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Liikunta yhteiskunnan kannalta



Esityksen kulku

• Tulevaisuusajattelut perusteet

• Sukupolvien elämäntapojen eroista

• Liikuntaliiketoiminnan lisääntyminen

• Liikunnan hallintohimmeli

• Nuorten liikunta-asenteista



Kolme tulevaisuustyyppiä

• Mahdollinen
• Mahdoton

• Todennäköinen
• Epätodennäköinen

• Toivottava
• Ei-toivottava



Tulevaisuutta voi tutkia aloittamalla

Tulevaisuudesta kohti
menneisyyttä ja nykyisyyttä

Menneisyydestä ja nykyisyydestä
kohti tulevaisuutta

Past Present       Future

a)

Past Present       Future

b)



Sukupolviteorioista

Sukupolvi Syntynyt 
(noin)

Keskeisiä arvoja Kokemuksia Keskeinen 
media

Hiljainen 
sukupolvi

1930-1945 Työ, velvollisuudet, sääntöjen noudattaminen 2. maailmansota Sanomalehti

Suuret 
ikäluokat

1946-1964 Materialismi, palkkatyö, kilpailu, menestys, 
naisten aseman nousu

Kylmä sota, 
ensimmäinen kuulento

Radio

X 
sukupolvi

1965-1979 Maailmankuvan kansainvälistyminen, 
auktoriteettien kyseenalaistaminen, vapaa-ajan 
lisääntyminen, viihde, vapaus, ympäristöarvot

Energiakriisi, ydinvoima-
onnettomuudet, Berliinin 
muurin murtuminen

Televisio

Y
sukupolvi

1980-1994 Globaalisukupolvi, postmaterialismi, 
yksilöllisyys, pätkätyöt, merkitysten etsiminen, 
kärsimättömyys, mentorointi, kaverit ensin, 
rasismi ja sen vastaisuus

90-luvun talouslama, 
terrori-iskut

Tietokone, 
internet

Z
sukupolvi

1995- Teknosukupolvi, digitaalisuus, appiriippuvuus, 
pelillistyminen, nopea reagointi, erottuvuus 
muista, sankaruus

Finanssikriisi, Kiina-ilmiö, 
ilmastolakot

Mobiililaite, 
some



Sukupolvien merkitystä ei tule liioitella

• Elämäntavoissa ja asenteissa suuremmat erot sukupolvien 
sisällä kuin sukupolvien välillä

• X sukupolvesta eteenpäin ihmiset eivät yleensä miellä 
kuuluvansa tiettyyn sukupolveen (Sarpila 2012)

• Joitain eroja löytyy liikunnan kannalta – mitä lajeja harrastaa, 
millä motiiveilla, esim. kuinka autoistuneita ihmiset ovat

Lähde: Sarpila, O. 2012. Minun sukupolveni, sinun sukupolvesi. 
Hyvinvointikatsaus 1/2012, Tilastokeskus. 
https://www.stat.fi/tup/hyvinvointikatsaus/hyka01_12.pdf

https://www.stat.fi/tup/hyvinvointikatsaus/hyka01_12.pdf


TEM:n selvitys: 
liikuntaliiketoiminnan 

kasvualueet

Lähde: TEM (2014) Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset. TEM raportteja 20/2014.  
https://tem.fi/documents/1410877/2871099/Liikuntaliiketoiminnan+ekosysteemin+muutokset+03072014.pdf

https://tem.fi/documents/1410877/2871099/Liikuntaliiketoiminnan+ekosysteemin+muutokset+03072014.pdf


Liikunta hallinnon näkökulmasta

Lähde: OKM (2017) Valtion roolin ja ohjauskeinojen selkeyttäminen suomalaisessa liikunta- ja urheilukulttuurissa. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:40, s. 20. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80655/OKM_40_2017.pdf

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80655/OKM_40_2017.pdf


Nuoret: Rasittavasti liikkuvien osuus/vko

Lähde: 

Kokko, S. et al. 2019. Itsearvioitu 
liikunta-aktiivisuus, ruutuaika ja 
sosiaalinen media sekä liikkumisen 
seurantalaitteet ja –sovellukset. 
Teoksessa: Kokko, S. & Martin, L.  
(toim.) Lasten ja nuorten 
liikuntakäyttäytyminen Suomessa. 
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 
2019:1, s. 17-25.

https://www.jyu.fi/sport/vln_liitu-
raportti_web_28012019-1.pdf

https://www.jyu.fi/sport/vln_liitu-raportti_web_28012019-1.pdf


Liikunnan tärkeät merkitykset 1

Muutos 

2018-2014

Lähde: Koski, P. & Hirvensalo, 
M. 2019. Liikunnan merkitykset 
ja esteet. Teoksessa Kokko, S. 
& Martin, L. (toim.) 2019. 
Lasten ja nuorten 
liikuntakäyttäytyminen 
Suomessa. Valtion 
liikuntaneuvoston julkaisuja 
2019:1, s. 67-74. 
https://www.jyu.fi/sport/vln_liitu
-raportti_web_28012019-1.pdf

https://www.jyu.fi/sport/vln_liitu-raportti_web_28012019-1.pdf


Liikunnan tärkeät 
merkitykset 2

Muutos 2018-2014

Lähde: Koski, P. & Hirvensalo, M. 
2019. Liikunnan merkitykset ja 
esteet. Teoksessa Kokko, S. & 
Martin, L. (toim.) 2019. Lasten ja 
nuorten liikuntakäyttäytyminen 
Suomessa. Valtion 
liikuntaneuvoston julkaisuja 
2019:1, s. 67-74. 
https://www.jyu.fi/sport/vln_liitu-
raportti_web_28012019-1.pdf

https://www.jyu.fi/sport/vln_liitu-raportti_web_28012019-1.pdf


Pohdintaa: Aikuisliikunnan trendejä

• Tyttöjen ja naisten liikunnan lisääntyminen
• Lajivalikoima, harrastusmuodot

• Nuorten yleisliikunnallisuuden väheneminen
• Aikuiset tarvitsevat perusliikuntataitojen opetusta

• Urheiluseuroista liikeyrityksiin
• Vastuullista vai vastuutonta liiketoimintaa?

• Palloilulajien lisääntyminen
• Miten välttää vammat?

• Mittaaminen
• Renki vai isäntä?



Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun 
aikaansaajana (STYLE)

• Tutkimme keinoja, joilla fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä 
siten, että kevyen liikenteen osuus kulkutavoista lisääntyisi

• Interventiot: Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä

• Kansallisen tason työpajoja, ensimmäinen 21.5. Helsingissä

• Trendianalyysit ja skenaariot

• www.styletutkimus.fi

• Rahoitus: STN

http://www.styletutkimus.fi/


Petri Tapio

www.styletutkimus.fi

Ota yhteyttä!


