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Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, millä tavoin liikunnalla voidaan edistää 

Torniolaisten terveyttä. Tavoitteena tutkimuksessa oli selvittää mitä ajatuksia 

kaupunkilaisilla on liikuntamahdollisuuksista Torniossa. Tutkimusongelmat tulivat 

Tornion kaupungilta ja ne olivat seuraavat: 1. Mitkä ovat torniolaisten 

liikuntatottumukset? 2. Kuinka paljon ikä, sukupuoli ja asuinpaikka vaikuttavat 

liikuntatottumuksiin? 3. Mitä toiveita kaupunkilaisilla on tulevaisuuden 

liikuntamahdollisuuksiin liittyen? Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui 

tutkimusongelmien lisäksi terveyden edistämisestä, terveydestä, terveysliikunnasta sekä 

liikuntaneuvonnasta hoitotyössä.  

 

Tornion kaupungin Internet-sivuilla oli liikuntakysely syksyllä 2009, jonka 

analysoimme. Aineisto saatiin Tornion kaupungilta keväällä 2010, joka analysoitiin 

SPSS ja Microsoft Office Exel 2007 – ohjelmia apuna käyttäen. Kyselyyn vastasi 177 

torniolaista henkilöä. Tutkimusta analysoitaessa käytettiin sekä määrällistä että 

laadullista analysointitapaa. 

 

Saadut tulokset osoittivat, että torniolaiset harrastavat aktiivisesti liikuntaa, keskimäärin 

kolme kertaa viikossa. 45–54 -vuotiaat liikkuvat kaikkein aktiivisimmin.  Tutkimuksen 

perusteella suosituimmat lajit ovat kävely, hiihto, juoksu/hölkkä sekä pyöräily. 

Tutkimustuloksista näkyi myös torniolaisten toive hiihtolatujen/pururatojen 

kunnossapitoon sekä jo olemassa olevien kuntoilupaikkojen korjaukseen. 

 

Tutkimuksesta saatujen tulosten pohjalta Tornion kaupunki voisi miettiä korjaus- ja 

kunnossapitoratkaisuja esimerkiksi pyöräteille tai pururadoille, jotta torniolaiset 

innostuisivat liikkumaan ja urheilemaan enemmän. Liikunnalla ihminen voi edistää ja 

ylläpitää omaa terveyttään sekä ehkäistä kansansairauksien puhkeamisia.  
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The purpose of this study was to examine how physical activity can improve human 

health in Tornio. The research problems came from Tornio city, which were: 1. What 

are the exercise habits in Tornio? 2.  How much do age, gender and place of residence 

affect physical activity?  3. What wishes do urban residents have in terms of future 

exercise possibilities? The theoretical framework consists of research problems in 

addition to health promotion, health and physical activity counseling in nursing.  

 

The survey was on the internet -site of Tornio city during the autumn of 2009. Tornio 

city released the data from internet survey on spring 2010. Data were analyzed by using 

SPSS and Microsoft Excel 2007 programs, and by using quantitative and qualitative 

methods. In total 177 persons responded to the survey. 

 

The results show that in Tornio among men and women, women are more active in 

exercising. From all survey participants, people between 45 and 54 of age are most 

active in exercising. The most popular forms of exercise are walking, running/jogging 

and biking. Survey results show that residents think that Tornio city could use more 

effort on maintaining cross country skiing and running tracks and repair existing 

exercise and fitness facilities. 

 

According to results from the survey, city of Tornio could think of ways to support and 

inspire people to move and exercise more. Like repairing and maintaining bicycle and 

cross country trails for summer and winter use. With regular exercise people can 

promote and maintain health and prevent national diseases. 
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1 JOHDANTO 

 

Liikunta ennaltaehkäisee sairauksia ja sitä käytetään myös jo puhjenneiden sairauksien 

hoitamisessa ja kuntouttamisessa. Liikunnan on todettu olevan hyvä apu muun muassa 

verenpainetaudin, tyypin 2 diabeteksen, osteoporoosin, alaselkäkipujen, niska- ja 

hartiakipujen, sydän- ja aivovaltimotautien ja monien syöpien hoidossa ja ehkäisyssä. 

Liikkumisen täytyy olla turvallista, jotta se hyödyntää terveyttä. Liikunta 

harrastusmuotona on todettu vaikuttavan tehokkaasti kaikkiin terveyden osa-alueiden 

ulottuvuuksiin eli fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen. (Haanperä 2009.)  

 

Aloite opinnäytetyön tekemiselle tuli Tornion kaupungilta. Tornion kaupungin Internet-

sivuilla oli ollut syksyllä 2009 liikuntakysely, joihin oli tullut paljon vastauksia. Tornion 

kaupungin johtava hoitaja ja terveyden edistämisen työryhmän jäsen Eija Jumisko päätti 

työryhmän puolesta ottaa Kemi-Tornion Ammattikorkeakouluun yhteyttä, jos siellä olisi 

halukkaita tekemään vastauksista raportti opinnäytetyönä. Tutkimustoiminnan kurssilla 

opettaja Marja-Liisa Majamaa otti puheeksi Tornion kaupungin halukkuuden saada 

opinnäytetyöntekijät tutkimus tulosten analysoinnille. Aihetta rajataan opinnäytetyössä 

siihen, miten liikunta vaikuttaa terveyden edistämiseen ja miten se vaikuttaa ihmisten 

elämänlaatuun fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Keskeisinä 

käsitteitä opinnäytetyössä on liikunta, terveyden edistämisen ja terveyden näkökulma.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia millä tavoin liikunnalla voidaan edistää ihmisen 

terveyttä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä ajatuksia kaupunkilaisilla on 

liikuntamahdollisuuksista Torniossa ja mitä toiveita heillä on tulevaisuutta ajatellen 

sekä miten asuinpaikka, ikä ja sukupuoli vaikuttavat liikuntaharrastusten valinnassa. 

Opinnäytetyössä tutkimusongelmat ovat: 1.  Mitkä ovat torniolaisten 

liikuntatottumukset? 2. Kuinka paljon ikä, sukupuoli ja asuinpaikka vaikuttavat 

liikuntatottumuksiin? 3. Mitä toiveita kaupunkilaisilla on tulevaisuuden 

liikuntamahdollisuuksiin liittyen? 
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2 TERVEYS 

 

Alun perin sanaa terveys on käytetty tarkoittamaan ihmisen kokonaisuutta. Terveyden 

määrittäminen voi olla hyvin erilaista eri tieteenalojen näkökulmista. Terveydenhuollon 

ammattilaisilta kysyttäessä terveydestä, mainitaan usein Maailman terveysjärjestön 

(WHO) määritelmä. “Terveys on täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tila eikä vain taudin tai heikkouden puuttumista” (Pietilä 2010, 16). 

Määritelmää on arvosteltu sen pyrkimyksestä määrittää terveys täydellisenä tilana. 

Toinen kiitetty tai kritisoitu ominaisuus on terveyden jakaminen kolmeen 

komponenttiin: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen. (Vertio 2003, 15, 26.)  

 

Terveys on koko ajan muuttuva tila, johon sairaudet sekä fyysinen ja sosiaalinen 

elinympäristö vaikuttavat. Ennen kaikkea terveyteen vaikuttavat ihmisen omat 

kokemukset sekä hänen arvonsa ja asenteensa. Jokainen kokee terveytensä omalla 

tavallaan, joka saattaa poiketa paljonkin lääkärin arviosta ja muiden ihmisten 

käsityksestä. Vaikka ihmisellä on vaikeita vammoja tai sairauksia, joihin hän saa hoitoa, 

hän voi silti kokea itsensä terveeksi. Omakohtaiseen arvioon vaikuttavat voimakkaasti 

hänen tavoitteensa ja se millaisessa ympäristössä hän elää. Sitä paremmaksi ihminen 

kokee terveytensä, mitä paremmin hän on oman elämänsä ohjaksissa ja päinvastoin. 

(Huttunen & Mustajoki. 2007, 11–12.) 

 

Yksilön terveys tekee mahdolliseksi toimia omien henkilökohtaisten tavoitteiden 

hyväksi. Käsitys terveydestä voimavarana yhdistyy terveyden edistämisen 

näkemyksessä ajatukseen ihmisten omien voimavarojen käytöstä. Terveyttä ei voida 

antaa eikä myydä vaan se syntyy ihmisen omien ja yhteisten toimintojen avulla. 

(Paronen & Nupponen. 2011, 188.) 

 

Käsite terveys on moniulotteinen. Terveys määritellään lääketieteellisesti usein 

negatiivisesti sairauden kautta. Terveyttä voidaan tarkastella yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta hyvinvoinnin, elämälaadun ja terveyden tasa-arvon toteutumisen 

osoittimena. Jokainen ihminen ymmärtää terveyden omana perusoikeutena. Rauhan 

ohella terveys on suomalaisten arvostuksessa tärkeimmäksi koettuja asioita. (Välimaa 

2000, 13–14.) 
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Arkipuheessa terveydestä ei yleensä synny väärinkäsityksiä tai erimielisyyttä. Ongelma 

tulee silloin, kun pitäisi määritellä täsmällisesti mitä on terveys. Eri tutkimuksissa on 

kyselty ihmisiltä, mitä terveys heille merkitsee. Tutkimukset osoittavat, että ikä ja 

sukupuoli vaikuttavat terveys käsitteeseen selvästi. Lasten mielestä terveys on silloin 

hyvä, kun ihminen voi osallistua haluamiinsa toimintoihin. Aikuisten mielestä terveys 

liittyy kykyyn suoriutua jokapäiväisistä askareista. (Kristoffersen 2006, 31.) 

 

Fyysisesti aktiiviset ihmiset kokevat terveytensä paremmaksi vähän liikkuviin 

verrattuna ja vastaavasti fyysisen aktiivisuuden väheneminen ennustaa negatiivista 

muutosta terveyden kokemisessa. Iäkkäimpien ihmisten kokema fyysinen aktiivisuus 

tuottaa vireyden tunnetta, jota pidetään tärkeänä terveyden osana. Myös erilaisten 

sairauksien vakavuus, aistitoiminnat, lihasvoima ja kognitiivinen kyvykkyys ovat 

terveyden kokemiseen vaikuttavia tekijöitä. (Vuori, Taimela & Kujala 2005, 193.) 

 

Fyysinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin merkittävällä tavalla. 

Fyysinen hyvinvointi muodostuu fyysisestä suorituskyvystä, terveydentilasta ja 

elintavoista. Kaikenlaisen liikkumisen arvostaminen sekä terveellisten elämäntapojen 

omaksuminen voidaan katsoa fyysiseen hyvinvointiin (Partala 2009.) 

Terveyskäyttäytymiseen liittyviä keskeisimpiä ongelmia ovat liikunnan vähäisyys, 

huonot ravintotottumukset, ylipaino, tupakointi sekä liiallinen alkoholin käyttö. Ihmiset 

kokevat terveytensä hyväksi tai melko hyväksi sairauksista huolimatta. Terveyden 

kokeminen on vahvasti sidoksissa ikään. Moni ihminen kokee terveytensä huonontuvan 

iän myötä. (Ojanen, Svennevig & Nyman 2001, 62- 63.) 



 8 

3 TERVEYDEN EDISTÄMINEN 

 

Suomessa terveyden edistäminen on ollut jo pitkään tunnettu sanapari. 1970- luvulla 

tällä sanaparilla tarkoitettiin ihmisten toimintaa oman terveytensä edistämiseksi. 

Kysymyksessä oli ensisijaisesti kansanomainen arkikielen tulkinta. Terveydenhuollossa 

eikä terveyspolitiikassakaan terveyden edistäminen kuulunut ydinkäsitteiden joukkoon. 

1980- luvulla tämä tilanne muuttui olennaisesti. Maailman Terveysjärjestöjen Euroopan 

aluetoimiston johdolla terveyden edistämiselle vakiinnutettiin uusi tulkinta, näin siitä 

tuli terveyspoliittisen keskustelun tärkeimpiä ydinkäsitteitä. (Rimpelä 2009, 111.) 

 

Terveydenhoito ja terveyden edistäminen ovat arkikielessä sanoja eivätkä käsitteitä. On 

luonnollista ja hyväksyttävää, että tulkinnat ovat ihmisiin, aikaan ja paikkaan sidottuja. 

Erityisesti terveyden- ja sairaanhoitoon suuntautuneiden ammattien ydinosaamiseen 

kuuluu tai ainakin pitäisi kuulua yhteisesti tulkinta siitä, mitä tarkoitetaan väestön 

terveyden edistämisellä. (Rimpelä 2010, 11.) 

 

Terveyden edistämisen tarkoitus on lisätä yksilön mahdollisuuksia hallita terveyteensä 

vaikuttavia seikkoja. Se on toimintaa, jolla parannetaan ihmisen omia mahdollisuuksia 

ylläpitää ja edistää omaa terveyttään. Terveydenhuollossa ammatillinen toiminta on 

pääasiassa tautien ehkäisyn näkökulmasta tapahtuvaa terveyden edistämistä. 

Yhteiskunnassa terveyttä edistävät toimet ovat terveyttä edistävä yhteiskuntapolitiikka, 

taloudellinen toiminta ja säädökset. Terveyden edistämisen tavoitteena on hyvän 

elämän, elämänlaadun, riippumattomuuden ja tasa-arvon saavuttaminen sekä 

sairastavuuden ja vajaakuntoisuuden vähentäminen kaikissa väestöryhmissä. (Kassara, 

Paloposki, Holmia, Murtonen, Lipponen, Ketola & Hietanen 2004, 29–30.) 

 

Terveyden edistämisen tärkein päämäärä on yksilön ja väestön terveys, joka käsitetään 

voimavaraksi. Terveys ei siis tarkoita pelkästään sairauden tai vammojen puuttumista 

eikä elämisen ylintä tavoitetta. Terveyttä edistämällä suojataan, uusitaan ja lisätään 

terveysvoimavaroja. (Paronen & Nupponen 2011, 188.) 

 

Jokainen ihminen edistää omaa terveyttään, omilla päätöksillä ja valinnoillaan. 

Olosuhteiden, vuorovaikutuksen, elintapojen ja valintojen perusteella ihminen voi 

edistää terveyttään, mutta myös heikentää sitä. Terveyden merkitys vaihtelee eri 
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yksilöillä, sekä missä elämäntilanteessa kukin on.  Ihminen joutuu itse pohtimaan ja 

päättämään omista valinnoistaan koskien omaa terveyttään. Kun ihmisellä on riittävästi 

tietoa ja halua muuttaa omaa elämää, hän tietoisesti puuttuu omaa terveyttä vaarantaviin 

riskeihin. Yksilö voi saada tukea omaan terveyden edistämiseen lähiympäristöltä, 

perheeltä, kavereilta, työkavereilta sekä kumppaniltaan. (Huttunen ym. 2007, 15.) 

 

Vaikuttamalla keskeisten kansansairauksien puhkeamiseen, voidaan hillitä 

terveydenhuoltopalveluista, sairaus poissaoloista ja varhaisesta eläkkeelle jäämisestä 

aiheutuvia kustannuksia. Työikäisten terveyden ylläpitäminen ja vahvistaminen nostaa 

osaltaan työllisyysastetta. On hyvin tärkeää, että terveyden edistäminen on määritelty ja 

kunnassa on joku nimetty henkilö, joka vastaa terveyden edistämisestä. Jokainen päätös 

on terveyspäätös. (Heinonen, Syvänen, Toropainen, Nuutinen & Turku 2010.) 

 

Ihmisten erilaisuus on yksi terveyden edistämisen lähtökohta. Yksilöllisyyttä ja 

erilaisuutta on monenlaista sekä erilaisuutta tuottavia asioita on runsaasti. Terveyden 

merkitys vaihtelee yksilöstä toiseen ja eri elämänkulun vaiheista toiseen. Terveenä 

ihmisenä on helpompi tehdä työtä, perustaa perhe sekä hänellä on hyvä elää. (Huttunen 

ym. 2007, 15.) 

 

Sairaanhoitajan tehtävänä on väestön ja yksilöiden terveyden edistäminen, 

ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja kärsimyksen lievittäminen. Tehtävänä on 

myös asiakkaan voimavarojen tukeminen sekä elämänlaadun parantaminen. 

Hoitokulttuuri tulee myös keskeiseksi tavoitteeksi, joka ottaa huomioon yksilön arvot, 

vakaumukset ja tavat. (Kyngäs & Hentinen 2009, 45–46.) 
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4 LIIKUNTA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ 

 

Liikunta edistää merkittävästi ihmisen terveyttä, toiminta- ja työkykyä sekä 

hyvinvointia. Se pidentää elinikää ja ehkäisee monia sairauksia. Terveyttä edistävää 

liikuntaa on monenlaista. Sellainen liikunta, joka toistuu usein, jatkuu säännöllisesti ja 

on määrältään ja kuormittavuudeltaan riittävää on terveyttä edistävää liikuntaa. 

Terveyttä edistävää liikuntaa, joka vastaa toteuttajansa kuntoa, taitoa ja motivaatiota 

eikä se sisällä vammautumisen riskiä, sanotaan terveysliikunnaksi. (Ahonen & 

Huovinen 2001, 108.) 

 

Liikunnalla on monia vaikutuksia terveyteen. Se vaikuttaa myönteisesti fyysisen 

kunnon kohenemiseen, osteoporoosin ehkäisyyn, painon hallintaan, 

verenkiertoelimistön sairauksien, diabeteksen ja paksunsuolen syövän ehkäisyyn. 

Liikunnalla on myös positiivisia vaikutuksia uneen, ravitsemukseen, kuntoon ja 

elämänlaatuun sekä sairauden oireiden kokemiseen. Passiivisuus johtaa kehon 

toimintojen muutoksiin ja pahimmillaan sairastumiseen. Liikkumattomuudesta 

aiheutuvia haittoja vähentää jo oleellisesti vähäinenkin liikunta. (Kassara ym. 2004, 

132.) 

 

Liikunta lisää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintakykyä kaikissa 

elämän vaiheissa. Erityisen tärkeitä myönteiset liikuntakokemukset ovat lapsille ja 

nuorille. Säännöllisen liikunnan aloittamisella saavutetaan monia terveys- ja 

hyvinvointivaikutuksia keski-ikäisenä tai myöhemmin. Fyysinen aktiivisuus vähentää 

enneaikaista kuolleisuutta ja erityisesti sepelvaltimotaudin, kohonnen verenpaineen, 

paksunsuolensyövän ja aikuisiän diabeteksen esiintymistä. (Ahonen ym. 2001, 108.) 

 

Suomessa lähitulevaisuuden suurimpia haasteita ovat väestön ikääntyminen ja siihen 

liittyvä uhka kansalaisten terveydentilan ja toimintakyvyn heikkenemisestä. 

Hyvinvoinnin ja terveyden tasoa voidaan ylläpitää osaltaan liikunnan tuomien terveys- 

hyötyjen avulla. Elämänkaaren kaikissa vaiheissa liikunta voi edistää fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintakykyä. Lapsuudessa harrastettu liikunta 

tukee kasvua ja kehitystä sekä edistää terveellisen elämäntavan kehittymistä. 

Nuoruusiässä liikunnan harrastaminen voi ehkäistä useita myöhemmällä iällä kehittyviä 

kansansairauksia ja niiden riskitekijöiden kehittymistä. Aikuisena liikunnan 
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harrastaminen parantaa työkuntoa ja ehkäisee useita sairauksia. Ikääntyvillä liikunta 

auttaa säilyttämään toimintakykyä ja se tuo elämään sisältöä. Vanhuksilla liikunta voi 

auttaa itsenäistä selviytymistä. (Miettinen 2000, 91.) 

 

Jotkut lapset ovat erittäin motivoituneita liikunnan opetukseen ja pitävät sitä heidän 

koulupäivänsä kohokohtana. J. S Colemanin tekemässä koululiikuntatutkimuksessa jo 

vuonna 1961 osoitettiin, että urheilullisuus on merkittävä sosiaalisen aseman lähde 

lapsilla, etenkin pojilla. Tämän vuoksi motivaatio menestyä liikunnan opetuksessa tai 

urheiluympäristössä odotetaan olevan korkea joillakin, ellei jopa useilla, lapsilla ja 

nuorilla. Kuitenkin liikunnan opetuksen on todettu aiheuttavan stressiä joillekin lapsille 

ja se voi olla merkittävä syy koulupinnaukseen. Sellaisilta lapsilta puuttuu motivaatio 

liikunnan opetukseen. (Biddle 2001, 101–127.) 

 

Ihmisellä on huono terveyskunto, jos hän ei harrasta ollenkaan liikuntaa. Jos ihminen ei 

harrasta ollenkaan liikuntaa, se on terveyden kannalta yhtä haitallista kuin liikapaino. 

Jos liikunta pysyy järkevissä rajoissa, voidaan sanoa, että mitä enemmän liikkuu sitä 

parempi. Ratkaisevin ja suurin vaikutus saavutetaan, kun ihminen nousee sohvalta ja 

ryhtyy edes vähän liikkumaan. Liikunta-annos voidaan kerätä lyhyilläkin mittauksilla, 

10–15 minuutin pituisilla suorituksilla kerrallaan. (Huttunen ym. 2007, 45.) 

 

Iäkkäämpien ihmisten liikkumisen tavoitteena on toimintakyvyn säilyttäminen 

mahdollisimman pitkään. Se mahdollistaa jaksamisen, vireyden sekä itsenäisyyden 

säilymisen ja luo edellytykset täysipainoiselle elämälle. Saumattoman kokonaisuuden 

muodostavat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen puoli, joista muodostuu toimintakyky. 

(Aalto 2009, 9.) 

 

Kansanterveyslaitoksen mukaan suomalaisista 44 % katsoi liikunnan kuuluvan kahden 

tärkeimmän terveyteen vaikuttavan tekijän joukkoon. EU-maissa keskiarvo oli 18 %. 

Liikunnan puute ilmoitettiin tärkeimmäksi syyksi suomalaisten suureen sairastavuuteen 

ja liikunnan asema on vuosien varrella jatkuvasti korostunut, miehistä 29 % ja naisista 

24 % olivat tätä mieltä. (Vuori 2003a, 43.) 

 

Ruumiillinen huhkiminen ja liikkuminen työssä sekä kotona vähenee koko ajan. 

Liikunta siis korostuu tämän muutoksen myötä terveyden, kunnon tai pelkän mielihyvän 

takia. Suomalaiset asennoituvat nykyisin myönteisesti liikuntaan. Ihmiset nykyään 
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suosivat arkiliikuntaa, joka on noussut kunniaan, jopa puolet suomalaisista aikuisista 

harrastaa kuntoa tai terveyttä edistävää liikuntaa. (Huttunen ym. 2007, 45.) 

 

 

4.1 Iän tuomat muutokset kehossa 

 

Suomalaisten elinaika oli noin sata vuotta sitten alle 50 vuotta. Se on kohonnut sadan 

vuoden aikana lähes 30 vuodella. Eliniän pidentyminen merkitsee väestön ikääntymistä. 

Ennusteiden mukaan vuonna 2030 yli 65 -vuotiaita on 25 % väestöstä. Ikääntyminen 

asettaa yhä lisääntyviä vaatimuksia terveydenhuollolle ja sosiaalipalveluille. (Ojanen 

ym. 2001, 60–61.) 

 

Fyysinen toimintakyky tarkoittaa sitä, että ihminen kykenee liikkumaan ja selviytymään 

jokapäiväisestä elämästä. Ihmisen fyysinen kyky heikkenee vanhetessaan. Tämä johtuu 

biologisesta ikääntymisestä sekä vaatii sopeutumisen toimintaan. Tasapaino heikkenee, 

koordinaatio, liikkuvuus sekä ketteryys vaikeutuvat. Ihmisen vanhetessa näitä kykyjä on 

vaikeampi hallita. Muutokset ryhdissä, tasapainossa sekä liikkumisessa ovat yksilöllisiä. 

Jopa 41 % iäkkäistä rajoittaa liikkumistaan, koska heillä on kaatumisen pelko ja 

liikkumattomuus estää tasapainojärjestelmän käyttämistä. Reisiluun kaulan murtumista 

aiheutuvat hoitokustannukset ovat vuosittain Suomessa noin 13 000 €. Jos murtuma ei 

parane toivotulla tavalla ja potilas joutuu hoitolaitokseen, hoitokustannukset ovat tällöin 

vuosittain noin 32 000 €. (Thomson & Jaakkola & Liukkonen 2006, 159.) 

 

Ensimmäiset merkit fyysisen kunnon heikkenemisestä tuntuvat kolmi- nelikymppisenä 

notkeuden ja ketteryyden heikkenemisenä sekä usein painon lisääntymisenä. Iän 

karttuessa ääreishermoston johtonopeus hidastuu, lihaskudos korvautuu jossain määrin 

side- ja rasvakudoksella, aineenvaihdunta hidastuu ja aistit heikkenevät. (Aalto 2009, 

8.) 

 

Iäkkäämmillä runsas liikunta vähentää kehon rasvamäärää samalla tavalla kuin 

nuoremmillakin. Liikunta vähentää myös keskivartalon ja sisäelinten alueella olevaa 

terveydelle haitallista rasvakudosta. On tärkeää, että lihasmassa säilyy ikääntyessä, jotta 

aineenvaihdunta pysyy normaalina. Sairauksien aikana lihaskato voi olla erittäin 

nopeaa. Päivittäisiä toimintoja ajatellen lihasvoiman säilyminen on tarpeen. 
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Lihasvoimaa tarvitaan muun muassa portaiden nousemisessa. Kun lihasvoima säilyy 

hyvänä riittävän kestävyyden kanssa, se antaa mahdollisuuksia ylläpitää monia 

tyydytystä tuottavia harrastuksia. Luuston vaste liikuntaan on heikko menopaussin 

aikana ja muutamia vuosia sen jälkeen. Myöhemmin liikunta ylläpitää ja jopa hieman 

lisää luumassan määrää sekä naisilla että miehillä. Merkittävänä etuna liikunnalla on, 

että luun massa jakautuu luun lujuuden kannalta edullisesti sinne missä siitä on eniten 

hyötyä. Venyttelyä sisältävillä liikuntaohjelmilla lisätään ja ylläpidetään iäkkäiden 

ihmisten kaikkien tärkeiden nivelten liikkuvuutta ja yleensäkin notkeutta. Riittävä 

notkeus helpottaa päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. (Vuori 2005, 174–176.) 

 

Iän karttuessa vähäisen liikunnan seuraukset saattavat aiheuttaa ongelmia ihmiselle 

päivittäisessä elämässä. Vähän liikkuneilla ihmisillä alkaa esiintyä keskimäärin jo useita 

vuosia aikaisemmin päivittäisessä elämässä ongelmia, kuin säännöllisesti liikkuneilla. 

(Vuori 2003a, 15.) Iäkkäiden tulisi säännöllisesti harjaannuttaa tasapainoa, näin 

voitaisiin vähentää kaatumisriskiä ja tulisi kustannussäästöjä iäkkäiden hoitamisessa 

sekä kuntoutuksessa. Erityisesti tasapaino- ja lihasharjoituksilla on saatu hyviä tuloksia.  

On vaikeaa ennustaa tulevien iäkkäiden terveyttä ja toimintakykyä, mutta se on varmaa, 

että liikuntaa on erittäin tärkeää harrastaa, koska se ylläpitää iäkkäiden terveyttä ja 

elämänlaatua. (Thomson ym. 2006, 159.) 

 

Iäkkäiden ihmisten mielialaan vaikuttaa liikunta samalla tavalla kuin nuorempienkin. 

Aivojen toimintareserviä ylläpitää ja lisää aivojen jatkuva käyttö, se on tärkeä 

vastapaino vanhenemisen aiheuttamille rappeutumismuutoksille. Liikunnan myönteisiä 

vaikutuksia on selitetty aivojen verenkierron terveydellä ja hyvällä hapensaannilla. 

Erityisesti kuntoutumisvaiheessa liikunta voi hidastaa tai jopa ehkäistä sairauksia ja 

vähentää niistä aiheutuvia haittoja. Voidaankin sanoa, että liikuntaa ei ole koskaan liian 

myöhäistä aloittaa, mutta sen lopettaminen on aina liian aikaista. Pienetkin fyysiset 

vaikutukset voivat olla ratkaisevia toimintakyvyn ja elämänlaadun kannalta. (Vuori 

2005, 178–180.) 

 

Vanhenemista ei liikunnalla voi estää, mutta sillä voidaan hidastaa normaalin 

vanhenemisen aiheuttamien muutosten nopeutta ja astetta. Terveiden elämäntapojen ja 

liikunnan avulla voidaan myös ennaltaehkäistä monia sairauksia sekä ylläpitää 

sosiaalisia kontakteja. (Aalto 2009, 16.) 
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4.2 Terveysliikunta 

 

Liikunnan tunnuspiirteet, joita tarvitaan fyysisen kunnon eri osa alueiden hoitamiseen, 

selvisivät 1960- ja 1970-luvuilla. Silloin laadittiin ohjeita ja suosituksia, joiden mukaan 

toteutettu liikunta sai aluksi nimen kuntourheilu ja sen jälkeen kuntoliikunta. 1980-

luvulta alkaen tutkimukset osoittivat, että kohtuullinen liikunta tuottaa toivottuja 

tuloksia etenkin niillä, jotka aikaisemmin liikkuivat vähemmän.  1990-luvun alkuun 

mennessä oli saatu vakuuttavaa tieteellistä näyttöä liikunnan terveyttä edistävistä 

vaikutuksista ja ominaisuuksista, jolloin alettiin käyttää termiä terveysliikunta. Sillä 

tarkoitetaan sellaista liikuntaa, joka vaikuttaa terveydelle edullisesti ja joka ei tuota 

terveydellisiä haittoja tai vaaroja. (Vuori 2003a, 27.) 

 

UKK-instituutti on kehittänyt liikuntapiirakan (kuvio1) erityisesti liikuntaneuvontaa 

varten hahmottamaan terveysliikuntasuosituksia. Tavoite on hyvin samanlainen kuin 

ruokaympyrän, lautasmallin ja ruokapyramidin. Kuvion alaosa kuvaa perusliikuntaa, 

jossa jokin muu tekeminen on päämotiivina. Näitä ovat kävely kauppaan tai lumen 

luominen. Tällainen aktiivisuus vaikuttaa yleiseen terveyteen ja painonhallintaan 

edullisesti. Piirakan yläosa kuvaa terveyskunnon tiettyjä osa-alueita, joita liikunta 

kehittää täsmällisesti, esimerkiksi hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto sekä tuki- ja 

liikuntaelimistön kunto. Vastaavasti näiden terveyden osa-alueet ovat hengitys- ja 

verenkiertoelimistö sekä tuki- ja liikuntaelimistön terveys. (Fogelholm & Oja 2005, 78.) 

 

Perusliikuntaa tulisi olla joka päivä ja täsmäliikuntaa vähintään joka toinen päivä. Jotta 

terveysvaikutukset saavutettaisiin, tulisi kuormittavuus olla kohtalaista ja sen tulisi 

kestää vähintään 10 minuuttia kerrallaan. Liikuntapiirakkaa voidaan muunnella 

asiakkaan tarpeen mukaan. Esimerkiksi lasten, ylipainoisten ja ikääntyvien 

liikuntapiirakat ovat erilaiset. Ylipainoisilla perusliikunnan osuutta voidaan kasvattaa 

piirakassa, jotta energiankulutus ei jää liian vähäiseksi. Ikääntyvillä on tärkeää 

liikehallinnan ja toimintakyvyn säilyttäminen. Niinpä sydän- ja verenkiertoelimistön 

kunnon kehittäminen ei ole raskailla kestävyysharjoituksilla terveyden kannalta kovin 

tärkeää vanhemmalla iällä. Ikääntyvillä piirakka painottuu tuki- ja liikuntaelimistön ja 

perusliikunnan osalta. (Fogelholm ym. 2005, 78–79.) 

 



 15 

 

 

Kuvio 1. UKK-instituutin liikuntapiirakka ja liikuntasuositukset.  

 

Perusliikunta on fyysiseltä aktiivisuudeltaan kohtuullisesti kuormittavaa. Silloin 

liikutaan huomaamatta, esimerkiksi kävellään kotoa töihin tai kauppaan. Kuntoliikunta 

kehittää perusliikuntaa terveyskunnon osa-alueelta hengitys- ja verenkiertoelimistöä tai 

tuki- ja liikuntaelimistöä. Hölkkä, hiihto, aerobic tai pallopelit ovat esimerkkejä 

kuntoliikunnasta. Tähän sisältyy myös iäkkäiden lihasvoimaa kehittävät harjoitteet. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 47.) 

 

Terveyden- ja hyvinvointilaitos (THL) tekee vuosittain tutkimuksen ”Suomalaisen 

aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2009”. Tuloksista tehdyssä 

raportissa nähdään, että vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt ja työmatkaliikunta 

vähentynyt. Naisten työmatkaliikunta on yleisempää kuin miehillä. Naisista 39 % ja 

miehistä 30 % liikkui työmatkat kävellen tai pyörällä vähintään 15 minuuttia päivässä. 

Vuonna 2009 UKK-instituutin terveysliikunnan suositusten mukaisesti liikkui miehistä 

12 % ja naisista 11 %. Suositusten mukainen liikunta oli alle 25-vuotiailla yleisintä ja 

harvinaisinta yli 54-vuotiailla. (Puska 2010.) 

 

Suosituksen mukaan ihmisen tulisi harrastaa vähintään kolme kertaa viikossa 

hengästymiseen ja hikoiluun johtavaa aerobista liikuntaa. Sen kuormittavuus on 60–90 
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% maksimaalisesta hapenkulutuksesta. Liikunnan keston tulisi olla 20–60 minuuttia 

(Fogelholm ym. 2005, 73.) Eri ikäryhmille on omat liikuntasuositukset, jotka katsotaan 

henkilön sen hetkisen kunnon mukaan. Esimerkiksi ihminen, jolla on jokin perussairaus, 

hänelle suositellaan yksilöllisesti omat suositusrajat, joilla on vastetta hänen kunnolleen. 

(Vuori ym. 2005, 679.) 

 

Ihmisten päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti yhteiskunnan 

asenteet ja toiminnalliset sekä fyysiset rakenteet. Fyysistä passiivisuutta suosivat ja 

ohjaavat työ, asuminen, palvelut, liikenne ja vapaa-ajan käytön edellytykset ja 

sijoittuminen. Työympäristö ja työ on organisoitu yhä enemmän lisäämään fyysistä 

passiivisuutta. Tuolista ei tarvitse juurikaan nousta, työ ja yhteydenpito tapahtuvat yhä 

enemmän paikallaan istuen. Kaupungissa olevissa asunnoissa portaikkojen huono 

sijoittelu, rakenne ja hoito houkuttelevat valitsemaan hissin. Yhdyskuntien fyysinen 

rakenne, työpaikkojen ja palvelusten sijoittelu sekä kulkuväylät ja – yhteydet 

vaikuttavat keskeisesti fyysiseen passiivisuuteen. Etäisyydet voivat tehdä kävelyn tai 

pyöräilyn mahdolliseksi, mutta kevyenliikenteen väylien puute ja puutteellisuudet 

vaikuttavat fyysisesti passiivisten vaihtoehtojen valintaan. Kävely tai pyöräily tulee 

epäviihtyisimmiksi, turvattomiksi, epäterveellisemmiksi tai lopulta mahdottomiksi 

erityisesti lapsille, iäkkäille ja sairaille. (Vuori 2000.) 

 

Suomen Kuntaliitto ry, Nuori Suomi ry, Suomen Olympiakomitea, Helsingin kaupunki 

sekä Suomen liikunta ja Urheilu (SLU) on tehnyt Kansallisen liikuntatutkimuksen 

2009–2010. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka paljon Suomen aikuisväestö 

harrastaa liikuntaa tai urheilua, mitä lajeja aikuisväestö harrastaa ja mitä palveluja he 

käyttävät harrastaessaan liikuntaa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna ja kaiken 

kaikkiaan haastateltiin 5 588 henkilöä. Aikaisemmin samanlainen tutkimus on tehty 

vuosina 1997–1998, 2001–2002 ja 2005–2006. Vuoden 2009–2010 tutkimuksessa 

ilmeni, että liikunnan harrastaminen on lisääntynyt aikaisempiin vuosiin nähden. 

Pääliikuntamuotona yli 50 -vuotiailla on kävely ja sitä harrastetaan lähes päivittäin. 

Tutkimuksessa kävelyliikunnan suosiota nostaa se, että eroa ei ollut tehty 

hyötyliikunnan ja kuntoliikunnan välille. Suomen aikuisväestön 10 suosituinta 

liikuntalajia on kävely, pyöräily, kuntosaliharjoittelu, hiihto, juoksulenkkeily, uinti, 

voimistelu, sauvakävely, salibandy ja sulkapallo. Kansallisen liikuntatutkimuksen 

mukaan kuntosaliharjoittelijoiden määrä on lisääntynyt vuosien 2005–2006 tekemään 

tutkimukseen verrattuna 36 %. Tämä voidaan selittää kuntosalien määrän 
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lisääntymisenä, salien laadun paraneminen ja alan yrittäjien aktiivisella markkinoinnilla. 

(Anttila, Jyrkiäinen, Mäenpää, Niemi-Nikkola, Savola & Pehkonen 2010.) 

 

 

4.3 Liikunnan fyysiset vaikutukset terveyteen 

 

Fyysistä aktiivisuutta sisältävää terveydelle hyödyllistä liikuntaa voi olla monenlaista. 

Terveydelle hyödyllinen liikunta voi sisältää liikunta- ja muita harrastuksia, kotitöitä 

sekä työ- tai asiointimatkoja. Perinteisestä kuntoliikunnasta saadaan kuitenkin parhain 

terveyshyötyä saavuttava kuormitustaso. Muissa aktiivisuuden muodoissa 

kuormitustaso on vaihtelevaa ja arkitoiminnoissa se jää usein fysiologisen 

vaikuttavuuden alarajoille. (Vuori 2003b.)  

 

Hyvä kestävyyskunto vähentää muun muassa sepelvaltimotaudin, kohonneen 

verenpaineen, tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän vaaraa. Verenkierto- ja 

hengityselimistön hyvä kunto on yhteydessä pienempään riskiin olla liikapainoinen, 

parempiin rasva-arvoihin, vähäisempiin sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin ja 

matalampaan verenpaineeseen. Hyväkuntoisen ja huonokuntoisen henkilön 

sydänlihaksen rakenne ja toiminta eroavat toisistaan ja tämä selittää hyväkuntoisen 

pienempää sydän- ja verisuonisairausriskiä. Henkilöllä, jolla on hyvä kestävyyskunto, 

on alhaisempi leposyke ja suurempi vasemman kammion seinämä ja sydämen 

iskutilavuus. (Suni & Vasankari 2011, 34.) 

 

Säännöllisellä liikunnalla on sepelvaltimotautia suojaavia vaikutuksia. Toistuva 30–60 

minuutin kävely, jota harrastetaan 4-5 kertaa viikossa vaikuttaa veren lipidipitoisuuteen 

sekä verenpaineeseen. Liikunta lisää hyvän kolesterolin osuutta veressä sekä ehkäisee 

arterioskleroosin kehittymistä. (Keskitalo, 2008.) 

 

Kohonneen verenpaineen hoidossa pyritään aina verenpainetta alentaviin elämäntapojen 

muutoksiin. Sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn auttaa kestävyystyyppiset 

liikuntamuodot, joita ovat kävely, hölkkä, hiihto ja soutu. Myös hyötyliikunta muodot 

auttavat laskemaan verenpainetta. Liikunta alentaa verenpainetta suoraan vähentämällä 

sympaattisen hermoston aktiivisuutta.  (Tikkanen 2003, 43–44.) 
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Diabeteksen hoidossa on tärkeätä vapaa-ajan liikunta, työmatkaliikunta ja kunto. 

Diabetekseen sairastuneella fyysinen aktiivisuus parantaa elimistön glukoosi ja insuliini 

aineenvaihduntaa ja siten hoitotasapainoa sekä auttaa painonhallinnassa. Fyysinen 

aktiivisuus ei aiheuta hypoglykemiaa eli se ei laske veren glukoosipitoisuutta liikaa ellei 

käytössä ole diabeteslääkkeitä. Kestävyysliikunta lisää insuliiniherkkyyttä, pienentää 

suurentunutta plasman insuliinin pitoisuutta ja parantaa glukoosin sietoa. Päivittäin 

tapahtuva fyysinen aktiivisuus on tärkeää, koska fyysisen aktiivisuuden vaikutus 

insuliiniherkkyyteen on lyhytkestoinen. (Kukkonen-Harjula 2005, 100–101.) 

 

Fyysisen aktiivisuuden arviointimenetelmät voidaan jakaa kahteen laajaan ryhmään: 

omaan arviointiin perustuviin menetelmiin, joita sanotaan subjektiiviseksi 

menetelmäksi, kuten kyselyihin, haastatteluun ja päiväkirjaan, sekä objektiiviseen 

ryhmään eli laitteisiin perustuvaan seurantaan. Objektiivisella ei tarkoiteta tarkkaa tai 

hyvää, vaan se kuvaa tutkittavan henkilön omaa arviointia ja asennetta. Arvot eivät 

vaikuta lopputulokseen. Näillä menetelmillä saadaan arvio liikuntaan käytetystä ajasta 

sekä kuormittavuudesta, joista voidaan tehdä arvio henkilön 

kokonaisenergiankulutuksesta. (Vuori ym. 2005, 78.) 

  

Ikääntyessä fyysinen aktiivisuus vähenee ja aiheuttaa merkittävän osan toimintakyvyn 

heikkenemisestä. Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset, kuten työn fyysisessä 

kuormittavuudessa ja liikkumisen koneellistumisessa ovat vähentäneet fyysistä 

aktiivisuutta. Kuitenkin liikunnan lisääntyminen on kasvanut suuresti vanhemmissa 

ikäryhmissä. Eläkkeelle siirtyminen antaa uusia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. 

(Vuori ym. 2005, 197.) 

 

Liikunnan aiheuttama fysiologinen kuormitus on yksi elimistön rakenteellisista ja 

toiminnallisista, fyysisistä, psyykkisistä ja mentaalista kokonaisuutta ylläpitävä ja 

kehittävä tekijä. Liikunnalla on merkitystä ihmiselle kaikkina ikäkausina. Liikunnan 

vaikutukset eivät varastoidu koskaan ihmiseen, vaan liikuntaa tulee harrastaa koko 

elämän ajan. (Vuori 2003b.) 
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4.4 Liikunnan psyykkiset vaikutukset terveyteen 

 

Säännöllinen liikunta auttaa poistamaan tai lievittämään hyvinvoinnin puutteita sekä 

vähentämään sairauksien henkilökohtaisia varatekijöitä. Näin voidaan päästä eroon 

myös apaattisuudesta, väsymyksen tunteesta sekä stressistä. Liikunnalla haetaan 

virkistymistä, rentoutumista ja vaihtelua. Sekä väestö- että 

liikuntaharjoittelututkimuksista päätellen niille ihmisille liikunnasta olisi 

hyvinvointihyötyä, jotka eivät harrasta säännöllisesti liikuntaa. Kun he ryhtyvät 

harrastamaan säännöllistä, kohtalaisen kuormittavaa liikuntaa, hyvinvointi kohenee 

enemmän niillä kuin heillä, jotka harrastavat jo säännöllisesti raskasta liikuntaa. 

(Nupponen 2006.) 

 

Liikunnan vaikutukset psyykkiseen hyvinvointiin ovat myönteisiä. Tärkeä tekijä on 

myös sitoutuminen ja myönteiset odotukset. Psyykkistä hyvinvointia ei edistä 

pakkoliikunta. Se paremminkin herättää suoranaisia vihan tunteita ja vähentää 

hyvinvointia. Ongelmana tämä voi olla esimerkiksi koululiikunnassa. Merkittävä 

hyvinvoinnin lähde on huippuelämyksiä ja ajan rientoa tuottava liikunta. Se joko 

irrottaa ihmisen arjen murheista tai saa ihmisen ikään kuin kohoamaan korkeammalle 

tasolle. Huippuelämyksiä voi tuottaa kilpailumenestys, itsensä voittaminen tai 

liikuntaan liittyvän kauneuden tajuaminen. Esimerkiksi, kun juoksua harrastava pääsee 

maratonilta maaliin, niin kaiken uupumuksen keskellä hän kokee suurta mielihyvää 

siitä, että on selviytynyt maaliin ja voittanut itsensä. (Ojanen 2002, 116–126.) 

 

Liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa psyykkisistä ongelmista kärsivät ihmiset 

muodostavat oman erityisryhmän siinä mielessä, että heillä tietyt erityisongelmat 

korostuvat. Masentuneille on ominaista kiinnostuksen ja osallistumisen väheneminen 

kaikenlaiseen toimintaan. He ajattelevat, että mikään ei hyödytä, huomisen tavoitteista 

ei juuri kannata puhua ja kunhan jotenkin selviävät tästä päivästä. Kuntoutuksen 

kannalta ajateltuna lähtökohdat eivät ole hyvät. Kuitenkin heillä juuri paha olo usein 

motivoi sellaisiin yrityksiin, jotka voivat tuntua mahdottomilta. Hyvällä menestyksellä 

on masentuneita saatu osallistumaan liikuntaohjelmiin. Ulkoisella auktoriteetilla on 

tässä suuri merkitys. Masentuneet tarvitsevat tukea ja jatkuvaa kannustusta sekä 

asiantuntijan on kehotettava masentunutta lähtemään mukaan. Ohjaajan täytyy olla 

kannustava sekä riittävän tiukka, jotta osallistuminen ei päättyisi lyhyeen. Tavoitteita 

asetetaan aluksi vain päiväksi kerrallaan. (Ojanen 2002, 116–126.) 
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Liikunnan psyykkisiä vaikutuksia ei pystytä mittaamaan millään mittarilla. Toiset 

ihmiset saavat raskaasta liikunnasta mielihyvää, kun taas toiset saavat mielihyvää 

lähtemällä metsäpolulle kävelemään. Psyykkisiin muutoksiin voi vaikuttaa ihmisen 

aikaisemman kokemukset liikunnasta, suoritettu liikuntamuoto, liikunnan teho, 

mielekkyys ja tavoitteet. (Laukkarinen & Rantonen 2008.) 

 

 

4.5 Liikunnan sosiaaliset vaikutukset terveyteen 

 

Sosiaalisella terveydellä tarkoitetaan, että ihmisten tulisi kyetä tulla toimeen muiden 

ihmisten sekä yhteiskunnan kanssa. Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia myös yksinäisille 

ihmisille olla kontaktissa toisten ihmisten kanssa. Ryhmäliikunta on yksi suosittu 

liikuntamuoto, jossa ihmiset tapaavat toisiaan ja saavat vaihtaa kuulumisia. Toiminta-

kyky paranee ja se luo mahdollisuuksia laajempaan harrastamiseen, sosiaalisten 

verkkojen ylläpitämiseen sekä matkustamiseen. (Haanperä 2009.) 

 

Monet liikuntamuodot tuovat ihmisiä yhteen jo lajin luonteen ja sääntöjen vuoksi. 

Valtaosa liikuntalajeista on sellaisia, että niitä ei aivan yksin voi harrastaa ja kun lajiin 

lisätään kilpailun elementti, on yksilöiden välinen vuorovaikutus suuressa osassa 

mukana kaikissa lajeissa. (Vuori ym. 2005, 629–630.) 

 

Liikuntaryhmissä saadut sosiaaliset kontaktit ehkäisevät iäkkäämpää henkilöä 

eristäytymästä muista ikätovereista ja mahdollistavat ystävyyssuhteiden luomisen sekä 

ylläpitämisen. Yksi viikon kohokohdista onkin iäkkäämmälle henkilölle yhteinen 

liikuntatuokio, johon ikääntyneillä sitoutuminen on usein huippuluokkaa. (Aalto 2009, 

9.) 

 

Liikunnalla odotetaan muuttavan sosiaalista käyttäytymistä, esimerkiksi ottamaan 

huomioon toiset ihmiset, toimimaan yhteistyössä toisten kanssa ja kunnioittamaan sekä 

noudattamaan yhteisesti sovittuja sääntöjä. Nämä sosiaalistavat yksilöä. Läheisyyden 

tunne, ystävät sekä ryhmään kuuluminen ovat minäkuvan ja identiteetin kehittymisen 

kannalta tärkeitä. Tällaiset elämykset ja kokemukset lisäävät ihmisen kiinnostusta 

liikuntaan ja vahvistavat liikuntamotivaatiota. (Vuori ym. 2005, 628–629.) 
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5 LIIKUNTANEUVONTA HOITOTYÖSSÄ 

 

Liikunta on hyvän olon edellytys, joka tuottaa ihmiselle fyysistä ja psyykkistä hyvää 

oloa sekä se kuuluu ihmisen perustoimintoihin.  Liikuntaa tarvitaan terveyden ja 

toimintakyvyn ylläpitämiseen. Terveydenhuollon asiantuntijoilla on oma vastuunsa 

ihmisten liikkumisen tukijoina ja motivoijina. Ihmisen liikkumiseen ja sen 

mahdollisuuksiin aiheuttaa muutoksia erilaiset sairaudet ja jo sairaalassa oleminen. 

Hoitotyössä keskeisenä tavoitteena on ohjata ja kannustaa potilasta omatoimisuuteen ja 

mahdollisimman monipuoliseen liikunnan harrastamiseen. Potilaan liikkumisessa 

avustamisessa tulee huomioida muun muassa potilaan voimavarat, ympäristön 

järjestäminen turvalliseksi, ohjaaminen ja avustaminen sekä hoitajan 

työskentelyasennon huomioiminen. (Kassara ym. 2004, 132.) 

 

Terveyden edistämisen kasvatuksellisiin ja viestinnällisiin keinoihin kuuluu neuvonta. 

Se on terveydenhuollon ammattilaisen perinteinen työmuoto. Ammattihenkilön 

tehtävänä neuvonnassa on sovittaa tietoa fyysisen aktiivisuuden terveyshyödyistä ja 

liikunnan vaihtoehtoisista toteutustavoista kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja 

ajankohtaiseen elämäntilanteeseen mahdollisimman käyttökelpoisessa muodossa. 

(Nupponen & Suni 2005, 216–217.) 

 

Luennointi, neuvojen ja ohjeiden jakaminen sekä tiedon tarjoaminen ei ole neuvontaa, 

vaikka ihmisten liikuntatottumusten kehittämisessä niitä tarvitaankin. Osallistuvien 

osapuolten, ammattihenkilön ja asiakkaan, keskinäinen neuvottelu on taitavaa 

terveysliikuntaneuvontaa. Siitä kertovat tasapuolinen vuorovaikutus, asiakkaan 

kuuleminen, vähittäinen eteneminen, asiakkaan aktiivinen osallistuminen sekä 

keskittyminen ongelmanratkaisuun. Sekä samalla kehitetään asiakkaan omaa 

näkemystään ja taitojaan, jotta ne tukevat hänen terveyttään, hyvinvointiaan ja 

toimintakykyään. (Nupponen ym. 2005, 217.) 

 

Neuvonnassa ammatillisen osapuolen on perehdyttävä asiakkaan tilanteeseen, 

näkemyksiin ja tarpeisiin. Hänen täytyy muovata asiantuntemusta asiakkaan 

tilanteeseen sopivaksi sekä käytännön läheisiksi ehdotuksiksi. Hänen täytyy myös 

miettiä asiakkaan kyvyt ja etenemisvauhti sopiviksi. (Nupponen ym. 2005, 217.) 
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Ensisijaisena tavoitteena neuvonnassa on asiakkaan ajattelun ja käyttäytymisen 

muutokset. Terveysvaikutukset havaitaan vasta kun käyttäytyminen on muuttunut 

riittävän paljon sekä jatkunut tarpeeksi kauan. On tärkeää aloittaa neuvonta siitä, missä 

asiakas on ajatuksissaan ja pyrkimyksissään. Käsitysten kuuleminen selventää millainen 

halu asiakkaalla on käyttäytymismuutoksiin. Jos asiakkaalla ei ole omakohtaista 

kiinnostusta, muutosten ehdottelu synnyttää asiakkaassa vastarintaa ja tunteen, ettei 

hänen todellisista tarpeistaan välitetä. Eteneminen voidaan jättää haluttoman asiakkaan 

harkittavaksi ja hänelle kannattaa esittää liikunnan hyödyt ja terveysvaikutukset. 

Sitkeämmin oheis- ja hyötyliikunnan tottumukset säilyvät kuin harrastusliikunta ja 

kuntoilu. Fyysinen aktiivisuus arkielämässä rutinoituu tottumuksiksi, jotka säilyvät niin 

kauan kuin ympäristö ja päivittäiset velvollisuudet aikatauluineen ovat ennallaan.   

(Nupponen ym. 2005, 218–219.) 

 

Onnistuneen ohjauksen taustalla on terveyttä edistävä ajattelutapa. Terveydenhuollossa 

ohjaaja on ammattilainen ja hänellä on yleensä jokin lisä koulutus taustalla. Ohjauksen 

perusedellytys on hyvä vuorovaikutus. Onnistuneessa terveyttä edistävässä ohjauksessa, 

ohjaaja ymmärtää ohjattavan taustaa ja kokemuksia. Myös ohjaajan esittämät 

kysymykset, neuvot ja ohjeet tukevat ohjattavan päätöksentekoa ja auttavat 

toteuttamaan muutoksia. (Kyngäs ym. 2009, 222.) 

 

Liikunnallisten palvelujen tulee vastata työyhteisössä sekä aloittavien, että liikuntansa 

laatua kehittävien tarpeisiin. Tavoitteet eroavat selvästi eri tasoryhmille kohdennetuissa 

palveluissa. Liikuntapassiivisten osalta tavoitteena on liikuntaan aktivoituminen, kun 

taas aktiiviliikkujien osalta liikunnan laadun kehittäminen. Aloittaville liikkujille on 

hyvä asettaa tiettyjä kriteereitä, jotta mielenkiinto pysyisi yllä ja turvallisuus säilyisi. 

Liikunnan aloittelijoille tunnusomaisia piirteitä ovat riittävän alhainen kynnys 

osallistua, monipuoliset terveydelliset hyödyt sekä matalat riskit. Kun liikuntaharrastus 

aloitetaan, on tärkeää muistaa ensimmäinen liikuntakerta, joka tuo mielikuvan ja jonka 

pohjalta liikuntatottumukset rakentuvat. (Huuska & Jokela 2006, 223.) 
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6 KUNTIEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 

 

6.1 Sosiaali- ja terveysministeriön suositukset terveysliikunnasta 

 

Kuntien terveyden edistämisessä tulee ottaa huomioon laaja-alaisesti terveysliikunnan 

peruspääperiaatteet. Kohteena ovat kaiken ikäiset ihmiset, mutta eri-ikäisten liikuntaa ja 

erityyppistä liikunta edistetään erilaisilla toimenpiteillä. Mitä monipuolisempia 

kunnalliset toimenpiteen ovat, sitä tehokkaampaa on terveysliikunnan edistäminen ja 

sitä kautta ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa juuri sellaista fyysistä aktiivisuutta, mikä 

tuo heille iloa. Ihmisten tietoihin, taitoihin ja asenteisiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

terveysviestinnällä sekä sosiaalisen tuen tarjoamista liikunnanohjauksella ja 

neuvonnalla. Kunnissa liikunnan harrastamista edistää ympäristön muokkaaminen 

houkuttelevaksi, joka antaa mahdollisuuksia harrastaa monipuolisesti. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2007, 47–48.) 

 

Kunnilla tulisi olla terveysliikunnan strategia, joka on luonnollinen osa kunnan 

hyvinvointistrategiaa. Kunnan ylimmän johdon tulisi olla mukana tekemässä pidemmän 

tähtäimen visiota ja toimenpide-ehdotuksia. Kuntien erot aiheuttavat erilaisia haasteita. 

Pienten kuntien mahdollisuudet tukea haja-asutusalueen asukkaiden terveysliikuntaa 

ovat huonommat. Myös kuntien ikärakenne tulee ottaa suunniteluussa ja toiminnassa 

huomioon. Kunnat tekevät myös yhteistyötä eri liikuntajärjestöjen kanssa ja tukevat 

heidän toimintaa omilta osiltaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 48.) 

 

 Jotta ihmisiä saataisiin houkuteltua liikkumaan, tulisi ympäristö muokata sellaiseksi, 

että niissä päästään helposti liikkumaan. Kaavoitukset tulisi tehdä niin, että ihmiset 

pääsisivät kävelemään, retkeilemään ja muulla liikuntamuodolla liikkumaan, eikä 

autoilua suosittaisi. Liikuntapaikat ja kevyen liikenteen väylät on pidettävä hyvässä 

kunnossa ympäri vuoden. Yksi mahdollisuus edistää lasten ja varhaisnuorten liikuntaa, 

on kehittää koulujen pihoja lähiliikuntapaikoiksi. Terveysliikunnan edistäminen 

edellyttää yhteistyötä kuntien kaikkien hallintojen välillä ja erityisesti kaavoituksen, 

kaupunkitekniikan ja liikuntatoimen välillä. Yhteistyötä tehdään myös kuntien ja 

järjestöjen välillä. Näitä ovat esimerkiksi kansanterveysjärjestöt, liikuntajärjestöt, 

urheiluseurat ja kyläyhdistykset. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 48.) 
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Kunnan omien työntekijöiden kouluttaminen terveyden edistämisen eri alueille on 

keskeinen asia. Terveysliikunnan edistämiseen keskeisimmät palvelut ovat neuvonta, 

tiedon jakaminen, liikunnan ohjaus sekä liikuntapaikkojen kunnossapito. 

Terveysliikunnan toteuttamisen seurannan päävastuu voi olla esimerkiksi liikuntatoimen 

johtajalla. Parhaiten saadaan tietoa terveysliikunnan toteutuksen seurannasta 

havainnoimalla tai keräämällä tietoa liikunnasta eri paikoista kuten kevyeen liikenteen 

väylillä, lenkkipoluilla tai uimahallissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 48.) 

 

Jos kunta haluaa edistää väestön terveyttä kohtuullisin voimavaroin ja omassa 

harkinnassaan, on liikunnan edistäminen hyvä, jollei jopa paras valinta. Liikunnan 

hyödyt terveydelle ovat suuremmat kuin haitat. Useissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, 

että aktiivisten henkilöiden terveydenhuollolle aiheuttamat kustannukset ovat 6-22 % 

pienemmät kuin passiivisilla. (Vuori 2010.) 

 

 

 6.2 Tornion kaupungin hyvinvointistrategia 

 

Tornion kaupunki on mukana ”Kasteen terveempi Pohjois-Suomi” – hankkeessa. 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää Pohjois-Suomen kuntien alueille ja kunnille 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita sekä johtamis- ja toimintamalleja. Eri 

johtamis- ja toimintamallien toimivuutta testataan osahankkeissa ja niiden toivotaan 

leviävän myös muualle Suomeen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamisen ja 

osallistumisen vahvistaminen ovat hankkeen tavoitteina. (Helanen 2010.) 

 

Tornion kaupungilla on tekeillä hyvinvointistrategia, johon kuuluu yhtenä osana 

liikuntasuositukset. Kaupungilla ei ole aikaisemmin ollut hyvinvointistrategiaa. Sitä 

työstävät nyt Tornion kunnan HYTE- johtoryhmä (hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen johtoryhmä), joka koostuu pienemmistä terveyttä edistävistä työryhmistä 

(hyvinvointipalvelut, sivistyspalvelut, tekniset palvelut ja keskushallinto). 

Hyvinvointistrategia valmistuu vuoden 2011 aikana. (Peteri 2010.) 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

7.1 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus tai tehtävä. Tutkimusstrategisia tarkoituksia ohjaa 

tarkoitus.  Tarkoitusta voidaan luonnehtia neljän piirteen perusteella. Tutkimus voi olla 

kartoittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 

133–135.)  

 

Kartoittavalla tutkimuksella lähinnä valaistaan ongelmaa ilman systemaattista tietojen 

keruuta tai analyysia. Voi sanoa, että kartoittava tutkimus on vapaamuotoinen tutkimus. 

Sen avulla pyritään löytämään tutkittavaa ilmiötä selittäviä tekijöitä tai sopivia 

vastausvaihtoehtoja ja luokituksia tutkimuslomakkeen kysymyksiin. Siksi kartoittavaa 

tutkimusta käytetään usein esitutkimuksena. (Heikkilä 2004, 14.) 

 

Tämä tutkimus on kartoittava tutkimus ja sen tarkoituksena on pohtia millä tavoin 

liikunnalla voidaan edistää ihmisen terveyttä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä 

ajatuksia kaupunkilaisilla on liikuntamahdollisuuksista Torniossa ja mitä toiveita heillä 

on tulevaisuutta ajatellen sekä miten asuinpaikka, ikä ja sukupuoli vaikuttavat 

liikuntaharrastusten valinnassa. Kyselyn vastauksista tehdään analysointi ja raportti 

Tornion kaupungin terveyden edistämisen työryhmälle. Tutkimusongelmat työssä ovat 

seuraavat:  

 

1. Mitkä ovat torniolaisten liikuntatottumukset?  

2. Kuinka paljon ikä, sukupuoli ja asuinpaikka vaikuttavat 

liikuntatottumuksiin? 

3. Mitä toiveita kaupunkilaisilla on tulevaisuuden liikunta 

mahdollisuuksiin liittyen?  
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7.2 Tutkimusmenetelmä, tutkimusaineisto ja aineiston analysointi 

 

Aineisto on kerätty Tornion kaupungin Internet sivuilla syksyllä 2009 olleella kyselyllä. 

Kyselyyn pystyi vastaamaan kuka tahansa torniolainen. Alkuperäinen kyselylomake on 

opinnäytetyössä liitteessä 1. Kyselystä kerrottiin Torniolainen - lehdessä ja kaikille 

Tornion kaupungin työntekijöille lähetettiin sähköposti, jossa pyydettiin vastaamaan 

kyselyyn. Kyselyyn vastasi yhteensä 177 henkilöä. Aineistoa analysoidessa otettiin 

huomioon se, mitä tutkimuksella halutaan ja mikä on tutkimuksen tarkoitus.  

 

Internet-kysely on nopea tapa kerätä tietoa. Siinä vastaukset tallentuvat tietokantaan, 

joka mahdollistaa aineiston käsittelyn tilasto-ohjelmistolla heti aineiston keruun 

päätyttyä. Tieto kyselystä ja Internet-osoitteesta tulee saada perusjoukon jäsenille. 

Vastanneiden ikä- tai ammattijakauma voi olla tätä tiedonkeruutapaa käytettäessä 

erilainen ja näin ollen tulosten luotettavuus kyseenalainen. (Heikkilä 2004, 69.) 

 

Kyselylomakkeella kerätään informaatiota ja se on määrämuotoinen kysymyspatteristo. 

Tärkeä on muuttaa tutkijan tiedon tarve sellaisiksi kysymyksiksi, joihin vastaaja on 

kykenevä ja halukas vastaamaan. Vastauksista tulee yhdenmukaisia ja lomakkeiden 

käsittelyä nopeuttaa, jos lomakkeessa on valmiit vastausvaihtoehdot. (Holopainen & 

Pulkkinen 2008, 42.) 

 

Tämän tutkimuksen kyselylomakkeen oli tehnyt Tornion kaupunki. Lomakkeessa oli 27 

kysymystä, joista suljettuja eli vaihtoehdot antavia kysymyksiä oli 25 kappaletta. Kolme 

kysymystä oli avoimia kysymyksiä, joihin pyydettiin vastaamaan toiveista liikunta-

mahdollisuuksista Torniossa tulevaisuutta ajatellen sekä mitä muuta vastaaja haluaa 

sanoa liikuntamahdollisuuksista Torniossa. Opinnäytetyön liitteessä 1 on alkuperäinen 

kyselykaavake, johon Tornion kaupunkilaiset ovat vastanneet Internetissä.  

 

 

7.3 Aineiston analysointimenetelmät 

 

Analysoimme aineiston keväällä ja syksyllä 2010. Tutkimusta analysoitaessa käytimme 

sekä määrällistä että laadullista analysointitapaa. Kysymykset analysoitiin SPSS 14.0 

for Windows – ohjelmalla ja apuna käytettiin Microsoft Office Exel 2007 ohjelmaa. 
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Aineistosta laskettiin suorat jakaumat, osasta aineistosta tehtiin ristiintaulukoita ja 

kuvaajia, jotta tulosten hahmottaminen olisi selkeämpää. Tulokset on esitetty prosentti- 

ja frekvenssitaulukoina, sanallisina yhteenvetoina sekä suorina lainauksina. Tässä 

tutkimuksessa on käytetty määrällisten kysymysten analysoinnissa tilastoanalyysia ja 

avointen eli laadullisten kysymysten analysoinnissa käytettiin teema-analyysia ilman 

teemahaastattelua. 

 

Suorajakauma kertoo muuttujan eri luokkien yleisyyden havaintoaineistossa. Kahden 

muuttujan välistä yhteyttä on yksikertaista tarkastella ristiintaulukoinnilla.  

Ristiintaulukoinnilla selvitetään kahden luokitellun muuttujan välistä yhteyttä ja millä 

tavalla ne vaikuttavat toisiinsa. Muuttujat esitetään samassa taulukossa niin, että toinen 

muuttuja asettuu sarakkeille ja toinen riveille. (Heikkilä 2004, 149, 210.) 

 

Omiin tarkoituksiinsa käytetään taulukoita ja kuvioita. Taulukko soveltuu parhaiten 

esitystavaksi, kun esitettävää numerotietoa on paljon ja se halutaan esittää 

yksityiskohtaisesti. Kuvioita käytetään tavallisesti silloin, kun halutaan nopeasti 

luettavaa tietoa, yleiskuva jakaumasta tai painottaa tietoa tai tiedon laadullisia 

ominaisuuksia. (Vilkka 2007,135.) 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineisto analysoidaan tavallisesti taulukoiksi, 

regressioyhtälöiksi, korrelaatiokertoimeksi. Perinteisten näkemysten mukaan 

kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksista tehdään johtopäätöksiä induktiolla, eli pyritään 

tarkentamaan olemassa olevaa teoriaa tai jopa luomaan uutta teoriaa eli toisin sanoen 

tekemään teoreettisia yleistyksiä. (Toivonen 1999, 109.) 

 

Kvantitatiivisessa lähestymistavassa riittävällä aineiston määrällä on hyvin tärkeä 

merkitys, sillä kvantitatiivista analyysia ei voi tehdä, jos tapauksia on vähän. Tässä 

tapauksessa edes prosenttien laskeminen ei ole mielekästä, jos tapauksia olisi 

esimerkiksi alle kymmenen. (Toivonen 1999, 110.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa mennään ikään kuin syvemmälle metodiikassa ja siinä 

kiinnitetään enemmän huomiota aineiston analyysiin. Laadullinen tutkimus on 

aineistoanalyysi. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 70.) Kun muodostetaan kirjallinen tuotos 

laadullisesta tutkimuksesta, se poikkeaa melkoisesti teoriapohjaisen tutkimusselosteen 

kaavasta. Laadullista tutkimusta kirjallisena kuvauksena sanotaan juoneltaan eteneväksi 
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kertomukseksi. Hyvässä laadullisessa raportissa yhdistyy tiheä aineiston kuvaus, jossa 

tutkija sovittaa kirjallisuudesta tekemiä kappaleita omaan tekstiinsä. Kuvauksesta tulee 

ilmetä selvästi mikä on lähdetekstin ja mikä tutkijan tulkitsemaa osuutta. (Hirsjärvi ym. 

2004, 247, 249.) 

 

Kun laaditaan haastattelurunko, ei laadita yksityiskohtaista kysymysluetteloa vaan 

teema-alueluettelo. Tällöin teema-alueet edustavat teoreettisten pääkäsitteiden eriteltyjä 

alakäsitteitä tai luokkia. Nämä käsitteet ovat yksityiskohtaisempia kuin ongelmat sekä 

pelkistettyjä, iskusanamaisia luetteloita. Alueet ovat niitä, joihin haastattelukysymykset 

varsinaisesti kohdistuvat. Kun haastatellaan, teema-alueet tarkentuvat kysymyksillä. 

Kun tutkija valitsee teema-alueet, niiden tulisi olla väljiä, jotta moninainen rikkaus tulisi 

esille sekä se mitä tutkittavaan ilmiöön sisältyy todellisuudessa. (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 66–67.) 

 

Olennainen osa analyysia on luokittelu. Se luo pohjan, jonka varassa 

haastatteluaineistoa voidaan myöhemmin tulkita sekä yksinkertaistaa ja tiivistää. Tämä 

on välttämätöntä, jos halutaan esimerkiksi vertailla aineiston eri osia toisiinsa tai 

tyypitellä tapauksia. Aineiston luokituksien välille täytyy yrittää löytää joitakin 

säännönmukaisuuksia tai samankaltaisuuksia yhdisteltäessä niitä. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa osoittautuu, että joidenkin ilmiöiden välillä on yhteyksiä. (Hirsjärvi ym. 

2001, 147–149.)  

 

 

7.3 Eettiset näkökohdat 

 

Tutkimuksessa tulee välttää epärehellisyyttä kaikissa osa-alueissa. Ainakin seuraavat 

seikat ovat keskeisiä tieteellisissä toimissa: tekstin plagioiminen eli tekijänoikeuksien 

rikkominen, joka ei ole missään olosuhteissa sallittavaa. Lainatussa tekstissä tulee 

näkyä oikeanlaiset lähdemerkinnät. Muiden tekemiä tutkimuksia ei tule vähätellä, eikä 

yhteistyössä tehtyjä tuloksia voi julkaista vain omissa nimissä. ”Itseplagiointia” eli 

omien tuotosten lainaamista tai muokkaamista ja esittämistä uutena tutkimuksena, ei 

tule tehdä. Tulokset pitää esittää kritiikittömästi ja sellaisina kuin ne ovat. Tämä pätee 

myös raportoinnissa, jossa on tuotava julki muun muassa käytetyt menetelmät tarkasti 

sekä tutkimuksen mahdolliset puutteet. (Hirsjärvi ym. 2004, 27 - 28.) 
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Tutkimuksen eettiset kysymykset eivät koske vain tutkijan toimintaa tutkimusaineiston 

hankinnassa tai raportoinnissa vaan eettiset kysymykset ovat koko tutkimustoiminnan 

lähtökohta. Tutkimustulokset vaikuttavat eettisiin ratkaisuihin, mutta myös tutkijan 

työssä tekemiin ratkaisuihin. (Tuomi 2007, 143.) 

 

Internetissä olevalla tekstillä tai kuvalla on samat tekijänoikeudet kuin painetullakin 

materiaalilla, vaikka Internetissä ei aina pysty tekijää määrittelemään. Internet-

aineistossa tulee myös noudattaa tutkimusetiikkaa ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

Tutkimusaineistona on eri asia tutkia keskustelupalstojen sivustoja kuin 

organisaatioiden, yritysten tai yhteisöjen sivuja. Yleinen kysymys on onko aineisto 

vapaasti käytettävissä vai luvanvaraista? Yrityksillä, yhteisöillä, kunnilla, kaupungeilla 

ja organisaatioilla sivustojen julkaiseminen on suunnitelmallista ja johdettua. Vapaasti 

luettavissa olevia sivustoja voi verrata julkisiin asiakirjoihin ja siten niiden käyttö ei 

edellytä tutkimuslupaa. (Vilkka, 2007, 97.) 

 

Opinnäytetyössä käyttämien lähteiden valinnassa olemme kiinnittäneet huomiota siihen, 

että tiedot ovat ajankohtaisia ja ne ovat lähtöisin luotettavasta lähteestä. Olemme 

kiinnittäneet huomiota tarkoin lähdeviitteisiin ja kattavaan lähdeluetteloon. Materiaali 

on ollut julkisilta sivustoilta, jolloin emme ole tarvinneet erityisiä tutkimuslupia 

käyttäessämme näitä lähteinä. Tutkimustulokset olemme esittäneet niin kuin ne ovat 

tässä työssä ilmenneet. 

 

Tutkimuksen teossa olemme noudattaneet hyvää tieteellistä käytäntöä ja tieteen yleisiä 

eettisiä sääntöjä sekä vallitsevaa tietosuojalakia. Tutkimusta tehdessä olemme pyrkineet 

totuudenmukaisuuteen, tulosten oikeaan johtamiseen ja perusteluihin sekä asettaneet 

tulokset kriittisen keskustelun ja tarkastelun alaiseksi. Tutkimustoiminnan lähtökohtana 

meillä on ollut eettisten kysymysten lisäksi omat eettiset toimintamme, joita olemme 

kyseenalaistaneet opinnäytetyötä tehdessämme.  
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8 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tulokset oli määrä vastata tutkimusongelmiimme, jotka ovat: 1. Mitkä ovat 

torniolaisten liikuntatottumukset? 2. Kuinka paljon ikä, sukupuoli ja asuinpaikka 

vaikuttavat liikuntatottumuksiin? 3. Mitä toiveita kaupunkilaisilla on tulevaisuuden 

liikunta mahdollisuuksiin liittyen?  

 

 

8.1 Taustatiedot 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli pohtia liikunnan merkitystä terveyden edistämisen 

kannalta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä ajatuksia Tornion kaupunkilaisilla 

on liikuntamahdollisuuksista kaupungissaan ja mitä toiveita heillä on tulevaisuudelle. 

Tutkimuksella haluttiin selvittää myös, miten asuinpaikka, ikä ja sukupuoli vaikuttavat 

liikuntaharrastusten valinnassa.  

 

Tornion kaupungin Internet-sivuilla olleeseen kyselyyn vastasi syksyllä 2009 yhteensä 

177 henkilöä. Taustatietoihin liittyviä kysymyksiä kyselylomakkeessa oli yhteensä 3 

kappaletta, joissa kysyttiin sukupuolta, ikää ja asuinpaikkaa. Kuviosta 2 nähdään, että 

vastaajista 105 (59 %) oli naisia ja 72 (41 %) miehiä.  
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Kuvio 2. Aineiston sukupuolijakauma.
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Vastaajat hajaantuivat Tornion alueella 26 eri asuinpaikkaan (kuvio 3). Valtaosa 

vastaajista asuu Suensaaren kaupunginosassa 14 % ja toiseksi eniten vastaajia asuu 

Kivirannan kaupungin osassa 13 %.   

 

 

 Asuinpaikka Lukumäärä Prosentit 

 Laivaniemi-Kyläjoki 6 3,4 

  Luotomäki 2 1,1 

  Raumo 11 6,2 

  Ylivojakkala 3 1,7 

  Suensaari 35 19,8 

  Palosaari 10 5,6 

  Karunki 4 2,3 

  Ruohokari 3 1,7 

  Pirkkiö 8 4,5 

  Kokkokangas 16 9,0 

  Arpela 3 1,7 

  Torppi 1 ,6 

  Kiviranta 31 17,5 

  Miukki 3 1,7 

  Kaakamo 7 4,0 

  Juhannussaari 11 6,2 

  Pudas 8 4,5 

  Aapajärvi 2 1,1 

  Yliliakka 2 1,1 

  Kukkola 2 1,1 

  Alavojakkala 3 1,7 

  Korpikylä 1 ,6 

  Kantojärvi 1 ,6 

  Sattajärvi 1 ,6 

  Kourilehto 1 ,6 

  Aapajoki 2 1,1 

  Yhteensä 177 100,0 

 

Kuvio 3. Aineiston asuinpaikkajakauma. 

 

Asuinpaikkoja hahmottamaan liitteenä 2 on Tornion kartta, josta voi katsoa minne 

kyseiset asuinpaikat sijoittuvat Torniossa. Tornion kartan saimme Tornion kaupungilta 

paikkatietoinsinööriltä Kimmo Annalalta.  
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Kuviosta 4 nähdään kuinka vastaajat jakaantuivat ikäryhmittäin. Aktiivisimmin 

kyselyyn vastasivat 45–54-vuotiaat, joita oli 42 henkilöä.  Toiseksi aktiivisimmin 

vastasivat 15–24-vuotiaat, joita 40 henkilöä.  
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Kuvio 4. Aineiston ikäjakauma. 

 

Kuviossa 5 nähdään kuinka pitkä matka vastaajilla on tällä hetkellä harrastuspaikkaan. 

Vastaajista 41 %:lla matkaa on alle kilometri. 15 %:lla vastaajista nykyiseen 

harrastuspaikkaan on matkaa yli 5 kilometriä. 
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Kuvio 5. Matka asunnolta harrastuspaikkaan – jakauma. 
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8.2 Torniolaisten liikuntatottumukset 

 

Kuviosta 6 nähdään, että vastaajista 29 % harrastavat liikuntaa keskimäärin kolme 

kertaa viikossa. Yli neljä kertaa viikossa liikuntaa harrastaa 24 %. 
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Kuvio 6. Aineiston määräjakauma. 

 

Kuviosta 7 näkyy mitä liikuntaharrastuksia vastaajat tällä hetkellä harrastavat. Tähän 

kuvioon on koottu 15 suosituinta lajia, jotka saivat eniten harrastajia. Vastaajista suurin 

osa eli 110 henkilöä harrastaa kävelyä tai sauvakävelyä. Toiseksi suosituin laji on 

hiihto, jota harrasti 71 henkilöä. Suosittuihin lajeihin kuuluu myös pyöräily 58 henkilöä 

ja  juoksu/hölkkä 55 henkilöä. 

 

 

 

Kuvio 7. Aineiston liikuntaharrastusjakauma. 
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Kuviosta 8 nähdään mitä liikunta antaa vastaajille ja miksi he liikuntaa harrastavat. 

Vastaajat ovat sitä mieltä, että liikunta ylläpitää terveyttä sekä kunto ja mieliala 

kohoavat. Työssä jaksaminen nousee myös vastaajien keskuudessa olennaiseksi asiaksi. 

Tähänkin kysymykseen vastaajat pystyivät valitsemaan useamman kuin yhden vastaus 

vaihtoehdon. 

 

 

 

Kuvio 8. Aineiston liikunnan hyötyjakauma. 

 

Kyselystä kävi ilmi, että torniolaiset haluaisivat saada tietoa kaupungin tarjoamista 

liikunta mahdollisuuksista kotiin jaettavasta liikuntaoppaasta sekä Internetistä tämä 

näkyy kuviosta 9. 

 

 

 

Kuvio 9. Aineiston tiedonsaantijakauma. 
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8.3 Iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutukset liikuntatottumuksiin  

 

Kuviossa 10 nähdään ikäryhmittäin kuinka monta kertaa viikossa vastaajat harrastavat 

liikuntaa. Aktiivisimmin liikuntaa harrastavat 45-54 vuotiaat. Myös 35-44 sekä 15-24 

vuotiaat harrastavat liikuntaa säännöllisesti. Liikunnan harrastaminen vähenee 

huomattavasti iäkkäämillä vastaajilla. 65-74 vuotiailla liikunnan harrastaminen on 

muutamalla vastanneella vain 4 kertaa viikossa tai useammin. Kuitenkin olisi tärkeää, 

että iäkkäämmät ihmiset pitävät huolta terveydestään, jotta sairauksilta vältyttäisiin ja 

toimintakyky pysyisi hyvänä mahdollisimman pitkään. Vastauksissa täytyy kuitenkin 

huomioida se, että iäkkäämpiä vastaajia oli paljon vähemmän kuin esim keski-ikäisiä. 
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Kuvio 10. Aineiston ikä-aktiivisuusjakauma. 
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Kuvio 11 on ristintaulukko sukupuolen ja liikunta-aktiivisuuden muuttujista. Kuviosta 

näkee kuinka aktiivisia miehet ja naiset ovat liikkumaan viikossa. Vastaajista naiset 

ovat kyselyn perusteella aktiivisempia liikkumaan. Suurin osa naisista liikkuu kolme 

kertaa viikossa tai yli neljä kertaa viikossa. Miehet liikkuvat keskimäärin kolme kertaa 

viikossa. 
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Kuvio 11. Aineiston sukupuoliaktiivisuusjakauma. 
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Kuviossa 12 nähdään, että asuinpaikalla on merkitystä liikunnan harrastamisen 

aktiivisuuteen. Vastaajien perusteella taajama-alueilla asuvat harrastavat enemmän 

liikuntaa kuin haja-asutus alueilla. Suensaarella, Kokkokankaalla ja Kivirannalla asuvat 

harrastavat keskimäärin 3 kertaa tai useammin viikossa liikuntaa. Ylivojakkalassa, 

Karungissa ja Aapajoella vastaajia oli vähemmän, mutta hekin liikkuvat yli 3 kertaa 

viikossa tai useammin. 
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Kuvio 12. Aineiston asuinpaikka-aktiivisuusjakauma. 

 

Ristiintaulukoissa on ikää, sukupuolta ja asuinpaikkaa verrattu vastaajien aktiivisuuteen 

liikunnan harrastamisessa. Aktiivisuus kuvaa liikuntatottumuksia. Kyselyssä oli 

muitakin kysymyksiä liikuntatottumuksiin liittyen, mutta niihin oli vastattu niin, ettei 

niitä voitu ristiintaulukoissa hyödyntää. Kysymyksiin oli vastattu jokaiseen 

vastausvaihtoehtoon, jolloin luotettavuuden kannalta emme voineet ottaa näitä 

kysymyksiä huomioon ristiintaulukoita tehdessä.  
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8.4 Kaupunkilaisten toiveet tulevaisuuden liikuntamahdollisuuksiin liittyen 

 

Kyselykaavakkeessa oli kysymys kaupunkilaisten toiveista liikuntaharrastuksiin liittyen. 

Kuviosta 13 nähdään, että vastaajilla kävely tai sauvakävely olisi selvästi toivotuin 

harrastus. Suosiota saa myös hiihto, kuntosali, juoksu/hölkkä, uinti ja vesiliikunta, 

pyöräily sekä jumppa. 

 

 

 

Kuvio 13. Aineiston harrastustoiveet jakauma. 

 

Nykyiset liikuntaharrastukset eivät paljoa poikkea harrastustoiveista vastaajien 

keskuudessa. Suurimman suosion vei kävely/sauvakävely molemmissa kysymyksissä. 

Myös hiihto, pyöräily ja uinti olivat vastaajien suosiossa niin nykyisissä harrastuksissa 

kuin toiveissakin. Suurin osa nykyisistä harrastuslajeista ja toiveista ovat yksilö lajeja. 

Kaupunkilaisten toiveena oli saada hyvä pururata, jossa pystyisi myös talvella 

hiihtämään. Tällaisia Torniossa onkin jo useampi, ja sen osa vastaajista tiesi, niinpä he 

olivat ehdottaneet vanhojen pururatojen kunnostamista ja, että niistä pidettäisiin hyvää 

huolta sekä kesällä että talvella. 

 

Avoimena kysymyksenä kysymyslomakkeessa oli, että minkä liikuntalajin 

harrastuspaikkoja Tornioon tarvitaan lisää. Vastauksista korostui erityisesti 

kaupunkilaisten halu saada kunnon hiihtolatu/pururata Tornioon. Tätä mieltä vastaajista 

oli 31 henkilöä. He toivoivat myös, että hiihtoladusta/pururadasta pidettäisiin huolta ja 

kunnostettaisiin tarvittaessa. Hiihtoladun/pururadan toivottiin myös olevan valaistu ja 

opastettu hyvin. Muutamassa vastauksessa korostettiin Puuluodon pururataa liian 
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vaativaksi ja Kokkokankaan pururataa liian lyhyeksi. Mahdollisena vaihtoehtona uusille 

pururadoille olisi käyttää hyväksi vanhoja pururatoja ja kunnostaa ne sekä pitää niistä 

parempaa huolta. Seuraavassa on poimittu kolme esimerkkiä vastauksista, joissa 

ilmenee toivomuksia latujen ja pururatojen kunnossapitoon liittyen.  

 

 ”Valaistu lenkkeily- ja hiihtoreitti” 

”Hyvä selkeä pururata missä merkatut reitit” 

”Toivoisin kovasti, että talvisin hiihtoladut ja niiden valaistus olisi 

kunnossa.” 

 

Vastauksista tuli esille myös toiveita sulkapallo- ja tenniskenttien tarjonnalle. Kyselyyn 

vastanneilla on toiveita uudelle liikuntahallille tai Putaan palloiluhallin kunnostamiselle. 

Seuraavassa on koottu vastaus esimerkkejä sulkapallo- ja tenniskenttien korjaamiselle 

tai rakentamiselle. 

 

”Sulkapalloon pitäisi saada kenttiä muualtakin kuin Aspenilta Ruottista. 

Kuuleman mukaan koulujen saleistakin voisi saada aikoja, mutta 

hakumenettelyistä ei ole tietoa eli voi olla myös tiedotuksen puutetta.” 

”Sisäpalloilu tiloja, Putaan palloiluhalli on vanhanaikainen eikä ollenkaan 

yleisöystävällinen, hallin uusiminen/laajennus/korjaus ensisijainen…” 

 

Vastaajat esittivät myös toiveita jääkiekkokaukalolle sekä jääkentille ja niiden 

kunnossapitoon talvella, seuraavana muutama esimerkki vastaus. 

 

”Jääkiekkokaukaloita olemme kaivanneet pitkään, joita Torniossa ei ole 

yhtään toimivaa. Ainoakin purettu?”  

”Talvella enemmän kunnollisia luistelujäitä” 

 

18 vastaajaa oli sitä mieltä, että Torniossa kaikki mahdollinen jo löytyy liikunnan 

harrastamiseen, eikä sinne tarvitse rakentaa enää mitään. 

 

Avoimena kysymyksenä kysyttiin myös minne mahdollinen liikuntaharrastuspaikka 

tulisi vastaajien mielestä rakentaa. 20 vastauksesta käy ilmi, että heidän mielestään ei 

tarvitsisi rakentaa uutta harrastuspaikkaa vaan korjata ja kehittää vanhoja jo olemassa 

olevia paikkoja. Korjausta tai kunnostusta kaipaavia paikkoja Torniossa ovat mm. 
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koulut ja niiden liikuntasalit ja urheilukentät, pururatojen kunnossapito sekä Putaan 

palloiluhalli. 20 vastaajaa halusi uuden harrastuspaikan rakennettavan keskustaan tai 

ainakin lähelle sitä. Toiseksi eniten ääniä harrastuspaikan rakentamiselle sai lähes 

samalla äänimäärällä Pudas 13 vastauksella ja Kiviranta 12 vastauksella. 

 

Kyselyn viimeisessä kohdassa vastaaja sai sanoa vielä terveisiä kaupungille kaupungin 

tarjoamista liikuntamahdollisuuksista. Vastaukset luokiteltiin 5 eri pääluokkaan, 1 ei 

mitään, 2 tiedotusta ja opastusta lisää, 3 harrastusmahdollisuudet ovat 

taajamapainotteiset, 4 entisten kuntoilupaikkojen parantaminen ja 5 muut. 

 

1. Ei mitään  

 

Tähän vastaajilla ei ollut muuta kommentoitavaa tai sanottavaa Tornion kaupungille 

liikuntamahdollisuuksiin liittyen. Vastauksia tuli tähän kohtaan eniten, eli 24 kappaletta. 

 

2.  Tiedotusta ja opastusta lisää  

 

Tähän luokkaan vastauksia tuli 14 kappaletta. Vastaajien mielestä pururatojen varsilla ja 

hiihtolenkkien yhteydessä on huonot opasteet. Myös tiedotus 

harrastusmahdollisuuksista ja eri harrastuspaikoista koettiin puutteelliseksi. 

 

  ” haluaisin enemmän tietoa harrastusmahdollisuuksista” 

 ” Kaipaan kunnollisia opasteita kuntoradoille…” 

 

3. Harrastusmahdollisuudet ovat taajamapainotteiset  

 

Tähän vastanneiden mielestä haja-asutuspaikoilla on liian vähän 

harrastusmahdollisuuksia, siksi he haluavat seuraavana kehitettävän haja-asutusalueen 

harrastusmahdollisuuksia. Vastaajista 10 on tätä mieltä, seuraavana 2 

vastausesimerkkiä. 

 

 ”Enemmän liikuntapaikkoja haja-asutusalueille.” 

”Maaseudun syrjäkylät on unohdettu aivan kokonaan. E kulje yleisiä 

kulkuneuvoja iltapäivän jälkeen Tornioon. Uimahalliin matkaa lähemmäs 
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40 km. Lähin hiihtolatu 10 km päässä. Ei katuvaloja, jotka valaisisivat 

iltakävelyllä.” 

 

4. Entisten kuntoilupaikkojen parantaminen  

 

Vastauksia tähän luokkaan tuli kuusi kappaletta, joista kaksi on alla esimerkkinä. 

Heidän mielestään vanhat kuntoilu- ja urheilupaikat kaipaavat kunnostusta ja ylläpitoa. 

 

 ” Nyt olisi ulkoliikunta paikkojen kehittämisen vuoro.” 

” Liikuntamahdollisuuksia ei tarvitse välttämättä lisätä vaan kohdentaa 

käyttötarpeet huomioiden, liikunnan edullisuus huomioitava ja 

kilpaliikuntaa  (ammattimaista) kannatettava mikäli se itse kannattaa 

itsensä taloudellisesti)” 

 

5. Muut 

 

Luokkaan muut on kerätty yksittäisiä kommentteja, toivomuksia ja kiitoksia 

kaupungille. Seuraavassa on kaksi esimerkkiä vastauksista. 

 

 ” Kuntakokoon nähden mahdollisuudet sangen monipuoliset” 

” Hiihtoladut joella ovat hyvät ja hyväkuntoiset (ainakin viime talvena), 

siitä kiitos ylläpitäjille. Jatkoa sille!” 
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9 LUOTETTAVUUDEN TARKASTELU 

 

Tutkimusta tehdessä pyritään minimoimaan virheiden syntymistä. Kuitenkin tulosten 

luotettavuus ja pätevyys voivat vaihdella. Tämän vuoksi on tärkeää pyrkiä löytämään ja 

korjaamaan virheitä sekä arvioida tutkimuksen luotettavuutta erilaisten mittaus- ja 

tutkimustapojen avulla. Tutkimuksen luotattavuuden voidaan sanoa olevan suoraan 

verrannollinen mittarin luotettavuuteen. (Hirsjärvi ym. 2004, 231.) 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella validiteetin ja 

reliabiliteetin näkökulmista. Validiteetti ja reliabiliteetti muodostavat mittarin 

kokonaisluotettavuuden. Kokonaisluotettavuus on hyvä, kun otos edustaa perusjoukkoa 

ja mittaamisessa on mahdollisimman vähän satunnaisvirheitä. (Vilkka 2007, 149–152.) 

 

Luotettavuutta alentavat erilaiset virheet, joita syntyy aineistoa hankittaessa. Aineiston 

laatuun vaikuttavat käsittely-, mittaus-, otanta-, sekä peitto-, ja katovirheet. 

Otantatutkimukseen liittyy otannasta aiheutuvaa satunnaisvirhettä eli otantavirhettä sekä 

kadon aiheuttamaa vääristymää. Mittausvälineiden epätarkkuuden, mittaukseen 

vaikuttavien häiriötekijöiden, mittausmenetelmän, mittarin heikkouden tai käsitteiden 

hankaluuden vuoksi voi syntyä mittausvirheitä. Jos tutkittavasta perusjoukosta ei ole 

ajan tasalla olevaa rekisteriä tai luetteloa, voi peittovirheitä syntyä. (Heikkilä 2004, 

185–186.) 

 

Kyselylomake oli monipuolinen ja kattava. Kuitenkin työtä tehdessämme pohdimme 

kyselykaavakkeen luotettavuutta, koska suurin osa kysymyksistä oli 

vaihtoehtokysymyksiä, ja vastaaja pystyi valitsemaan vaihtoehdoista useamman 

vastauksen kysymykseen. Kyselyssä olisi voinut selvästi määritellä, että valitse vain 

yksi vaihtoehto. Joissakin vastauksissa vastaaja oli valinnut vastaukseksi kaikki 

vaihtoehdot. Tämä tuotti hankaluuksia syöttää vastaukset SPSS ohjelmaan. Jouduimme 

vaihtamaan syöttötekniikkaa SPSS ohjelmalle kesken opinnäytetyön työstämisen sen 

verran, että syötimme jokaisen vastauksen, vaikka vastaaja olisi valinnut useamman 

vastausvaihtoehdon, näin kuvioista ja vastauksista tuli luotettavammat. Myös 

vastausvaihtoehtoja oli annettu useita. Esimerkiksi eri lajivaihtoehtoja oli 39 kpl, joista 

vastaaja sai valita enintään viisi lajia. Näitä olisi voinut esimerkiksi tiivistää yhdeksi 

lajimuodoksi, esimerkiksi palloilu-, tanssi- ja sisäliikuntalajit. 
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Aineiston analysointi alkoi SPSS ohjelman käyttöön liittyvään teoriaan tutustumalla 

keväällä 2010. Ennen kuin aloimme syöttää tutkimustuloksia SPSS ohjelmalle, otimme 

selvää tutkimuksen toimeksiantajan toiveista ja tiedon tarpeista mitä asioita he 

halusivat, että tämä tutkimus pitää sisällä. Näistä toiveista syntyi tutkimuksen ongelmat. 

Hyvän tutkimuslomakkeen tunnusmerkkejä ovat muun muassa siisti ja houkutteleva 

ulkonäkö, kysymysten sopiva asettelu, selkeät vastausohjeet sekä lomakkeen sopiva 

pituus. Lomakkeen pituus oli asia, johon olisi voinut kiinnittää enemmän huomiota 

suunnitteluvaiheessa. Liian pitkä lomake saattaa pelästyttää vastaajat eivätkä he halua 

vastata kyselyyn. Kyselyä tehdessä olisi ollut hyvä pysähtyä miettimään tarkemmin 

ovatko nämä kaikki kysymykset oleellisia tämän tutkimuksen kannalta ja niiden 

asioiden ja kysymysten kannalta, joita tässä tutkimuksessa halutaan tutkia. Yhteensä 

kysymyksiä lomakkeessa oli 27 kappaletta.  

 

Vastauksia tuli paljon ja suurin osa vastauksista oli asiallisia. Joukossa oli muutama 

epäasiallinen vastaus, ja näitä vastauksia oli mahdoton ottaa huomioon syöttäessämme 

vastauksia SPSS -ohjelmaan. Vältimme huolimattomuutta syötettäessä vastauksia SPSS 

ohjelmalle niin, että toinen kirjasi ja toinen luetteli ääneen vastauksia, ja ne laitettiin 

täsmällisesti ohjelmaan jokainen kohta erikseen. Pidimme taukoja syöttäessämme 

vastauksia, jotta jaksoimme keskittyä paremmin ja tuloksista tulisi mahdollisimman 

luotettavia.  

 

Opinnäytetyön tekemisestä tehtiin koulun ja toimeksiantajan eli Tornion kaupungin 

kanssa sopimus, jossa kävi ilmi aihe, tekijät, ohjaajat ja kuka kustannukset maksaa. 

Sopimuksen allekirjoittivat opinnäytetyön tekijät, ohjaavat opettajat sekä Tornion 

kaupungin edustajana Raumon koulun rehtori. Sovimme kustannuksista niin, että 

Tornion kaupunki maksaa oman kappaleensa opinnäytetyöstä ja tekijät maksavat 

omansa. Allekirjoitettu sopimus on opinnäytetyössä liitteessä 3. 

 

 

9.1 Luotettavuus  

 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa sitä, että tutkimus antaa ei-sattumanvaraisia 

tuloksia. Tutkimusta voidaan pitää luotettavana, kun toistetussa mittauksessa saadaan 

täysin sama tulos tutkijasta riippumatta. Tutkimuksen reliabiliteetissa tarkastellaan 



 44 

mittaukseen liittyviä asioita ja tarkkuutta tutkimuksen toteutuksessa. (Vilkka 2007, 149–

150.) 

 

Tutkimuksen sisäinen reliabiliteetti voidaan todeta mittaamalla tilastoyksikkö 

useampaan kertaan. Jos mittaustulos pysyy samana, on tutkimus reliaabeli. Ulkoinen 

reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että myös muissa tutkimuksissa ja tilanteissa mittaukset 

ovat toistettavissa. Puutteellinen reliabiliteetti johtuu yleensä satunnaisvirheistä. Otanta, 

mittaus- ja käsittelyvirheet aiheuttavat satunnaisvirheitä. Tiettyyn rajaan saakka tulosten 

tarkkuus riippuu otoksen koosta. Mitä pienempi otos on, sitä sattumanvaraisempia 

tuloksia saadaan, esimerkiksi epätarkkaa tietoa todellisesta keskiarvosta. (Heikkilä 

2004, 187.) 

 

Tutkimuksen reliaabeliuksien arvioinnin kohteena ovat seuraavat asiat: Edustaako otos 

onnistuneesti perusjoukkoa? Mikä on vastausprosentti? Onko havaintoyksikköjen 

kaikkia muuttujia koskevat tiedot syötetty huolellisesti? Millaisia mittausvirheitä 

tutkimukseen sisältyy (esimerkiksi lomakkeen kysymykset ja vastausvaihtoehdot) eli 

mittaako mittari tutkittavia asioita kattavasti? (Vilkka 2007, 150.) 

 

Tutkimuksessa vastaajien asuinpaikat ovat suurimmalla osalla keskustan läheisyydessä. 

Haja-asutus alueelta vastaajia on vain muutamia. Tämän vuoksi asuinpaikkaan 

verrattavissa olevat tulokset ovat epäluotettavia. Esimerkiksi harrastavatko haja-asutus 

alueilla asuvat ihmiset harvemmin liikuntaa verrattuna taajama-alueella asuviin 

ihmisiin. Suensaarella, joka on ihan keskustan tuntumassa, asuu vastaajista 35 henkilöä 

kun Aapajoella, jonne on matkaa keskustasta noin 25 kilometriä, vastaajista asuu 2 

henkilöä. 

 

Internet-kyselyihin vastasi torniolaisista 177. Kysely oli lähetetty kaikille Tornion 

kaupungin työntekijöille sähköpostiin sekä paikallisessa lehdessä oli ilmoitettu 

kyseisestä kyselystä. Pohdimme edustaako 177 vastaajaa luotettavasti perusjoukkoa. 

Torniossa on asukkaita yli 22 000 ja Internet-kyselyyn vastasi vain 177 torniolaista. 

Tämä kysely on yksi otanta koko perusjoukosta, joka riitti tähän tutkimukseen.  Tornion 

kaupunki voisi tulevaisuudessa miettiä millä keinoin vastaajia saataisiin vastaamaan 

enemmän kyselyihin, jotta tuloksista saataisiin luotettavampia asukaslukuun nähden.  
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9.2 Pätevyys  

 

Validiteettiin vaikuttaa ensisijaisesti se, miten onnistuneita kysymykset ovat eli 

voidaanko niiden avulla saada ratkaisu ongelmaan. Sisäinen validiteetti tarkoittaa sitä, 

että vastaako mittaukset tutkimuksen teoriaosassa käsiteosassa esitettyjä käsitteitä. 

Ulkoisessa validissa muutkin tutkijat tulkitsevat tutkimustulokset samalla tavoin. 

Mittauksen jälkikäteen validiutta on vaikea tarkastella. Systemaattisia virheitä löytyy 

selkeissäkin asioissa. Jostakin aineiston keräämiseen liittyvästä tekijästä syntyy 

systemaattinen virhe ja tämä pyrkii vaikuttamaan koko aineistoon samansuuntaisesti. 

Mahdollinen virhe voi olla valehtelu. Useimmiten valehtelu ja muistivirhe aiheuttavat 

satunnaisvirheitä, mutta valehtelu voi olla myös systemaattista asioiden kaunistelua ja 

vähättelemistä.   (Heikkilä 2004, 186.) 

 

Arvioinnin kohteena tutkimuksen validiteetissa on seuraavat asiat: Onko tutkija 

onnistunut operationalisoimaan eli muuttamaan teoreettiset käsitteet arkikielelle? Miten 

kysymysten ja vastausvaihtoehtojen sisältö ja muotoilu on onnistunut, ymmärtääkö 

tutkija ja vastaaja kysymykset samalla tavalla? Miten asteikon toimivuus on onnistunut? 

Millaisia epätarkkuuksia mittariin sisältyy? Validiutta tulee tarkastella tutkimuksen 

aikana, kun mittaria suunnitellaan ja käsitteitä operationalisoidaan. (Vilkka 2007, 150–

151.) Validiteetti kertoo, onko tutkimuksessa mitattu sitä mitä pitikin mitata. Eli onko 

teoreettiset käsitteet pystytty luotettavasti operationalisoimaan muuttujiksi. (Kankkunen 

& Vehviläinen-Julkunen 2009, 152.)  

 

Tutkimuksen vastauksissa voi olla systemaattista asioiden vähättelyä ja kaunistelua. 

Monet ihmiset kertovat oman hyvinvointinsa olevan parempaa kuin mitä onkaan. 

Omasta terveydestään ja liikkumisestaan voi olla vaikea puhua ja pelätään, että siihen 

puututaan esimerkiksi työnantajan puolelta. Asioiden vähättelyä ja kaunistelua 

vastuksista on suorastaan mahdoton tarkistaa. Niinpä opinnäytetyön tekijät luottavat 

ihmisten vastauksiin ja näiden vastausten perusteella tutkimus analysoidaan. 

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmat määriteltiin vasta sen jälkeen kun kysely oli jo 

tehty. Ongelmat tulivat suoraan toimeksiantajalta, mitä kyselyllä halutaan selvittää. 

Tutkimuksen tekijät eivät tiedä ovatko tutkimusongelmat olleet tiedossa jo kyselyä 

suunniteltaessa ja sitä tehtäessä, ja ovatko ne kysely prosessin aikana muuttuneet. 
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10 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tekeminen alkoi talvella 2010. Opettaja Marja-Liisa Majamaa otti 

puheeksi tutkimustoiminnan tunnilla helmikuussa 2010, olisiko innokkaita opiskelijoita 

analysoimaan Tornion kaupungin liikuntakyselyn vastaukset. Tartuimme tilaisuuteen ja 

sovimme tapaamisen Tornion kaupungin terveyden edistämisen työryhmän jäsenten 

johtavan hoitajan Eija Jumiskon sekä Raumon koulun rehtorin Jorma Väänäsen kanssa 

maaliskuulle. Tapaamisessa keskustelimme millaisen raportin Tornion kaupunki halusi 

meidän tekevän. Lisäksi keskustelussa ilmeni työn tutkimusongelmat.  

 

Tutkimussuunnitelman saimme valmiiksi toukokuun lopussa 2010, jonka jälkeen 

varsinaisen opinnäytetyön tekeminen alkoi. Opintojemme kannalta oli hyvä, että 

saimme tutkimussuunnitelman valmiiksi ennen kesää 2010. Syötimme syksyllä 2010 

kyselyiden vastaukset SPSS – ohjelmalle. Keräsimme materiaalia ja kirjoitimme teoriaa 

opinnäytetyöhön. Teimme myös SPSS sekä Microsoft Office Exel 2007 – ohjelmilla 

opinnäytetyöhön erilaisia kuvioita tutkimuksen tuloksista. Olemme pysyneet 

aikataulussa opinnäytetyötä tehdessä. Välillä motivaatio on ollut hukassa opinnäytetyön 

tekemisen varrella, mutta olemme kannustaneet toinen toistamme sekä molempien 

tekijöiden perheet ovat kannustaneet opinnäytetyön tekemisessä. SPSS ohjelman käyttö 

oli molemmille uutta ja haastavaa. Onneksi saimme siihen apua tilastollisten 

menetelmien opettajalta Tarja Pernulta. Hänestä oli meille suuri apu opinnäytetyön 

tutkimus tulosten analysointi vaiheessa, kun teimme kuvaajia ja taulukoita tuloksista 

SPSS -ohjelmalla. Opinnäytetyönohjausta olemme saaneet tarvittaessa. Ohjaus on ollut 

täsmällistä ja ohjaustapaamisista olemme saaneet uutta puhtia opinnäytetyön 

tekemiseen. 

 

Kun teimme tutkimusta, meille selkeni mitä eri osa-alueita tutkimustyön etenemiseen 

kuuluu. Lisäksi huomasimme kuinka haastavaa on analysoida toisten laatiman kyselyn 

vastauksia. Olisi ollut huomattavasti helpompi ja nopeampi analysoida ja syöttää 

kyselyiden vastaukset SPSS – ohjelmaan, jos kyselykaavake olisi ollut yksinkertaisempi 

ja selkeämpi. Olemme oppineet käyttämään eri ohjelmia sekä etsimään tietoa eri 

tietokannoista ja käyttämään erilaisia lähteitä tutkimustyötä tehdessä. Sekä osaamme 

suhtautua kriittisemmin eri lähteiden antamaan tietoon ja lähteiden luotettavuuteen. 
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Ymmärrämme nyt paremmin kuinka tärkeä osa terveysliikunta on ihmisen elämässä ja 

terveyden edistämisen kannalta.   

 

Sairaanhoitajan työ voi välillä olla hyvinkin fyysisesti raskasta. Joudumme paljon 

olemaan muun muassa jalkojemme päällä sekä nostelemaan potilaita. Liikunnan avulla 

voimme pitää kehostamme hyvää huolta ja ennalta ehkäisemään tapaturmia sekä 

itsellemme tapahtuvia että potilaille. Olemme tavanneet työelämässä paljon 

hoitohenkilökuntaa, joilla on selkä- tai polvivaivoja. Tämä saa miettimään itseämme 

sekä työskentelytapaamme, jotta pystymme tekemään työtä mahdollisimman hyvin ja 

pitkään ilman loukkaantumisia.  

 

Kun olemme valmiita sairaanhoitajia ja tiedämme mitä vaikutuksia liikunnasta on 

terveyden edistämisen kannalta, pystymme korostamaan omassa työssämme liikunnan 

merkitystä ja fyysistä hyvinvointia ihmisten elämässä. Koska ihmisen terveys on 

muuttuva tila, johon eri sairaudet vaikuttavat, ihmisten omat asenteet ja kokemukset 

auttavat jaksamaan heitä elämässä eteenpäin. Hoitohenkilökunta voi vaikuttaa ihmisen 

fyysisiin ja psyykkisiin tekijöihin tukemalla sekä ohjaamalla heitä terveellisiin 

elämäntapoihin, antamalla tietoa sairauksista ja kertoa terveyden edistämisen 

menetelmistä.  

 

Tulevina sairaanhoitajina meidän täytyy osata ohjata ja neuvoa potilaita liikkumaan 

oikein terveyttä edistäen. Opinnäytetyön teoriatiedon avulla voimme neuvoa ja ohjata 

potilaita terveyden edistämisessä sekä terveyttä edistävän liikunnan vaikutuksista 

ihmisen hyvinvointiin. Liikunnalla pystytään vaikuttamaan moniin sairauksiin ja niiden 

kulkuun sekä ennen kaikkea sairauksien ehkäisyyn. Fyysisellä aktiivisuudella on 

merkitystä omaan hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Liikuntaa on monenlaista, joista 

varmasti jokainen löytäisi mieleisensä, jolla omaa fyysistä aktiivisuutta voisi lisätä ja 

ylläpitää. 

 

Tornion kaupunki on saanut tutkimuksesta tietoa siitä, mitä mieltä kaupunkilaiset ovat 

liikunta mahdollisuuksista Torniossa. Tämä auttaa kaupunkia miettimään miten he 

voisivat kannustaa ja tukea kaupunkilaisten liikuntaharrastuksia. Kun Tornion kaupunki 

saa valmiiksi hyvinvointistrategian, he voivat siten vaikuttaa terveysviestinnän avulla 

ihmisten tietoihin, taitoihin ja asenteisiin liikunnasta. Ympäristöä muokkaamalla voisi 

houkutella ihmisiä liikkeelle ja antaa mahdollisuuksia harrastaa yhä enemmän liikuntaa 
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ulkona. Terveysliikunnan edistämiseen keskeisimmät palvelut ovat neuvonta, tiedon 

jakaminen, liikunnan ohjaus sekä liikuntapaikkojen kunnossapito.  

 

Tutkimuksesta saatujen tulosten pohjalta Tornion kaupunki voisi miettiä korjaus ja 

kunnossapito ratkaisuja esimerkiksi pyöräteille tai pururadoille, jotta torniolaiset 

innostuisivat liikkumaan ja urheilemaan enemmän. Liikunnalla ihminen voi edistää ja 

ylläpitää omaa terveyttään sekä ehkäistä kansansairauksien puhkeamisia.  

 

Tornion kaupunki voisi suorittaa liikunta kyselyjä säännöllisesti, jolloin 

asiakastyytyväisyydestä saisi paremman kuvan pidemmällä aikavälillä. Kyselylomake 

havaittiin hieman epäkäytännölliseksi siinä mielessä, että kysymyksissä sai valita liian 

monta vastausvaihtoehtoa. Tämä tuotti hankaluuksia syöttää tuloksia SPSS- ohjelmalle. 

Huomasimme myös, että kyselylomakkeessa kysyttiin paljon sellaista pientä tietoa, joka 

ei ollut tutkimuksen tai opinnäytetyön kannalta oleellista. Tämä on hyvä ottaa 

huomioon tulevaisuudessa, jos kaupungilla on aikomuksena tehdä lisää kyselyitä.  

 

Tulevaisuudessa aihetta olisi perusteltua tutkia uudestaan vahvemman kyselylomakkeen 

kautta, koska silloin tutkimuksesta tulisi luotettavampi ja laadukkaampi. 

Vastausvaihtoehtoja tulisi olla vähemmän tai niitä voisi tiivistää. Kyselylomake olisi 

näin selkeämpi ja yksinkertaisempi sekä siihen olisi mielekkäämpi vastata eikä se veisi 

vastaajilta niin paljoa aikaa sekä vastaukset olisi myöhemmin helpompi analysoida. 

 

 Jatkotutkimusmahdollisuuksia ajatellen voisi miettiä, miten saadaan enemmän ihmisiä 

vastaamaan kyselyyn, jotta otanta edustaisi hyvin Tornion kaupungin väestöä. 

Enemmän vastaajia kyselyihin voisi saada, jos houkutuksena olisi esimerkiksi arvonta, 

jossa vastaajien kesken arvotaan houkuttelevia palkintoja.  Myös kyselyn mainontaan 

voisi enemmän kiinnittää huomiota, jotta se tavoittaisi mahdollisimman monet 

kaupunkilaiset. Tulevaisuudessa voisi miettiä kyselyn toimivuutta Internet-kyselynä. 

Vaikka nykyään monilla on tietokone ja Internet, niin ihmiset eivät välttämättä osaa 

käyttää niitä. Kyselyn järjestäminen paperiversiona voisi saada suuremman vastaus 

määrän, joka esimerkiksi lähetettäisiin kotiin tai jonkin massatapahtuman yhteydessä. 

Kun Tornion kaupunki saa hyvinvointistrategian valmiiksi, niin sen jälkeen voisi tutkia 

miten tutkimus tuloksia on hyödynnetty hyvinvointistrategiassa. 
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