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Koski

Mitä enemmän ja painavampia merkityksiä liikunnasta löytää, sitä todennäköisemmin liikkuu aktiivisesti.
Esteiden kanssa suunta on toinen. 



Merkitysulottuvuudet

- Kilpailu ja suorittaminen
- Terveys ja kunto
- Ilmaisu, esittäminen
- Ilo ja leikki
- Sosiaalisuus ja yhdessäolo
- Itsen tunteminen ja tutkiminen
- Kasvu ja kehittyminen
- Lajimerkitykset

Esteiden luokitus

- Ulkoiset esteet
- Henkilökohtaiset esteet
- Liikunnan arvon kieltävät esteet
- Muut esteet

(Koski 2017) (Karvonen, Rahkola & Nupponen 2008)
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Liikunnan esteiden muutokset (v. 2022–v.2018) prosenttiyksikköinä sukupuolen ja iän mukaan 
(Koski & Hirvensalo 2023)

Pojat Tytöt 11-v. 13-v. 15-v. Kaikki

Ulkoiset esteet

Kotini lähellä ei ole kiinnostavan lajin ohjausta -1 4 1 3 3 2

Liikunnan harrastaminen on liian kallista 2 -2 0 1 4 1

Kotini lähellä ei ole liikuntapaikkoja 2 2 1 6 3 3

Koululiikunta ei innosta minua liikkumaan -5 -3 -4 -1 -3 -2

Liikunta on liian kilpailuhenkistä -3 1 -1 5 -5 0

Kaveritkaan eivät harrasta liikuntaa 2 2 0 8 3 2

Henkilökohtaiset esteet

Aikani kuluu muissa harrastuksissa -3 -5 -3 -8 -1 -4

En viitsi lähteä liikkumaan 1 4 0 10 1 3

Ei ole aikaa liikuntaan -2 2 -1 3 -4 -2

En ole liikunnallinen tyyppi -1 2 0 3 -1 2

Terveyteni rajoittaa liikunta-aktiivisuuttani 3 -1 1 8 -2 1

Olen huono liikkumaan 0 3 0 9 2 3

Hikoilu tuntuu inhottavalta 0 5 -1 11 3 4

Pelkään loukkaantuvani liikunnassa 3 0 -2 8 2 2

Liikunta on ikävää/tylsää 1 4 0 9 2 3

Liikunnan arvon kieltävät esteet

Liikunnan arvostus kaveripiirissäni on vähäistä 0 3 -2 9 2 2

Pidän liikuntaa tarpeettomana 0 4 4 2 3 3

Liikunnasta ei ole hyötyä minulle -1 -1 -2 5 -3 -1

Muut esteet

Muut esteet -2 7 0 20 1 5
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Kilpailu ja suorittaminen Ilmaisu, esittäminen

parhaansa yrittäminen 1 taidokas temppuilu -4

työnteko, ahkeruus 3 muille esittäminen, esiintyminen -2

kamppailu itsesi kanssa, itsesi voittaminen -2 Sosiaalisuus ja yhdessäolo

omatoimisesti yksikseen tekeminen -2 yhdessäolo, yhteistoiminta kavereiden kanssa -6

menestys ja voittaminen 2 uusien kavereiden saaminen -10

kamppailu toisten kanssa, toisten voittaminen 2 Itsen tunteminen, itsen tutkiminen

kilpaileminen 0 opin tuntemaan paremmin itseäni -7

Terveys ja kunto Kasvu ja kehittyminen

hyvän olon saaminen -7 uusien taitojen oppiminen ja kehittäminen 0

liikunnan terveellisyys -9 lihasvoiman kasvattaminen -11

kunnon kohottaminen                                                -7 pelon tai jännityksen kokeminen/voittaminen -1

virkistys ja rentoutuminen                                         -12 Lajimerkitykset

lihavaksi tulemisen estäminen, painonhallinta     -7 vauhdikkuus -9

hyvän ulkonäön saaminen                                         -15 notkeuden parantaminen                                        -10

Ilo ja leikki oveluus ja järjen käyttö (esim. voiton saamiseksi) -10

ilo; se, että liikunta on kivaa -1 luonnossa oleminen -4

onnistumisen elämykset -9 hienot välineet tai varusteet -6

uusien elämysten saaminen -11 miehekkyys -6

murheiden unohtaminen -11 ronskit otteet, kovaotteisuus -1

leikkiminen, leikkimielisyys -6 naisellisuus                                                                   -3

Muutokset prosenttiyksikköinä liikunnan merkitysten painotuksissa (v. 2018 – v. 
2014) (Koski & Hirvensalo 2019)



Kilpailu ja suorittaminen Ilmaisu, esittäminen

parhaansa yrittäminen -2 taidokas temppuilu -1

työnteko, ahkeruus -10 muille esittäminen, esiintyminen 1

kamppailu itsesi kanssa, itsesi voittaminen -6 Sosiaalisuus ja yhdessäolo

omatoimisesti yksikseen tekeminen 1 yhdessäolo, yhteistoiminta kavereiden kanssa 1

menestys ja voittaminen -2 uusien kavereiden saaminen -5

kamppailu toisten kanssa, toisten voittaminen -1 Itsen tunteminen, itsen tutkiminen

kilpaileminen -2 opin tuntemaan paremmin itseäni -3

Terveys ja kunto Kasvu ja kehittyminen

hyvän olon saaminen -4 uusien taitojen oppiminen ja kehittäminen -6

liikunnan terveellisyys -8 lihasvoiman kasvattaminen -8

kunnon kohottaminen                                                -8 pelon tai jännityksen kokeminen/voittaminen 0

virkistys ja rentoutuminen                                         -3 Lajimerkitykset

lihavaksi tulemisen estäminen, painonhallinta     -7 vauhdikkuus -4

hyvän ulkonäön saaminen                                         0 notkeuden parantaminen                                        -5

Ilo ja leikki oveluus ja järjen käyttö (esim. voiton saamiseksi) -2

ilo; se, että liikunta on kivaa -7 luonnossa oleminen -1

onnistumisen elämykset 0 hienot välineet tai varusteet -5

uusien elämysten saaminen -3 miehekkyys 0

murheiden unohtaminen -3 ronskit otteet, kovaotteisuus -1

leikkiminen, leikkimielisyys -1 naisellisuus                                                                   -5

Muutokset prosenttiyksikköinä liikunnan merkitysten painotuksissa (v. 2022 – v. 
2018) (Koski & Hirvensalo 2023)



Kilpailu ja suorittaminen
2022 vs.  

2018
2022 vs. 

2014
Ilmaisu, esittäminen

2022 vs.  
2018

2022 vs. 
2014

parhaansa yrittäminen -2 -1 taidokas temppuilu -1 -5

työnteko, ahkeruus -10 -7 muille esittäminen, esiintyminen 1 -2

kamppailu itsesi kanssa, itsesi voittaminen -6 -7 Sosiaalisuus ja yhdessäolo

omatoimisesti yksikseen tekeminen 1 0 yhdessäolo, yhteistoiminta kavereiden kanssa 1 -5

menestys ja voittaminen -2 0 uusien kavereiden saaminen -5 -14

kamppailu toisten kanssa, toisten voittaminen -1 2 Itsen tunteminen, itsen tutkiminen

kilpaileminen -2 -1 opin tuntemaan paremmin itseäni -3 -11

Terveys ja kunto Kasvu ja kehittyminen

hyvän olon saaminen -4 -10 uusien taitojen oppiminen ja kehittäminen -6 -5

liikunnan terveellisyys -8 -14 lihasvoiman kasvattaminen -8 -18

kunnon kohottaminen                                                -8 -15 pelon tai jännityksen kokeminen/voittaminen 0 -1

virkistys ja rentoutuminen                                         -3 -12 Lajimerkitykset

lihavaksi tulemisen estäminen, painonhallinta     -7 -12 vauhdikkuus -4 -12

hyvän ulkonäön saaminen                                         0 -15 notkeuden parantaminen                                        -5 -15

Ilo ja leikki oveluus ja järjen käyttö (esim. voiton saamiseksi) -2 -11

ilo; se, että liikunta on kivaa -7 -7 luonnossa oleminen -1 -6

onnistumisen elämykset 0 -6 hienot välineet tai varusteet -5 -12

uusien elämysten saaminen -3 -13 miehekkyys 0 -6

murheiden unohtaminen -3 -12 ronskit otteet, kovaotteisuus -1 -6

leikkiminen, leikkimielisyys -1 -8 naisellisuus                                                                   -5 -9

Muutokset prosenttiyksikköinä liikunnan merkitysten painotuksissa (v. 2022 – v. 2018 ja v. 
2022 – v. 2014 ) 
(Koski & Hirvensalo 2023)



Kilpailu ja suorittaminen Pojat Tytöt Kaikki Ilmaisu, esittäminen Pojat Tytöt Kaikki

parhaansa yrittäminen 1 -3 -1 taidokas temppuilu -5 -5 -5

työnteko, ahkeruus -3 -10 -7 muille esittäminen, esiintyminen -1 -3 -2

kamppailu itsesi kanssa, itsesi voittaminen -3 -11 -7 Sosiaalisuus ja yhdessäolo

omatoimisesti yksikseen tekeminen 2 -2 0 yhdessäolo, yhteistoiminta kavereiden kanssa -2 -8 -5

menestys ja voittaminen 2 0 0 uusien kavereiden saaminen -9 -18 -14

kamppailu toisten kanssa, toisten voittaminen 5 1 2 Itsen tunteminen, itsen tutkiminen

kilpaileminen 0 0 -1 opin tuntemaan paremmin itseäni -5 -16 -11

Terveys ja kunto Kasvu ja kehittyminen

hyvän olon saaminen -4 -15 -10 uusien taitojen oppiminen ja kehittäminen -2 -6 -5

liikunnan terveellisyys -9 -17 -14 lihasvoiman kasvattaminen -9 -26 -18

kunnon kohottaminen                                                -4 -24 -15 pelon tai jännityksen kokeminen/voittaminen 0 -1 -1

virkistys ja rentoutuminen                                         -5 -18 -12 Lajimerkitykset

lihavaksi tulemisen estäminen, painonhallinta     -2 -21 -12 vauhdikkuus -8 -15 -12

hyvän ulkonäön saaminen                                         -8 -22 -15 notkeuden parantaminen                                        -5 -23 -15

Ilo ja leikki oveluus ja järjen käyttö (esim. voiton takia) -9 -10 -11

ilo; se, että liikunta on kivaa 1 -12 -7 luonnossa oleminen -2 -10 -6

onnistumisen elämykset -2 -8 -6 hienot välineet tai varusteet -11 -12 -12

uusien elämysten saaminen -5 -19 -13 miehekkyys -9 -1 -6

murheiden unohtaminen -8 -16 -12 ronskit otteet, kovaotteisuus -7 -4 -6

leikkiminen, leikkimielisyys -2 -13 -8 naisellisuus                                                                   2 -20 -9

Muutokset prosenttiyksikköinä liikunnan merkitysten painotuksissa sukupuolen mukaan (v. 
2022 – v. 2014 ) 
(Koski & Hirvensalo 2023)



Johtopäätökset

• Liikunnan edistämistyön näkökulmasta lasten ja nuorten liikunnan merkitysten ja 
esteiden seuranta sekä niissä tapahtuvien muutosten tunnistaminen ovat oleellisia 
tehtäviä. 

• Niiden avulla on voidaan havaita teemaan liittyviä kulttuurisia muutoksia, jotka kertovat 
myös liikunnan asemasta muiden kilpailevien elämänalueiden joukossa. 

• Liikunnan esteitä raportoitiin jonkin verran yleisemmin kuin neljä vuotta aiemmin.

• Liikunnan vetovoimaisuus on hiipunut kahdeksan vuoden aikana 11–15-vuotiaiden 
ryhmässä ja erityisen selvästi tyttöjen keskuudessa.

• Työtä liikunnan eri piirteiden arvostamisen kohentamiseksi ja toisaalta esteiden 
vähentämiseksi olisi tehtävä laajasti.

• Huomiota pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän prosessiin, jonka myötä kiinnittyminen 
aktiiviseen elämäntapaa tapahtuu. 

• Koulujen liikuntakasvatuksen tavoitteisiin tulisi lisätä liikuntasuhteen vahvistaminen.
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