 

 



 

 

LIITE 10 (1) 

Lajimuotojen suosio ikäryhmittäin. 
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LIITE 10 (2) 
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LIITE 10 (3) 
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LIITE 10 (4) 
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LIITE 11 

 

Miesten lajimuodot suuruusjärjestyksessä ja eroavaisuus prosenttiyksikköinä naisiin 

Lajimuoto n (%) erotus 

Juoksulenkkeily 116 (35.6) +1,0 

Kuntosali 108 (33.1) -9,1 

Hiihto 80 (24.5) +4,5 

Pyöräily 53 (16.3) +2,9 

Muut kestävyyslajit 48 (14.7) +11,0 

Mailapelit 47 (14.4) +9,8 

Jumppa 34 (10.4) -30,3 

Muu palloilu 27 (8.3) +5,5 

Voimailu 25 (7.7) +4,5 

Uinti ja muut vesilajit 22 (6.7) -0,5 

Jääpelit 21 (6.4) +5,4 

Kävely 18 (5.5) -7,9 

Yleisurheilu 15 (4.6) +2,1 

Ulkoilu ja muu hyötyliikunta 10 (3.1) +0,1 

Välinelajit 8 (2.5) -2,5 

Tanssi 2 (0.6) -4,4 

Yhteensä 634 (194.4) 

  

  

Naisten lajimuodot suuruusjärjestyksessä ja eroavaisuus prosenttiyksikköinä miehiin 

Lajimuoto n (%) erotus 

Kuntosali 388 (42.2) +9,1 

Jumppa 374 (40.7) +30,3 

Juoksulenkkeily 316 (34.6) -1,0 

Hiihto 184 (20.0) -4,5 

Pyöräily 123 (13.4) -2,9 

Kävely 123 (13.4) +7,9 

Uinti ja muut vesilajit 66 (7.2) +0,5 

Tanssi 46 (5.0) +4,4 

Välinelajit 46 (5.0) +2,5 

Mailapelit 42 (4.6) -9,8 

Muut kestävyyslajit 34 (3.7) -11,0 

Voimailu 29 (3.2) -4,5 

Ulkoilu ja muu hyötyliikunta 28 (3.0) -0,1 

Muu palloilu 26 (2.8) -5,5 

Yleisurheilu 23 (2.5) -2,1 

Jääpelit 9 (1.0) -5,4 

Yhteensä 1857 (202.3) 

   



 

 

LIITE 12. Liikuntapalveluiden valintakriteerien tärkeysjärjestys ikäryhmittäin. 

 

Ikä N Laatu  Palvelu-

asenne 

Saatavuus Läheisyys 

/ sijainti 

Hinta Palvelun-

tuottajien 

koulutus ja 

ammattitaso 

15-19 20 1. 2. 5. 5. 3. 4. 

20-24 156 1. 2. 2. 5. 4. 6. 

25-29 207 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

30-34 186 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

35-39 140 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

40-44 130 1. 2. 3. 5. 4. 6. 

45-49 144 1. 2. 3. 6. 4. 5. 

50-54 116 1. 3. 2. 4. 6. 5. 

55-59 89 1. 2. 4. 3. 6. 5. 

60-64 52 3. 2. 4. 6. 5. 1. 

65- 5 3. 1. 1. 6. 5. 3. 

Yht. 1245 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 
 



 

 

LIITE 13 (1) 

 
 

Yksisuuntainen varianssianalyysi (ANOVA) valintakriteeri hinnan ja vastaajien 

vuositulojen välillä. 

 

Valintakriteerit_Hinta 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

- 9 999 175 3.23 .805 .061 3.11 3.35 1 4 
10 000 - 19 999 113 3.29 .776 .073 3.15 3.44 1 4 
20 000 – 29 999 256 3.25 .766 .048 3.15 3.34 1 4 
30 000 – 39 999 324 3.23 .799 .044 3.15 3.32 1 4 
40 000 – 49 999 159 3.03 .856 .068 2.89 3.16 1 4 
50 000 – 69 999 91 2.96 .729 .076 2.80 3.11 1 4 
70 000 - 99 999 53 2.75 .806 .111 2.53 2.98 1 4 
100 000 - 30 2.77 .774 .141 2.48 3.06 1 4 
Total 1201 3.16 .805 .023 3.11 3.21 1 4 

 

 
Test of Homogeneity of Variances 

 
Valintakriteerit_Hinta 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1.170 7 1193 .317 

 

 
ANOVA 

Valintakriteerit_Hinta 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 26.515 7 3.788 6.019 .000 

Within Groups 750.790 1193 .629   
Total 777.306 1200    

 



 

 

LIITE 13 (2) 

 

Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Valintakriteerit_Hinta  
Tukey HSD 
(I) Vuositulot (J) Vuositulot Mean 

Difference (I-
J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

- 9 999 

10 000 - 19 999 -.063 .096 .998 -.35 .23 

20 000 – 29 999 -.018 .078 1.000 -.25 .22 

30 000 – 39 999 -.006 .074 1.000 -.23 .22 

40 000 – 49 999 .203 .087 .273 -.06 .47 

50 000 – 69 999 .273 .103 .137 -.04 .58 

70 000 - 99 999 .474* .124 .004 .10 .85 

100 000 - .462 .157 .065 -.01 .94 

10 000 - 19 999 

- 9 999 .063 .096 .998 -.23 .35 
20 000 – 29 999 .046 .090 1.000 -.23 .32 
30 000 – 39 999 .057 .087 .998 -.21 .32 
40 000 – 49 999 .267 .098 .113 -.03 .56 
50 000 – 69 999 .336 .112 .054 .00 .68 
70 000 - 99 999 .537* .132 .001 .14 .94 
100 000 - .525* .163 .028 .03 1.02 

20 000 – 29 999 

- 9 999 .018 .078 1.000 -.22 .25 
10 000 - 19 999 -.046 .090 1.000 -.32 .23 
30 000 – 39 999 .012 .066 1.000 -.19 .21 
40 000 – 49 999 .221 .080 .107 -.02 .46 
50 000 – 69 999 .290 .097 .056 .00 .58 
70 000 - 99 999 .491* .120 .001 .13 .85 
100 000 - .479* .153 .038 .01 .94 

30 000 – 39 999 

- 9 999 .006 .074 1.000 -.22 .23 
10 000 - 19 999 -.057 .087 .998 -.32 .21 
20 000 – 29 999 -.012 .066 1.000 -.21 .19 
40 000 – 49 999 .209 .077 .116 -.02 .44 
50 000 – 69 999 .279 .094 .062 -.01 .56 
70 000 - 99 999 .480* .118 .001 .12 .84 
100 000 - .468* .151 .043 .01 .93 

40 000 – 49 999 

- 9 999 -.203 .087 .273 -.47 .06 
10 000 - 19 999 -.267 .098 .113 -.56 .03 
20 000 – 29 999 -.221 .080 .107 -.46 .02 
30 000 – 39 999 -.209 .077 .116 -.44 .02 
50 000 – 69 999 .069 .104 .998 -.25 .39 
70 000 - 99 999 .270 .126 .384 -.11 .65 
100 000 - .258 .158 .728 -.22 .74 

50 000 – 69 999 

- 9 999 -.273 .103 .137 -.58 .04 
10 000 - 19 999 -.336 .112 .054 -.68 .00 
20 000 – 29 999 -.290 .097 .056 -.58 .00 
30 000 – 39 999 -.279 .094 .062 -.56 .01 
40 000 – 49 999 -.069 .104 .998 -.39 .25 
70 000 - 99 999 .201 .137 .824 -.21 .62 
100 000 - .189 .167 .949 -.32 .70 

70 000 - 99 999 

- 9 999 -.474* .124 .004 -.85 -.10 
10 000 - 19 999 -.537* .132 .001 -.94 -.14 
20 000 – 29 999 -.491* .120 .001 -.85 -.13 
30 000 – 39 999 -.480* .118 .001 -.84 -.12 
40 000 – 49 999 -.270 .126 .384 -.65 .11 
50 000 – 69 999 -.201 .137 .824 -.62 .21 
100 000 - -.012 .181 1.000 -.56 .54 

100 000 - 

- 9 999 -.462 .157 .065 -.94 .01 

10 000 - 19 999 -.525* .163 .028 -1.02 -.03 

20 000 – 29 999 -.479* .153 .038 -.94 -.01 

30 000 – 39 999 -.468* .151 .043 -.93 -.01 

40 000 – 49 999 -.258 .158 .728 -.74 .22 

50 000 – 69 999 -.189 .167 .949 -.70 .32 

70 000 - 99 999 .012 .181 1.000 -.54 .56 

 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 



 

 

LIITE 14. Kuntosaliasiakkaiden demografiset taustatekijät. 

 
Sukupuoli 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Mies 83 21,5 21,6 21,6 

Nainen 301 78,0 78,4 100,0 

Total 384 99,5 100,0  
Missing System 2 ,5   
Total 386 100,0   

 
Ikä 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

15-19 9 2,3 2,3 2,3 

20-24 51 13,2 13,2 15,6 

25-29 75 19,4 19,5 35,1 

30-34 62 16,1 16,1 51,2 

35-39 51 13,2 13,2 64,4 

40-44 40 10,4 10,4 74,8 

45-49 37 9,6 9,6 84,4 

50-54 28 7,3 7,3 91,7 

55-59 20 5,2 5,2 96,9 

60-64 12 3,1 3,1 100,0 

Total 385 99,7 100,0  
Missing System 1 ,3   
Total 386 100,0   

 
Koulutusaste 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Perusaste 10 2,6 2,6 2,6 

Toinen aste 125 32,4 32,6 35,2 

Alin korkea-aste 47 12,2 12,3 47,5 

Alempi korkeakouluaste 116 30,1 30,3 77,8 

Ylempi korkeakouluaste 85 22,0 22,2 100,0 

Total 383 99,2 100,0  
Missing System 3 ,8   
Total 386 100,0   

 
Vuositulot 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

- 9 999 35 9,1 9,3 9,3 

10 000 - 19 999 46 11,9 12,2 21,4 

20 000 – 29 999 103 26,7 27,2 48,7 

30 000 – 39 999 101 26,2 26,7 75,4 

40 000 – 49 999 52 13,5 13,8 89,2 

50 000 – 69 999 23 6,0 6,1 95,2 

70 000 - 99 999 13 3,4 3,4 98,7 

100 000 - 5 1,3 1,3 100,0 

Total 378 97,9 100,0  
Missing System 8 2,1   
Total 386 100,0   

 

 



 

 

LIITE 15. Kartta liikuntapaikkojen ja asiakkaiden keskimääräisestä etäisyydestä. 

 

 

 

 

ELIXIA Seppälä  r=7,78 km 

Kuntomaailma Ahjokatu  r=5,63 km  

Killerin Liikuntakeskus  r=6,44 km 

Palokan Kuntokeskus  r=7,12 km  



 

 

LIITE 16. Esimerkki saatekirjeestä. 

 
Hei,  
 
Opiskelen Jyväskylän yliopistolla liikunnan yhteiskuntatieteitä, ja tämän kysely toimii Pro Gradu -
työni aineistona. Kyselyn tavoitteena on selvittää keskisuomalaisten kilpa- ja kuntourheilijoiden 
liikuntapalvelusuhdetta sekä kartoittaa heidän kiinnostustaan liikunnan valmennus- ja 
testauspalveluihin. 
 

LINKKI KYSELYYN: https://www.webropolsurveys.com/S/AA3F092199578DB7.par 
 
 
Kyseessä on markkinatutkimus, jota rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Kysely 
on osa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan (JYU), Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun (JAMK) sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) yhteistä 
Huipputestausyksikkö -hanketta. 
 
 
Lisätietoja hankkeesta: http://www.kihu.fi/huippulabra/sivusto/huipputestausyksikko/  
 
 
Kyselyllä pyritään tavoittamaan keskisuomalaisia kilpa- ja kuntourheilijoita mahdollisimman laajasti. 
Sähköpostitse lähetetyt pyynnöt on toimitettu yrityksenne tai yhdistyksenne yhteyshenkilön kautta 
eikä sähköpostiosoitteita tai muita yhteystietoja ole tallennettu. 
 
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Osallistumalla voit vaikuttaa palveluprosessin 
kehittämiseen, joka takaa turvallisen, laadukkaan, tuloksekkaan ja yksilölliset tekijät huomioon 
ottavan palvelun kunnon kehittämisestä kiinnostuneille kuntoilijoille tai urheilijoille. 
 
Vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimusaineistoa käytetään 
vain aihetta koskevassa tieteellisessä tutkimuksessa. Tuloksista raportoidaan Taneli Sopasen Pro 
Gradu -työssä. Työn ohjaajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori Aila Ahonen sekä 
Jyväskylän yliopiston liikuntasuunnittelun professori Kimmo Suomi. 
 
Vastanneiden kesken arvotaan Huipputestausyksikön kuntotesti sekä liikkuvuus- ja 
elastisuusmittaus. Osallistuaksesi arvontaan, täyttäkää yhteystietonne kyselyn lopussa olevaan 
osioon. 
 
Toivon että vastaisitte kyselyyn tiistaihin 17.12.2013 mennessä. 
Mikäli teillä on kysyttävää kyselystä tai Pro Gradu -työstä, löydätte yhteystietoni alta. 
 
 
yhteistyöstä kiittäen, 
 
 
 
Taneli Sopanen 
 
taneli.m.sopanen@student.jyu.fi 
 
+358 40 770 6161 
 
 

LINKKI KYSELYYN: https://www.webropolsurveys.com/S/AA3F092199578DB7.par 
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