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TIIVISTELMÄ 

Honkonen, E. 2018. Lapsuuden kilpaurheilun, ohjatun ja omatoimisen liikunnan yhteys keski-

iän liikunta-aktiivisuuteen naisilla. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, 

Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma, 45 s., (1 liite).  

Liikkumattomuus on maailmanlaajuinen ongelma, joka lisää sairastumisriskiä. Lasten liikunta-

aktiivisuus vähenee selvästi iän myötä, mutta pysyy suurempana niillä, jotka ovat 

lapsuudessaan olleet liikunnallisesti aktiivisempia. Lapsuuden kilpaurheilun ja muun liikunnan 

eroja suhteessa keski-iän liikunta-aktiivisuuteen on tutkittu vain vähän.  

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää ennustaako lapsuusajan kilpaurheilu 

suurempaa keski-iän liikunta-aktiivisuutta kuin lapsuusajan ohjattu tai itsenäinen liikunnan 

harrastaminen. Tutkielmassa käytettiin Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky -tutkimuksen 

aineistoa. Tutkittavat olivat 47–55 -vuotiaita naisia (n=1393). Heidän lapsuuden liikunta-

aktiivisuuttaan arvioitiin retrospektiivisesti kysymällä, minkälaista säännöllistä liikuntaa (ei 

liikuntaharrastusta, itsenäistä liikuntaa, kilpaurheilua tai ohjattua liikuntaa) he olivat 

harrastaneet 7–12, 13–16 ja 17–19 –vuotiaana. Keski-iän liikunta-aktiivisuuden tasoa tutkittiin 

7–portaisella mittarilla, jonka perusteella tutkittavat luokiteltiin aktiivisiin ja inaktiivisiin. 

Lapsuusajan liikunnan yhteyttä keski-iän liikunta-aktiivisuuteen tarkasteltiin χ2 – testillä ja 

logistisella regressioanalyysillä.  

Tutkittavista 8–14 % oli harrastanut kilpaurheilua 13–19-vuotiaana. Heistä 71–72 % oli 

fyysisesti aktiivisia keski-iässä. Kilpaurheilu 13–16- (p=0.017) ja 17–19- (p=0.045) vuotiaana 

sekä ohjattu (p=0.001) ja omatoiminen (p=0.001) liikunta 17–19 -vuotiaana ennustivat 

korkeampaa liikunta-aktiivisuutta keski-iässä. Tilastollisesti merkitsevä yhteys 17–19 -

vuotiaiden kilpaurheilun ja keski-iän liikunta-aktiivisuuden välillä hävisi (p=0.067), kun malli 

vakioitiin koulutuksella ja parisuhteella. Muissa malleissa yhteydet säilyivät merkitsevinä.    

Kilpaurheilu, ohjattu ja omatoiminen liikunta varhaisnuoruudessa näyttävät olevan yhteydessä 

keski-iän liikunta-aktiivisuuteen. On mahdollista, että varhaisnuorten identiteetti liikunnan 

suhteen on osin muotoutunut pysyväksi ja siten ennustaa aikuisiän liikunta-aktiivisuutta. 

Kilpaurheilun yhteys keski-iän liikunta-aktiivisuuteen saattaa selittyä valikoitumisella, 

tavoitteellisemmalla harjoittelulla ja positiivisilla liikuntakokemuksilla. Liikunnan säilyminen 

murrosikään asti on merkittävä tekijä liikunnallisen elämäntavan synnyssä. Vaikka tilastollista 

yhteyttä kaikkien lapsuuden ikäryhmien ja keski-iän liikunta-aktiivisuuden välillä ei havaittu, 

tulisi lapsia ja nuoria kannustaa liikunnan pariin. Lisäksi tulisi huolehtia, että positiiviset 

liikuntakokemukset auttavat mahdollisimman monia saavuttamaan liikunnallisen elämäntavan.  

Asiasanat: liikunta-aktiivisuus, lapsuusajan liikunta, keski-iän liikunta, kilpaurheilu, ohjattu 

liikunta, omatoiminen liikunta.  



 

 

 

ABSTRACT 

Honkonen, E. 2018. Does childhood competitive, organized or independent sport to middle-age 

physical activity predict leisure-time physical activity in middle-aged women? Faculty of Sport 

and Health Sciences, University of Jyväskylä, Gerontology and public health, Master’s thesis, 

45 p. 1 appendix. 

Inactivity is a major problem all around the world as it increases risk for multiple diseases. 

Children’s physical activity decreases with age. In adulthood level of leisure-time physical 

activity is higher among those who have been more active in their childhood. Only few papers 

have been published about differences between childhood competitive sport and other sport in 

association to middle-aged physical activity. 

The purpose of this study was to investigate if childhood competitive sport predicts higher 

physical activity in middle age than childhood organized or independent sport. This study based 

on the data from Estrogenic Regulation of Muscle Apoptosis -study. Participants were 47–55 

years old women (n=1393). Their childhood physical activity was estimated retrospectively 

with a questionnaire: what kind of sport (no sport, independent sport, competitive sport or 

organized sport) they have done during 7–12, 13–16 and 17–19 years of age. Leisure-time 

physical activity in middle-age was estimated with 7-level scale. Answers were reclassified 

based to actives and inactives. Association between childhood’s physical activity and middle-

age physical activity were analysed with χ2-test and logistic regression analysis.  

8–14 % of the participants had participated competitive sport between 13 and 19 years of age. 

71–72 % of them were physically active in middle-age. Competitive sports during 13–16 

(p=0.17) and 17–19 (p=0.045) years of age and organized (p=0.001) and independent (p=0.001) 

sport during 17–19 of age predicted leisure-time physical activity in middle-age. Association 

between competitive sport during 17–19 years of age and middle-aged physical activity 

disappeared (p=0.067) after adjusting the model with education and marital status. In other 

model’s associations remained significant after adjustments.  

Competitive, organized and independent sport in early youth seems to be associated with 

physical activity in middle-age. Person’s adaptation of sporty lifestyle in their early youth may 

lead to continuing activity in adulthood. The association between competitive sport and middle-

aged physical activity may be explained by selection, target-oriented training and positive 

experiences in sport. It is important to remember that physical activity in all ages is good for 

health. Children and youth should be encouraged take part in sports and taken care that positive 

experiences of sport will help most of children to achieve physically active lifestyle.  

Key words: Physical activity, childhood physical activity, middle-aged physical activity, 

competitive sport, organized sport, independent sport.  
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1 JOHDANTO 

Maailman terveysjärjestö, WHO:n (2009) mukaan liikkumattomuus on neljänneksi suurin 

kuolleisuutta aiheuttava tekijä. Riittämätön liikunta-aktiivisuus voi altistaa useille eri 

sairauksille tai terveysongelmille kuten rintasyövälle, paksusuolen syövälle, diabetekselle, 

sydämen verenkiertohäiriöille sekä iskeemiselle halvaukselle (Kyu ym. 2016). Liian vähäinen 

liikunta-aktiivisuus voi aiheuttaa myös ylipainoa, mikäli energiansaanti on liian suurta 

kulutukseen nähden (Mustajoki 2017). Ylipaino puolestaan lisää riskiä muun muassa sydän- ja 

verisuonisairauksiin, 2-tyypin diabetekseen, tiettyihin syöpiin, halvaukseen ja uniapneaan (Guh 

ym. 2009).  

Riittämättömästä liikunta-aktiivisuudesta johtuva ylipaino ja sen liitännäissairaudet 

kuormittavat huomattavasti terveydenhuoltoa ja aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä 

kustannuksia (THL 2011). Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 (2011) -julkaisun 

mukaan suomalaisista lapsista lähes puolet liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, nuorista 

enää vain kolmannes. Työikäisistä puolestaan vain reilu kymmenesosa liikkuu 

liikuntasuositusten mukaisesti (Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010, 2011).   

Lasten liikunta-aktiivisuus vähenee selkeästi iän myötä (Telama & Yang 2000). Liikunnallisen 

elämäntavan omaksuminen osaksi jokapäiväistä arkea on todennäköisempää niillä, jotka ovat 

lapsuudessa harrastaneet ohjattua tai omatoimista liikuntaa (Perkins ym. 2004; Telama ym. 

2005). Tämän vuoksi tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota lasten ja nuorten liikkumiseen.  

Tutkimuksia lapsuuden aikaisesta kilpaurheilun yhteydestä myöhempään liikunta-

aktiivisuuteen on verrattain vähän, mutta näyttäisi siltä, että lapsuuden aikainen 

kilpaurheilutausta lisää aikuisiän liikunta-aktiivisuutta (Telama 2006). Aiemmissa 

tutkimuksissa ei yleensä ole verrattu kilpaurheilun ja muun vapaa-ajan liikunnan yhteyksiä 

liikunta-aktiivisuuden jatkuvuuteen keski-iässä suomalaisella väestöllä. 

Liikunnallisen elämäntavan ylläpitäminen läpi elämän on tärkeää. Eri elämänvaiheissa 

liikunnalla voidaan vaikuttaa positiivisesti terveyteen ja jaksamiseen. Naisilla vaihdevuosista 
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johtuvat muutokset vähentävät muun muassa lihasmassaa (Rolland ym. 2007) ja heikentävät 

luustoa (Käypä hoito -suositukset 2015). Näitä muutoksia voidaan ehkäistä liikunnan avulla 

(Daley ym. 2007; Chahal ym. 2014; Hojan ym. 2014). Vaihdevuosista johtuvat muutokset ovat 

hyvin samantapaisia riittämättömästä liikunnasta aiheutuvien ongelmien kanssa, ja liikunnalla 

voidaan mahdollisesti vaikuttaa positiivisesti kyseisiin ongelmiin.  

Liikunta-aktiivisuuden määrä näyttää vähenevän iän myötä (Suomalaisten fyysinen aktiivisuus 

ja kunto 2010, 2011). Sekä yksilön että yhteiskunnan vuoksi on tärkeää selvittää, onko lapsuus- 

ja nuoruusiän liikunta-aktiivisuus yhteydessä keski-iän liikunta-aktiivisuuteen ja vaikuttaako 

kilpaurheilu vai ei-kilpailullinen liikunnan harrastaminen todennäköisyyteen pysyä 

liikunnallisesti aktiivisena aikuisiässä. Tämän pro gradu –tutkielman tarkoitus on saada selville, 

ennustaako lapsuusajan kilpaurheilu suurempaa keski-ikäisten naisten liikunta-aktiivisuutta 

verrattuna säännölliseen ohjattuun tai itsenäiseen vapaa-ajan liikuntaan lapsuudessa. Aineistona 

on käytetty estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky (ERMA) -aineistoa, jossa on selvitetty 

vaihdevuosien vaikutuksia kehon koostumukseen, lihasten suorituskykyyn ja psyykkiseen 

hyvinvointiin.  
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2 LASTEN LIIKUNTAHARRASTAMINEN JA KILPAURHEILU 

Lasten liikuntaharrastaminen ja lajissa kilpaileminen on varsin yleistä suomalaisilla lapsilla 

(Kokko & Hämylä 2015). Väestötasolla suurin osa lapsista ei kuitenkaan tavoita 

liikuntasuosituksia (Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä 2016). Iän mukana harrastaminen usein 

vähenee entisestään tai jopa loppuu kokonaan (Aira ym. 2013). Liikuntasuositukset ovat 

tutkimuksiin perustuen tehtyjä suosituksia eri ikäryhmien terveyttä edistävistä liikuntamääristä 

(UKK-instituutti 2017). Suositusten mukaan 7–18 -vuotiaitten lasten ja nuorten tulisi liikkua 

päivittäin vähintään 1–2 tuntia monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla (Lasten ja nuorten 

fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille 2008).  

2.1 Lasten liikunnan harrastaminen ja kilpaurheilu  

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa todetaan, että 

suomalaislapsista ja -nuorista vain reilu viidesosa liikkuu vähintään tunnin päivittäin. Pojat 

liikkuvat yleensä tyttöjä enemmän liikuntasuositusten mukaisesti (Kokko & Hämylä 2015). 

Vaikka suositusten mukaan joka päivälle tulisi sisällyttää rasittavaa liikuntaa (Lasten ja nuorten 

fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille 2008), Kokon ja Mehtälän (2016) 

mukaan lapsista ja nuorista vain kuusi prosenttia liikkuu rasittavasti jokaisena viikon päivänä. 

Toisaalta 63 % heistä liikkui rasittavasti vähintään kolmena päivänä viikossa, mikä täyttää 

maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksen rasittavan liikunnan määrästä.  Positiivista on 

kuitenkin se, että liikuntasuositusten mukaisesti liikkuvia lapsia ja nuoria on lähes kymmenen 

prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin toteutetussa LIITU-tutkimuksessa (Kokko & 

Mehtälä 2016).  

Nuorempien lasten aktiivisuus on useimmiten suurempaa verrattuna vanhempiin ikäluokkiin ja 

liikuntaan osallistumisen määrät vähenevätkin selkeästi 12 ikävuoden jälkeen (Telama & Yang 

2000; Aaron ym. 2002). Airan ym. (2013) mukaan suomalaislasten liikuntaharrastaminen on 

suurinta noin 11–12 vuotiailla, jonka jälkeen aktiivisuus vähenee. Suomessa 

urheiluseuraharrastaminen on hyvin yleistä; jopa neljä viidesosaa suomalaislapsista 

vähintäänkin kokeilee harrastamista jossakin urheiluseurassa ennen aikuisikää (Kokko & 
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Mehtälä 2016). Suomalaisista lapsista ja nuorista lähes puolet harrastaa liikuntaa 

urheiluseurassa tai muun ohjatun liikunnan parissa säännöllisesti. Urheiluseurassa liikuntaa ja 

urheilua harrastaneiden keskimääräinen harrastuksen aloittamisikä on seitsemän vuotta (Kokko 

& Mehtälä 2016).  

Kokon & Mehtälän (2016) mukaan ohjattuun liikuntaan osallistuminen lapsuudessa on siis 

melko yleistä ja harrastajista suurin osa (75 %) osallistuu kilpailutoimintaan. Suomalaisista 

tytöistä lähes kolmasosalla ja pojista 42 %:lla on tavoitteena menestyä aikuisena kansallisella 

tai kansainvälisellä tasolla. Nuorimmat harrastajat osallistuvat yleisemmin harraste- ja 

paikallistason kilpailuihin, kun taas vanhemmissa ikäryhmissä osallistuminen valtakunnallisen 

tason kilpailuihin on yleisempää (Kokko & Mehtälä 2016). 

Yleisimpiä liikuntalajeja suomalaislasten keskuudessa ovat jalkapallo, pyöräily, uinti, 

juoksulenkkeily ja hiihto (Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010, 2011). Tyttöjen ja 

poikien väliset erot liikuntalajien harrastamisessa ovat suuria. Tyttöjen yleisimmin harrastamat 

lajit ovat juoksulenkkeily, pyöräily, uinti ja hiihto. Pojat puolestaan harrastavat eniten 

jalkapalloa, pyöräilyä, uintia, juoksulenkkeilyä, hiihtoa ja salibandya. Jalkapallon, kuntosalin 

ja juoksulenkkeilyn suosio on kasvanut suhteellisesi eniten, jopa kolminkertaistunut 

(Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010, 2011).  

2.2 Liikuntaharrastuksen lopettaminen 

Nuorten urheiluharrastuksen lopettamisesta käytetään yleisesti termiä drop out (Nuorten 

harrasteliikunnan kehittäminen 1999–2011). Kun puhutaan yleisesti lasten ja nuorten 

kokonaisliikunta-aktiivisuuden vähenemisestä, jolloin kuvaavampi termi on Airan ym. (2013) 

mukaan drop off. Suora suomennos englanninkieliselle termille drop off on ”vähentyä tai 

”laskea”. Vaikka nuorten liikunta-aktiivisuus saattaa laskea iän mukana (drop off) se ei 

kuitenkaan lopu kokonaan (drop out) (Aira ym. 2013).  

Vaikka liikuntaa harrastavia lapsia ja nuoria on hyvin paljon, on myös urheiluseuraharrastuksen 

lopettaneita nuoria paljon, reilu neljäsosa (Kokko & Mehtälä 2016). Liikuntaharrastamisen 
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väheneminen on normaali ilmiö murrosiässä ympäri maailmaa, ja myös Suomessa drop off -

ilmiö on varsin yleistä (Aira ym. 2013). Liikunnan väheneminen ja riittämätön liikunta ovat 

kuitenkin suuria riskejä terveyden näkökulmasta (Guh ym. 2009; Kyu 2016). Eniten 

liikuntaharrastamisen lopettamisia tapahtuu noin 15-vuoden iässä, jolloin drop off -ilmiö on 

erityisen suurta (Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999–2011; Kokko & Mehtälä 2016). 

Myös useat muut tutkimukset tukevat näkemystä liikuntaharrastuksen nopeasta vähenemisestä 

nuoruusiässä (Trost ym. 2001; Riddoch ym. 2004; Maher ym. 2009).  

Suurimpia syitä lasten urheiluseuraharrastamisen lopettamiselle on kiinnostuksen puute lajia 

kohtaan (Kokko & Mehtälä 2016). Monet lapset ja nuoret kokevat, että heillä on muuta 

tärkeämpää tekemistä kuin harrastaminen (Salguero ym. 2003; Molinero ym. 2009; 

Rottensteiner ym. 2013). Useilla syynä voi olla myös viihtymättömyys joukkueessa tai 

ryhmässä (Molinero ym. 2009; Rottensteiner ym. 2013; Kokko & Mehtälä 2016). Osan mielestä 

harrastaminen ei ole riittävän innostavaa ja hauskaa, jotta harrastusta jatkettaisiin (Salguero ym. 

2003; Molinero ym. 2009; Rottensteiner ym. 2013; Kokko & Mehtälä 2016). Suomalaisessa 

väestössä yleisimpiä liikunnan harrastamisen esteitä ovat halutun lajin ohjauksen puute, liian 

kallis hinta, viitsimättömyys lähteä liikkumaan, ajan puute sekä se, että koululiikunta ei 

kiinnosta. Syyt liikuntaharrastuksen lopettamiselle ovat kutakuinkin samoja tyttöjen ja poikien 

välillä (Rottensteiner ym. 2013; Kokko & Mehtälä 2016). 
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3 KESKI-IKÄISTEN NAISTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS  

Vain harvat suomalaiset aikuiset harrastavat liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti (Bennie 

ym. 2017). Liikunnasta saatavat hyödyt ovat kiistattomat kaikissa ikäluokissa (Carson ym. 

2014; Carlson ym. 2015; Dunlop ym. 2015), mutta etenkin vaihdevuosi-ikäisten naisten tulisi 

kiinnittää huomiota liikunta-aktiivisuuteen, sillä liikunnalla voidaan todennäköisesti helpottaa 

vaihdevuosista johtuvia oireita (Moriyama ym. 2008; Karacan 2010; Sternfeld ym. 2014), 

vaikka näyttö on osittain ristiriitaista (Van Poppel & Brown 2008; McAndrew ym. 2009). 

3.1 Aikuisten liikuntasuositukset 

Aikuisten liikuntasuositusten mukaan kestävyyskuntoa tulee kehittää viikossa 2h 30min 

reippaasti tai 1h 15 min rasittavasti. Lisäksi lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi harjoittaa ainakin 

kaksi kertaa viikossa (UKK-instituutti 2009). Suomalaisista työikäisistä 15–64 -vuotiaista vain 

10 % täyttää liikuntasuositukset kokonaisuudessaan (Bennie ym. 2017). Aktiivisin ikäryhmä 

aikuisista on 15–24 -vuotiaat miehet. Työikäisistä noin puolet liikkuu kestävyyskunnon 

kannalta riittävästi ja alle viidennes harjoittelee lihaskuntoa riittävästi (Suomalaisten fyysinen 

aktiivisuus ja kunto 2010, 2011).   

Liikunta-aktiivisuus vähenee iän myötä (Bennie ym. 2017) ja 45–54 -vuotiaista 

suomalaisnaisista noin 10 % täyttää liikuntasuositukset kokonaan (Suomalaisten fyysinen 

aktiivisuus ja kunto 2010, 2011). Muutosta parempaan on mahdollisesti vuosien aikana 

tapahtunut, sillä Laakkosen ym. (2017) mukaan ERMA-tutkimusaineistolla tehdyssä 

tutkimuksessa 48–55-vuotiaista naisista 39 %:a täytti liikuntasuositukset. Liikunnan 

kiistattomien terveyshyötyjen vuoksi (Guh ym. 2009; Kyu ym. 2016) liikunnan harrastamisen 

tulisi kuulua jokaisen, etenkin vaihdevuosi-ikäisten naisten, päivittäisiin tai viikoittaisiin 

rutiineihin.   



 

7 

 

3.2 Aikuisten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä 

Merkittävä aikuisten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttava tekijä on terveys. Useimmat kokevat 

liikunnan tuovan hyvää oloa ja energiaa (Cohen-Mansfield ym. 2004), lisäksi liikunta koetaan 

ehkäisevänä tekijänä kiputiloille, esimerkiksi nivelkivuille (Bopp ym. 2007). Myös elämänlaatu 

koetaan usein paremmaksi ja stressin helpottavan liikunnan myötä (Bopp ym. 2007). Toisaalta 

huono terveys voi olla estävänä tekijänä liikunnan harrastamiselle, mikäli kiputilat tai muut 

terveysongelmat estävät tai haittaavat liikunnan harrastamisen (Cohen-Mansfield ym. 2004; 

Moschny ym. 2011).  

Mahdollisia liikunta-aktiivisuuteen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä voivat olla myös liian 

pitkät välimatkat sekä huonot kulkuyhteydet harrastuspaikalle (Juarbe ym. 2002; Moschny ym. 

2011).  Myös aiempien liikuntakokemusten vaikutus myöhemmälle liikunta-aktiivisuudelle on 

merkittävä; lapsuudessa liikuntaharrastukseen pakottaminen todennäköisesti vaikuttaa 

negatiivisesti aikuisuuden haluun harrastaa liikuntaa (Taylor ym. 1999). Muita yleisiä syitä 

aikuisten vähäiselle liikunta-aktiivisuudelle ovat motivaation (Cerin ym. 2010) ja sosiaalisen 

tuen puute (Kowal & Fortier 2007; Reichert ym. 2007; Cerin ym. 2010; Moschny), koetut 

terveysongelmat (Kowal & Fortier 2007; Cerin ym. 2010; Moschny ym. 2011), ajan (Kowal & 

Fortier 2007; Reichert ym. 2007) ja rahan puute sekä väsymys (Reichert ym. 2007).  

3.3 Vaihdevuodet ja liikunta 

Vaihdevuodet on normaali fysiologinen ilmiö naisen elämässä ja sen aikana lisääntymisvaihe 

päättyy (Mikkola 2011). Vaihdevuodet johtuvat munarakkuloiden määrän vähenemisestä 

(Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2004), jolloin munasarjojen 

tuottaman estrogeenin määrä hiipuu ja vähitellen loppuu kokonaan (Suomalainen Lääkäriseura 

Duodecim & Suomen Akatemia 2004; Mikkola 2011). Vaihdevuodet alkavat suomalaisilla 

naisilla keksimäärin 51 vuoden iässä, mutta vaihtelu on yksilöiden välillä suurta (Mikkola 

2011).  
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Vaihdevuosista aiheutuvat muutokset vaikuttavat monin tavoin naisten elämään (Mikkola 

2011). Nämä muutokset ovat välttämättömiä, mutta koetaan usein epämukaviksi ja 

elämänlaatua heikentäviksi. Liikunta voi olla merkittävä keino lievittää vaihdevuosiin liittyviä 

oireita ja hidastaa terveydelle haitallisia muutoksia, kuten luuston heikkenemistä, joka usein 

kiihtyy vaihdevuosien jälkeen (Hojan ym. 2013). 

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin & Suomen Akatemian (2004) mukaan estrogeeni 

vaikuttaa kaikkialle elimistöön. Estrogeenivaikutus välittyy estrogeenireseptorien kautta, joita 

on erityisesti tietyissä kudoksissa, kuten kohdussa, rintarauhasessa, luussa ja 

keskushermostossa. Estrogeenin vaikutuksen loppuminen kohdussa ilmenee kuukautisten 

loppumisena (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2004).  

Estrogeenin tuotannon väheneminen voi aiheuttaa naisilla erilaisia välittömiä oireita kuten 

kuumia aaltoja, mielialamuutoksia sekä ärtyneisyyttä (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & 

Suomen Akatemia 2004; Mikkola 2011). Kuumat aallot voivat olla erityisen häiritseviä öisin, 

jolloin myös unirytmi voi häiriintyä (Mikkola 2011). Vaihdevuosista johtuvia myöhäisoireita 

sen sijaan ovat muun muassa luuston haurastuminen, kognitiivisten toimintojen heikkeneminen 

(Mikkola 2011) ja lihasmassan väheneminen (Rolland ym. 2007). 

Naisilla vaihdevuosista johtuva estrogeenin tuotannon väheneminen aiheuttaa luuston 

heikkenemistä (Komulainen ym. 2003). Riittävällä ja oikeanlaisella liikunnalla luun 

haurastumista voidaan hidastaa (Hojan ym. 2013; Chahan ym. 2014; Sternfeld ym. 2014). 

Toisaalta Tuckerin ym. (2013) mukaan luuntiheys on hyvin yksilöllistä ja luuntiheyteen 

merkittävästi vaikuttava tekijä on kehonpaino.  Matalampi kehonpaino on yhteydessä 

pienempään luuntiheyteen lantiossa riippumatta iästä, pituudesta, liikunta-aktiivisuudesta tai 

vaihdevuosien vaiheesta (Tucker ym. 2013). Erityisesti korkeaintensiteettisen ja usein toistuvan 

harjoittelun on todettu lisäävän sekä luun tiheyttä että lihasvoimaa esivaihdevuosien 

(premenopaussi) aikaan (Chahal ym. 2014). Myös muissa tutkimuksissa on havaittu 

lihasvoimaharjoittelulla olevan selkeä yhteys luun tiheyden ja lihasvoiman parantumisen välillä 

(Schmitz ym. 2007; Hojan ym. 2013).  
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Liikunnallisesti aktiiviset naiset kokevat vähemmän vaihdevuosista johtuvia somaattisia eli 

ruumiillisia oireita kuten kipua, verrattuna inaktiivisiin naisiin (Daley ym. 2007; Moilanen ym. 

2010). Myös useat muut tutkimukset ovat osoittaneet liikuntaharjoittelun vähentävän 

vaihdevuosista johtuvia oireita kuten kuumia aaltoja, unettomuutta, päänsärkyä ja 

alakuloisuutta. (Moriyama ym. 2008; Karacan 2010; Sternfeld ym. 2014). Ylipäätään 

normaalipainoiset naiset kokevat vähemmän vasomotorisia eli verisuonten laajenemiseen ja 

supistumiseen liittyviä oireita kuin painavammat vaihdevuosi-ikäiset naiset. 

Liikuntaharjoittelulla voidaan tukea painonhallintaa ja siten edesauttaa vaihdevuosiin 

sopeutumista (Daley ym. 2007). 

Osassa tutkimuksista näyttö on kuitenkin ristiriitaista, eikä niissä ole havaittu selkeää 

liikunnasta saatavaa hyötyä vaihdevuosioireille (Bailey ym. 2016). Muutamissa tutkimuksissa 

on käynyt ilmi, että liikunnasta ei saada merkittävää hyötyä vasomotorisiin oireisiin (van 

Poppel & Brown 2008; McAndrew ym. 2009; Sternfelt ym. 2014), kuumiin aaltoihin (Daley 

ym. 2014; Bailey ym. 2016) tai yön aikaiseen hikoiluun (Daley ym. 2014). Ristiriitainen näyttö 

saattaa johtua pienestä otoskoosta (Bailey ym. 2016) tai riittämättömästä tai vääränlaisesta 

harjoittelusta (Daley ym. 2016). 
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4 LAPSUUDEN LIIKUNNAN YHTEYS KESKI-IÄN LIIKUNTA-

AKTIIVISUUTEEN 

Liikunta-aktiivisuuden ylläpitäminen läpi elämän on terveyden kannalta tärkeää (Guh ym. 

2009; Kyu ym. 2016). Tutkimusten mukaan liikunnan määrä kuitenkin vähenee huomattavasti 

iän mukana (Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010, 2011; Aira ym. 2013), minkä 

vuoksi on tärkeää tietää, mitkä liikuntaan ja muihin tekijöihin liittyvät syyt edistävät ja estävät  

liikunta-aktiivisuutta aikuisuudessa.  

4.1 Lapsuuden liikunnan vaikutukset aikuisuuden liikunta-aktiivisuuteen 

Ohjatulla liikuntaharrastamisella lapsuudessa tarkoitetaan tässä pro gradu -tutkielmassa 

säännöllistä, ei-kilpailutavoitteellista ohjattua liikuntatoimintaa joko urheiluseuran, 

kuntokeskuksen, partion tai muun vastaavan järjestämänä. Itsenäinen säännöllinen vapaa-ajan 

liikunta puolestaan käsittää säännöllisen koulu- tai työmatkaliikkumisen, hikoiluttavan kunto- 

tai hyötyliikunnan, patikoinnin tai muun vastaavan, jota ei ole organisoitu koulun, 

urheiluseuran, kuntokeskuksen tai vastaava toimesta (Liite 1). 

Osallistuminen ohjattuun liikuntaan lapsuudessa ja nuoruudessa näyttää selkeästi lisäävän 

todennäköisyyttä harrastaa liikuntaa myös nuorena aikuisena (Aarnio ym. 2002; Tammelin ym. 

2003a; Perkins ym. 2004; Telama ym. 2005; Matton ym. 2006; Kjønniksen ym. 2008; Dodge 

& Lambert 2009; Jose ym. 2011). Myös harrastuksen aloittamisikä näyttää olevan yhteydessä 

myöhemmän iän liikuntaharrastamiseen; mitä nuorempana harrastus on aloitettu, sitä 

todennäköisemmin liikunta pysyy elämässä mukana myös nuorena aikuisena (Kjønniksen ym. 

2008).  

Suuria määriä liikuntaa (vähintään neljä tuntia viikossa) harrastaneet lapset ovat 

todennäköisemmin liikunnallisesti aktiivisia nuorina aikuisina kuin vähän liikuntaa 

harrastaneet lapset (Perkins ym. 2004). Toisaalta miesten nuorina vähintään kahdesti viikossa 

harrastama liikunta ja naisten kerran viikossa harrastama liikunta ovat yhteydessä korkeaan 

liikunta-aktiivisuuteen aikuisina (Tammelin ym. 2003a).  Tytöillä aktiivisen 
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liikuntaharrastamisen lisäksi etenkin kestävyyslajien harrastamisen on todettu ennustavan 

liikunta-aktiivisuutta aikuisuudessa (Tammelin ym. 2003a). Liikunta-aktiivisuuden 

pysyvyyteen aikuisiällä näyttäisi myös vaikuttavan se, että lapsuudessa on harrastettu 

monipuolisesti eri tyyppistä liikuntaa (Aarnio ym. 2002; Jose ym. 2011) tai jos liikunta on 

vaativaa ja haastaa monipuolisesti liikunnallisia taitoja (Tammelin ym. 2003a). Näin ollen useat 

tutkimukset tukevat näkemystä, että lapsuusajan liikuntaharrastus on positiivisesti yhteydessä 

aikuisiän liikunta-aktiivisuuteen. Silti kaikissa tutkimuksissa näyttö ei ole selkeä, eikä niissä 

ole havaittu merkittävää yhteyttä lapsuusajan liikuntaharrastuneisuuden ja aikuisiän liikunta-

aktiivisuuden välillä (Herman ym. 2009; Miller & Siegel 2017). 

4.2 Lapsuuden kilpaurheilun vaikutukset aikuisuuden liikunta-aktiivisuuteen 

Nuoruuden kilpaurheilun on todettu olevan yhteydessä suurempaan liikunta-aktiivisuuteen 

aikuisuudessa verrattuna ei-kilpailulliseen liikuntaharrastukseen (Telama ym. 1997 abstrakti; 

Hirvensalo ym. 2000; Telama ym. 2006). Kilpaurheilulla tarkoitetaan säännöllistä kilpaurheilua 

oheisharjoitteineen urheiluseuran puitteissa tai muuten tapahtuvaa säännöllistä tavoitteellista 

kilpaurheilua, kilpailemista ja siihen liittyvää harjoittelua (Liite 1). Nuorina kansallisella tasolla 

kilpaurheilleet naiset ovat aikuisina jopa kolme kertaa aktiivisempia liikkujia kuin ne naiset, 

jotka nuorina harrastivat ohjattua liikuntaa, mutta eivät kilpailleet (Telama ym. 2006). 

Kilpaurheilu etenkin 10–19 -vuotiaana vaikuttaa positiivisesti liikunta-aktiivisuuteen jopa 

vanhuuteen saakka (Hirvensalo ym. 2000). Lapsuuden ja nuoruuden aikaisen kilpaurheilun 

yhteys aikuisuuden liikunta-aktiivisuuteen on kuitenkin suurempaa miehillä kuin naisilla 

(Telama ym. 2006). 

Lapsuuden kilpaurheilun merkitystä liikunta-aktiivisuuden jatkuvuuteen myöhemmässä 

elämässä ei ole kovin paljoa tutkittu. Vain kolmessa aiemmin mainitussa tutkimuksessa 

(Telama ym. 1997; Hirvensalo ym. 2000; Telama ym. 2006) on selvitetty lapsuuden aikaisen 

kilpaurheilun ja ei-kilpailullisen urheilun eroja liikunta-aktiivisuuden jatkumiseen 

aikuisuudessa, joten vahvempaa näyttöä aiheeseen tarvitaan. Näiden muutaman tutkimuksen 

otoskoot ovat suuria ja mukana on sekä miehiä että naisia. Tässä opinnäytetyössä saadaan uutta 

tietoa lapsuusajan eri ikäryhmien kilpaurheilun, ohjatun ja omatoimisen liikunnan yhteydestä 
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keski-iän liikunta-aktiivisuuteen. Aiemmissa samansuuntaisissa tutkimuksissa tutkittavat ovat 

olleet enimmillään noin 30-vuotiaita. Tässä opinnäytetyössä saadaan tutkittua uudella 

kohortilla keski-ikäisiä naisia, joilta tältä osin ei ole aiempaa tutkimustietoa. Tästä saatavasta 

tiedosta ja näkökulmista voidaan mahdollisesti hyötyä, kun pohditaan millaiseen liikuntaan 

lapsia ja nuoria tulisi kannustaa, jotta liikunta-aktiivisuus säilyisi aikuisuudessa 

mahdollisimman korkealla. 

4.3 Liikunta-aktiivisuuteen vaikuttavat muut tekijät 

Lapsuuden aikaisen liikuntaharrastamisen lisäksi myös monet muut tekijät voivat vaikuttaa 

liikunta-aktiivisuuden määrään aikuisuudessa. Näitä tekijöitä ovat muun muassa koulutus 

(Yang ym. 1999; Scheerder ym. 2006; Mäkinen ym. 2012), lasten lukumäärä (Yang ym. 1999; 

Hull ym. 2010) ammatti, siviilisääty, asuinympäristö, terveysasenteet sekä paino (Yang ym. 

1999). Myös nuoruuden heikon koulumenestyksen on todettu olevan yhteydessä aikuisuuden 

inaktiivisuuteen riippumatta aktiivisuuden määrästä nuoruudessa (Tammelin ym. 2003b).  

Korkeammin koulutetut ovat merkittävästi aktiivisempia kuin matalammin koulutetut (Yang 

ym. 1999; Scheerder ym. 2006; Mäkinen ym. 2012, THL 2015). Toisaalta koulutuksen osalta 

liikunta-aktiivisuuden määrään aikuisuudessa näyttää vaikuttavan enemmän koulutukseen 

käytetty aika vuosina kuin koulutustaso; mitä useamman vuoden on käyttänyt koulutukseen, 

sitä todennäköisemmin on aktiivinen myös aikuisuudessa (Scheerder ym. 2006).  

Useissa tutkimuksissa on todettu vanhempien matalan sosioekonomisen aseman vaikuttavan 

negatiivisesti lasten liikunta-aktiivisuuteen (Inchley ym. 2005; Drenowatz ym. 2010; Tandon 

ym. 2012; THL 2015). Tämä saattaa johtua vanhempien vähäisemmästä 

liikuntaharrastuneisuudesta alemmissa sosiaaliryhmissä tai liikuntalajien vaatimista korkeista 

kustannuksista (THL 2015). Vaikka sosioekonominen asema vaikuttaa liikunta-aktiivisuuden 

määrään, voidaan nuoruuden aikaista osallistumista liikuntaan pitää parempana ennustajana 

aikuisuuden liikunta-aktiivisuudelle kuin koulutustasoa tai vanhempien sosioekonomista 

asemaa (Scheerder ym. 2006).  Naimisissa olevilla liikunnallisesti aktiivisilla miehillä on kolme 

kertaa todennäköisemmin liikunnallisesti aktiivinen vaimo kuin inaktiivisilla miehillä (Pettee 
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ym. 2006). Siviilisääty ei vaikuta merkittävästi aikuisten liikunta-aktiivisuuden määrään (Yang 

ym. 1999; Hull ym. 2010; Mäkinen ym. 2012). Sen sijaan suuri lasten määrä vähentää 

merkittävästi aikuisten liikunta-aktiivisuutta (Hull ym. 2010).  
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5 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään lapsuusajan kilpaurheilun yhteyttä keski-ikäisten 

naisten liikunta-aktiivisuuteen. Lisäksi selvitetään lapsuusajan ohjatun 

liikuntaharrastuneisuuden tai itsenäisen vapaa-ajan liikunnan yhteyttä keski-ikäisten naisten 

liikunta-aktiivisuuteen.  

Tutkimuskysymyksenä on: 

Ennustaako lapsuusajan kilpaurheilu suurempaa vaihdevuosi-ikäisten naisten liikunta-

aktiivisuutta kuin lapsuusajan ohjattu tai itsenäinen vapaa-ajan liikuntaharrastus? 

Lisäksi tarkastellaan, selittyykö mahdollinen yhteys lapsuuden ja aikuisuuden liikunta-

aktiivisuuden välillä koulutusasteella ja/tai siviilisäädyllä keski-ikäisillä naisilla.  
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tämä pro gradu -tutkielma toteutettiin käyttämällä Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky 

(ERMA) -tutkimuksen aineistoa. Tutkimuksessa selvitettiin vaihdevuosiin liittyvän 

estrogeenivajeen merkitystä ja estrogeenin vaikutusmekanismeja psyykkiseen hyvinvointiin, 

kehon koostumukseen sekä lihasten suorituskykyyn 47–54 -vuotiailla naisilla. ERMA -

tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa. 

6.1 Tutkittavat ja tutkimusasetelma 

Tutkimukseen osallistuvat naiset poimittiin tutkimuksen alkaessa satunnaisotannalla 

väestörekisteristä Jyväskylän kaupungin ja sen lähikuntien alueella asuvista 47–55 -vuotiaista 

naisista (n=6878) Otanta oli 82 % kokonaiskohortista. Kutsukirjeeseen vastasi 3229 naista. 

Heistä 165 henkilöä ei halunnut täyttää esikyselylomakkeita. Esikyselylomakkeisiin 

vastanneista 3064 naisesta 445 ei halunnut ottaa osaa muihin tutkimuksen osa-alueisiin ja 

poissulkukriteerien perusteella poissuljettiin 992 henkilöä. Poissulkukriteereitä olivat raskaus 

tai imetys, monirakkulainen munasarjaoireyhtymä, molempien munasarjojen poisto, krooninen 

lihassairaus, Chronin tauti, estrogeenia sisältävän ehkäisyvalmisteen tai hormonikorvaushoidon 

käyttö ja painoindeksi yli 35 kg/m2. Sisäänottokriteerit täyttävät naiset (n=1627) kutsuttiin 

laboratorioon verikokeisiin ja heille tehtiin terveydentilaa selvittävä strukturoitu haastattelu. 

Kyseisen haastattelun perusteella tutkimuksesta suljettiin pois I-tyypin diabeetikot sekä ne II-

tyypin diabeetikot, joilla oli käytössä insuliinihoito. Kroonisiin sairauksiin liittyviä 

poissulkukriteerejä olivat jatkuva sytostaatti-, tulehdus- tai kortisonilääkitys tai vakava 

mielenterveydenhäiriö tai sellainen tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, joka merkittävästi vähensi 

fyysistä aktiivisuutta tai toimintakykyä. Haastattelun jälkeen tutkittavat jaettiin neljään 

ryhmään vaihdevuosistatuksen perusteella. Yhteensä 234 naista keskeytti tai poissuljettiin tässä 

vaiheessa tutkimusta. Lopulta tutkittavia oli 1393-787 riippuen mitattavasta muuttujasta (Kuvio 

1).  

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta on antanut ERMA –tutkimuksen 

toteuttamisesta myönteisen lausunnon (K-S shp Dnro 8U/2014). Tutkimukseen osallistuminen 
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on ollut täysin vapaaehtoista ja tutkimuksen on saanut keskeyttää missä vaiheessa tutkimusta 

tahansa. Tutkittavat ovat saaneet myös kieltäytyä osallistumasta mihin tahansa tutkimuksen 

osaan tai mittaukseen. Tutkittavat ovat allekirjoittaneet suostumuslomakkeen ennen 

tutkimukseen osallistumista. He ovat myös saaneet selkeät tiedot tutkimuksesta mahdollisesti 

aiheutuvista haitoista ja epämukavuuksista. Tutkimusaineistoa käsiteltiin täysin 

anonymisoituna, eikä siitä ole ollut mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. 

Tutkimusaineistoa on säilytetty asianmukaisesti niin, että ulkopuolisilla ei ole ollut mahdollista 

päästä aineistoon käsiksi. 

KUVIO 1. ERMA-tutkimuksen eteneminen kutsukirjeistä esitietolomakkeen täyttämiseen. 

Kutsukirje N=6878 

Strukturoitu haastattelu sekä laboratoriokäynti: fyysiset ja 

psyykkiset mittaukset N=1627 

Poissuljettuja N=1602 

Poissuljettuja N=234  

Esitietolomakkeen 

täyttäneet N=1393 

Kutsukirjeisiin 

vastanneet N=3229 

Ei vastanneita N=3649 

N=931–1393. Vaihtelee riippuen muuttujasta, 

johtuen kyselyyn vastaamatta jätetyistä kohdista tai 

epäselvistä vastauksista 
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6.2 Päämuuttujat 

Lapsuuden liikunnanharrastamista arvioitiin kysymällä, minkälaista säännöllistä liikuntaa 

harrastettiin elämän eri vaiheissa. Tutkittavat valitsivat sopivimman vaihtoehdon seuraavista: 

en harrastanut liikuntaa, säännöllistä itsenäistä vapaa-ajan liikuntaa, säännöllistä kilpaurheilua 

oheisharjoitteineen sekä säännöllistä muuta ohjattua liikuntaa urheiluseurassa tai vastaavassa. 

Tutkittavat vastasivat sopivaksi koetun vaihtoehdon eri ikäkausina. Ikäkaudet jakaantuvat 

seuraavasti: 7–12-vuotiaana, 13–16-vuotiaana, 17–19-vuotiaana, 20–29-vuotiaana, 30–39-

vuotiaana, 40–50-vuotiaana ja 50–60 –vuotiaana (Liite 1). Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin 

7–19-vuotiaiden ikäryhmiä. Analyysia varten ohjattua liikuntaa harrastaneiden joukosta 

poistettiin ne, jotka harrastivat lisäksi kilpaurheilua ja omatoimista liikuntaa harrastavista 

poistettiin ne, jotka harrastivat lisäksi kilpaurheilua tai ohjattua liikuntaa, jolloin eri ryhmien 

vertailu suhteessa liikuntaa harrastamattomiin oli mahdollista.  

Tutkittavien sen hetkistä fyysistä aktiivisuutta arvioitiin käyttämällä mittaria, jossa oli 

seitsemän tasoa asteikolla 0–6 (Hirvensalo ym. 1998). 0 edustaa passiivisuutta, jossa ei liikuta 

enempää kuin välttämättä on tarpeen päivittäisistä toiminnoista selviämiseksi; 1 kevyttä 

kävelyä ja ulkoilua 1–2 kertaa viikossa; 2 kevyttä kävelyä ja ulkoilua useita kertoja viikossa; 3 

reipasta liikuntaa, joka aiheuttaa jonkin verran hengästymistä ja hikoilua 1–2 kertaa viikossa; 4 

reipasta liikuntaa, joka aiheuttaa jonkin verran hengästymistä ja hikoilua 3–5 kertaa viikossa; 5 

kuntoliikuntaa useita kertoja viikossa hikoillen ja hengästyen melko voimakkaasti ja 6 

kilpaurheilua ja kunnon ylläpitoa säännöllisellä harjoittelulla (Liite 1). Tähän opinnäytetyöhön 

seitsemän luokkaa yhdisteltiin taustamuuttujien tarkastelua varten neljäksi luokaksi, 

passiivinen (luokka 0), jonkin verran aktiivinen (luokat 1–2), aktiivinen (luokat 3–4) ja hyvin 

aktiivinen (luokat 5–6). χ2 –testiä sekä logistista regressioanalyysia varten alkuperäiset 

seitsemän luokkaa jaettiin kahteen, passiivisiin (luokat 0-3) ja aktiivisiin (luokat 4-6).  

6.3 Taustamuuttujat 

Taustamuuttujina tutkielmassa ovat siviilisääty ja koulutusaste, joihin tutkittavat ovat 

kyselylomakkeessa vastanneet. Koulutusastetta arvioitiin kysymällä vastaajan korkein 
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koulutustaso. Vaihtoehdot olivat 1 peruskoulu, 2 lukio tai ammatillinen koulutus, 3 opistoasteen 

ammatillinen koulutus, 4 ammattikorkeakoulu, 5 alempi korkeakoulututkinto, 6 ylempi 

korkeakoulututkinto, 7 lisensiaatti- tai tohtorintutkinto sekä 8 muu, mikä (Liite 1). Luokat 

yhdisteltiin kolmeen luokkaan siten, että vastausvaihtoehdot 1-3 sekä 8, 4-5 ja 6-7 yhdistettiin, 

kutakuinkin ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen koulutuksen mukaisesti.  

Siviilisäädyssä mahdollisia vastausvaihtoehtoja olivat 1 naimaton, 2 avioliitossa tai 

rekisteröidyssä parisuhteessa, 3 uudessa avioliitossa, 4 avoliitossa, 5 eronnut tai asumuserossa 

sekä 6 leski (Liite 1). Muuttuja luokiteltiin opinnäytetyötä varten uudelleen kahdeksi ryhmäksi 

siten, että henkilö asui joko yksin (ei parisuhteessa, luokat 1, 5 ja 6) tai yhdessä kumppanin 

kanssa (parisuhteessa, luokat 2, 3 4).   

6.4 Tilastolliset analyysit 

Opinnäytetyön tilastolliset analyysit toteutettiin SPSS 24 –ohjelmalla. Analyysien 

merkitsevyystaso oli p<0.050. Aineistoa kuvailevista tiedoista laskettiin keskiarvot ja 

prosenttiosuudet.  

Lapsuuden aikaista kilpaurheilua, säännöllistä itsenäistä vapaa-ajan liikuntaa ja säännöllistä 

muuta ohjattua liikuntaa kolmena eri ikäkautena ja niiden yhteyttä keski-iän liikunta-

aktiivisuuteen analysoitiin χ2 -testillä. Logistisella regressioanalyysilla tarkasteltiin säilyvätkö 

yhteydet samanlaisina adjustoivista tekijöistä (koulutus ja parisuhde) huolimatta. 

Regressioanalyysi suoritettiin vain niille malleille, joissa lapsuuden ja keski-iän liikunta-

aktiivisuuden yhteys havaittiin.  
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7 TULOKSET 

Tutkittavia oli ensimmäisen laboratoriokäynnin jälkeen 1393 ja heidän keski-ikänsä oli 50.8 

vuotta. Tutkittavien keskipituus oli 165.4 cm ja keskipaino 69.7 kg. Painoindeksi laskettiin 

tutkittavilta mitatusta pituudesta ja painosta ja keskimäärin se oli 25.5 kg/m2. Vain muutama 

prosentti tutkittavista oli saanut ensimmäisen asteen koulutuksen ja reilu puolet toisen asteen 

koulutuksen. Loput tutkittavista oli saanut vähintään kolmannen asteen koulutuksen. 

Tutkittavista yli 70 % oli parisuhteessa toisen henkilön kanssa ja loput elivät yksin. Liikunta-

aktiivisuuden osalta suurin osa tutkittavista sijoittui liikunta-aktiivisuudeltaan aktiivisten 

luokkaan. Noin kymmenesosa tutkittavista kuului passiiviseen luokkaan. Loput sijoittuivat 

melko tasaisesti jonkin verran aktiivisten ja hyvin aktiivisten luokkiin (taulukko 1).  

TAULUKKO 1. Tutkittavien taustatiedot. 

Muuttuja ka kh n 

Ikä 50.8 2.1 1393 

Pituus (cm) 165.4 5.7 931 

Paino (kg) 69.7 10.8 931 

Painoindeksi (kg/m2) 25.5 3.7 931 

Koulutusaste (%)   1098 

 Ensimmäinen aste  2.2  24 

 Toinen aste 56.4  619 

 Kolmas aste 41.4  455 

Siviilisääty (%)   1096 

 Parisuhteessa 76.1  834 

 Ei parisuhteessa 23.9  262 

Liikunta aktiivisuus (%)   1098 

 Passiivinen 10.9  120 

 Jonkin verran aktiivinen 27.0  297 

 Aktiivinen 40.3  442 

 Hyvin aktiivinen 21.8  239 

Tutkittavien määrä vaihtelee välillä 931–1393.  
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Tutkittavista 8–14 % oli harrastanut kilpaurheilua 13–16- ja 17–19-vuotiaana. Heistä 71–72 % 

oli fyysisesti aktiivisia keski-iässä. Ohjattua ja omatoimista liikuntaa 17–19-vuotiaana harrasti 

21 % ja heistä aikuisena aktiivisia oli 24.9 %.  

Lapsuusajan (7–12, 13–16 ja 17–19-vuotiaiden) kilpaurheilun, ohjatun liikunnan ja 

omatoimisen liikunnan yhteyttä keski-iän liikunta-aktiivisuuteen (passiivinen/aktiivinen) 

tarkasteltiin χ2-testillä. Lapsuusajan kilpaurheilulla 13–16-vuotiaana (p=0.017) ja 17–19-

vuotiaana (p= 0.045) sekä 17–19-vuotiaana säännöllisellä ohjatulla liikunnalla (p<0.001) ja 

omatoimisella liikunnalla (p<0.001) oli tilastollisesti merkitsevä yhteys keski-iän liikunta-

aktiivisuuteen. Muissa ikäryhmissä kilpaurheilun, ohjatun säännöllisen liikunnan tai 

säännöllisen itsenäisen liikunnan ja keski-iän liikunta-aktiivisuuden välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä. P-arvot sekä jakaumat passiivisten ja aktiivisten välillä on esitetty 

taulukoissa 2, 3 ja 4.  

 

TAULUKKO 2. Omatoimista liikuntaa harrastaneiden lasten p-arvot sekä jakaumat keski-iän 

passiivisuuden ja aktiivisuuden mukaan eri ikäryhmissä.  

  
Passiivinen 

aikuisena 

Aktiivinen 

aikuisena 

 

Yhteensä 

 

Yhteensä 
  

Omatoimista liikuntaa n % n % n % p-arvo* 

7–12-vuotiaana        0.867 

Kyllä 75 22.5 118 22.0 193 22.2  

Ei 258 77.5 419 78.0 677 77.8  

        

13–16-vuotiaana       0.068 

Kyllä 78 23.3 149 29.0 227 26.8  

Ei 257 76.7 364 71.0 621 73.2  

        

17–19-vuotiaana       <0.001 

Kyllä  52 14.8 137 24.9 189 21.0  

Ei 299 85.2 414 75.1 713 79.0  

*P-arvot saatu χ2 –testillä. 
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TAULUKKO 3. Ohjattua liikuntaa harrastaneiden lasten p-arvot sekä jakaumat keski-iän 

passiivisuuden ja aktiivisuuden mukaan eri ikäryhmissä. 

  
Passiivinen 

aikuisena 

Aktiivinen 

aikuisena 

 

Yhteensä 

 

Yhteensä 
 

Ohjattua liikuntaa n % n % n % p-arvo* 

7–12-vuotiaana        0.867 

Kyllä 75 22.5 118 22.0 193 22.2  

Ei 258 77.5 419 78.0 677 77.8  

        

13–16-vuotiaana       0.068 

Kyllä 78 23.3 149 29.0 227 26.8  

Ei 257 76.7 364 71.0 621 73.2  

        

17–19-vuotiaana       <0.001 

Kyllä  52 14.8 137 24.9 189 21.0  

Ei 299 85.2 414 75.1 713 79.0  

*P-arvot saatu χ2 –testillä. 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

TAULUKKO 4. Kilpaurheilua harrastaneiden lasten p-arvot sekä jakaumat keski-iän 

passiivisuuden ja aktiivisuuden mukaan eri ikäryhmissä. 

  
Passiivinen 

aikuisena 

Aktiivinen 

aikuisena 

 

Yhteensä 

 

Yhteensä 
 

Kilpaurheilua n % n % n % p-arvo* 

7–12-vuotiaana        0.611 

Kyllä 41 11.0 74 12.1 115 11.7  

Ei 333 89.0 538 87.9 871 88.3  

        

13–16-vuotiaana       0.017 

Kyllä 39 10.4 97 15.9 136 13.8  

Ei 335 89.6 514 84.1 849 86.2  

        

17–19-vuotiaana       0.045 

Kyllä  23 6.1 60 9.8 83 8.4  

Ei 351 93.9 552 90.2 903 91.6  

*P-arvot saatu χ2 –testillä. 

Logistisella regressioanalyysilla tarkasteltiin adjustoivien tekijöiden (koulutus ja parisuhde) 

vaikutusta keski-iän liikunta-aktiivisuuteen niissä ryhmissä, joissa lapsuuden liikunta-

aktiivisuus oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä keski-iän liikunta-aktiivisuuteen. 

Kilpaurheilua 17–19-vuotiaana harrastaneiden osalta tilastollinen merkitsevyys hävisi 

(p=0.067) adjustoinnin jälkeen, muissa ryhmissä yhteys pysyi merkitsevänä. 

Adjustoimattomien ja adjustoitujen mallien Odds Ratiot, 95 % luottamusvälit sekä p-arvot on 

esitelty taulukossa 5.  
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TAULUKKO 5. Lapsuusajan liikunnan yhteys keski-iän liikunta-aktiivisuuteen (malli 1) 

adjustoituna koulutuksella ja parisuhteella (malli 2).   

 OR 95 % luottamusväli p-arvo 

Kilpaurheilua 13–16-vuotiaana     

malli 1 1.62 1.09–2.41 0.017 

malli 2 1.58 1.06–2.35 0.025 

    

Omatoiminen liikunta 17–19-vuotiaana    

malli 1 1.90 1.34–2.71 <0.001 

malli 2 1.83 1.28–2.62 0.001 

    

Ohjattu liikunta 17–19-vuotiaana    

malli 1 1.90 1.34–2.71 <0.001 

malli 2 1.83 1.28–2.62 0.001 

    

Kilpaurheilua 17–19-vuotiaana     

malli 1 1.66 1.01–2.73 0.047 

malli 2 1.60 0.97–2.64 0.067 

Logistinen regressioanalyysi 
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8 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko lapsuusajan kilpaurheiluharrastamisella 

suurempi yhteys keski-ikäisten naisten liikunta-aktiivisuuteen kuin lapsuusajan säännöllisellä 

ohjatulla tai itsenäisellä liikunnan harrastamisella. Opinnäytetyön tulosten mukaan kilpaurheilu 

13–16 ja 17–19-vuotiaana sekä säännöllinen ohjattu ja omatoiminen liikunta 17–19-vuotiaana 

on yhteydessä keski-iän liikunta-aktiivisuuteen. Muiden ryhmien kohdalla yhteyttä keski-iän 

liikunta-aktiivisuuteen ei havaittu. Kilpaurheilua 17–19-vuotiaana harrastaneiden yhteys keski-

iän liikunta-aktiivisuuteen hävisi, kun malli adjustoitiin koulutuksella ja siviilisäädyllä.  

Liikkujan identiteetti selittää suurempaa liikunta-aktiivisuutta (Marttinen 2017). Tässä 

opinnäytetyössä havaittiin, että 17–19-vuotiaiden tyttöjen kilpaurheilu sekä ohjattu ja 

omatoiminen liikunta olivat kaikki vahvasti yhteydessä keski-iän liikunta-aktiivisuuteen. 

Voidaan ajatella, että nuorten identiteetti on jo murrosiän loppuvaiheessa määräytynyt 

pysyväksi liikunnan osalta. Identiteetin rakentumisessa suurimmat muutokset tapahtuvat 

pääasiassa nuoruudessa, vaikka muutokset identiteetissä alkavat jo varhaislapsuudessa ja ovat 

mahdollisia myös aikuisuudessa (Fadjukoff 2007). Identiteetin muodostuminen pitää sisällään 

muun muassa itsetunnon, arvot ja itselle luontaisen tavan elää (Kinnunen 2011). Identiteetti 

kertoo henkilön käsityksestä itsestään: kuka hän on, mitä hän haluaa ja tavoittelee (Marttinen 

2017). Näin ollen identiteetti ja siihen liittyvä liikunnallinen elämäntapa kehittyvät melko 

pysyviksi niillä nuorilla, jotka arvottavat liikunnan korkealle omassa elämässään (Marttinen 

2017).  

Lapsuusajan kilpaurheilun yhteys aikuisiän liikunta-aktiivisuuteen oli kahdessa eri ikäryhmässä 

tilastollisesti merkitsevää. Tulokset tukevat aiempia havaintoja, joissa kilpaurheilu ennusti 

suurempaa aikuisiän liikunta-aktiivisuutta kuin muu liikunta (Hirvensalo ym. 2000; Telama 

ym. 2006). Tässä opinnäytetyössä kilpaurheilun määriteltiin olevan säännöllistä, tavoitteellista 

kilpaurheilua, kilpailemista ja siihen liittyvää harjoittelua (Liite 1), jolloin aktiivisuuden määrä 

nousee helposti korkealle. Aiempi tutkimus on osoittanut, että volyymillaan suurempi 

liikuntamäärä lapsuudessa ennustaa suurempaa aktiivisuutta aikuisuudessa (Perkins ym. 2004) 
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ja kilpaurheilu lapsuudessa ennustaa suurempaa liikunta-aktiivisuutta aikuisuudessa kuin ei-

kilpaurheilu (Telama ym. 1997 abstrakti; Hirvensalo ym. 2000; Telama ym. 2006).  

Lapsuuden kilpaurheilun yhteys keski-iän liikunta-aktiivisuuteen saattaa selittyä liikunnan 

määrän lisäksi valikoitumisella (Salasuo & Koski 2010), tavoitteellisemmalla harjoittelulla 

(Cóte 1999) sekä positiivisilla liikuntakokemuksilla (Vallerand ym. 2001). Korkea motivaatio 

(Green 2005) ja lahjakkaiden lasten ja nuorten tunnistaminen (Vaeyens ym. 2008) ovat 

todennäköisiä syitä lasten ja nuorten valikoitumiselle tiettyihin lajeihin ja niissä jatkamiseen 

(Salasuo & Koski 2010). Cóten (1999) mukaan lasten liikunta on usein leikkiä ja 

tarkoituksenmukaisesti hauskaa. Tällainen harjoittelu on sisäisesti motivoivaa, mikä 

todennäköisesti vaikuttaa positiivisesti liikunnan pysyvyyteen arjessa (Cóte 1999). Ericssonin 

ym. (1993) mukaan tavoitteellinen harjoittelu puolestaan on vähemmän sisäisesti motivoivaa ja 

iloa tuottavaa kuin leikinomainen harjoittelu. Sen vuoksi tavoitteellinen harjoittelu vaatii 

suurempaa sitoutumista harjoitteluun. Toisaalta kilpaurheilijoilla motivaatiota osallistumiseen 

voi lisätä selkeä halu kehittää omia taitoja (Ericsson ym. 1993). Kilpaurheilijoiden motivaation 

ja sitoutumisen liikuntaan on todettu olevan korkeampaa kuin ei-kilpaurheilijoilla (Halldorsson 

ym. 2012). Myös menestyminen ja tieto siitä, että on mahdollista saavuttaa menestystä tai 

palkintoja motivoi kilpaurheilijoita harjoittelemaan entisestään (Blegen ym. 2012).  

Aiemmin mainittujen syiden lisäksi myös paremmat motoriset taidot (Wrotniak ym. 2006) 

lapsuudessa ennustavat suurempaa aktiivisuutta myöhemmässä elämässä.  Geneettiset syyt 

voivat selittää suurempaa liikunta-aktiivisuutta (Simonen ym. 2002; Mitchell ym. 2003). 

Muutamissa tutkimuksissa ollaan kuitenkin tultu siihen tulokseen, että perinnölliset tekijät eivät 

ole merkittävässä roolissa liikunta-aktiivisuuden osalta, vaan liikunta-aktiivisuutta selittää 

enemmän perheeseen liittyvien ympäristötekijöiden vaikutus lapsiin (Franks ym. 2005; Fisher 

ym. 2010).  

Tuloksista voidaan siis päätellä, että liikunta 17–19-vuotiailla tytöillä ennustaa parhaiten 

fyysisen aktiivisuuden jatkumista keski-ikään saakka. Koska lasten ja nuorten 

liikuntaharrastaminen vähenee selkeästi murrosiässä eli noin 15-vuotiaana, (Trost ym. 2001; 

Riddoch ym. 2004; Maher ym. 2009; Aira ym. 2013; Kokko & Mehtälä 2016) tulisi kiinnittää 
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entistä enemmän huomiota siihen, että lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus pysyisi yllä 

kriittisimpien liikunnan lopettamisvuosien aikana. Mikäli liikuntaharrastuksen jatkuvuutta 

murrosiän yli voitaisiin parantaa, olisi tällä todennäköisesti myönteisiä vaikutuksia väestön 

liikunta-aktiivisuuteen myös aikuisiässä.  Koska lasten ja nuorten tärkeimmät syyt 

liikuntaharrastuksen lopettamiselle on hyvin tiedossa (on jotain tärkeämpää tekemistä 

(Salguero ym. 2003; Molinero ym. 2009; Rottensteiner ym. 2013), harrastus ei ole riittävän 

hauska (Molinero ym. 2009; Rottensteiner ym. 2013; Kokko & Mehtälä 2016), kiinnostuksen 

ja/tai ohjauksen puute, liian kallis hinta (Kokko & Mehtälä 2016) tulisi pohtia keinoja, joilla 

näihin syihin voitaisi vaikuttaa, jotta liikuntaharrastuksen lopettamisia voidaan ennaltaehkäistä.   

Tässä opinnäytetyössä nuorimpien ikäryhmässä (7–12-vuotiaat) ei millään liikuntamuodolla 

ollut yhteyttä keski-iän liikunta-aktiivisuuteen. Tämä havainto on ristiriidassa mm. 

Kjønniksenin ym. (2008) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan liikunta-aktiivisuus jatkuu 

aikuisuuteen sitä todennäköisimmin, mitä nuorempana on aloittanut liikuntaharrastuksen. Myös 

muut aiemmat tutkimukset ovat esittäneet lapsuudessa ja nuoruudessa harrastetun ohjatun 

liikunnan olevan selkeästi yhteydessä myöhemmän elämän liikunta-aktiivisuuteen (Aarnio ym. 

2002; Telama ym. 2005; Jose ym. 2011). Toisaalta muutamassa tutkimuksessa ei ole havaittu 

selkeää yhteyttä lapsuusajan ja aikuisiän liikunnan välillä (Herman ym. 2009; Miller & Siegel 

2017). Tässä tutkimuksessa havaitut erot eri ikäryhmien ja liikuntamuotojen välillä osoittavat 

yhteyden lapsuuden ja aikuisuuden liikunta-aktiivisuuden välillä olevan monimutkaisempi kuin 

aiemmin on ajateltu 

Vaikka identiteetti alkaa muodostua jo varhaislapsuudessa, pidetään nuoruutta silti 

merkittävimpänä identiteetin muodostumisen ajanjaksona (Fadjukoff 2007). Tämän vuoksi 7–

12-vuotiailla liikunnan pysyvyys elämässä ei välttämättä ole niin vakaata kuin vanhemmalla 

ikäryhmällä, joiden identiteetti on muodostunut pysyvämmäksi. Lapsuuden aikaisessa 

liikunnassa vanhempien rooli lapsen liikuntasuhteen rakentumiseen on merkittävä (Koski 2004, 

195). Vanhempien sosiaalinen tuki, kannustus liikunnassa sekä erityisesti lapsen kanssa 

yhdessä liikkuminen vaikuttavat positiivisesti lapsen liikunnallisuuteen (Beets ym. 2010; 

Edwardson & Gorely 2010). Positiiviset liikuntakokemukset lapsuudessa innostavat lasta 

entisestään liikunnan pariin, kun taas negatiiviset kokemukset voivat vaikuttaa 

liikuntasuhteeseen sitä heikentävästi (Koski 2004, 195–196).  
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Erityisen hyvin liikuntamotivaation ylläpitäminen näyttäytyy niillä lapsilla ja nuorilla, joiden 

sisäinen motivaatio harrastukselle on vahva ja toiminta tapahtuu siitä saatavan mielihyvän ja 

toiminnan itsensä vuoksi (Weinberg & Gould 2011, 58–59). Nuorimmilla lapsilla liikunnassa 

tulisi korostaa hauskuutta, iloa ja onnistumisen kokemuksia, jolloin positiivisten 

liikuntakokemusten ansiosta liikunta voi helpommin jäädä osaksi arkea (Vallerand ym. 2001). 

Itselle mieluisan liikuntamuodon löytyminen lisää motivaatiota ja näin ollen ylläpitää nuoren 

mielenkiintoa harrastusta ja sen jatkamista kohtaan (Weinberg & Gould 2011, 58–59). 

Yllättävää tuloksissa oli se, että omatoiminen säännöllinen liikunta ei näyttäisi olevan 

yhteydessä aikuisiän liikunta-aktiivisuuteen 7–16-vuotiailla. Weinbergin ja Gouldin (2011, 58–

59) mukaan riittämätön motivaatio liikuntaa kohtaan saattaa vaikuttaa liikunnan jatkuvuuteen 

myöhemmissä elämänvaiheissa. Motivaation syntyyn liikunnassa vaikuttaa onnistumisen 

kokemukset ja onnistumisen kokemusten saamisessa puolestaan on apuna positiivinen palaute 

suorituksesta (Vallerand ym. 2001). Palautteen saaminen liikunnassa on tärkeässä osassa 

motivaation ylläpitämisen (Roberts 2012) ja taitojen kehittymisen (Zeng ym. 2009) kannalta. 

Positiivisen palautteen ja kannustuksen puute lapsuusajan liikunnassa saattaa vaikuttaa 

negatiivisesti liikunnan jatkuvuuteen myöhemmässä elämänvaiheessa (Roberts ym. 2012). 

Lapsena omatoimista liikuntaa harrastaneilla kannustus ja palautteen saaminen on saattanut olla 

huomattavasti vähäisempää kuin ohjattua liikuntaa harrastaneilla. Sen vuoksi sisäinen 

motivaatio liikuntaan on saattanut jäädä syntymättä.  

Kilpaurheilua 17–19-vuotiaana harrastaneiden yhteys keski-iän liikunta-aktiivisuuteen hävisi, 

kun malli adjustoitiin koulutuksella ja parisuhteella. Alun perin tämän ryhmän yhteys keski-iän 

liikunta-aktiivisuuteen oli heikoin verrattuna muihin ryhmiin, jotka olivat yhteydessä keski-iän 

liikunta-aktiivisuuteen. Koulutus ja parisuhde ovat siis yhteydessä 17–19-vuotiaana 

kilpaurheilua harrastaneiden keski-iän liikunta-aktiivisuuteen. Matalasti koulutettujen liikunta-

aktiivisuus aikuisuudessa on todennäköisesti vähäisempää kuin korkeammin koulutettujen, sillä 

useat tutkimukset ovat osoittaneet koulutuksen ja liikunta-aktiivisuuden välillä olevan selkeän 

yhteyden (Yang ym. 1999; Scheerder ym. 2006; Mäkinen ym. 2012, THL 2015). Siviilisäädyn 

yhteydestä liikunta-aktiivisuteen sen sijaan ei ole selkeää näyttöä (Yang ym. 1999; Hull ym. 

2010; Mäkinen ym. 2012).  
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Koska riittämättömän liikunnan vaikutukset useiden liitännäissairauksien vuoksi ovat 

yhteiskunnalle merkittävä haitta (THL 2015), olisi jatkossa hyvä, jos voitaisiin selvittää 

vähimmäismäärä liikunnassa, mikä todennäköisimmin edesauttaisi liikunnallisen elämäntavan 

syntyä. Toisaalta liikunnallisen elämäntavan syntyyn vaikuttavat todennäköisesti enemmän 

positiiviset kokemukset liikunnasta (Deci & Ryan 2000) kuin liikunnan määrä. 

Optimiliikuntamäärän selvittämisen sijaan voitaisi yrittää löytää keinoja, miten liikunnallisesti 

passiivisia henkilöitä saataisi ohjattua liikunnan pariin ja kuinka heidän motivaationsa liikuntaa 

kohtaan saataisi pidettyä yllä. Tutkimusta olisi hyvä tehdä sekä miehille että naisille, jolloin 

voitaisiin havaita mahdolliset sukupuolten väliset erot.  

Decin ja Ryanin (2000) mukaan autonomia, koettu pätevyys ja koettu sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus muodostavat kokonaisuuden, joiden toteutuessa motivaatio muodostuu 

positiiviseksi. Tällöin voidaan löytää sisäinen motivaatio liikuntaa kohtaan. Sisäinen motivaatio 

on puolestaan yhteydessä myönteisiin ajatuksiin, tunteisiin ja käyttäytymismalleihin (Deci & 

Ryan 2000) ja näin ollen vaikuttaa merkittävästi liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen 

(Jaakkola 2002). Käytännössä kaiken ikäisiä lapsia ja nuoria tulisi kannustaa liikunnan pariin 

ja huolehtia, että harrastus tuo lapselle positiivisia kokemuksia ja iloa, jolloin liikunnan 

pysyvyys arjessa jatkossakin olisi todennäköisempää (Vallerand ym. 2001; Weinberg & Gould 

2011, 58–59). Lasten liikunnan osalta monipuolisuus on tärkeässä roolissa, jotta motoriset 

perustaidot kehittyisivät. Lisäksi monipuolinen liikunta vaikuttaa positiivisesti uusien, myös 

tiedollisten, asioiden oppimiseen. (Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositus 

kouluikäisille 7–18-vuotiaille 2008). Monipuolinen liikunta ja liikunnan sisältöön 

vaikuttaminen esimerkiksi koulun liikuntatunneilla lisää liikuntaan sitoutumista, osallisuutta ja 

yhteenkuuluvuuden tunnetta (Rintala ym. 2013). Ohjatuissa liikuntaryhmissä olisi tärkeää 

panostaa matalan kynnyksen liikuntaan, johon voivat osallistua ne lapset ja nuoret, jotka ovat 

epävarmoja omasta liikunnallisuudestaan ja kaipaavat siihen tukea ja kannustusta. Matalan 

kynnyksen liikuntaryhmissä panostetaan siihen, että mahdollisimman moni saisi onnistumisen 

kokemuksia innostuakseen liikunnasta (Nuori Suomi 2013).  

Tämän pro gradu –tutkielman tuloksia voidaan melko luotettavasti yleistää koskemaan 

suomalaisia naisia, koska kyseessä on kattava satunnaisotos keskisuomalaisesta väestöstä. 

Aiemmin samankaltaista tutkimusta on tehty lapsuuden liikunnan yhteydestä aikuisten liikunta-
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aktiivisuuteen, tutkittavien ollessa tutkimuksen lopussa noin 30-vuotiata (Telama ym. 1997; 

Hirvensalo ym. 2000; Telama ym. 2006). Tästä opinnäytetyöstä saadaan päivitys uudella 

kohortilla lapsuusajan liikunnan yhteydestä keski-iän liikunta-aktiivisuuteen. Tuloksia ei 

todennäköisesti pysty täysin yleistämään miehiin, sillä miesten liikunta-aktiivisuus on naisiin 

verrattuna usein suurempaa lapsuudessa (Kokko & Hämylä 2015), mutta vähäisempää 

aikuisuudessa (Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010, 2011).  

Tässä opinnäytetyössä on saatu kattavaa tietoa eri ikäkausina harrastetuista liikuntamuodoista. 

Aiempaa tutkimustietoa lapsuusajan kilpaurheilun, ohjatun ja omatoimisen liikunnan eroista 

aikuisiän liikunta-aktiivisuuteen on melko vähän, joten tämä opinnäytetyö tuo uutta tärkeää 

näkökulmaa aiheeseen. Eettisyys on tutkimuksen aikana huomioitu tarkasti. Tutkittavat ovat 

allekirjoittaneet suostumuksensa tutkimukseen osallistumiseen ja antaneet luvan käyttää tietoja 

tutkimukseen. Tutkittavien tietosuojasta on huolehdittu vaitiolosopimuksen avulla eikä 

tutkimusaineistosta ei ole ollut mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Tässä 

opinnäytetyössä käytettyä aineistoa säilytettiin asiallisesti, jotta ulkopuoliset eivät voineet 

päästä aineistoon käsiksi. Tuloksia on pyritty tarkastelemaan kriittisesti ja huomioimaan kaikki 

tarpeellinen uuden tiedon tuottamiseksi ja aiemmin löydettyjen havaintojen tueksi.  

Tutkimuksen heikkoutena on kyselylomakkeiden käyttäminen tiedonkeruussa sekä 

retrospektiivinen tutkimusasetelma. Kyselylomakkeen käyttöön liittyviä heikkouksia ovat 

mahdolliset väärinymmärrykset kysymyksissä. Lisäksi ei voida olla varmoja vastaajan 

rehellisyydestä ja huolellisuudesta kysymyksiin vastaamisessa. Retrospektiivisyyden osalta 

luotettavuutta heikentää jopa useiden vuosikymmenten takaisista asioista kysyminen 

muutaman vuoden tarkkuudella. Siksi on mahdollista, että lapsuuden liikunnan osalta 

vastauksissa on mittausvirhettä. Nykyisen liikunta-aktiivisuuden arviointiin käytetty 7-tason 

mittari on hyvä keino arvioida liikunta-aktiivisuutta (Hirvensalo ym. 1998). Tässä 

opinnäytetyössä asteikko kuitenkin muutettiin kahteen tasoon analyysia varten, mikä saattaa 

lisätä virhetulkintojen mahdollisuutta.  
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Vaikka lapsuuden liikunta kaikissa ikäryhmissä ja liikuntamuodoissa ei tämän opinnäytetyön 

perusteella ollut yhteydessä keski-iän liikunta-aktiivisuuteen, täytyy muistaa, että liikunta missä 

iässä tahansa on terveydelle eduksi (Carson ym. 2014; Carlson ym. 2015; Dunlop ym. 2015). 

Liikunnan terveyshyötyjen vuoksi (Carson ym. 2014) lapsia ja nuoria tulisi kannustaa liikunnan 

pariin, oli liikunta sitten kilpailullista, ohjattua tai omatoimista. Vaikka liikunta ei olisikaan osa 

arkea jossain vaiheessa elämää, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta ei koskaan ole liian 

myöhäistä aloittaa liikuntaharrastusta (Henwood & Taaffe 2005).  
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LIITTEET 

Liite 1. ERMA-peruskyselyn kysymykset tämän opinnäytetyön osalta 

38. Mikä seuraavista kuvauksista vastaa parhaiten nykyistä fyysistä aktiivisuuttanne?  

0  en liiku sen enempää kuin välttämättä on tarpeen päivittäisistä toiminnoista 

selviämiseksi  

1  harrastan kevyttä kävelyä ja ulkoilua 1–2 kertaa viikossa  

2  harrastan kevyttä kävelyä ja ulkoilua useita kertoja viikossa  

3  harrastan 1–2 kertaa viikossa sellaista reipasta liikuntaa (esim. pihatöitä, kävelyä, 

pyöräilyä), joka aiheuttaa jonkin verran hengästymistä ja hikoilua   

4  harrastan useita kertoja (3-5 kertaa) viikossa sellaista reipasta liikuntaa (esim. pihatöitä, 

kävelyä, pyöräilyä), joka aiheuttaa jonkin verran hengästymistä ja hikoilua  

5  harrastan kuntoliikuntaa useita kertoja viikossa siten, että hikoilen ja hengästyn melko 

voimakkaasti liikunnan aikana  

6  harrastan kilpaurheilua ja pidän yllä kuntoani säännöllisen harjoittelun avulla 

 

139.1 Minkälaista säännöllistä liikuntaa olette harrastanut elämänne eri vaiheissa? Merkitkää 

rasti asianomaiseen kohtaan. Voitte merkitä useamman kohdan, mikäli se kuvaa kyseisen 

elämänvaiheen liikuntaharrastuneisuuttanne parhaiten. Katso alla olevat *-merkinnät, joissa on 

selvitetty tarkemmin mitä eri kohdat tarkoittavat. 



 

 

 

 

En harrastanut 

liikuntaa 

Säännöllistä 

itsenäistä 

vapaa-ajan 

liikuntaa* 

Säännöllistä 

kilpaurheilua 

oheisharjoittei-

neen** 

Säännöllistä muuta 

ohjattu liikuntaa 

urheiluseurassa tai 

vastaavassa*** 

7–12-vuotiaana ____ ____ ____ ____ 

13–16-vuotiaana ____ ____ ____ ____ 

17–19-vuotiaana ____ ____ ____ ____ 

20–29-vuotiaana ____ ____ ____ ____ 

30–39-vuotiaana ____ ____ ____ ____ 

40–50-vuotiaana ____ ____ ____ ____ 

50–60-vuotiaana ____ ____ ____ ____ 

 

*Itsenäisellä vapaa-ajan liikunnalla tarkoitamme tässä säännöllistä koulumatka- tai 

työmatkaliikkumista (matka yli 2 km/suunta), säännöllistä hikoiluttavaa kunto- tai 

hyötyliikuntaa, säännöllistä patikointi tai samoiluharrastusta, jota ei ole organisoitu koulun, 

urheiluseuran, kuntokeskuksen tai vastaavan toimesta.  

**Säännöllisellä kilpaurheilulla oheisharjoitteineen tarkoitamme tässä urheiluseuran puitteissa 

tai muuten tapahtuvaa säännöllistä, tavoitteellista kilpaurheilua, kilpailemista ja siihen liittyvää 

harjoittelua. Mikäli liikuitte kilpaurheiluun tähtäävän harjoittelun lisäksi myös muuten joko 

itsenäisesti tai ohjatusti, merkitkää se rastilla asianomaiseen kohtaan.  

***Ohjatulla liikunnalla tarkoitamme tässä kaikkea säännöllistä ei-kilpailutavoitteellista 

organisoitua liikuntatoimintaa, tapahtuipa se sitten urheiluseuran, kuntokeskuksen, partion tai 

vastaavan järjestämänä. 


