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Kokko, Hämylä & Martin: Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksen tuloksia 2020, VLN-julkaisuja 2021:1

LIITU 2020 aineisto

• LIITU -tutkimus kohdentui ensimmäistä kertaa toisella asteella opiskeleviin 16–20-

vuotiaisiin nuoriin 

• LIITU-aineistot kerättiin syksyllä 2020 lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 

opiskelevilla nuorilla kyselytutkimuksena ja liikemittauksena

• Koronapandemia on voinut vaikuttaa nuorten liikkumiseen ja liikuntakäyttäytymiseen



Kokko, Hämylä & Martin: Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksen tuloksia 2020, VLN-julkaisuja 2021:1

• Tulokset kuvataan erikseen lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla 

nuorilla sen vuoksi, että jälkimmäinen aineisto ei edusta ammatillisissa oppilaitoksissa 

opiskelevia kokonaisuudessaan

• Kyselyihin vastasi yhteensä 5333 nuorta 100 oppilaitoksesta

• 4943 suomenkielistä ja 390 ruotsinkielistä

• 4958 lukiolaista ja 375 ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevaa

• 84 lukiota ja 16 ammatillista oppilaitosta

• Opetusmuoto osallistumishetkellä

• 75 % lukioista lähiopetuksessa

• 12 % lukioista etäopetuksessa

• 13 % lukioista oli hybridimallissa

LIITU 2020 aineisto



Kuinka paljon nuoret saavat 
tukea liikunnalle?



Vanhemmilta
saadussa tuessa
selvää hajontaa
lukiolaisilla
• Keskimäärin reilu 1/3 koki saavansa

tukea usein tai hyvin usein, 1/3 joskus
ja 1/4 ei koskaan tai harvoin

• Aineellisen tuen muodoista yleisimpiä 
olivat liikunta- tai urheiluharrastukseen 
liittyvien kulujen maksaminen sekä 
kyyditseminen

• Aineettoman tuen muodoista 
yleisimpiä olivat liikkumaan tai 
urheilemaan kannustaminen sekä 
vanhemman oma liikunnallinen malli

• Äidin tuki koettiin isän tukea 
keskimäärin korkeammaksi

• Tuki oli keskimäärin matalampi 18–20-
vuotiailla verrattuna 16–17-vuotiaisiin 
lukiolaisiin (ero noin 5%)



Vanhemmilta saadun tuen
hajonta samankaltaista
ammatillisen oppilaitoksen
opiskelijoilla kuin lukiolaisilla

• Reilu 1/4 koki saavansa tukea usein tai hyvin
usein, reilu 1/3 joskus ja 1/3 ei koskaan tai 
harvoin

• Aineellisen tuen muodoista yleisimpiä olivat 
liikunta- tai urheiluharrastukseen liittyvien 
kulujen maksaminen sekä kyyditseminen

• Aineettoman tuen muodoista yleisimpiä olivat 
liikkumaan tai urheilemaan kannustaminen 
sekä vanhemman oma liikunnallinen malli

• Isän ja äidin tuen keskimääräisessä tasossa ei 
havaittu merkitsevää eroa ammattikoululaisilla



Vanhemmilta saatu 
liikunnallinen tuki on osittain 
sukupuolisidonnaista 
lukiolaisilla

• Lukiota käyvät naiset kokivat 
saavansa miehiä merkitsevästi 
enemmän tukea äidiltä

• Vastaavasti miehet kokivat 
saavansa naisia merkitsevästi 
useammin tukea isältä

• Vanhempien tuessa 
keskimäärin ei ollut 
merkitsevää eroa sukupuolten 
välillä lukiolaisilla



Kavereiden tuki liikkumiselle

• Kavereiden tuki on voimakkaasti jakautunutta 
nuorten kesken: noin 1/3 kokee saavansa 
tukea harvoin tai ei koskaan, 1/3 joskus ja 1/3 
usein tai hyvin osin.

• Varsin iso osuus lukiolaista (37%) ilmoittaa, 
että kaverit eivät kysy liikkumaan tai tekevät 
sitä harvoin.

• ”Ei koskaan” -palkki vaihtelee 9-19% välillä, 
mitä voi peilata myös siihen, että 19 % 
lukiolaisista kertoo tuntevansa itsensä usein 
yksinäiseksi.

• Myönteistä: 40% harrastaa kavereiden kanssa 
liikuntaa usein, ja lähes 70% ainakin joskus.



- Nuorten kokemukset kavereiden tuesta 
olivat varsin samankaltaisia riippumatta siitä 
opiskelivatko he lukiossa vai ammatillisessa 
oppilaitoksessa.

- Lukiossa opiskelevat miehet kokivat saavansa 
keskimäärin enemmän liikunnallista tukea 
kavereiltaan kuin naiset (3,1 vs 2,9).

- Lukiolaisista nuoremmat (16-17-vuotiaat) 
kokivat saavansa kavereilta enemmän 
liikunnallista tukea kuin vanhemmat (18-20-
vuotiaat).



Tuen yhteys liikunta-aktiivisuuteen lukiolaisilla

• Mitä useampana päivänä nuori arvioi 
liikkuvansa vähintään tunnin, sitä 
suuremmaksi hän koki myös vanhemmilta ja 
kavereilta saadun tuen liikunnalle.

• Vähiten liikkuvat (0-2 päivänä) arvioivat 
saavansa vanhemmilta tukea keskimäärin 
joskus (2,9) ja kavereilta harvoin (2,3).



Vanhempien liikunnallinen tuki laskee lapsuudessa 
ja nuoruudessa 
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Kavereiden tuessa ei suuria muutoksia murrosiän 
jälkeen
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Yhteenveto ja johtopäätökset

• Sekä vanhemmilta että kavereilta saatu tuki liikunnalle vaihtelee 
merkittävästi toisen asteen opiskelijoiden kesken

• Koettu liikunnallinen tuki oli yhteydessä itseraportoituun liikunta-
aktiivisuuteen
• Lähes kolmasosalla toisen asteen opiskelijoista sosiaaliset verkostot tukevat 

heikosti liikunnallista elämäntapaa ja se voi osaksi selittää vähäistä liikunta-
aktiivisuutta tässä ikäryhmässä.



Yhteenveto ja johtopäätökset

• Toisen asteen opiskelijat elävät tärkeää elämänvaihetta identiteetin kehittymisen 
ja itsenäistymisen näkökulmista, ja on luonnollista että vanhempien vaikutusvalta 
nuoren elämässä vähenee viimeistään täysi-ikäisyyden koittaessa.

• Kaveripiirin arvot, asenteet ja vapaa-ajanviettotavat muovaavat nuoren omia 
valintoja merkittävästi. Kaveripiiri voi edustaa myös sellaista elämäntapaa ja 
identiteettivalintoja, joihin liikunta ei kuulu (Kauravaara 2013; Palomäki ym 2017; 
Prochnow ym. 2020). 

• Liikuntaa edistäviä toimia suunniteltaessa olisi tärkeää, että tuettaisiin 
liikunnallista tukea tarjoavien sosiaalisten verkostojen ylläpitämistä ja syntymistä 
opinnoissa ja vapaa-ajalla.

• Käytännössä tulisi pyrkiä luomaan oppilaitoksiin toimintakulttuuria, jossa 
liikkuminen sulautuisi osaksi päivittäistä opiskelua ja kavereiden kanssa vietettyä 
aikaa.

• Lähiopiskelu on tärkeää liikkumisen edistämisen näkökulmasta.
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