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Terveyden edistäminen

TE on eri elämänalat
läpäisevää, strategista
toimintaa, joka sisältää

tavoitteiden asettamista,
suunnittelua, asioiden

valmistelua,
toimeenpanoa ja

arvioimista.

Terveellisen
yhteiskunta-

politiikan
kehittäminen

(HiAP)

Terveellisten
ympäristöjen

aikaansaaminen

Terveyspalvelujen
uudistaminen

Henkilökohtaisten
taitojen

kehittäminen

Yhteisöjen
toiminnan

edistäminen

WHO 1986; Green & Kreuter 2005;
Nykänen 2016



Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

Julkaisutoiminta

Terveyden edistämisen
tutkimuskeskuksen julkaisusarja

Julkaisuja 2014-17 yht. 137,
joista vertaisarvioituja 86, loput
mm. ammatti/koulutusjulkaisuja

Tutkimusjulkaisuja mm.

Health Promotion International,

Scan J of Publ Health,

Journal of Adolescent Health,

British Journal of Sports
Medicine,

Journal of Physical Activity and
Health,

Patient education and
counseling,

Learning and instruction,

Kasvatus,

Sosiaalilääketieteellinen
aikakauslehti,

Duodecim

Lasten ja nuorten
terveys, hyvinvointi ja
terveyskäyttäytyminen

Koulun terveystieto ja siihen
liittyvä opettajakoulutus

Elämäntapamuutoksen
ohjaustutkimus

Toimintaympäristö- ja
yhteisölähtöinen
terveyden edistäminen

Kv. tutkimusverkostoja

International Union for
Health Promotion and
education (IUHPE)

Nordic Health Promotion
Research Network (NHPRN)

Health Behaviour in School-
aged Children (HBSC) study

Sports Club for Health
(SCforH) network

Henkilöstö
terveyskasvatus

oppiaineen tutkimus- ja
opetushenkilökunta sekä

jatko-opiskelijat

• Perustettu 2002

• Jyväskylän yliopistoon kuuluva yksikkö, joka toimii liikuntatieteellisessä tiedekunnassa

• tarkoituksena tuottaa terveyden ja liikunnan edistämisen tietopohjaa, arviointimenetelmiä ja toimintamalleja

Verkko-osoite: jyu.fi/tetk

http://stm.fi/etusivu?p_p_auth=9bCpPjMe&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=/my_sites/view&_49_groupId=1271139&_49_privateLayout=false


TUTKITTAVAT ILMIÖT

• Terveyskäyttäytyminen
• Terveyden lukutaito/terveysosaaminen
• Terveysohjaus; vuorovaikutus, verkko-ohjaus
• Elämäntapamuutos, käyttäytymisen muutostekniikat
• Omahoito ja itsesäätely
• Asiakaslähtöisyys terveyspalveluissa - kokemusasiantuntijuus
• Urheiluseura terveyttä edistävänä toimintaympäristönä

KOHDERYHMÄT

• Alle kouluikäiset lapset
• Kouluikäiset – lapset ja nuoret
• Työikäiset aikuiset

TUTKIMUSASETELMAT

• Laadullinen pitkittäistutkimus
• Prospektiivinen kohorttitutkimus
• Poikittaistutkimus ja trendiseuranta
• Tapaus-verrokkitutkimus

KONTEKSTIT

• Koti
• Koulu
• Urheiluseura
• Terveydenhuolto
• Verkkoympäristö

Terveyden
edistämisen

tutkimuskeskus



Lasten ja nuorten
liikuntakäyttäytyminen

Suomessa (LIITU)
-tutkimus



LIITU -tutkimus
• Laajan tutkijajoukon yhteistyö, mukana tutkijoita

• Sami Kokko, Anette Mehtälä, Jari Villberg, Kwok Ng, Riikka Hämylä, Jorma Tynjälä, Kimmo Suomi, Kaisu Mononen,
Minna Blomqvist, Pasi Koski, Mirja Hirvensalo, Timo Jaakkola, Arja Sääkslahti, Taru Lintunen, Sanna Palomäki, Pertti
Huotari, Antti Laine, Pertti Matilainen, Pauli Rintala

• Pauliina Husu, Anne-Mari Jussila, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä, Tommi Vasankari, Jari Parkkari, Anu Räisänen

• Katja Rajala, Henna Haapala, Katariina Kämppi, Harto Hakonen, Tuija Tammelin, Jouni Kallio

• Kaisu Mononen, Minna Blomqvist

• Eva Roos, Carola Ray, Sofia Hampf (Folkhälsan)
• Pasi Koski (Turun yliopisto)
• Mikko Salasuo (Nuorisotutkimusverkosto)
• Arja Rimpelä (Tampereen yliopisto)
• Kati Pasanen (Univeristy of Alberta, Canada)
• Aija Saari (VAU)

Kokko TETK/LIITU 2017



Ympäristötekijät mm.

Sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät
mm.

Käyttäytymisperustaiset tekijät ja
taidot mm.

Psyykkiset, kognitiiviset ja
tunteisiin liittyvät tekijät mm.

Biologiset ja demografiset tekijät
mm.

• Mahdollisuus liikuntapaikkoihin/harrastuksiin, vanhemmat
kuljettavat nuorta liikuntaharrastukseen, esteet, urheilu-
seuratoimintaan osallistuminen (harjoitusmäärät, seuratoiminnan
aloitusikä, harrastustaso, tulevaisuuden tavoitteet, drop-out)

• Vanhempien liikunta-aktiivisuus nuoren kanssa, vanhemmat
kannustavat nuorta liikkumaan, vanhemmat kuljettavat nuorta
liikuntaharrastukseen, vanhemmat maksavat liikuntaan liittyviä
maksuja, subjektiiviset normit, vertaisten vaikutus

• Aiempi liikunta-aktiivisuus, passiivinen ajankäyttö

• itsetunto, koettu pätevyys, minä-pystyvyys, asenteet,
odotusarvo, liikunta-aikomukset, liikuntamieltymykset

• Ikä, etninen tausta, sukupuoli, BMI, sosioekonominen
asema, perhemuoto

LIITU-tutkimuksessa mukana olevat lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta määrittävät tekijät

Kokko TETK/LIITU 2017



LIITU -tutkimus

• Toteutettiin ensimmäisen kerran 2014
• Toteutetaan joka toinen kerta WHO-Koululaistutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä (2014, 2018,

2022…)

• Joka toinen kerta itsenäisenä (2016, 2020, 2024…)

• Kahden vuoden välein trenditietoa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tekijöissä (2014,
2016, 2018, 2020…)

Menetelmät
• Kiihtyvyysmittari: objektiivisesti mitattu liikkuminen ja paikallaanolo (seisominen, istuminen,

makuulla olo)

• Kysely: Liikuntakäyttäytymistä laaja-alaisesti kartoittava kysely
• Kohderyhmäläisten näkemyksiä, kokemuksia ja arvioita liikuntakäyttäytymiseen yhteydessä olevista

tekijöistä ja liikuntakulttuurista yleisemminkin

• Täydentää objektiivista liikkumisen aktiivisuustasotietoa

Kokko TETK/LIITU 2017



LIITU 2014

• Toteutettiin WHO-Koululaistutkimuksen aineiston keruun yhteydessä

• LIITU-tutkimukseen osallistui noin puolet WHO-Koululaistutkimukseen osallistuneista kouluista
(viidensistä luokista 63 koulua (50 %), seitsemänsistä luokista 65 koulua (52 %) ja yhdeksänsistä luokista
67 koulua (54 %)

• Puhdistetun aineiston n oli 2802:

916 viidesluokkalaista, joista 448 oli poikia ja 468

935 seitsemäsluokkalaista, joista 467 poikia ja 468 tyttöjä

951 yhdeksäsluokkalaista, joista 455 poikia ja 496 tyttöjä

LIITU aineistot 2014, 2016, 2018

Kokko TETK/LIITU 2017



LIITU 2016

• Kyselyä laajennettiin…

• koskemaan myös 9-vuotiaita lapsia

• koskemaan myös ruotsinkielisiä lapsia ja nuoria

• lisäämällä kyselyyn uusia kysymyksiä koskien mm. urheilun seuraamista (paikan päällä ja
mediavälitteisesti), kiusaamista ja syrjintää

• Kyselyihin vastasi yhteensä 7565 lasta ja nuorta 367 koulusta

• 6411 suomenkielistä
• 1154 ruotsinkielistä

• Ensimmäinen kansallisesti kattava liikkumisen ja paikallaan olon objektiivinen aineisto
(n=3284 suomenkielistä)

LIITU aineistot 2014, 2016, 2018

Kokko TETK/LIITU 2017



LIITU aineistot 2014, 2016, 2018

LIITU 2018

• Kyselyä laajennetaan…

• koskemaan myös 7-vuotiaita lapsia

• n = 10 000

• Objektiivisiin mittauksiin…

• liikkumisen ja paikallaan olon lisäksi uni
• pituus ja paino (osalle)
• n = 7 000 - 8 000

• Erillinen tutkimus erityistä-tukea-tarvitseville oppilaille (erityisluokat, -koulut, Pauli Rintala)

Kokko TETK/LIITU 2017



LIITU -tutkimus: esimerkkejä tuloksista
Liikuntasuosituksen täyttävien (liikuntaa jokaisena edeltävän viikon päivänä vähintään 60 minuuttia) poikien osuudet iän mukaan

vuosina 2006, 2010, 2014 (WHO-koululaistutkimus) ja vuonna 2016 (LIITU) (%)

Kokko ym. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016
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Liikuntasuosituksen täyttävien (liikuntaa jokaisena edeltävän viikon päivänä vähintään 60 minuuttia) tyttöjen osuudet iän mukaan vuosina
2006, 2010, 2014 (WHO-koululaistutkimus) ja vuonna 2016 (LIITU) (%)
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LIITU -tutkimus: esimerkkejä tuloksista

Kokko ym. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016



Lasten ja nuorten osuudet 2016 sen mukaan, kuinka monena päivänä viikossa ruutuaikaa kertyi yli kaksi tuntia päivässä* ikäryhmittäin
jaoteltuna (n = 6628) (%)

*0 päivänä = täyttää ruutuaikasuosituksen eli ruutuaikaa ei kerry yhtenäkään viikon päivänä yli kahta tunti
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Laaja artikkeli kirvoitti keskusteluryöpyn, joka Niemisen mukaan herätti osaltaan
päättäjiä.

– Urheilusanomien jutulla oli nähdäkseni valtava merkitys uuden
hallitusohjelman linjaukseen. Siitä iso kiitos, Nieminen sanoo.

Liikunnan yhteiskunnallisen keskustelun täysosuma: ”Liikuntapommi uhkaa Suomea” (Urheilusanomat)
Liikunnan ja urheilun julkisuus onnistuu silloin tällöin tuottamaan keskustelun, jonka voi olettaa auttavan yksilöä kannanmuodostuksessa. Liikunnan kysymysten yhteiskunnallisen painoarvon
huomioiden tätä tapahtuu vielä valitettavan harvoin. Esittelemme muutaman tällaisen:
Urheilusanomissa ilmestyi 18.3.2015 raflaavasti otsikoitu juttu päiväkoti-ikäisten lasten liikunnan hälyttävästä tilasta. Nostamme ”Liikuntapommi uhkaa Suomea: lapset liikkuvat hälyttävän
vähän”-jutun esimerkkinä laadukkaasta ja monitahoisesta julkisesta keskustelusta. Keskitymme nimenomaan yhteiskunnallisen keskustelun herättämisen näkökulmaan: juttu on onnistunut
sisällöllisen keskustelun herättäjänä. Ihanteellisimmillaan liikuntakentän sisällä varmasti heränneitä kriittisiä äänenpainoja olisi saatu kuulla monin verroin enemmän, esimerkiksi
liikuntatutkimuksen ja liikuntapolitiikan toimijoiden taholta.
Keskustelu sai alkunsa hyvästä, taustoittavasta jutusta, joka herätti valtavan palautevyöryn ja verkkokeskustelun Ilta-Sanomissa.

…Juttu poiki sekä uusia journalistisia juttuja ja kommentteja että vilkasta keskustelua Ilta-Sanomien verkkosivulla.
Liikuntapommi-juttu on vastavirtaan kulkeva esimerkki liikunnan ja urheilun tavanomaisessa julkisuudessa. Juttu edustaa yhä lyhenevien, kevenevien ja henkilöityneempien juttujen joukossa
poikkeuksellisen pitkää ja asiakysymys edellä kirjoitettua juttua. Esimerkki toivottavasti valaisee sitä, miten julkisuuden elämänpoliittinen potentiaali rakentuu näkökulmien ja toimijoiden
keskustelusta ja lukijan puhuttelusta. Esimerkissä liikunnan yhteiskunnallinen ulottuvuus, henkilökohtaiset valinnat ja eri toimijoiden interventiot nivoutuvat kiinteästi toisiinsa; jutun lukemisen
voi ajatella vahvistavan yksittäisten valintojen elämänpoliittista kytköstä. Teksti ja sen liitännäiset – kommentit ja keskustelut – tarjoavat näkökulmia oman mielipiteen muodostamiseen sekä
mahdollisuuden osallistua julkiseen keskusteluun. Elämänpolitiikka on vaikuttamista ihmisten elämänkulkuun, mahdollisuuksiin ja hyvinvointiin. Se ei kuitenkaan ole pelkkää yksilön valintaa vaan
navigointia ratkaisumahdollisuuksien ja yhteiskunnallisten olosuhteiden, oman ja toisten yksilöiden toiminnan seurauksellisuuden ja vaihtuvien tilanteiden välimaastossa.

Sanna Valtonen & Sanna Ojajärvi. Liikunnan mediajulkisuus ja päätöksenteko.
Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä nro 11, Helsinki 2015

LIITU 2014: medianäkyvyys Kokko TETK/LIITU 2017



LIITU -tutkimus

• LIITU aineistoja/tietoja hyödynnetään
• Liikuntapoliittisen päätöksenteon taustana mm.

valtionliikuntaneuvosto
• Urheilun akatemiajärjestelmän arvioinnissa
• Erityisryhmien liikunnan tutkimuksessa
• Liikkuva koulu –ohjelman arvioinnissa

Kokko TETK/LIITU 2017



LIITU -tutkimus

Myönteisiä asioita
• Liikunta kiinnostaa

• Mitattu tieto kiinnostaa niin lapsia ja nuoria (kirjallinen palaute) kuin vanhempia ja kouluja

• Laaja-alaista tietoa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä
• Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta yksikön ja valtion liikuntaneuvoston kiinnostus

ja tuki
• Laajan tutkijajoukon kiinnostus ja mukana olo (monitieteisyys, yhteistyö)
Haasteita
• Yhä tiukkenevat eettiset vaatimukset (mm. tiedottaminen, lupakäytänteet)
• Kaupunkien lupakäytänteet (osin myös kyselyille)
• Elektronisen kyselylomakkeen vaatimukset (ohjelmat) ja ko. aineiston hallintaan ja

säilyttämiseen liittyvät asiat
• Liikunnallisesti passiivisen porukan osallistuminen?

Kokko TETK/LIITU 2017



Kiitos!
sami.p.kokko@jyu.fi


