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Uusi suunta liikuntatutkimukseen

1. Alkusanat
tä tutkimusta, joka on sovellettavuusarvoltaan korkeaa,
innovatiivista ja käytännön liikuntatointa ja -kulttuuria
sekä hyvinvoinnin kehittämisen tiedontarvetta palvelevaa. Opetusministeriö tukee erityisesti yhteistyöhön
pyrkivää, tieteenaloja yhdistävää, monitieteistä ja verkostoitunutta tutkimusta, kuten myös tasokkaita ja valtakunnan tason tietoisuutta lisääviä yhteishankkeita ja
-seminaareja. Opetusministeriön toiveena on, että liikuntatutkimusta tehtäisiin laajasti ja monitieteisesti tiedekunnissa ja tutkimuslaitoksissa.
Opetusministeriön tukema liikuntatutkimus on painottunut tähän asti voimakkaasti terveyden ja liikunnan
välisten yhteyksien biolääketieteelliseen tutkimukseen.
Usein kuuleekin toteamuksen, että tietoa liikunnan terveysvaikutuksista on jo riittävästi – Pitäisi vain saada kansa liikkumaan! Suurimmat tietoaukot ilmenevätkin yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden alueella: miten
saada liikkumattomassa kansalaisessa aikaan liikuntaherääminen, miten tukea myönteisen liikuntasuhteen
muodostumista joko omatoimisesti tai eri rakenteiden
kautta, kuinka lisätä arkiliikuntaa, miten hillitä liikuntakäyttäytymisen polarisoitumista, millä keinoin turvata
seuratoiminnan edellytyksiä, miten tukea uudenlaista
yhteisöllisyyttä jne. Strategiassa pureudutaan liikkumattomuuden problematiikkaan. Erityisesti riittämättömästi liikkuvien aktivoinnissa tarvitaan laajaa, tutkimukseen
perustuvaa keinovalikoimaa. Fyysisestä aktiivisuudesta,
liikuntaharrastuksesta ja liikkumiseen vaikuttavista tekijöistä tarvitaan myös seurantatietoa. Eri toimijoiden ylläpitämien seurantajärjestelmien koordinointi
on oleellista, jotta vältyttäisiin hajanaiselta ja päällekkäiseltä toiminnalta.

“Liikuntatieteellinen tutkimustyö on ollut maassamme aina 1960-luvun
alkuun asti yksityisten asianharrastajien ja onnellisen sattuman varassa.”
Valtion liikuntatieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kalevi Heinilä vuonna 1967.

Opetusministeriö rahoittaa veikkausvoittovaroista liikuntatieteellistä tutkimusta ja siihen liittyvää tiedonvälitystoimintaa. Edellä mainittu sitaatti 60-luvun lopulta
kuvastaa tilannetta, jossa opetusministeriö koki tärkeäksi valtionavustuspolitiikan käynnistämisen liikuntatieteelliselle tutkimukselle. Yli 40 vuotta myöhemmin ollaan tilanteessa, jossa liikunta on – pitkälti tutkimuksen
avulla – raivannut itselleen yhteiskunnallisen perustelunsa hyvinvointia ja kansanterveyttä pääosin edistävänä tekijänä. Väestön ikääntymisen, lihomisen ja yleistyvän tyypin 2 diabeteksen takia etenkin terveyteen liittyvän liikuntatutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys on
noussut ja sen rahoituspohja on laajentunut. Opetusministeriön ja muiden ministeriöiden, lukuisten säätiöiden
ja rahastojen lisäksi liikuntatutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, Euroopan unioni ja Tekes.
Opetusministeriö on linjannut rahoittamansa tutkimuksen painopistealueita 1970-luvun alusta lähtien
Liikuntatutkimuksen Suunta -asiakirjoissa. Käsillä oleva
strategia liikuntatutkimuksen suuntaamiseksi ja hyödyntämiseksi on järjestyksessään yhdeksäs. Se luo viitekehyksen tulevien vuosien rahoituspäätöksille ja tiedon
paremmalle hyödynnettävyydelle. Opetusministeriö
tukee liikuntatieteellisesti korkeatasoista merkityksellis-
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Opetusministeriö ja Suomen Akatemia ovat vahvistaneet tutkimusohjelmayhteistyötä sekä Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus (2008-2011) että Lasten hyvinvointi ja terveys -tutkimusohjelman (2010-2013) myötä.
Samalla Suomen Akatemia valmistelee liikuntatieteen
jaoston ja opetusministeriön kanssa liikuntatieteellistä
tutkimusta koskevaa tieteenala-arviointia, jonka tulokset
antavat liikuntatutkimuksen kehittämiseen uusia näkemyksiä.
Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaosto on
valmistellut strategian yhteistyössä valtion liikuntaneuvoston jaostojen ja opetusministeriön liikuntayksikön
kanssa. Valtion liikuntaneuvosto on hyväksynyt strategian kokouksessaan 12.5.2009. Liikuntatieteen jaosto
(2007-2011) käyttää tutkimusstrategiaa työsuunnitelmanaan ja vuosittaisen arviointityön linjaajana. Jaoston
keskeiset toiminnalliset tavoitteet on esitelty luvussa 6.

Ihmisten liikuntasuhteeseen vaikuttavat myös laajat yhteiskunnalliset muutostekijät. Liikuntakulttuurin
on osaltaan vastattava kansalaisten eriarvoistumisen,
monikulttuurisuuden, alueellisen eriytymisen ja ikääntymisen kysymyksiin. Opetusministeriö kiinnittää strategiassa erityistä huomiota liikunnan yhteiskunta- ja taloustieteellisen tutkimuksen vähäiseen volyymiin. Tietopohjaisen hallintokulttuurin korostuessa liikuntatutkimukselta kaivataan tukea liikunnan toimialan kehittämiseen ja
sitä kautta yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tarvitaan laajoja selvityksiä, valtakunnan tasolle
yleistettävää, selkeää näyttöä ja tuloksia, joiden pohjalta toimenpiteitä voidaan kohdentaa paremmin. Esimerkiksi liikunnallisten toimenpiteiden kustannusvaikuttavuuden kattava tarkastelu eri projektien yhteydessä
toisi liikunnalle yhteiskunnallista perustelua esimerkiksi
lisääntyviä terveydenhuoltokuluja ennakoiden.
Tutkimustiedon tuottaminen ei kuitenkaan yksin
riitä. Tiedosta on tehtävä käytettävämpää ja sitä on
tarjottava niille, jotka toimissaan edistävät liikuntaa ja
fyysistä aktiivisuutta. Strategian avulla lisätään vuorovaikutusta tiedon tuottajien, soveltajien ja hyödyntäjien
välillä ja näin ollen myös virkistetään yhteiskunnallista
keskustelua liikunnasta. Erilaiset kehittämistoimenpiteet, -ohjelmat, interventiot, testatut käytänteet ja hyvät
toimintamallit tulee dokumentoida ja tiedonvälityksen
kautta levittää kaikkien saataville ja käyttöön. Opetusministeriö on jo uudistanut rahoittamansa tutkimuksen
raportointikäytännöt ja jatkaa keskustelua liikunnan tiedonvälityskentän kehittämisestä.

Liikuntatieteen jaostoon (2007-2011) kuuluvat:
• liikuntatieteiden tohtori Anneli Pönkkö (pj)
• ylilääkäri Markku Alén
• kehitysjohtaja Rainer Anttila
• lastentautien erikoislääkäri Kaija Hartiala
• osaamiskeskusjohtaja Kaj Husman
• erikoistutkija Pasi Koski
• professori Henrik Meinander
• professori Vuokko Niiranen
• professori Marja-Riitta Taskinen
• Jaoston sihteerinä on toiminut suunnittelija, Minna Paajanen.
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2. Liikuntatutkimus
opetusministeriön
hallinnonalalla
Opetusministeriön liikuntayksikkö johtaa,
kehittää ja koordinoi liikuntapolitiikkaa
liikuntalain ja hallitusohjelman linjausten
mukaisesti. Tiedolla johtamisen myötä pyritään
laadukkaaseen päätöksentekoon, muutosten
tunnistamiseen, tuottavuuden lisäämiseen ja
toiminnan vaikuttavuuden jatkuvaan arviointiin.
Opetusministeriö tukee liikuntatieteellisesti
korketasoista ja merkityksellistä tutkimusta,
joka on sovellettavuusarvoltaan korkeaa,
innovatiivista ja käytännön liikuntatoimen
sekä hyvinvoinnin kehittämisen tiedontarvetta
palvelevaa.
Liikuntatieteellisen tutkimuksen rahoituspohja yhteiskunnassa on laajentunut.
Yhteistyötä Suomen Akatemian ja muiden
tutkimusrahoittajien kanssa vahvistetaan
jatkossakin. Erityishuomio kiinnitetään
tutkimuksen seurannan parantamiseen.
Tutkimuksen laadukasta, innovatiivista
ja verkostoitunutta toteuttamistapaa
edistetään.
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Liikuntatutkimus opetusministeriön hallinnonalalla

Tavoitteet tietopohjan vahvistamiseksi
Hallintokulttuurissa on tapahtunut tai tapahtumassa
yleinen muutos, jossa korostetaan tutkimuksen, ja arvioinnin merkitystä päätöksenteossa, johtamisessa sekä
toiminnan suunnittelussa. Tiedolla johtamisen myötä
pyritään laadukkaaseen päätöksentekoon, muutosten
tunnistamiseen, tuottavuuden lisäämiseen ja toiminnan
vaikuttavuuden jatkuvaan arviointiin. Keinoina tähän
nähdään sektoritutkimuksen, arviointitoiminnan ja tilastotuotannon vahvistaminen. Liikunnan toimialalla tiedolla johtamisen prosessi konkretisoitui vuonna 2005, kun
opetusministeriö asetti työryhmän (Strategisen tiedolla johtamisen
kehittäminen liikunnan valtionhallinnossa: Opetusministeriön työryhmämuistioita ja
selvityksiä 2006:20) kuvaamaan liikunnan valtionhallinnon liikuntapoliittista päätöksentekoa ja ohjausta sekä siihen
liittyvää tiedon kulkua ja hyödyntämistä.

Lähivuosien toimenpiteet liikuntahallinnon tietopohjan vahvistamiseksi on kirjattu valtioneuvoston
periaatepäätökseen liikunnan edistämisen linjoista:
• Vahvistetaan tiedolla johtamisen prosessia valtion
liikuntahallinnossa. Kehitetään liikuntahallinnon päätöksentekoa palvelevaa tietojärjestelmää sekä sen pohjalta
rakentuvaa seuranta- ja arviointijärjestelmää sekä liikuntakehitystä kuvaavia indikaattoreita.
• Lisätään liikunnan sektoritutkimusta sekä kohdistetaan
sitä nykyistä vahvemmin liikuntakäyttäytymistä, elintapoja ja elämäntapoja määräävien tekijöiden selvittämiseen
sekä liikunnan kansalaistoiminnan seurantaan ja kehittämiseen. Laaditaan liikunnan sektoritutkimussuunnitelma
osana tiedolla johtamisen prosessia. Lisätään yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin sektoritutkimuksen kanssa.
• Tuetaan soveltavaa liikuntatieteellistä tutkimusta opetusministeriön kautta sekä edistetään opetusministeriön
ja Suomen Akatemian yhteistyötä liikunnan huomioonottamiseksi tutkimusohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
• Suunnataan valtion liikuntaneuvoston tehtäviä laajakantoisiin ja periaatteellisiin liikuntakysymyksiin. Neuvosto tuottaa liikunnan tietojärjestelmää, soveltavaa ja
sektoritutkimusta hyödyntäen liikuntakulttuurin kehitystä
kartoittavan sekä tulevaisuutta ennakoivan kokonaisarvion toimikausittain sekä nostaa esiin suomalaisen
liikuntakulttuurin uusia haasteita ja mahdollisuuksia sekä
innovaatiotoiminnan kohteita.
• Valtion liikuntaneuvosto tuottaa yhteistyössä riippumattoman arviointiryhmän kanssa periaatepäätöksen ja
siihen liittyvän toimenpideohjelman liikuntatointa koskevien suositusten toteutumisen arvioinnin vuoden 2011
alkuun mennessä.

Kuvio 1. Tutkimusstrategiassa otetaan kantaa toimenpidesuosituksiin seuraavien kokonaisuuksien osalta
• Opetusministeriö soveltavan
liikuntatutkimuksen tukijana
• Tutkimustarpeet liikunnan hallinnonalaa palvelevassa tutkimuksessa
• Tutkimusohjelmayhteistyö Suomen
Akatemian kanssa
• Opetusministeriön rahoittama
liikuntatutkimus tukemassa valtion
liikuntaneuvostoa valtionhallinnon
toimenpiteiden arvioinnissa

TIEDOLLA
JOHTAMISEN
TUKEMINEN
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Liikuntatutkimuksen rahoittajat Suomessa
Opetusministeriö tukee liikuntatieteellistä tutkimusta ja
toimintaa valtion liikuntabudjetista kuvion 2 mukaisesti
vuosittain noin 6 miljoonalla eurolla. Opetusministeriöllä on selvä päämääränsä liikuntatieteellisten valtionavustusten suuntaamisessa. Opetusministeriö tukee
liikuntatieteellisesti korkeatasoista ja merkityksellistä
tutkimusta, joka on sovellettavuusarvoltaan korkeaa,
innovatiivista ja käytännön liikuntatoimen ja hyvinvoinnin kehittämisen tiedontarvetta palvelevaa.
Liikuntatutkimuksen arvioinneissa esille on noussut
ongelma siitä, että tutkimusryhmät ovat suuresti riippuvaisia opetusministeriön rahoituksesta. Varsinkin liikunnan yhteiskunta-käyttäytymistieteellisten tutkimusprojektien kohdalla on tavallista, että hankkeiden kokonaiskustannuksia haetaan opetusministeriöltä. On kuitenkin huomattavissa, että liikuntatieteellisen tutkimuksen
rahoituspohja yhteiskunnassa on laajentunut, johtuen
pitkälti liikunnan roolista kansanterveyttä uhkaavien

sairauksien ehkäisyssä. Esimerkiksi työhyvinvoinnin,
fysiologian, kansanterveystutkimuksen, kuntoutuksen ja
biolääketieteen alueella tehdään liikuntaa käsittelevää
tutkimusta, jota opetusministeriö ei rahoita. Liikuntatutkijat hakevat rahoitusta muiden ministeriöiden sekä lukuisten säätiöiden ja rahastojen lisäksi muun muassa Suomen Akatemialta, EU:lta, SITRA:sta, Kansaneläkelaitokselta ja Raha-automaattiyhdistykseltä
(kuvio 3).
Lähinnä keskustelua on herättänyt tutkimusprojektien pirstaleisesti koostuva rahoitus ja toteutustapa.
Tutkijat kokevat aikansa kuluvan hakemusprosesseihin
tutkimustyön sijasta. Liikuntatutkimuksen rahoitukselle
tulisi löytää yhteiskunnallisesti vahvempi kokonaisrakenne ja rahoituksellisesti selkeämmät roolit perustutkimuksesta sektoritutkimukseen asti. Opetusministeriö pyrkii jatkossa edesauttamaan yhteistyötä eri
tutkimusrahoittajien välillä, myös kansainvälisesti.

Kuvio 2. Opetusministeriön tuki liikuntatieteelliseen toimintaan vuonna 2009
Liikuntalääketieteen keskukset (6 kpl)
Liikunnan biolääketieteelliset projektit
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö rs
Liikunnan yhteiskuntakäyttäytymistieteelliset projektit
Liikunnan tiedonvälitystoiminta
Suomen Akatemian tutkimusohjelma
Kansainväliset kongressit
Liikunnan monitieteiset projektit

27 %
21 %
17 %
14 %
9%
4%
6%
2%
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Kuvio 3. Liikuntatutkimuksen rahoittajat Suomessa
Liikuntatutkimusta tehdään
mm. seuraavissa suomalaisissa
tutkimuslaitoksissa:
Yliopistot
• Jyväskylän yliopiston liikunta- ja
terveystieteiden tiedekunta
• Muut yliopistot

Opetusministeriön
liikuntayksikkö
tukee korkeatasoista,
soveltavaa liikuntatieteellistä
tutkimusta.
Lähtökohta tutkimuksen
rahoittamiselle on, että tutkimuksen keskiössä on liikunta.
Opetusministeriö hakee tutkimukselta päätöksenteon
tueksi relevanttia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tietoa.

Liikuntalääketieteen keskukset
• Urheilulääketieteen säätiö/Helsingin
urheilulääkäriasema (www.hula.fi)
• Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö/
Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos
(www.kultu.fi)
• Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö
LIKES, Jyväskylä/Liikuntalääketieteen
klinikka (www.likes.fi)
• Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö/Oulun
Liikuntalääketieteellinen Klinikka (www.odl.fi)
• Paavo Nurmi –keskuksen kannatusyhdistys ry,
Turku/Paavo Nurmi -keskus (www.pnk.fi)
• Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö/
Tampereen Urheilulääkäriasema (www.taula.fi)

Suomen Akatemia
on perustutkimuksen merkittävin rahoittaja Suomessa.
• Terveyden tutkimuksen
toimikunta
• Kulttuurin ja yhteiskunnan
tutkimuksen toimikunta
• Biotieteiden ja ympäristön
tutkimuksen toimikunta
• Luonnontieteiden ja
tekniikan tutkimuksen
toimikunta

Tekes
edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian
ja innovaatioiden keinoin.
Suomen itsenäisyyden
juhlarahasto Sitra
on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää
yhteiskunnan hyvinvointia
eduskunnan valvonnassa.
Tavoitteensa toteuttamiseksi
rahasto tekee ja teettää
tutkimuksia ja selvityksiä.

Muut tutkimuskeskukset
• Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja
kehittämissäätiö (KIHU)
• Liikuntatieteellinen Seura (LTS)
• Työterveyslaitos
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
• Ammattikorkeakoulut
• Yliopistolliset keskussairaalat
• Kuntoutus- ja tutkimuskeskukset
• Yksittäiset tutkijat

EU-rahoitus
Ministeriöt tukevat pääosin toimialansa kehittämistä palvelevaa, strategisesti
ohjattua tutkimusta.
Kela myöntää rahoitustukea
sairauksien ehkäisemiseen
sekä kuntoutusta ja sairauksien ehkäisyä koskevaan
tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Raha-automaattiyhdistys
(RAY) myöntää projektiavustuksia kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai
kehittämishankkeisiin.

10

Säätiöt
• Suomen Kulttuurirahasto
• Sigfrid Juseliuksen säätiö
• Emil Aaltosen Säätiö
• Jenny ja Antti
Wihurin rahasto
• Juho Vainion säätiö
• Närpes sjukvårdsfond
• Liikesivistysrahasto
• Gyllenbergin säätiö
• Orionin tutkimussäätiö
• Alfred Kordelinin rahasto
• Paulon Säätiö
• Koneen Säätiö
• Suomalais-ruotsalainen
kulttuurirahasto
• Eino Jutikkalan rahasto
• OKKA-säätiö
• Werner Hacklin säätiö
• Diabetestutkimussäätiö
• Yrjö Jahnssonin säätiö
• Finska Läkaresällskapet
• Suomen Urheilututkimussäätiö
• Tyyni Tanin rahasto
• Sydäntutkimussäätiö
• Alkoholitutkimussäätiö
• MLL-tutkimussäätiö

Liikuntatutkimus opetusministeriön hallinnonalalla

Opetusministeriön liikuntatutkimusrahoitus on
suuntautunut tähän asti suurelta osaltaan perustutkimusluontoisiin biolääketieteen hankkeisiin. On selvää,
että perus- ja soveltavan tutkimuksen erottaminen toisistaan on sekä käsitteellisesti, käytännössä että rahoituksellisesti keinotekoista, ja toisaalta liikuntatieteellisen tutkimuksen tulevaisuus ja sovellutukset perustuvat
vahvalle perustutkimukselle. Silti peruslähtökohta on
se, että korkeatasoista, kilpailussa menestyvää liikunnan perustutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia. Jo
1980-luvulla Sipposen työryhmän raportissa opetusministeriön tehtäviksi katsottiin käytännönläheisen, soveltavan liikuntatieteellisen tutkimuksen tukeminen, tutkimustulosten välittäminen, kuten myös alan sektoritutkimuksen, liikuntalääketieteellisen toiminnan ja liikuntatieteellisen tiedonvälityksen tukeminen, koordinoiminen ja
kehittäminen. Opetusministeriö voi harkintansa mukaan
olla jatkossakin tukemassa osarahoittajana merkittävimpiä ja tieteellisesti korkeatasoisia perustutkimusluonteisia hankkeita, jotka esimerkiksi innovatiivisuudessaan
vievät liikuntatiedettä eteenpäin tai ovat muuten erityisen vaikuttavia. Hankkeiden pitää kuitenkin olla olennaisilta osiltaan liikuntapainotteisia.
Opetusministeriön hallinnonalaan kuuluva Suomen Akatemia on kilpaillun perustutkimuksen merkittävin rahoittaja ja sen piiriin kuuluvat kaikki tieteen ja
tutkimuksen alat. Yksi indikaattori liikuntatieteen yleisestä tasosta on luonnollisesti sen menestyminen Akatemian hakuprosesseissa. Liikuntatieteellistä tutkimusta rahoitetaan Akatemiasta lähinnä terveyden tutkimuksen toimikunnan kautta, jonka toimialaan se on kirjattu.
Toimikunnan tuki liikuntatieteelliselle tutkimukselle on
viimeisten vuosien aikana 0,3–2,1 prosentin verran
koko toimikunnan jakamista tutkimusavustuksista. Euroiksi muutettuna määrä on vaihdellut vuositasolla noin
125 000 euron ja miljoonan euron välillä. Toisaalta toimikunnan kautta tuetaan paljon elintapoihin ja kansanterveyteen liittyvää tutkimusta, joissa liikunta ja liikuntatutkijat ovat osittain mukana, mutta liikuntatiede ei nouse tilastoinnissa esille.

Liikuntatutkimuksen rahoitukselle tulisi löytää yhteiskunnallisesti
vahvempi kokonaisrakenne ja rahoituksellisesti selkeämmät roolit
perustutkimuksesta sektoritutkimukseen asti.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen rahoitusosuus Akatemia-kokonaisuudessa on toiseksi suurin ja
kattaa 14 tieteenalaa (filosofia, teologia, historiatieteet
ja arkeologia, kulttuurien tutkimus, taiteiden tutkimus,
kielitieteet, oikeustiede, psykologia, logopedia, kasvatustiede, sosiaalitieteet, taloustieteet, valtio-oppi, tiedotusoppi ja kirjastotiede). Liikuntatiedettä ei ole kirjattu
toimikunnan toimialoihin, mutta liikuntatieteellistä tutkimusta on tuettu 2000-luvulla muutaman projektin kautta. Opetusministeriö kannustaa liikunnan yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tekeviä tutkijoita hakemaan aktiivisesti rahoitusta Suomen Akatemiasta sekä yleisten
tutkimusmäärärahojen että tutkimusohjelmien kautta.
Suomen Akatemia suuntaa strategista rahoitustaan osin tutkimusohjelmiin, joita on 2000-luvulla käynnistetty yhteiskunnallisesti merkittäväksi koettujen kysymysten tai tiedepoliittisten haasteiden ympärille mm.
ikääntymisen, terveyden edistämisen, kansanterveyden
haasteiden tai väestöryhmien välisten terveys- ja hyvinvointierojen tutkimiseksi. Ohjelmien tavoitteena on tutkimusympäristöjen kehittäminen, hajallaan olevan tutkimuskapasiteetin kokoaminen, monitieteisyyden, tieteidenvälisyyden ja mahdollisuuksien mukaan poikkitieteisyyden edistäminen, tutkijoiden, rahoittajien ja tutkimustulosten hyödyntäjien välisen yhteistyön kehittäminen sekä tutkijankoulutuksen ja tutkijanuran edistäminen. Opetusministeriö on vahvistanut yhteistyötä Suomen Akatemian kanssa Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus
(2008-2011) ja Lasten hyvinvointi ja terveys -tutkimusohjelmien (2010-2013) myötä. Tämän lisäksi Akatemia
valmistelee yhteistyössä liikuntatieteen jaoston kanssa
laaja-alaista tieteenala-arviointia liikuntatieteellisestä
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tutkimuksesta. Arvioinnin on tarkoitus valmistua vuoden
2010 loppuun mennessä.
Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Se rahoittaa tutkimusorganisaatioiden haasteellista ja tarvelähtöistä teknologian, palveluiden ja liiketoiminnan tutkimusta. Projekteissa pyritään yhdistämään tieteellinen
osaaminen ja näkemys tutkimuksen kaupallisista hyödyntämismahdollisuuksista. Rahoitusta voivat hakea
kaikki julkista tutkimusta tekevät organisaatiot yksittäisiin tutkimusprojekteihin, ohjelmiin kuuluviin projekteihin ja kansainvälisiin projekteihin sekä niiden valmisteluun. Tutkimusrahoitusta ei voida myöntää tutkimusorganisaatioiden taloudelliseen toimintaan. Tekesissä on
muun muassa käynnissä “Vapaa-ajan palvelut 2006–
2009 -ohjelma, johon liikunta kuuluu hyvinvointi-, matkailu- ja kulttuuripalveluiden lisäksi. Liikuntaa, kuntoilua,
harjoittelua ja liikkumista käsitteleviä projekteja on rahoitettu Tekesin kautta 2000-luvulla vuosittain sekä julkisen tutkimusrahoituksen kautta että yritysrahoituksen
puolelta.
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Opetusministeriön tukema liikuntatutkimus
2000-luvulla
Opetusministeriölle on 2000-luvulla osoitettu tutkimusprojektihakemuksia vuosittain noin 80–120 kappaletta.
Hakemuksista noin 60 prosenttia on ollut biolääketieteellisiä ja noin 40 prosenttia yhteiskunta-käyttäytymistieteellisiä. Monitieteisiä hakemuksia on tullut vuosittain
muutamia.
Tutkimusavustusta on myönnetty vuosittain noin
50–70 tutkimushankkeelle. Avustuksen saaneista
hankkeista valtaosa on ollut biolääketieteellisiä. Käytännössä biolääketieteellisen tutkimuksen osuus on
esitettyä suurempi, sillä biolääketieteellistä tutkimusta
tehdään myös opetusministeriön tukemissa liikuntalääketieteen keskuksissa vuotuisen toiminta-avustuksen
turvin.

Myös rahoituksen määrän perusteella painopiste
on 2000-luvulla ollut biolääketieteellisessä tutkimuksessa. Esimerkiksi vuosina 2004–07 noin puolet
(51 %) myönnetystä tuesta suuntautui liikunnan terveysvaikutusten tutkimukseen. Alan tutkimus kohdistui ensisijaisesti liikunnan fysiologisiin vaikutuksiin sekä
liikunnan vaikutuksiin kansansairauksien (diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, selkävaivat, osteoporoosi)
ehkäisyssä. Seuraavaksi eniten tuettiin liikuntagerontologian ja erityisryhmien liikunnan tutkimusta (15 %),
lasten ja nuorten liikunnan tutkimusta (14 %) sekä
kilpa- ja huippu-urheilun tutkimusta (12 %) (kuvio 4).

Kuvio 4. Opetusministeriön tukemat liikuntatieteelliset tutkimusprojektit 2004–2007
Liikunnan terveysvaikutusten tutkimus
• Diabetes
• Sydän- ja verisuonisairaudet
• Selkä-, tukielin-, nivel- ja lihasvaivat
• Luusto
• Muut liikunnan fysiologiset vaikutukset
Liikuntagerontologia ja erityisryhmien liikunta
Lapset ja nuoret, koululiikunta, liikunnan opetus
Kilpa- ja huippu-urheilu, vammaishuippu-urheilu
Muut
Yhteensä

3 844 400
860 000
486 400
347 000
655 500
1 495 500
1 140 500
1 032 000
900 600
582 500
n. 7 500 000
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Suunta-asiakirjat tutkimuksen ohjaajina
Opetusministeriön tiedejaosto on pyrkinyt suuntaamaan liikuntatutkimusta 2000-luvulla kahden “Liikuntatutkimuksen suunta” -asiakirjan avulla. Asiakirjoissa
(2000 ja 2005) tarkastellaan liikuntatutkimusta suhteessa liikuntakulttuurin ja -tieteen toimintaympäristön
muutoksiin. Asiakirjojen analyysiosioissa korostetaan liikuntakulttuurin eriytymistä ja uusitun (1998) liikuntalain
laaja-alaista tavoitteellisuutta, tarkoittaen liikuntaa sekä
itseisarvoisena että välineellisenä toimintana. Samoin
asiakirjoissa ilmenee liikuntatoiminnan ja -tieteen entistä vahvempi kytkeytyminen yhteiskunnan muihin toimintoihin ja emätieteisiin. Kehitys on samalla johtanut
liikuntakulttuurin ja -tutkimuksen identiteetin horjumiseen: ei ole yksinkertaista määritellä, mikä oikeastaan
on liikuntakulttuuria tai -tutkimusta. Liikuntatutkimuksen
kenttä nähdään asiakirjoissa entistä laajempana, mutta
samalla rajoiltaan epämääräisenä.
Vaikka asiakirjoissa on haluttu painottaa niin perus-, soveltavaa kuin sektoritutkimustakin, erityistä huomiota kiinnitetään opetusministeriön liikuntapoliittisten
linjausten mukaisesti siihen, miten liikuntatieteet kytkeytyvät yhteiskunnalliseen kontekstiinsa. Tämä näkyy asiakirjoissa soveltavan tutkimuksen ja sektoritutkimuksen
sekä tiedolla johtamisen tarpeiden korostamisena.

Tutkimuksen arvioinnissa painotetaan tutkimuksen tieteellisen
merkityksen lisäksi tutkimuksen innovatiivisuutta ja uutuusarvoa sekä
tutkimuksen hyödynnettävyyttä käytännössä ja päätöksenteossa.

Väitöskirjatutkimukset
Suomessa on 2000-luvulla tehty noin 170 liikuntaa käsittelevää tai sivuavaa väitöskirjaa. Väitöskirjoista noin
45 prosenttia on saanut tukea opetusministeriön liikuntatutkimukseen osoitetuista varoista. Suurin osa opetusministeriön rahoitusta saaneista väitöskirjoista on
kuulunut laajempaan rahoitusta saaneeseen tutkimuskokonaisuuteen. Useimmat tuetut väitöstutkimukset
ovat olleet biolääketieteen alueelta (taulukko 5).

Taulukko 5. Liikunta-aiheisten
väitöskirjojen teema-alueet 2000-luvulla
Liikunnan terveysvaikutukset (fysiologiset vaikutukset,
hermosto, lihaksisto, nivelet, luusto, sydän- ja verisuonitaudit jne.)
Ikääntyminen, gerontologinen tutkimus/keski-ikäisyys
Lapset ja nuoret, koululiikunta, liikunnan opetus jne.
Kilpa- ja huippu-urheilu
Liikunnan kuntoutusvaikutukset/ennalta ehkäisevä rooli
Työhyvinvointi ja terveys
Tanssi
Kansainvälisiä vertailututkimuksia
Kulttuurinanalyysit
Liikuntapaikkarakentaminen
Liikunnan vaikutukset mielialaan ja henkiseen hyvinvointiin
Kehonrakennus, doping, ruumiinkuva

45 kpl
25 kpl
23 kpl
18 kpl
14 kpl
12 kpl
8 kpl
6 kpl
5 kpl
5 kpl
4 kpl
3 kpl

Suunta-asiakirjoissa esitetään opetusministeriön
tukemalle liikuntatutkimukselle painoalueet.
Liikuntatutkimuksen suunta vuoteen 2005 -asiakirjassa (2000) pidetään erityisen ajankohtaisena
kahdeksaa tutkimusaluetta:
• Ikääntyminen, sukupolvet ja elämänkulku
• Lasten ja nuorten fyysinen, psyykkinen
ja sosiaalinen hyvinvointi
• Sukupuoli, etnisyys ja seksuaalisuus
liikuntakulttuureissa
• Alueellisuus ja paikallisuus
• Liikunnan vaikutukset terveyteen ja toimintakykyyn
• Terveysvalistuksen merkitys ja vaikutus
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dejaoston linjaukset eivät sido seuraavaa tiedejaostoa.
• Tutkijat eivät ole tietoisia suunta-asiakirjojen
sisällöistä.
• Asiakirjoilla ei koeta olevan merkittävää painoarvoa
tutkimusavustuksia jaettaessa.
• Tiedejaoston linjauksia ei osata muuttaa tutkimusongelmiksi ja -suunnitelmiksi.
• Tutkijat ovat tiedejaoston kanssa eri mieltä olennaisista tutkimustarpeista.
• Opetusministeriön tutkimusavustuksilla on pieni merkitys verrattuna tutkimusyhteisön muihin rahoituslähteisiin, minkä johdosta opetusministeriölle osoitettujen tutkimussuunnitelmien tekoon ei paneuduta tosissaan.

• Erityisryhmien liikunta
• Kansallinen liikuntakulttuuri ja liikunnan
kansalaistoiminta
Liikuntatutkimuksen suunta vuoteen 2010
-asiakirjassa (2005) keskeisiksi tutkimusalueiksi
määritellään:
• Kriittinen liikuntapedagogiikka
• Liikunta osana elämysteollisuutta
• Ihmisen toimintakyky elämänkulun eri vaiheissa
• Yhteiskunnallisen muutoksen polarisoivat
sosiaalipoliittiset vaikutukset
• Liikunnan ja urheilun talous
Suunta-asiakirjat ovat liikuntatutkimuksen ohjausta
arvioineen dosentti Heikki Roiko-Jokelan mukaan
mahdollistaneet “nopean reagoinnin akuutteihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin sekä liikuntatutkimuksen tavoitteellisuuden pitkällä aikavälillä” . Toisaalta Roiko-Jokela
arvioi, että tutkijoiden on ollut vaikea nopeasti vastata
suunta-asiakirjojen haasteisiin. Tutkimusprosessi on
itsessään hidas ja tulosten vieminen käytäntöön usein
vieläkin hitaampaa. Suomen liikuntatieteelliset tutkijaresurssit ovat myös rajalliset. Vakiintuneille tutkimusalueille (esim. terveys ja toimintakyky sekä kilpa- ja huippu-urheilu) on Roiko-Jokelan mukaan ollut hyvin tarjontaa, mutta uudet innovatiiviset avaukset ovat jääneet
taka-alalle.

Se, että valtaosa tutkimussuunnitelmista ja etenkin
myönnetyistä tutkimusrahoituksista kohdistuu tiedejaostojen määrittelemistä painoalueista vain noin puoleen, viittaa siihen, että tutkimus ohjautuu suurelta osin
tutkija- ja/tai tutkimusyhteisölähtöisesti. Suunta-asiakirjoilla lienee kuitenkin ollut oma vaikutuksensa, mitä on
kuitenkin vaikea todentaa. Myös tiedejaosto (2003–07)
arvioi toimintakertomuksessaan, että ”suunta-asiakirjan

Tiedejaostojen peräänkuuluttamasta tutkimuksesta ei tutkimusaktiviteettia ole onnistuttu
virittämään etenkään seuraavilta painoalueilta:

Mahdollisia syitä toivotun tutkimuksen
vähäisyyteen ko. alueilla on monia:
• Tutkimussuunnitelmat uusille tutkimusalueille eivät
täytä tieteellisiä laatuvaatimuksia.
• Pätevää ohjausta uusien tutkimusalueiden ja -kysymysten pariin ei ole tarpeeksi saatavilla.
• Tutkijat eivät ehdi mukaan nopeisiin suunnanmuutoksiin. Tutkimuksen painoalueet vaihtelevat viiden vuoden välein riippuen yhteiskunnallisesta tilanteesta ja
osin myös tiedejaoston kokoonpanosta. Edellisen tie-

• Sukupuoli, etnisyys ja seksuaalisuus liikuntakulttuureissa
(laaja-alainen tasa-arvo)
• Alueellisuus ja paikallisuus
• Kansallinen liikuntakulttuuri ja liikunnan kansalaistoiminta
• Kriittinen liikuntapedagogiikka
• Liikunta osana elämysteollisuutta
• Yhteiskunnallisen muutoksen polarisoivat sosiaalipoliittiset
vaikutukset
• Liikunnan ja urheilun talous
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toimiminen käytännön tutkimus- ja kehittämistyössä on
suuri kysymysmerkki”. Tutkimuksen seurannan parantaminen on tältäkin osin erittäin tarpeellista.
Tutkimussuunnitelmien arvioinnissa korostui vuoteen 2008 asti tutkimuksen liikuntatieteellinen merkitys. Vuoden 2008 hakuoppaassa korostetaan ensi
kertaa myös yhteiskunta- ja liikuntapolitiikkaa tukevaa
tutkimusotetta: ”valtion liikuntabudjetista rahoitettavaa tutkimusta ohjaavat hallitusohjelma ja sen liikuntaja -tiedepoliittiset linjaukset”. Tutkimuksen arvioinnissa
painotetaan tutkimuksen tieteellisen merkityksen lisäksi
tutkimuksen innovatiivisuutta ja uutuusarvoa sekä tutkimuksen hyödynnettävyyttä käytännössä ja päätöksenteossa. Kun käytännön ja päätöksenteon tarpeiden
esiintuominen muodostaa olennaisen osan tiedejaoston suunta-asiakirjassa, tiedejaoston ohjausvoiman voi
olettaa jatkossa kasvavan.
Tutkijoiden raportointivelvollisuutta on laajennettu
2000-luvulla tieteellisistä tuloksista tulosten sovellusmahdollisuuksien kuvaukseen: ”tutkimusprojektit, joissa
opetusministeriö on ollut mukana rahoittajana, raportoidaan yleistajuisessa muodossa ministeriöön tutkimuksen valmistuttua” (hakuopas 2008). Raportoinnissa on
erikseen vastattava tutkimuksen hyödynnettävyyteen.
Tiedejaoston tutkijoille syksyllä 2008 ensi kertaa suunnattu kysely valmistuneiden tutkimusten (2004–08)
hyödynnettävyydestä käytännössä ja päätöksenteossa
osoitti, että oman tutkimuksen tulosten soveltamismahdollisuuksien arviointi sekä suhteuttaminen yhteiskunta- ja liikuntapoliittisiin tavoitteisiin on useille tutkijoille
haastavaa. Kysely vahvisti sen, että vertaisarvioinnilla
varmistetun tutkimustiedon muuttaminen osaksi käytäntöä ja päätöksentekoa edellyttää toimivaa tiedeviestintäjärjestelmää.
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Parantamisen varaa
Vuosien 1999–2004 aikana valmistui kolme liikuntatieteellistä toimintaa koskevaa arviointia. Arvioinneissa
liikuntatutkimuksen yleistä tasoa pidettiin erittäin hyvänä. Tosin eri tutkimusalueiden välillä oli suuriakin tasollisia eroja. Tutkimus on ollut teemoiltaan monipuolista,
vaikkakin osa-alueittain ohutta. Vuosittain opetusministeriön valtionavustushakemusten arviointiin tulee suuri
määrä suhteellisen heikkotasoisia hakemuksia. Esimerkiksi vuoden 2009 uusia hakemuksia arvioitaessa 50
prosenttia hakemuksista sai arvosanakseen 12 pistettä
tai vähemmän maksimipisteiden ollessa 20. Hakemuksissa toistuvat vuosittain pitkälti samat puutteellisuudet. Liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä pyritään
tutkimaan paikoin heikoilla lääketieteellisillä perustiedoilla. Koska lääketiedettä koskevaa tutkimusta rahoitetaan yhteiskunnassa suurella volyymilla ja sitä tehdään
korkeatasoisesti, liikuntatieteen jaosto tarkastelee kriittisesti sen saamaa osuutta opetusministeriön soveltavasta liikuntatutkimusrahoituksesta. On myös mietittävä
opetusministeriön erillisen rahoitusjärjestelmän merkitys liikuntatieteen yleisen kehittymisen kannalta.
Opetusministeriön arviointipaneelissa on kritisoitu sitä, että vuosittain hakemuksissa toistuvat liikaa samat tutkimusasetelmat ja tutkimusteemat. Tutkimusta
tehdään paikoitellen korkealla tasolla ja osaavin voimin,
mutta ikään kuin asioista, jotka “tiedetään jo”. Kilpailuun perustuvalla tutkimusprojektirahoituksella haetaan
nimenomaan uusia, korkeatasoisia avauksia liikuntatutkimuksen kenttään. Vuoden 2009 valtionavustusprosessissa liikuntatieteen jaosto uudisti hakuprosessissa vaadittavia asiakirjoja lisäten kriteereihin mm. tutkimuksen innovatiivisuuden määrittelyn. Useassakaan
hakemuksessa tutkimusta ei kuitenkaan oltu sijoitettu
tieteen kartalle, ts. ei tunnisteta sitä, onko aihetta jo tut-

kittu, eikä tunneta alan vastaavia tutkimuksia. Useista
hakemuksista puuttuvat viimeisen vuoden viittaukset ja
tuoreimmat tutkimukset.
Tutkimusprojektirahoitusta ei ole tarkoitettu tutkimuksen suunnitteluun. Osa tutkijoista hakee rahoitusta tilanteessa, jossa hankkeella ei ole vielä realistisia
käynnistymisedellytyksiä. Näin ollen usein myös tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet kirjataan hakemuksiin
epäselvästi. Rahoitusta haetaan usein perehtymättä
riittävästi tutkittavaan aiheeseen, joskus rahoitusta haetaan jopa tutkimussuunnitelman tai kirjallisuuskatsauksen laatimista varten. Usein hankkeiden ohjaus, eettiset
luvat ja taustaorganisaatio saattavat olla vasta suunnitteilla. Periaatteelliseksi ongelmaksi ovat muodostuneet
tilanteet, joissa hakemuksesta ei selviä kenelle haetaan
rahoitusta, kuka hakee ja kuka tekee tutkimuksen. Etenkin konsortiohakemuksissa tutkimuksen suorituspaikka,
tutkimusolosuhteet ja tutkijoiden roolit tutkimuksessa
saattavat jäädä epäselviksi. Hakemuksiin listataan nimiä, joilla ei ole todellista tekemistä tutkimuksen kanssa. On tärkeää korostaa, että tutkimusprojektirahoitus
ei ole tutkimusinstituutioiden perustoimintojen rahoittamista varten. Paneeleissa on keskustelu paljon tieteen
eettisyydestä tilanteissa, jossa haetaan rahoitusta tutkimusprojektille, jonka aihepiiriä tiedetään tutkittavan
Suomessa, mutta hakija ei viittaa kilpailevan ryhmän
työhön.

Kilpailuun perustuvalla tutkimusprojektirahoituksella haetaan nimenomaan uusia, korkeatasoisia avauksia liikuntatutkimuksen kenttään.
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Liikunnan tutkimustoiminnan puutteena on pitkään
pidetty heikkoja yhteyksiä perustieteisiin ja yleisesti hajanaista, pienellä volyymilla tapahtuvaa toimintaa. Haettaessa tutkimuksesta vaikuttavaa näyttöä ja tietoutta
esimerkiksi toimenpiteiden suuntaamiseksi on varsinkin
liikunnan yhteiskunta-käyttäytymistieteellinen tutkimus
liikaa yksittäisten tutkijoiden pienten hankkeiden varassa. Tästä johtuen useinkaan ei saavuteta väestötasolle yleistettävää tietoa ja toisaalta hankkeiden tutkimusviestintään ei ole käytettävissä resursseja. Ongelmana
tiedon hyödyntämisessä ja vaikuttavuuden lisäämisessä on usein myös se, että akateeminen maailma ei tunnista tiedon hyödynnettävyyden mahdollisuuksia ja toisaalta tiedon tarvitsijat eivät tunne riittävästi tutkimusmaailmaa. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen on sekä tiedon tuottajien ja käyttäjien
kuin tutkimuksen rahoittajienkin tehtävä. Vaikka korkea
tieteellinen laatu on luonnollisesti tutkimuksen myyntivaltti, tutkimusrahoituksen vaikutusta ja vaikuttavuutta
ei kannata arvioida ainoastaan määrällisesti, julkaisumääriin ja julkaisujen saamiin viittauksiin perustuen.
Tutkimustiedon vaikuttavuuden lisäämiseksi tutkimusryhmien ja tieteenalojen välinen tiedonvaihto ja
vuorovaikutus, tutkimustiedon käyttöalojen laajentaminen sekä käytettävyyden lisääminen ovat erityisen tärkeitä. Liikuntatutkimuksen osalta ongelmana koetaan
se, että kansainväliset tieteelliset julkaisufoorumit imevät liikuntatieteen kirkkaimmat tuotokset ilman, että ne
näkyvät kansallisen tason yhteiskunnallisessa keskustelussa. Perustavanlaatuinen kysymys kuuluu, miten
liikuntatieto muuttuisi yhä paremmin toimiviksi käytännöiksi ja liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Pitäisikö siis enemmän tutkia sitä, miten tieto siirtyy yhteiskunnalliseen käyttöön ja miten prosessia voisi parantaa? Opetusministeriö pitää tärkeänä, että jo suunnitelman kirjoittamisprosessista aina tutkimuksesta
raportointiin asti, tutkija miettii tutkimuksen hyödynnettävyyttä.
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Tulevaisuudessa opetusministeriö kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin
Yhteistyöhön pyrkivä, tieteenaloja yhdistävä, monitieteinen ja verkostoitunut tutkimuksen toteuttamistapa huomioidaan rahoituspäätöksissä.

Opetusministeriö rahoittaa vain korkeatasoisimmat
tutkimussuunnitelmat liikuntatieteen jaoston määrittämien arviointikriteereiden mukaisesti. Vuoden
2009 haussa 14 kappaletta 70 uudesta hakemuksesta sai rahoituksen. Rahoituspäätökset perustuvat tutkimusprojektien tutkimusaiheen, tutkimussuunnitelman, tutkimusmenetelmien ja hakijan/
tutkijaryhmän sekä tutkimusolosuhteiden arviointiin.

Tutkimussuunnitelmien tutkimusviestinnälliseen
osaamiseen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota. Opetusministeriö ja liikuntatieteen jaosto
seuraavat rahoitetun tutkimuksen toteutumista,
keskeisiä tieteellisiä tuloksia, tulosten soveltamismahdollisuuksia sekä niiden antia liikuntapoliittiseen keskusteluun. Tutkimusprojektit, joita
opetusministeriö on rahoittanut, raportoidaan yleistajuisessa muodossa ministeriöön sen esittämien
raportointikriteereiden mukaisesti. Opetusministeriö pitää suotavana, että sen rahoittamista tutkimushankkeista raportoidaan aktiivisesti liikuntatieteellisissä ja muissa liikunnan julkaisuissa.

Opetusministeriö tulee jatkossa tiukemmin kiinnittämään huomionsa siihen, mikä on hankkeen liikuntarelevanssi, kuuluuko hanke selkeästi Suomen
Akatemian perustutkimusrahoitukseen ja toisaalta
mitä uutta se tarjoaa liikuntatutkimuksen ja käytännön hyödynnettävyyden kannalta. Tutkimushankkeiden käynnistymisvaiheessa tulosten mahdollista
käyttöarvoa ja soveltamista tulee harkita nykyistä
perusteellisemmin.

Liikuntatieteen jaoston tavoitteena on, että liikuntatieteellinen tutkimus näkyy laajemmin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Käsillä olevan tutkimusstrategian tehtävänä on lisätä päämäärätietoista
keskustelua liikuntatutkijoiden, tulosten soveltajien
ja päätöksentekijöiden välillä. Yksittäisistä tutkimustuloksista ja tiedon sirpaleista tulee siirtyä
kohti kokonaisvaltaisempaa näkemystä siitä, miten
uusi tutkimustieto sijoittuu alan aikaisempaan
tutkimukseen ja miten uusi tieto saavuttaa sekä
käytännön hyödyntäjät että tutkijakentän. Liikuntatieteen jaosto pyrkii jatkossa keskittymään konsensustyyliseen seminaarityöskentelyyn, jossa kootaan
yhteen saman alan tutkijat ja uusin tutkimustieto.
Tavoitteena on tuottaa tutkittuun tietoon pohjautuvia johtopäätöksiä ja suosituksia.

Arvioinnissa huomioidaan innovatiivisimmat tutkimussuunnitelmat ja tutkimusaiheet. Projektirahoitus ei ole tutkimusinstituutioiden perusrahoitusta
varten.
Erityistä huomiota kiinnitetään hakemusten täsmällisyyteen, hankkeiden toteutettavuuteen ja rahoitussuunnitelmien realistisuuteen. Myös tutkijoiden
tehtävänjaot tulee avata hakemusasiakirjoissa
entistä täsmällisemmin. Jokainen tutkimusryhmään
nimetty tutkija allekirjoittaa hakuun jätetyn tutkimussuunnitelman.
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3. Liikkumattomuuden problematiikka
– tutkimuksen keinoin kohti aktiivista liikuntasuhdetta

Suomalaisista miehistä 70 prosenttia on
ylipainoisia. Lihavien lapsien osuus on
Suomessa noussut kaksin–kolminkertaiseksi 1970-lukuun verrattuna. Ajanjaksolla
1979–2006 tyydyttävä- ja huonokuntoisten
alokkaiden määrä lisääntyi 26 prosentista
noin 65 prosenttiin.

Opetusministeriö pyrkii luomaan laajapohjaisen kokonaisnäkemyksen tekijöistä,
jotka edistävät ja toisaalta rajoittavat liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta.
Olennaista olisi selvittää tekijöitä, miten
saada liikkumattomassa kansalaisessa
aikaan liikuntaherääminen ja miten tukea
myönteisen liikuntasuhteen muodostumista.
Onko liikkumattomuus synnynnäistä ja
miten siihen ajaudutaan? Liikuntatutkimus
voi auttaa profiloitaessa liikunnallisesti
aktiivisia ja toisaalta liikkumattomia ihmisiä.
Keitä he ovat?

Vaikka liikuntaa harrastetaan enemmän
kuin ennen, kolmannes väestöstä liikkuu
minimaalisen vähän. Elintavat ovat muuttuneet. Ruumiillinen työ on vähentynyt ja
elinympäristöjen rakenteet eivät pakota
ihmisiä liikkumaan.
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Liikuntapolitiikan haasteena
istuva elämäntyyli
Karu totuus paljastuu, kun tarkasteluun otetaan esimerkiksi varusmiesten fyysistä kuntoa kuvaavat käyrät tai
ylipainoisuuden lisääntyminen eri ikäluokissa. Tämän
päivän seitsemäsluokkalaiset pojat jäisivät 2 000 metrin juoksutestillä mitattuna vuoden 1976 ikätovereilleen
ratakierroksen. Ajanjaksolla 1979–2006 tyydyttävä- ja
huonokuntoisten alokkaiden määrä lisääntyi 26 prosentista noin 65 prosenttiin. 13 vuodessa alokkaiden keskipaino on noussut yli kuusi kiloa. Vaikka elintapasairauksista liikunta kantaa vastuunsa vain osaltaan, on tultu
tilanteeseen, jossa suomalaisista miehistä 70 prosenttia on ylipainoisia ja naisistakin 50 prosenttia. Vuonna
2003 arvioitiin, että diabeetikoiden määrä voi kasvaa
jopa 70 prosentilla vuoteen 2010 mennessä. Toisaalta
osa kansasta liikkuu, jopa liikaa. Liikunta, siihen liittyvä painonpudotus ja kehon muokkaaminen voi mennä
myös äärimmäisyyksiin, mikä ilmenee esimerkiksi pakonomaisena harjoitteluna, syömishäiriöinä tai kuntosalilla tapahtuvana steroidien käyttönä. Liikunta-aktiivisuuden lisääntyessä terveysetujen lisäksi kasvavat myös
liikuntaan liittyvät riskit, kuten tapaturmat ja vammat.
Suomessa tapahtuu vuosittain noin 300 000 liikuntavammaa. Erityisesti inaktiivisen ihmisen liikkumisharrastuksen aloittamiseen voi liittyä merkittäviä loukkaantumisriskejä.

Yhteiskunnalliset odotukset liikuntaa kohtaan ovat suuret. Usein yhteiskunnallinen keskustelu liikunnasta keskittyy terveystaloudellisiin asioihin ja kansanterveydellisiin uhkiin. On kuitenkin muistettava, että liikunnalla on
terveyden edistämisen lisäksi itseisarvoinen kulttuurillinen olemassaolonsa myös yhteiskunnallista osallistumista ja osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kasvatuksellisia
asioita edesauttavana toimintana. Liikuntapolitiikan yli
hallituskausien kestävät painopisteet ovat asettuneet
liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen koko ihmisen
elämänkaarella, liikunnan aktiivisen kansalaistoiminnan
sekä eettisesti kestävän huippu-urheilun tukemiseen.
Erityishuomio liikuntapolitiikassa on kiinnitetty lapsiin ja
nuoriin.
Suurin yhteiskuntapoliittinen haaste on kuitenkin
liikkumattomuus. Vaikka liikuntaa harrastaa suurempi
osuus väestöstä kuin koskaan ennen, kolmannes väestöstä liikkuu minimaalisen vähän. Elintavat ovat muuttuneet. Ruumiillinen työ on vähentynyt ja elinympäristöjen
rakenteet eivät pakota ihmisiä liikkumaan. Hyötyliikuntakin rajoittuu monilla roskapussin viemiseen. Istuva elämäntyyli on tuonut eteen tilanteen, jossa luonnollisen
liikkumisen puute arjessa pitäisi korjata liikkumisella
vapaa-aikana. Vapaaehtoisen liikkumisen ”pakko”
ymmärretään, mutta sitä ei tapahdu riittävästi.

Ruumiillinen työ on vähentynyt ja elinympäristöjen rakenteet eivät pakota ihmisiä liikkumaan.
Istuva elämäntyyli on tuonut eteen tilanteen, jossa luonnollisen liikkumisen puute arjessa
pitäisi korjata liikkumisella vapaa-aikana.
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Yleistrendejä väestön liikkumisen määrästä

Mistä pitäisi saada tietoa liikkumisen määrää koskien

(Liikunta - hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisten terveysliikunnan tila
ja kehittyminen 2006, STM, selvityksiä 2007:1)
• Nuorista arviolta 40—50 % liikkuu terveytensä
kannalta riittävästi. Erittäin vähän liikkuvia on nuorista
20—25 %. Pojat liikkuvat enemmän kuin tytöt.
• Nuorten liikuntaharrastus urheiluseuroissa on
lisääntynyt viimeisen 30 vuoden aikana.
• Murrosiässä nuorten liikunnanharrastus
alkaa selvästi vähentyä.
• Nuorten aikuisten miesten kestävyyskunto on
heikentynyt jatkuvasti 1970-luvun lopusta lähtien.
• Aikuisista arviolta 60—65 % liikkuu terveytensä
kannalta riittävästi. Naiset liikkuvat miehiä hieman
yleisemmin terveytensä kannalta riittävästi.
• Aikuisista vähiten liikkuvat 30—45-vuotiaat ja yli
75-vuotiaat. Fyysisesti aktiivisimpia ovat 60—75-vuotiaat. Eniten liikuntaa harrastavat hyvin koulutetut toimihenkilöt, vähiten taas yrittäjät ja maaseudulla asuvat.
• Viimeisen 30 vuoden aikana aikuisten vapaa-ajan liikunta on yleistynyt, mutta arkiliikkuminen ja työmatkaja asiointiaktiivisuus vähentynyt.

• Fyysisen aktiivisuuden määrän ja laadun monitorointiin olisi luotava systemaattinen, vertailu- ja seurantatietoa tuottava toteuttamistapa. Tiedot perustuvat tällä hetkellä pitkälti erilaisiin kyselyihin, joissa liikkumista pyöristetään helposti ylöspäin. Toisaalta eri kyselyt
mittaavat eri asioita.
• Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien osuudesta
ei ole riittävästi tietoa. Liikunnan vaillinaisen ja epäyhtenäisen kuvaamisen takia riittävästi ja riittämättömästi liikkuvien osuuksia on hyvin vaikea arvioida edes
nuorilla ja työikäisillä. Etenkin arkiliikunnan kuvaaminen on puutteellista. Terveysliikunnan riittävyyttä pitäisi arvioida yhdistämällä arki-, asiointi- ja työmatkaliikuntaa koskeva tieto vapaa-ajan kuntoliikuntatietoon.
Näin saataisiin kuva ihmisten kokonaisaktiivisuudesta.
• Liikkumisesta koulumatkoilla ja järjestetyn urheilun ulkopuolella ei ole riittävästi tietoa edes nuorten osalta.
• Työikäisten asiointimatkoilla toteutuva fyysinen aktiivisuus (pois lukien työmatkaliikunta) on kuvattu riittämättömästi.
• Iäkkäiden lihasvoimaharjoittelun tutkiminen ja kuvaaminen on puutteellista.
• Sosioekonomisen aseman ja koulutuksen mukaisten
liikuntaerojen tarkastelua ikävakioitujen tietojen pohjalta tulisi lisätä.
• Koska istumisesta on tullut kiinteä osa ihmisen elämää, olisi saatava tutkimustietoa siitä, miten istuminen itse asiassa vaikuttaa ihmiseen ja fyysiseen kuntoon.
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Miten ohjata nykyihminen liikunnan pariin?
Jokaisella ihmisellä on oma liikuntasuhteensa riippumatta siitä harrastaako hän liikuntaa, osallistuuko hän
liikunnan vapaaehtoistyöhön, seuraako hän urheilua tai
käyttääkö hän rahaa liikuntaan. Fyysistä aktiivisuutta
määrittävät pitkälle samat tekijät kuin terveyden edistämistä yleensä: sosioekonomiset ja kulttuuriset ympäristötekijät, yksilölliset ja yhteisölliset tekijät sekä fyysisen
ympäristön tarjoamat mahdollisuudet (kuvio 5). Liikuntatutkimus voi auttaa profiloitaessa liikunnallisesti aktiivisia ja toisaalta liikkumattomia ihmisiä. Keitä he ovat?
Onko liikkumattomuus synnynnäistä ja miten siihen
ajaudutaan? Liikuntamuutosta haettaessa kohdataan
vastaanottavan ihmisen arvomaailma. Mihin asemaan
liikunta asettuu ihmisen elämässä ja suhteessa ihmisen
kokemaan hyvinvointiin? Mikä on liikunnasta haettava
asia? Mikä saa ihmisessä aikaan endorfiiniruiskeen?
Liikunnasta syrjäytyneiden ja fyysisesti inaktiivisten henkilöiden tutkimus on ollut vähäistä. Ihmisen elämänkaarella on kausia, jolloin liikunta helposti unohtuu, kuten
teini-ikä, seurustelun aloittaminen, koulun tai armeijan loppuminen, perheen perustaminen, työn mukana muuttaminen toiselle paikkakunnalle tai työttömyys.
Mitä tiedämme näistä liitoskohdista?

Keskiarvot kertovat suomalaisista yhä vähemmän
ja kansalaisten samankaltaisuus on murentunut myös
liikunnassa. Yksilöllisen elämänpolitiikan korostuessa
liikunta koetaan subjektiivisesti ja siitä haetaan eri asioita. Aineellisten odotusten sijaan korostuvat sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, kokemukset ja elämykset. Liikunta ei kuitenkaan ole kaikista hauskaa ja
kaikki eivät ole siinä hyviä. Liikkumattomuuden taustalla
vaikuttavat myös fysiologis-geneettiset syyt. Toki liikunta nähdään myös hyötyinvestointina - liikun, jotta jaksan
työssä ja jotta pysyisin terveenä tai jotta saavuttaisin
kauniin vartalon. Toisin sanoen liikuntasuhde ja motiivit
liikkumiselle ovat sirpaloituneet ja muuttuneet hallinnolle ja järjestöille hankaliksi hahmottaa. Liikuntalajeja tulee koko ajan lisää, mikä vaikeuttaa kokonaiskuvan
muodostamista. Varsinkin nuorten kiinnostuksenkohteet voivat muuttua nopeastikin. Eri väestöryhmillä ja
sukupolvilla on erilainen käsitys tavoiteltavasta liikuntamaailmasta. Suomalaisten arkielämän toiminta, resurssit, toimintamahdollisuudet ja tarpeet ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet niin paljon, että hyvinvoinnin
tekijöitä ja liikunnan merkitystä pitää tarkastella ja tutkia
avoimesti ja laaja-alaisesti uudelleen, jotta toimenpiteitä
ihmisten liikuttamiseksi voitaisiin toteuttaa tehokkaasti.
Tarvitaan uudenlaista, subjektiivista hyvinvointitutkimusta.
Vaikka liikuntaa järjestävät lukuisat eri tahot, kuten
päiväkodit, koulut, kunnat, liikunta- ja kansanterveysjärjestöt sekä työnantajat ja liikuntayrittäjät, omatoiminen
liikunta on aikuisväestön yleisin liikuntamuoto. Kansalaisten elämänhallinnan, omatoimisuuden ja osallistumishalukkuuden tukeminen lieneekin olennaisin lääke

Yhteiskunnan monet sektorit ovat tuottaneet – ja tuottavat –
liikkumattomuutta ”sivutuotteenaan”. Erityisesti arkiliikuntaa
ohjaavat päätökset tehdään muualla kuin liikuntasektorilla.
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Kuvio 5. Liikuntasuhteen muodostumista määrittäviä tekijöitä elämänkaaren eri vaiheissa

Perhe ja koti,
kulttuuripääoma

SOSIOKULTTUURISET
JA -EKONOMISET TEKIJÄT
• Koulutus, työelämä, varallisuus
• Yhteiskunnan arvomaailma,
luodut merkitykset ja elämäntyyli
• Etniset ja uskonnolliset tekijät
• Media ja sen luomat
merkitykset

Koulu, koululiikunta
Varhaiskasvatus
Kaverit ja vertaiset,
nuorisokulttuuri

YKSILÖN
LIIKUNTASUHDE/IDENTITEETTI
• Ikä, sukupuoli
• Biologiset tekijät: perimä
• Persoonallisuus: lahjakkuus,
koettu pätevyys

YMPÄRISTÖ
• Fyysinen ympäristö
• Liikuntapaikat

Omaehtoinen liikunta
JÄRJESTETTY LIIKUNTA

RAKENTEET
Kuntataso, alueellisuus jne

KANSALAISTOIMINTA
Liikunta- ja urheiluseurat

YHDYSKUNTASUUNNITTELU
Liikenneväylät, asuinalueet jne
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suuden ja omatoimisuuden lisääminen onnistuisi. Tämä
voisi haastaa yhdyskuntien, liikenneväylien, kauppakeskusten, koulupäivien, työolojen suunnittelijat ja päättäjät huomioimaan liikkumismahdollisuudet paremmin.
Ihminen käyttää eri medioiden parissa kahdeksan tuntia päivässä. Medialla, mainonnalla ja markkinoinnilla on entistä suurempi vaikutus väestön liikuntaa koskeviin asenteisiin ja käyttäytymiseen. Onko
media keino tavoittaa ihmiset, jotka ovat vajonneet liikkumattomuuden pariin sohvan pohjalle? Elämäntapaohjelmat virtaavat ihmisten olohuoneisiin. Mikä merkitys
ihmisten liikuntakäyttäytymiselle on esimerkiksi tositvohjelmalla, joissa tavallinen kansalainen laihtuu liikuntaja ravintoasiantuntijan avustuksella kolmessa kuukaudessa 10 kiloa tai tanssiohjelmalla, jossa julkisuuden
henkilöt opettelevat muutamassa kuukaudessa kilpatanssijoiksi? Minkälaisena vertaistukena liikunnan aloittamiseen toimivat terveys- ja naistenlehdet? Mitä tietoa
ja miten kansalaisille ja eri tahoille tulisi välittää, jotta
liikkumista saataisiin lisättyä?
Median roolia ihmisten liikuntakäyttäytymisen määrittäjänä pitäisi tutkia ja toisaalta markkina- ja mainontaosaamisen hyödyntämistä liikuntatutkimuksen jalkauttajana edesauttaa. Miten median avulla voitaisiin muuttaa liikuntaan ja liikkumattomuuteen liittyvää arvo- ja
asennemaailmaa? Miten median luomat merkitykset
ja imagomuutokset vaikuttavat lasten lajivalintoihin ja
liikkumattomuuteen? Paljon on merkitystä sillä, onko
epämuodikasta käydä lenkillä ja hiihtämässä. Miten
mediaa, muuta teknologiaa ja virtuaalimaailmaa voitaisiin käyttää hyväksi passiivisten ihmisten liikuttamiseksi? Miten ihmiset, varsinkin lapset ja nuoret, saataisiin
suunnittelemaan ja toteuttamaan fyysisesti aktivoivia
ohjelmia, pelejä ja erilaisia teknisiä sovelluksia?

liikkumattomuuteen, sillä liikunta- ja terveyskäyttäytymiseen liittyvät lopulliset päätökset tehdään pään sisällä – ei ministeriöissä, kunnissa, järjestöissä tai markkinoilla. Liikunnan edistämiseen liittyvät odotukset on totuttu kohdistamaan valtion ja kuntien liikuntahallinnoille
sekä toiminnan järjestämisen osalta liikuntajärjestöille
ja -seuroille. Entistä useampi löytää kuitenkin liikunnanohjaajansa ja -virikkeensä muualta kuin urheilukentiltä
tai koulun liikuntatunnilta. Fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi tarvittaisiin kuitenkin enenevästi uusien hallinnonalojen sitoutumista, yhteistyön tehostamista eri
kansalaisjärjestöjen kanssa sekä kansalaisten omavastuun lisäämistä.
Yhteiskunnan monet sektorit ovat tuottaneet
– ja tuottavat – liikkumattomuutta ”sivutuotteenaan”.
Erityisesti arkiliikuntaa ohjaavat päätökset tehdään
muualla kuin liikuntasektorilla. Esimerkiksi kaavoitus ja
yhdyskuntarakenne ovat erityisen keskeisessä asemassa fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta. Yhdyskuntarakenteet ovat hajautuneet ja asukastiheydet laskeneet
monilla alueilla. Joukkoliikenne on vähentynyt samalla
kun työ- ja asiointimatkat ovat pidentyneet. Henkilöautoliikenteen osuus liikenteestä kasvaa, samoin kuin
asuntokuntien automäärät. Pidentyneet etäisyydet vähentävät asiointia kävellen ja pyöräillen. Useilla alueilla
asuinympäristö on muuttunut niin, että pieniä lapsia
ei voi keskenään laskea ulos, joten aikuisten ”ulkoilutusaktiivisuus” ratkaisee. Eri hallinnonalojen merkitys
liikunnan edistämisessä korostuu erityisesti kansalaisten elämänkulun alku- ja loppuvaiheissa sekä erityistoimia vaativien väestöryhmien, kuten liikkumisesteisten, pitkäaikaissairaiden, maahanmuuttajataustaisten,
työttömien ja ikäihmisten kohdalla. Liikunnan edistäminen etenkin neuvolatoiminnassa, varhaiskasvatuksessa sekä koulu-, oppilaitos- ja korkeakouluympäristöissä
sekä varusmieskoulutuksessa edellyttää ensisijaisesti muiden kuin liikuntahallinnon toimia. Toivottavaa olisi
saada tutkimusta siitä, miten eri asioita yhteiskunnan
eri sektoreilla voitaisiin tehdä niin, että fyysisen aktiivi-
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Mikä lasta ja nuorta liikuttaa?
ne hauskoiksi. Liikunta voi olla yksi lasten onnellisuuden ja elämänhallinnan rakennusaines, yhteisöllisyyden
ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäjä. Monet positiiviset
ystävyys- ja kaverisuhteet syntyvät urheilun parissa. Liikunnan voi liittää muihinkin kehityksen puoliin, kuten
havaintomotorisiin taitoihin ja oppimisvaikeuksiin.
Merkittäviä lasten liikuntaympäristön luojia ovat
perheiden lisäksi päiväkodit, koulut ja oppilaitokset, liikunta- ja urheiluseurat sekä erilaiset harrastusryhmät.
Ohjattuun liikuntaan osallistuvien osuus on kasvanut
viime vuosina. Lapset liikkuvat kuitenkin myös omatoimisesti eri instituutioiden ulkopuolella. Ongelma ei ole
liikuntaharrastamisen väheneminen, vaan luonnollisen
liikkumisen, fyysisen temmellyksen puute. Perinteisiä
pihaleikkejä leikitään yhä vähemmän ja lapset ulkoilevat
selvästi vähemmän kuin aikaisemmat sukupolvet. On
myös merkkejä siitä, että vaikka lapsi harrastaisi urheiluseurassa tiettyä lajia, hän voi silti liikkua terveytensä
kannalta liian vähän. Esimerkiksi kaksi kertaa viikossa
tapahtuva lajiharjoittelu ei riitä poistamaan luonnollisen
liikkumisen vajetta.
Nuorison liikunnallisuus on erilaista kuin aikaisempien sukupolvien ja on saanut muotoja, joista aikuisilla
ei ole tietoa eikä kokemusta. Nuorisokulttuuriset ulottuvuudet ovat lisääntymässä perinteisen urheiluseurakulttuurin vaihtoehtona ja siitä tarvitaan monitieteistä

Liikuntapoliittisessa keskiössä ovat lapset ja nuoret ja
heidän liikkumisensa. Liikunta on lasten suosituin harrastus, onko siis syytä huoleen? Valtaosa suomalaisista lapsista voi hyvin ja monella tavoin myös paremmin
kuin ennen. Keskiarvoluvut kätkevät taakseen kuitenkin
vakavia ongelmia. Kansainvälisissä vertailuissa huolestuttavimmat piirteet liittyvät suomalaislasten fyysisen aktiivisuuden määrään, kouluviihtyvyyteen, päihdekäyttäytymiseen ja ruokailutottumuksiin. Käyttäytymis-,
oppimis- ja syömishäiriöt ovat myös lisääntyneet, samoin kouluikäisten kokema masennus. Lihavien lapsien
osuus on Suomessa noussut kaksin–kolminkertaiseksi
1970-lukuun verrattuna. Arvioiden mukaan puolet lihavista lapsista ja valtaosa lihavista nuorista on lihavia
myös aikuisena. Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja liikuntakäyttäytyminen ovat polarisoituneet ja eriarvoistuminen on lisääntynyt Suomessa. Liikunta- ja terveyserot
alkavat muodostua jo alle kouluiässä, mikä on huolestuttavaa, koska lapsuusvuosien elintavat ja käyttäytymismallit määräävät pitkälti henkilön terveyskäyttäytymistä myös aikuisiässä.
Opetusministeriö hakee liikuntatutkimuksen kautta uusia avauksia lasten liikuttamisen suhteen. Tärkeää olisi saada luotettavaa ja vaikuttavaa väestötason
tietoutta siitä, miten lasten liikuntaa järjestävät toimijat
tavoittavat lasten ja nuorten liikkumishalun. Tutkimuksellisestikin olennaista olisi muistaa lapsinäkökulman
säilyttäminen sekä lapsiin kohdistetuissa toimenpiteissä että tutkimuksen menetelmien valinnassa. Liikunnan
mahdollisuudet lasten hyvinvoinnin edistämisessä eivät
luonnollisestikaan ole ainoastaan terveystaloudellisia.
– Lapsi ei ajattele, että liikkuminen on terveydelle hyväksi vaan innostuu liikunnasta ja leikeistä, koska kokee

Ongelma ei ole liikuntaharrastamisen väheneminen,
vaan luonnollisen liikkumisen, fyysisen temmellyksen puute.
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mäntapavalintoihin. Miten esimerkiksi vanhempien työura korreloi lapsen liikuntamäärissä? Mitkä muutostekijät vanhempien elämässä johtavat lapsen liikunnasta
syrjäytymiseen?
Liikunnan arvioinnissa ja kehittämisessä kohderyhmänä ovat tavallisimmin olleet kouluikäiset lapset ja
nuoret. Myös alle kouluikäisten lasten liikunnasta tarvitaan tutkimustietoa. Päivähoidon kautta tavoitetaan
noin puolet alle kouluikäisistä lapsista. Leikki-ikäisten
lasten tutkiminen, varhaiskasvattajien ja päiväkotien pihapiirien tarkastelu voisivat tuoda uusia avauksia lasten
liikkumisen edistämiseen. Fyysisesti aktiivisen elämäntavan tottumukset rakentuvat jo varhaislapsuudessa.
Lapsen fyysinen ja sosiaalinen lähiympäristö vaikuttavat
siihen, millaisia liikuntamalleja ja -kokemuksia hän saa.
Lisää tutkimustietoa tarvitaan varhaiskasvatuksen ja
päivähoidon mahdollisuuksista ja keinoista tukea lasten
motoristen perustaitojen oppimista ja positiivisen liikuntasuhteen muodostumista. Pienten lasten ohjaukseen
tarvitaan tutkittuja pedagogisia malleja ja menetelmiä.
Koululiikunta herättää ihmisissä erilaisia mielleyhtymiä kouluruokailun tavoin. Koulun liikuntatuntien vähäinen määrä on ollut lasten ja nuorten terveydestä ja
liikunnasta huolestuneiden keskeinen murhe jo pitkään.
Toisaalta koulun liikuntatunneilla tapahtuvalle liikunnalle on asetettu myös epärealistisia odotuksia, koska se
tavoittaa kaikki lapset. Alakouluiässä taitojen ja koordinaation kehittyessä rakennetaan pohjaa lapsen myöhemmälle liikunnallisuudelle. On lapsia, jotka eivät harrasta liikuntaa, koska eivät osaa. Heikoksi koetut taidot
saattavat johtaa liikuntaharrastuksen lopettamiseen, eivätkä ne motivoi aloittamaan uutta tai jatkamaan entistä
liikuntaharrastusta. Koetun pätevyyden yhteys liikuntaharrastamiseen on tärkeä viesti vanhemmille, kouluille,
urheiluseuroille ja kaikille nuorten parissa toimiville.
Koulussa ”ongelmana” on usein se, että luokat
ovat lasten liikunta-aktiivisuuden ja -taitojen suhteen
heterogeenisiä. Mukana on erittäin taitavia ja kilpailusta ja menestymisestä kiinnostuneita lapsia, mutta myös

tutkimusta. Tarvitaan lisää tietämystä siitä, mitä liikunta
merkitsee tyttöjen ja poikien käsityksissä omasta ruumiistaan ja millaisia vapaa-ajan alakulttuurisia merkityksiä liikunnan piirissä ilmenee. Miten pitäisi tutkia nuoria,
jotka eivät kerro harrastavansa yhtään mitään? Miltä
heidän terveydentilansa näyttää? Mitä liikuntatutkimus
voi tehdä lapsen elämänkaaren saumakohdissa, jossa
liikkuminen vähenee tai lakkaa kokonaan?
On löydettävissä lukuisia tutkimuksia, selvityksiä, työryhmäesityksiä ja kehittämissuunnitelmia, joissa
lasten liikkumattomuuteen johtavia tekijöitä on pyritty
tunnistamaan. Näitä ovat mm. vanhemmilta saadut liikuntakäyttäytymisen mallit ja tuen vähäisyys, perheen
varattomuus, leikki- ja liikuntapaikkojen varustuksen
puutteet, turvattomuus, vaarallinen liikenne ja koulutie,
matkojen kulkeminen vanhempien autolla ja kavereiden
puute. Toisaalta varhaislapsuudessa saadut positiiviset
ja monipuoliset liikuntakokemukset ja osallistuminen
urheiluseuratoimintaan on tunnustettu liikunnallisen elämäntyylin edistäjiksi. Liikkumista suosivan arkiympäristön vaikutus, kuten kodin läheltä löytyvät liikuntapaikat,
ovat myös merkittävä tekijä liikunnan muodostumisessa
kiinteäksi osaksi elämäntapaa. On havaittavissa, että
koulussa hyvin menestyvät lapset harrastavat enemmän liikuntaa kuin huonosti menestyvät. Urheiluseuraliikunta on ominaista pitkän koulu-uran nuorille.
Vanhemmat ja perhe luovat pitkälti lapsen liikuntamaailman. Vanhempien tuki lapsen liikunnan löytämisessä on ratkaisevaa. Myös yleiset sosioekonomiset
tekijät suodattuvat vanhempien kautta lasten liikkumiseen. Monien lajien kustannukset ovat kohonneet. Seuratoiminnasta jäävät yleisimmin pois juuri ne nuoret,
jotka sosiaalista tukea eniten tarvitsevat, mutta joiden
perheillä ei ole harrastuksiin varaa. Taloudellisten panostusten lisäksi harrastus vaatii vanhemmilta myös
aikaa ja kuljetusvastuuta. Perhe-, päivähoito-/koulu- ja
työelämän sekä harrastusten yhteensovittaminen on
aiempaa ongelmallisempaa aikataulutetussa arjessa.
Tärkeää olisi selvittää vanhempien vaikutus lapsen elä-
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niitä, jotka eivät halua suorituksiaan mitattavan. Liikuntatuntien sisällön luominen edellyttää opettajalta paljon, jotta vältettäisiin tilanteet, joissa lapset, jotka kaipaisivat eniten tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseen kadottavat sen lopullisesti. Liikunnanopetuksen on nykypäivänä tavoitettava liikuntaan aktivoimisen
lisäksi muun muassa laaja-alaisen tasa-arvon aspektit.
Muun muassa tyttöjen ja poikien liikuntamieltymysten
erot olisi otettava huomioon entistä paremmin koululiikunnassa ja kunnallisessa liikuntatarjonnassa. Liikunnanopettajan odotetaan suunnittelevan erilaisia opiskeluympäristöjä ja osallistuvan koulun toimintakulttuurin
kehittämiseen liikunnalliseksi. Toisaalta fyysisen aktiivisuuden ja muiden hyvien elämäntapojen ymmärryksen
tärkeys kuuluvat kaikille kasvatustyöhön osallistuville.
Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisen kannalta on
tärkeää valtakunnallisesti selvittää liikunnan ja terveyden edistämisen roolia ja laajuutta kasvattajien ja opettajien koulutuksessa eri asteilla.
Tärkeä osa koulussa tapahtuvasta liikunnasta ovat
myös erilaiset oppituntien ulkopuoliset liikuntatuokiot ja -tapahtumat, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä yhteistyö muiden liikuntaa järjestävien tahojen kanssa.
Välitunneilla lapset viettävät moninkertaisen ajan liikuntatunteihin verrattuna. Mahdollisuuksia ovat mm. koulun
ja urheiluseurojen yhteistyö ja verkottuminen, liikunnan
valinnaiset kurssit, koulun piha- ja lähialueiden kehittäminen, välituntien aktivoiminen ja aamu- ja iltapäivätoiminta. Liikunnallisen koulun luominen tarkoittaa siis
kouluympäristön laaja-alaista tutkiskelua ja hyvien käytänteiden levittämistä sekä koko kouluyhteisön sitoutumista.
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Liikunta- ja urheilujärjestöt väestön liikuttajina
Opetusministeriön strategia vuoteen 2020 linjaa tavoitteeksi, että opetusministeriö on kansalaisyhteiskunnan
asiantuntijaministeriö. Liikunta on olennainen osa suomalaista kansalaistoimintaa ja -aktiivisuutta. Liikunnan
kansalaistoiminnalla on liikunnan järjestämisen päävastuu liikuntalakiin kirjattuna. Käytännössä kansalaistoiminta tarkoittaa liikunta- ja urheilujärjestöjä ja paikallistasolla liikuntaseuroja. Suomen vanhin edelleen toimiva
urheiluseura on yli 150 vuotta vanha. Toimivia seuroja
on arviolta 9 000 ja ne ovat kooltaan, tavoitteiltaan ja
toiminta-aktiivisuudeltaan erilaisia.
Kansalaistoiminnan ja yhteisöllisyyden uhat ovat
olleet yhteiskunnallisessa keskustelussa jo pitempään.
Pitkäjänteisen sitoutumisen yhdistystoimintaan on ennustettu vähenevän, perinteisen yhdistyskulttuurien
merkityksen heikkenevän ja toiminnan projektimaisuuden lisääntyvän. Taustalla voi nähdä lukuisia syitä, kuten yksilöllistymisen korostuminen, ajan ja jaksamisen
puute tai kilpailevat harrastukset. Kansalaistoiminnan
parissa toimivista ihmisistä, heidän toiveistaan, odotuksistaan ja vaikuttimistaan ei ole olemassa paljoakaan
tutkimustietoa. Sitoutumista seuratoimintaan ohjaavat
luonnollisesti omat tavoitteet ja intressit ja ne liittyvät
usein oman perheen elämänvaiheeseen. Leimallista on,
että seura-aktiiveilla on alaikäisiä lapsia. Huomattava
osa kansalaisista on käytännössä järjestäytyneen kan-

salaistoiminnan ulkopuolella. Selvemmin seuratoiminta
näyttää tavoittavan ihmiset, jotka ovat kouluttautuneita ja pärjäävät työelämässä, sekä heidän jälkikasvunsa.
Sen sijaan ihmiset, joille toiminnalla olisi kenties kaikkein eniten annettavaa, jäävät ulkopuolelle. Liikunnan
kansalaistoiminnan alueellinen erilaistuminen näkyy esimerkiksi maaseudun ja kaupunkien seurojen toiminnassa.
Seurat tarjoavat liikuntaharrastuksen lisäksi erilaisia osallistumisen, osallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Näin ollen seuratoiminnan merkitystä esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä ja elämänhallinnan välineenä olisi syytä tutkia.
Tekninen kehitys, elämäntapojen muutos, sukupolvien
erot, ikääntyneiden mukaan ottaminen ja työn muutokset määrittelevät paljon kansalaistoiminnan muotoja.
Pitkällä aikavälillä väestön ikärakenteen muutos tulee
jollain tavoin epäilemättä heijastumaan myös liikunnan
kansalaistoimintaan. Mikäli vanhemmat ikäluokat osallistuvat nykyistä runsaammin ja aktiivisemmin seurojen
toimintaan, merkitsee se ilmeisesti myös sitä, että toimintaa ja toiminnan tarkoitusta suunnataan enemmän
näiden toimijoiden tarpeiden mukaan. Uusi yhteisöllisyys sisältänee paljolti kaikille sektoreille yhteisiä elementtejä mm. sähköiseen viestintään liittyen, mikä tulee
hyödyntää myös liikunnan yhteisöllisyystutkimuksessa.

Seuratoiminnan merkitystä esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä ja elämänhallinnan välineenä olisi syytä tutkia.
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Yhteisöllisyyden muuttumista ovat pohtineet erityisesti muut kuin liikuntatutkijat. Kansalaisyhteiskuntaan ja
kansalaistoimintaan liittyvä yliopistollinen tutkimus on
Suomessa keskittynyt sosiologiaan, yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikkaan, valtio-oppiin, uskonnontutkimukseen,
hallintotieteisiin sekä yhteiskuntatieteisiin ja historiantutkimukseen. Liikunnan kansalaistoiminnan tutkimus
kaipaa – ei vain nykyisyydestä – vaan huomisesta lähteviä tutkimusasetelmia.

Tutkimuksellisia haasteita
liikunnan kansalaistoiminnasta:
Seuratoiminnan vaikuttavuus ja vaikutukset:
Mitä liikunnan kansalaistoiminta merkitsee huippu-urheilun,
aikuisten harrasteliikunnan tai lasten ja nuorten liikunnan
näkökulmista?
Kansalaistoiminnan erityisluonne sekä yhteiskunnallinen,
taloudellinen ja poliittinen rooli
Seuratoimijat ja heidän motivaationsa, jäsenyyden motiivit
Liikunta- ja urheiluseurat kasvattajina sekä terveysliikuttajina
Kansalaistoiminta aktiivisen kansalaisuuden
problematiikan kautta
Yhdistystoiminnan ammattimaistuminen

SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO

Osallistumattomuus
Kansanterveysjärjestöjen ja muiden yhdistysten
toiminta liikunnan edistäjänä
Eri sukupolvien asenteet kansalaistoimintaa kohtaan
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Opetusministeriö kiinnittää tutkimusstrategiassa
erityistä huomiota liikunnan yhteiskunta- ja
taloustieteellisen tutkimuksen vähäiseen
volyymiin.
Strategian ajankohtaiset yhteiskunnalliset
muutostekijät on johdettu Kansallisen liikuntaohjelmatoimikunnan tekemän liikuntakulttuurianalyysin ja opetusministeriön strategiatyön
2020 pohjalta. Näitä ovat alueellinen eriytyminen,
maahanmuuton ja monikulttuurisuuden lisääntyminen, yhteiskunnan, jakautuminen ja eriarvoisuus sekä elinkeinoja ammattirakenteen sekä
työn merkityksen muutos.
Opetusministeriö toivoo tutkijoilta uusia,
rohkeita avauksia lähestyä yhteiskunnallisia
muutosilmiöitä. Moni niistä liittyy liikunnan
laaja-alaisen tasa-arvon toteutumiseen.
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Liikkuvatko vain hyvinvoivat?
Suomalaisten terveydentilan, hyvinvoinnin ja eliniän
yleisesti noustessa sosioekonomiset terveyserot ovat
pääosin säilyneet ennallaan tai kasvaneet ja ne ovatkin
kansanterveyden keskeisin huoli. Lähes kaikki terveysongelmat ovat yleisimpiä vähiten koulutettujen ja pienituloisten keskuudessa. Vastaavasti terveimpiä väestöryhmiä ovat eniten kouluja käyneet, ylemmät toimihenkilöt ja suurituloiset. Sosioekonomisen aseman ja
koulutuksen mukaiset liikuntaerot ovat selvät: toimihenkilöt harrastavat työntekijöitä yleisemmin kuntoliikuntaa,
vähiten liikuntaa harrastavat maatalousyrittäjät.
Kansalaisten liikuntaan käyttämän rahan määrä ja
räätälöityjen hyvinvointipalveluiden kysyntä on kasvanut. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa osallistua elämystalouteen. Erityistoimia liikunnan järjestämisen kannalta
kaipaisivat monet ryhmät. Heikoimmassa tiedollisessa,
sosiaalisessa tai taloudellisessa asemassa olevat ovat
syrjäytyneet/syrjäytetty kuntien ja järjestöjen toiminnasta. Tutkimuksen tulisi pystyä vastaamaan siihen, mitä
syrjäytyminen, eriarvoisuus ja yhteiskunnan jakautuminen merkitsevät liikunnan alueella ja miten siihen voisi
kustannustehokkaasti vaikuttaa. Tarkasteltaessa liikunnan palveluiden kehittämistä tarvitaan lisätietoa kuluttajien valintojen syntymekanismeista ja taustoista. Esimerkiksi ikääntyvien kulutustottumukset liikuntapalveluiden suhteen ovat mielenkiintoinen seurannan kohde.
Tarvittaisiin lisää tietoa ja ymmärrystä ihmisten arjen järjestelyistä, ajan- ja rahankäytöstä, kulutuksesta, vapaaajasta ja erityisesti näiden keskinäisistä suhteista.

Vaikka ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroista löytyykin jo tietoutta, ei ole luotettavaa tutkimustietoa
keinoista, joilla hyvinvointieroja voitaisiin supistaa. Sosioekonomisiin terveyseroihin kohdistunut tutkimus ja
liikuntatieteellinen tutkimus ovat kehittyneet toisistaan
erillisinä, eikä näiden alojen välillä ole ollut riittävästi
vuorovaikutusta. Tarvitaan monitieteistä tutkimusta eri
liikuntamuotojen väestöryhmäeroista ja niiden kehityksestä. Erityisesti tulisi selvittää työaikaisen liikunnan,
työmatkaliikunnan ja erityyppisten vapaa-ajan liikuntamuotojen sosioekonomisia eroja ja niiden muutoksia eri
ikäryhmissä. Seuraamalla liikunnan kehitystä eri väestöryhmissä voidaan arvioida liikuntapoliittisten toimien
vaikutuksia ja sitä, tulisiko joihinkin väestöryhmiin ja liikunnan osa-alueisiin kohdistaa erityistukea.

Lähes kaikki terveysongelmat ovat yleisimpiä vähiten
koulutettujen ja pienituloisten keskuudessa.
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Alueellinen eriytyminen ja erilaistuminen
- kuntien haasteet
Opetusministeriön strategisena tavoitteena vuoteen
2020 on, että koko Suomi on elinvoimainen ja kehittyvä. Liikunnassa kunnat ovat merkittäviä palvelujen
tuottajia ja toimintaedellytysten luojia. Suomen noin
29 000 liikuntapaikasta noin 70 prosenttia on kuntien
rakentamia ja ylläpitämiä. Liikunta on kunnallinen peruspalvelu, johon se saa valtionosuutta. Kunnat vastaavat kuitenkin suurimmasta osasta liikuntatoimen kustannuksia itse. Kunnilla on roolinsa etenkin erityisryhmien liikunnan ja terveyttä edistävän liikunnan järjestämisessä. Kunnalliset liikuntapalvelurakenteet ja -sisällöt
ovat monipuolistuneet ja erilaistuneet. Se, että liikunta
sisältyisi kuntien hyvinvointipolitiikkaan ja -strategioihin
tiiviimmin, edellyttää nykyistä laaja-alaisempaa ja monipuolisempaa käsitystä liikunnasta sekä hallintokuntien
tiiviimpää yhteistyötä. Meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras-hanke) on vaikuttamassa
kuntien palvelutarjontaan ja kannustamassa resurssien
yhdistämiseen ja kuntarajat ylittävään yhteistyöhön.
Tutkimusta tarvitaan siis kunnallisen päätöksenteon,
kuntatason strategioiden ja Paras-hankkeen vaikutuksista liikuntaan.
Kunnat joutuvat kohtaamaan tulevina vuosina suuria yhteiskunnallisia haasteita, kuten sosiaali- ja terveysmenojen kasvun, väestön ikääntymisen, työvoimapulan ja muuttoliikkeen. Suomi on suuri ja harvaanasuttu
maa, jossa tuotanto ja työllisyys ovat vahvasti keskittyneet. Entistä suuremmat kaupunkikeskukset vetävät
puoleensa nuoria osaajia ja samalla haja-asutusalueiden elinvoima näivettyy. Maaseudun ja syrjäseudun kehittäminen on entistä vaikeampaa, kun EU:n aluepoliit-

tiset tuet vähenevät, väestö ikääntyy, työvoima muuttaa
pois ja perusinfrastruktuuri rappeutuu. Toisaalta suurten ikäluokkien eläköityminen saattaa hieman jarruttaa
keskittymiskehitystä.
Liikuntatutkimuksen kannalta kiinnostavaa olisi
nähdä tutkimusta, jossa tarkasteltaisiin liikunnan alueellisia mahdollisuuksia ja uhkia, heikkouksia ja vahvuuksia. Suomesta on löydettävissä alueita, joissa organisoitua liikuntaa ei järjestä enää kukaan ja ihmisten
fyysinen aktiivisuus on täysin omaehtoisen liikkumisen
varassa. Toisaalta harvaanasuttuna ja luonnoltaan puhtaana maana Suomessa on runsaasti mahdollisuuksia ulkoiluun ja retkeilyyn. Syrjäseutujen urheiluseuroilla on vaikeaa jatkaa toimintaansa kun väki ja varsinkin
nuoremmat ikäluokat muuttavat pois. Kasvukeskusten
seuroilla voi vastaavasti olla tulijoista runsauden pulaa,
joka konkretisoituu esimerkiksi tilaresurssien puutteeseen. Alueellinen eriytyminen on huono kehityssuunta,
jos sillä tarkoitetaan eriarvoistumista. Toisaalta erilaistuminen voi olla myös voimavara, jonka varaan voi rakentaa mm. alueen vetovoimaa. Liikuntamahdollisuuksista on tullutkin yksi alueiden vetovoimatekijä työpaikan,
lasten koulumahdollisuuksien ja terveydenhoitopalveluiden lisäksi.

Liikuntatutkimuksen kannalta kiinnostavaa olisi nähdä tutkimusta,
jossa tarkasteltaisiin liikunnan alueellisia mahdollisuuksia ja uhkia,
heikkouksia ja vahvuuksia.
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Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi
Suomi on myös väestöllisesti monimuotoisempi kuin
koskaan aikaisemmin. Ennakkotietojen mukaan Suomeen muutti ulkomailta vuoden 2008 aikana 28 100
henkeä. Määrä oli suurin maamme itsenäisyyden aikana. Opetusministeriön toimenkuva maahanmuuttajakysymyksessä on laaja aina koulutuksesta, kulttuuritoiminnasta uskonnollisiin kysymyksiin asti. Ministeriön tavoitteena on, että maahanmuuttajat ovat aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa ja että maahanmuuttajataustaisten
nuorten koulutustaso ja harrastusaktiviteetti on kantaväestön tasolla. Ministeriön toimialalla maahanmuuttopoliittisten toimenpiteiden pääpaino on kotoutumisen
edistämisessä. Liikunnan mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamisessa ovat hyvät, koska liikuntaharrastuksella ja kilpailutoiminnalla on pitkälle kansainväliset
käytännöt, eikä kielitaidolla ole samaa merkitystä kuin
monella muulla elämänalalla.
Suomessa maahanmuuttajista on puhuttu pitkälti
työvoimakysymyksenä ja maahanmuuton kulttuuristen
vaikutusten arviointi on ollut vähäistä. Kulttuuristen tekijöiden huomioonottaminen maahanmuuttajakysymyksissä liittyy maahanmuuton humanitaarisiin perusteisiin
ja lisää kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ja kohdennettujen palveluiden tarvetta. Maahanmuuttajien määrän lisääntyessä on muotoutumassa selvästi erityinen
syrjäytymisvaarassa olevien ryhmä. Uudenlaisia vaatimuksia syntyy muun muassa peruspalvelujen järjestämiselle erityisesti päivähoidossa ja koulussa. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää lapsen perheen muiden jäsenten kotoutumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan, sillä se
edistää ja turvaa myös lapsen myönteistä kehitystä.

Lisääntyvä kansainvälisyys monimuotoistaa lapsia
ja nuoria koskevaa liikuntapolitiikkaa ja sen tutkimista.
Tarvitaan poikkitieteistä yhteistyötä vähemmistökysymyksiä tutkineiden ja liikuntatutkijoiden välillä. Tärkeää olisi saada aikaan toistuvaisluontoisia tutkimuksia
ja seurantoja maahanmuuton ja liikunnan välisistä yhteyksistä. Yhteiskunnallisen muutoksen ja kulttuuristen tekijöiden roolia lasten ja nuorten elämäntavan ja
liikunnallisuuden muovaajina pitäisi tutkia myös monikulttuurisuuden näkökulmasta. Kulttuurinen kynnys liikuntapalveluiden käyttöön voi olla liian korkea maahanmuuttajalapsille, jotka eivät ole sisäistäneet vallitsevia
liikuntakäytäntöjä. Kaikille avoimet liikuntapalvelut eivät
todellisuudessa saavuta läheskään kaikkia. Liikuntapalvelujen tuottamisessa erilaisista kulttuureista tulleiden
maahanmuuttajien tarpeet on tulevaisuudessa huomioitava entistä paremmin.

Lisääntyvä kansainvälisyys monimuotoistaa lapsia ja
nuoria koskevaa liikuntapolitiikkaa ja sen tutkimista.
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Liikunta ja mielekäs ikääntyminen
Suomen väestö on nykyisellään yksi Euroopan nuorimmista, mutta 25 vuoden päästä Euroopan neljänneksi
vanhin. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2020
mennessä nykyisestä noin 800.000 henkilöstä 1,2 miljoonaan henkilöön ja yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu. Ikärakenteen muutokseen on herätty kaikilla elämän sektoreilla. Vallalla on kuitenkin ollut lähinnä
”taakkatulkinta” (kuinka paljon ikäihmiset rasittavat taloutta jne.). Sen sijaan ikäihmisten näkeminen potentiaalina mm. liikuntakulttuurissa on jäänyt vähemmälle
huomiolle. Samalla kun puhutaan sitoutumisen löystymisestä, harrastusten väliaikaisuudesta, työkiireiden lisääntymisestä ja ikäluokkien vähenemisestä, on syytä
huomata, että suurin käyttämätön potentiaali on eläkeikäisissä. Toimintakykyinen ns. kolmas ikä kestää useilla pitempään kuin lapsuus ja nuoruus. Lisäksi ”nuoret
eläkeikäiset” ovat usein ajallisesti ja taloudellisesti vapaita sekä harrastamaan että osallistumaan vapaaehtoistoimintaan. Ikääntyneen väestön vapaa-ajanvietto
eriytyy muita kuluttajaryhmiä enemmän. Tutkimuksella
tulisi olla paljon annettavaa pohdintaan, jossa kohteena
ovat ikääntymiseen liittyvät osallistumisen, osallisuuden
ja yhteisöllisyyden kysymykset. Uusilla eläkeikäisillä on
myös edeltäviä sukupolvia enemmän kokemusta liikuntamaailmasta.

Mitkä ovat liikuntakulttuurin tarjoukset mielekkäälle ikääntymiselle tai ikääntyvien tarjous liikunnalle? Mikä voisi olla liikuntatutkimuksen rooli luotaessa
toimintamalleja iäkkäiden liikunnasta palvelutaloissa,
vanhainkodeissa ja kotihoitoympäristössä. Ikääntymiseen liittyen tiedetään jo hyvin, että oikein annosteltuna liikunta vaikuttaa suotuisasti ihmisten terveyteen,
toimintakykyyn, elämänlaatuun ja hyvinvointiin, mutta
tietoutta ei olla onnistuttu siirtämään käytäntöön esimerkiksi kuntien suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa tai järjestöjen toimintaverkostojen kehittämisessä. Eläkeikäiset odottavat heille sovellettuja turvallisia
ja esteettömiä liikkumisympäristöjä ja liikuntapalveluja
sekä julkisen sektorin että yritysten suunnilta. Tarvittaisiin lisätietoa myös ikääntyneiden liikuntamotiiveista.
Miten ympäristötekijät ja rakennettu ympäristö vaikuttavat ikääntyneiden liikkumiseen? Miksi vain tietyt iäkkäät
ihmiset liikkuvat?

Tutkimuksella tulisi olla paljon annettavaa pohdintaan,
jossa kohteena ovat ikääntymiseen liittyvät osallistumisen
ja yhteisöllisyyden kysymykset.
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Liikunnan erityisryhmät
ta elämänaloilta. Ajankohtaisena haasteena voidaan
esittää inkluusiota tavoittelevan tutkimustavan haaste.
Tärkeintä lienee huomioida se, että suuressa osassa
valtavirtaista liikuntapedagogista tutkimusta otettaisiin
huomioon myös erityisryhmiin kuuluvien lasten näkökulmaa ja tarpeita. Tarvitaan tutkimus- ja kehittämistyötä,
jonka avulla voidaan kehittää sellaista liikuntakasvatusta sekä liikunnan harrastustoimintaa, jossa vammaiset
lapset ja nuoret voivat nykyistä paremmin olla mukana
liikuntakulttuurin eri toiminnoissa. Erityisryhmiä koskien tarvitaan edelleen tietoutta liikunnan merkityksestä
psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden ongelmien
ehkäisijänä. Pitkäaikaissairaiden liikuntaan liittyvä tutkimustyö, kuten myös hengityselinsairauksien, reuman,
MS-taudin ja Parkinsonin taudin tutkiminen liikunnan
näkökulmasta olisi kansanterveydellisesti tärkeää.
Myös historiallisia tutkimuksia erityisliikunnan alueelta
tarvitaan.

Karkeasti arvioiden noin miljoona suomalaista kuuluu
tavalla tai toisella erityisliikunnan kohderyhmien piiriin.
Erityistoimia tarvitsevia on kaikissa ikäryhmissä. Noin
18 prosentilla 15–64-vuotiaasta väestöstä on sairaus
tai vamma, joka haittaa työ- tai toimintakykyä. Eläkeikäisistä noin 30–40 prosentilla toimintakyky on heikentynyt niin, että he eivät suoriudu joistakin tavallisista
arkisista toimista. Erityisryhmille liikunnalla on todettu voivan olla poikkeuksellisen laaja-alainen merkitys.
Näiden ryhmien liikunnan tukeminen on ennen kaikkea
julkisen sektorin tehtävä. Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston kirjaamat ensisijaiset kehittämistarpeet kohdistuvat toimintakyvyltään heikentyneisiin
ikäihmisiin, mielenterveyskuntoutujiin, vaikeavammaisiin
henkilöihin sekä vammaisiin lapsiin ja nuoriin mm. koululiikunnassa. Erityishuomiota tulisi kiinnittää myös liikuntaa opettavien täydennyskoulutukseen erityisliikunnan alueella. Vammaisten tai pitkäaikaissairaiden lasten
ja nuorten kohdalla on olemassa vaara pitkäaikaiseen
tai pysyvään syrjäytymiseen. On todettu, että osallisuus
liikuntakulttuurissa ennaltaehkäisee syrjäytymistä muil-

Noin 18 prosentilla 15–64-vuotiaasta väestöstä on
sairaus tai vamma, joka haittaa työ- tai toimintakykyä.
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Miten työssä ja opiskeluissa jaksetaan?
se tukee terveyden edistämistä sen sijaan, että olisi
terveysriski. Liikunnan mahdollisuuksia työelämän ja
tuottavuuden tukemisessa on toistaiseksi hyödynnetty
kirjavasti ja usein vajavaisesti. Vapaa-ajan tulisi pelastaa työn rasituksista, mutta mitä tehdä kun vapaa-aika
ei kokonaisuutena kuitenkaan enää lisäänny. Hyvinvointipalveluiden tarve kasvaa, ja ne ymmärretään aiempaa
paremmin osaksi elinkeinopolitiikkaa. Liikuntalomien ja
liikuntaa sisältävän hyvinvointimatkailun kysyntä kasvaa.
Liikunnasta tulee aiempaa selkeämmin osa elämystaloutta. Samalla liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin rajat
hämärtyvät, mikä edellyttää palveluiden tarjoajalta aiempaa laaja-alaisempaa osaamista. Liikuntatarjonnasta
pitäisi tehdä työpaikkojen vetovoimatekijä. Työvoiman
pitäminen toimintakykyisenä edellyttää työpaikan liikuntamahdollisuuksien ja -ratkaisujen suuntaamista myös
riittämättömästi liikkuville.

Korkeakouluopiskelijoiden määrä (korkeakouluissa ja
ammattikorkeakouluissa) on kuusinkertaistunut yhden
sukupolven aikana. Samalla korkeakoulujen määrä on
kasvanut 12:sta 49:ään. Terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia on opiskelijoista noin 40 prosenttia.
Opiskeluikä sijoittuu kahteen tärkeään elämänkulun nivelvaiheeseen: kouluiän jälkeiseen nuoren itsenäistymiseen sekä työelämään siirtymiseen ja perheen perustamiseen. Opiskeluja seuraava työelämä on puolestaan
muuttunut epävakaaksi ja työn vaatimukset kasvaneet
samalla kun työikäisen väestön keski-ikä kohoaa. Työn
ja työntekijöiden kohtaanto-ongelmat lisääntyvät ja
uhka työvoimapulasta voimistuu. Työssäkäynti on yleisesti ottaen osoittautunut hyvinvointia laajasti tuottavaksi ja suojaavaksi tekijäksi. Työ tuo ansiotulojen lisäksi työterveyshuollon, työkaverit, liikunta- ja harrastuskerhot ja -setelit ja muita yhteiskuntaan ja mielekkääseen
elämään kiinnittäviä elementtejä. Työ toisaalta ujuttautuu arjen kokonaisuuteen: uusi teknologia tuo työn kotiin ja vapaa-aikaan, jolloin vapaa- ja työajat sekoittuvat.
Työ vie tekijänsä, mutta voi antaa samalla yhteisöllisyyttä ja liikuntamahdollisuuksia.
Työn fyysinen rasittavuus on korvautunut henkisellä
väsymisellä ja ylikuormituksella. Vuoden 2002 nuorisobarometrin mukaan yliopisto-opiskelijoista yli 80 prosenttia uskoi, että työelämän koventuneet vaatimukset
aiheuttavat loppuun palamista kesken työuran. Päätavoite luonnollisesti olisi muuttaa työtä sellaiseksi, että

Päätavoite luonnollisesti olisi muuttaa työtä sellaiseksi,
että se tukee terveyden edistämistä sen sijaan, että olisi terveysriski.
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Opetusministeriö tarvitsee tutkimustietoutta siitä, miten erilaiset
toimenpiteet vaikuttavat ihmisten liikuntasuhteeseen ja liikuntakäyttäytymiseen. Tutkimuksen avulla pitäisi pystyä osoittamaan
liikuntakulttuurin ja liikuntakäyttäytymisen epäkohdat, innovaatiot
ja hyvät käytännöt.
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Liikunnan talous ja rahavirtojen tarkastelu on pitkään ollut
liikuntatutkimuksen painopisteenä, mutta tutkimusta alueelta
ei kuitenkaan ole merkittävästi saatu. Liikkumattomuudesta
aiheutuu monentasoisia kustannuksia, joiden selvittäminen
tarjoaisi yhteiskunnallista perustelua liikunnan tukemiselle
esimerkiksi lisääntyviin terveydenhuoltokuluihin ennakoiden.
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Satsataanko oikeisiin toimenpiteisiin,
että kansa liikkuisi?
Opetusministeriön asiantuntijaelimenä liikunnan alueella toimii valtion liikuntaneuvosto, jonka tehtävänä
liikuntalain mukaan on muun muassa arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella.
Hallituskauden (2007-2011) aikana arviointiin luodaan
systemaattinen ja säännöllisesti toistettava arviointimalli. Arviointityön aloittamisen myötä liikuntaneuvoston strategista roolia opetusministeriön asiantuntijaelimenä pyritään vahvistamaan. Tässä luvussa käsitellään
sitä, miten opetusministeriön rahoittama liikuntatutkimus voisi tukea valtion liikuntaneuvoston arviointityötä.
Valtion merkitys liikunnan välittömänä rahoittajana on
pieni. Valtion toimenpiteiden vaikutukset liikuntaharrastukselle ovat kuitenkin laajemmat, kun tarkasteluun
otetaan mukaan lainsäädännön kehittäminen, liikuntaan
liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen tukeminen sekä liikunta-alan yleinen kehittäminen ja koordinointi. Toimenpiteitä ovat siis resurssi- (valtionosuudet ja -avustukset)
sekä normi- ja informaatio-ohjaus. Opetusministeriön
liikuntayksikkö kohdistaa toimenpiteitä kuntien liikuntatoimeen, liikuntapaikkarakentamiseen, liikunnan koulutuskeskuksille, liikunnan kansalaistoiminnalle, lasten ja
nuorten liikunnan kehittämiseen, terveyttä edistävään
liikuntaan, huippu-urheilun kehittämiseen sekä liikunnan
tietopohjan vahvistamiseen.
Opetusministeriö tarvitsee tutkimustietoutta siitä,
miten erilaiset toimenpiteet vaikuttavat ihmisten liikuntasuhteeseen ja liikuntakäyttäytymiseen ja sitä kautta kansanterveyteenkin. Yleisesti ottaen tutkimuksen
avulla pitäisi pystyä osoittamaan liikuntakulttuurin ja
liikuntakäyttäytymisen epäkohdat, innovaatiot ja hyvät
käytännöt. Liikuntaedellytysten ja -palvelujen kehittä-

Tiedolla johtamisen myötä pyritään laadukkaaseen päätöksentekoon, muutosten tunnistamiseen, tuottavuuden lisäämiseen ja toiminnan vaikuttavuuden jatkuvaan
arviointiin. Sektoritutkimus on yksi keino lisätä päätöksentekijän tietopohjaa. Sektoritutkimuksella ymmärretään poliittisen päätöksenteon tueksi julkisin varoin
suoritettavaa tutkimusta, joka on välittömästi yhteiskunnallista päätöksentekoa palvelevaa ja siten myös poliittisesti ohjattua. Sektoritutkimuksen neuvottelukunta
perustettiin vuonna 2007 koordinoimaan valtion sektoritutkimuksen kokonaisohjausta. Toiminnan tavoitteena
on parantaa ministeriöiden tilaajaosaamista, tehostaa
sektoritutkimuksen suuntaamista ja lisätä tutkimuksen
hyödyntämistä yli hallinnonalarajojen. Tutkimuskenttä
jakaantui neljään aihepiiriin perustuvaksi: Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit, osaaminen, työ ja
hyvinvointi, kestävä kehitys ja turvallisuus.
Esimerkkinä päätöksentekijää palvelevasta tutkimuksesta on opetusministeriön jakama tuki liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeille,
joiden tavoitteena on lisätä liikuntapaikkarakentamisen
laatua sekä mm. liikuntapaikkojen turvallisuutta, esteettömyyttä ja monikäyttöisyyttä. Tuloksia sovelletaan rakentamisessa ja tilojen käytössä. Avustamisen seurauksena ovat syntyneet mm. seuraavat julkaisut:
• Lasten liikuntapaikkojen suunnittelu, 2002
• Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku, 2003
• Esteetön luontoliikunta, 2007
• Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu, 2007
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mistä ja rahoitusta koskevan kehittämistyön yhteydessä
tulisi arvioida aiempaa tarkemmin sitä, minkä tyyppiseen liikuntatoimintaan ja minkä tyyppisiin liikuntaedellytyksiin julkista rahoitusta tulisi ensisijaisesti kohdentaa. Lisäksi ylikunnallisen liikuntayhteistyön merkityksen
ymmärrystä on syvennettävä. Liikuntatoimenpiteiden
kanssa kilpailevat useat muuttujat. Tutkimuksessakin
olisi otettava huomioon se, että kansalaisten liikuntapäätöksiin vaikuttaa usein yleisemmät syyt kuin liikuntapolitiikka. Esimerkiksi jääminen työttömäksi saattaa
lopettaa liikuntamatkailun, jolloin pelkästään liikuntatoimia arvioimalla ei tavoiteta välttämättä oikeaa syyseuraus -suhdetta. Valtionhallinnon toimenpiteiden ja
kansalaisten käyttäytymisen välillä on monta muuttujaa,
joita hallinto ei pysty hallitsemaan.

Liikunnan saavutettavuus:
• Miten valtion myöntämillä avustuksilla liikuntapaikkarakentamiseen on edistetty liikuntamahdollisuuksia?
Avustettujen liikuntapaikkojen käyttöpolitiikka, käyttötarkoitus ja kunto; ovatko avustetut kohteet toteuttaneet ajateltua tarkoitusta?
• Yksityisen ja julkisen liikuntapaikkarakentamisen
trendit?
• Toteutuuko liikunnan tasa-arvo saavutettavuuden
kannalta?
• Liikunta ihmisen elämänkaaressa: Miten liikunnan
edistäminen ja eri hankkeet kohdistuvat elämänkaaren eri vaiheisiin? Mitä elämänkaaren vaiheita jää tällä
hetkellä huomioimatta, mitä pitäisi huomioida ja miten?
• Mikä on liikuntaolosuhteiden merkitys väestön
liikuntakäyttäytymiselle?
• Julkisten palvelujen saavutettavuus ja alueellinen
jakautuminen
• Erilaisten liikuntapaikkatyyppien vaikutus
harrastamisen profiileihin
• Yksityisen ja kunnallisen tarjonnan (ja palvelujen)
erot ja yhdistelmät
• Liikunnan ja harrastustoiminnan kasautuminen /
polarisoituminen
• Eri lajien kustannukset harrastajalleen (perheelle);
syrjäyttääkö, eriyttääkö

Valtionhallinnon liikuntahankkeiden vaikuttavuus
Miten valtionhallinnon eri kehittämishankkeet toimivat,
mitä muutoksia niillä saadaan aikaan ja onko näillä
hankkeilla vaikutusta liikunnan edistämisessä?
Liikunnan edistämisen poikkihallinnollisuus
Mikä on liikunnan suhde muihin hallinnonaloihin ja
miten poikkihallinnollista yhteistyötä liikunnan edistämiseksi voidaan edelleen kehittää huomioiden liikunnan ja
urheilun erityispiirteet?

Kansainväliset vertailututkimukset eri valtioiden
liikuntapoliittisista toimenpiteistä ja niiden
vaikutuksista, mm. koululiikunnan suhteen.

Opetusministeriö tarvitsee tutkimustietoutta siitä,
miten erilaiset toimenpiteet vaikuttavat ihmisten liikuntasuhteeseen ja liikuntakäyttäytymiseen
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Liikunnan rahavirrat ja
yhteiskunnallinen kustannusvaikuttavuus
Liikunnan kustannusvaikuttavuus

Suomalaisessa liikunnassa liikkuu vuosittain rahaa reilut kaksi miljardia euroa. Liikunta- ja urheilualojen varsinaisen taloudellisen merkityksen arvioidaan olevan
vajaa prosentti bruttokansantuotteesta ja osuuden arvioidaan kasvavan. Kotitalouksien merkitys liikunnan resursoijina on viime vuosina kasvanut ja muiden tahojen
merkitys kokonaistuotannossa on pienentynyt. Tästä
osuudesta noin puolet on peräisin liikunta- ja urheilupalvelujen myynnistä.
Liikunnan talous ja rahavirtojen tarkastelu on pitkään ollut liikuntatutkimuksen painopisteenä, mutta tutkimusta alueelta ei kuitenkaan ole merkittävästi saatu.
Teeman avaaminen tarvitsisi liikunnan taloustieteellistä, terveystieteellistä, kasvatustieteellistä, sosiologista ja elämystaloudellista tarkastelua. Liikunnan rahavirrat Suomessa 2005 -selvityksen mukaan (Liikunnan rahavirrat
Suomessa 2005. Ala-Vähälä, T. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä
2008:19) liikunnan talouteen liittyy paljon sellaisia tutkimusaiheita, joita on toistaiseksi käsitelty vähän, kuten
esimerkiksi:

Liikunnan vähäisyydestä ja siitä johtuvista terveysongelmista aiheutuvista yhteiskunnallisista kustannuksista ja kansantaloudellisesta merkityksestä on erittäin
vähän tutkittua tietoa. Liikkumattomuudesta aiheutuu
monentasoisia kustannuksia, joiden selvittäminen tarjoaisi yhteiskunnallista perustelua liikunnan tukemiselle
esimerkiksi lisääntyviin terveydenhuoltokuluihin ennakoiden. Tärkeää olisi saada tutkittua tietoa myös erityisryhmille suunnatun liikunnan terveystaloudellisesta
merkityksestä ja liikuntalääketieteen merkityksestä ja
kustannusvaikuttavuudesta terveydenhuoltosektorilla.
Myös kustannusvaikuttavuusnäyttö liikunnan lisäämiseen tähtäävien toimien käytöstä terveyden edistämisessä on niukkaa. Terveyden edistämisen mahdollisuudet – vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus -raportin
(2008) mukaan liian vähäisen liikunnan kustannukset
terveydenhuollolle voivat olla 200 – 250 miljoonaa euroa vuodessa. Raportti sisältää julkaistuun tutkimustietoon perustuvan arvion terveyden edistämisen toimien
kustannusvaikuttavuudesta. Terveysvalinnat ja elintavat
- kuten ravitsemus, liikunta ja päihteiden käyttö - ovat
useiden kansantautien merkittäviä syytekijöitä ja aiheuttavat huomattavan osan estettävissä olevasta kuolleisuudesta. Elintavat muovautuvat pitkälti jo varhaislapsuudessa, mutta niiden vaikutus sairastavuuteen näkyy
vasta vuosikymmenien päästä. Eniten tutkimusnäyttöä
liikkumattomuuden riskeistä on sydän- ja verisuonitauteja koskien. Vahva näyttö on myös liikunnan tyypin 2
diabetesta ehkäisevästä vaikutuksesta.

• Seurojen toiminnan volyymi
• Rahavirrat järjestökentän sisällä
• Vapaaehtoistyön luonne
• Huippu-urheilun talous
• Urheilun televisiointiin liittyvät kysymykset
• Kuntien tarjoamat liikunnan palvelut ja niiden käyttö,
suhde hyvinvointi-indikaattoreihin.
• Kuntien talouden päätösten kohdentuminen ja
painotukset ja kunnallisten liikelaitosten rooli
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Muita sektoritutkimuksellisia painopisteitä
Liikunnan ja urheilun tasa-arvo & yhdenvertaisuus
Toteutuuko liikunnassa ja urheilussa tasa-arvo ja edistetäänkö
liikunnassa yhdenvertaisuutta ja suvaitsevaisuutta?

koskeva aloite. Sen tarkoituksena on antaa strategista suuntaa
urheilun asemalle Euroopan unionissa, erityisesti yhteiskunnallisella
ja taloudellisella tasolla. Valkoisessa kirjassa käsitellään kolmea
teema-aluetta: urheilun yhteiskunnalliset tehtävät eli urheilu yhteiskunnallisena ilmiönä, urheilun taloudellinen merkitys eli urheilun
vaikutus talouskasvuun ja työllisyyteen Euroopassa ja urheilualan
organisoituminen eli mitkä ovat eri toimijoiden (julkiset tai yksityiset,
taloudelliset tai urheilulliset) tehtävät urheiluhallinnossa.

Liikunnan ja urheilun etiikka
Mitä on eettinen ja yhteiskuntavastuullinen urheilu?
Miten ja millä toimenpiteillä sitä voidaan edistää?
Miten liikunnan etiikka ja yhteiskuntavastuu toteutuvat liikunnassa
ja kuntourheilussa?

Liikunnan ja urheilun oikeus
Liikunnan ja urheilun oikeudelliset kysymykset ovat tulleet osaksi
liikunnan ja urheilun toimintaa. Viime aikoina on erityisesti Euroopan
Unionin piirissä keskusteltu oikeuden merkityksestä ja asemasta
liikunnassa ja urheilussa. Liikunta ja urheilu sekä oikeus kytkeytyvät
toisiinsa laaja-alaisesti ja eri oikeudenalat kattavasti. Urheiluoikeus
kohdistuu niin amatööriurheiluun kuin ammattimaiseen ja kaupalliseen
urheiluun. Tämä asettaa vaatimuksia myös tutkimukselle, jota ei voida
suoraan rajata oikeudenalakohtaiseen tutkimukseen.
Opetusministeriössä on ollut urheiluoikeuden tutkimuksen
projekti vuodesta 1997, jota rahoittamalla on saatu perustetuksi
vuonna 2001 urheiluoikeuden professorin virka Helsingin yliopistoon.
Urheiluoikeuden professuuri on luonut edellytykset ja mahdollisuudet
liikunnan ja urheillun oikeudellisten kysymysten tutkimukselle ja
opetukselle. OPM on tukenut myös Turun yliopiston urheiluoikeuden
tutkielmasarjaa ja joitakin yksittäisiä tutkijoita.

Liikunta ja ilmastonmuutos
Miten liikunnan eri toimijat (valtio, kunta, järjestöt, yritykset)
huomioivat ekologisesti kestävät ratkaisut liikuntatoiminnan
edistämisessä? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa liikunnan järjestämiseen, lajien kehittymiseen ja liikuntapaikkarakentamiseen?
Liikunnan tietohuolto
Miten liikuntatieto saataisiin paremmin yleiseen tietoisuuteen
ja sitä tarvitsevien käsiin?
Euroopan unionin vaikutukset liikuntakulttuuriin
• Mikä merkitys on EU:ssa tapahtuvalla kehityksellä suomalaiseen
liikuntakulttuuriin ja sen toimijoiden edellytyksiin?
• Euroopan komissio hyväksyi heinäkuussa 2007 Valkoisen kirjan
urheilusta, joka on ensimmäinen merkittävä yhteisön tason urheilua

Liikunnan vähäisyydestä ja siitä johtuvista terveysongelmista aiheutuvista yhteiskunnallisista kustannuksista
ja kansantaloudellisesta merkityksestä on erittäin vähän tutkittua tietoa.

51

Liikuntatieteen jaosto opetusministeriön asiantuntijaelimenä

6. Liikuntatieteen jaosto
opetusministeriön asiantuntijaelimenä
Tavoitteena on korkealaatuinen, innovatiivinen ja
liikunnan hallinnonalaa sekä käytäntöä palveleva tutkimus
Tutkimuksen seurannan ja tulosten hyödynnettävyyden parantaminen
Liikuntatieteen jaosto liikuntatieteellisen tutkimuksen ja tutkijanuran edistäjänä
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Tavoitteena on korkealaatuinen, innovatiivinen ja
liikunnan hallinnonalaa ja käytäntöä palveleva tutkimus
Opetusministeriö rahoittaa vain korkeatasoisimmat tutkimussuunnitelmat vuosittain tarkastettujen arviointikriteereiden mukaisesti. Rahoituspäätökset perustuvat tutkimusprojektien tutkimusaiheen, tutkimussuunnitelman, tutkimusmenetelmien ja hakijan/tutkijaryhmän
sekä tutkimusolosuhteiden arviointiin.

Erityistä huomiota kiinnitetään hakemusten täsmällisyyteen, hankkeiden toteutettavuuteen ja rahoitussuunnitelmien realistisuuteen. Myös tutkijoiden tehtävänjaot
tulee avata hakemusasiakirjoissa entistä täsmällisemmin. Jokainen tutkimusryhmään nimetty tutkija allekirjoittaa hakuun jätetyn tutkimussuunnitelman.

Opetusministeriö tulee jatkossa tiukemmin kiinnittämään huomionsa siihen, mikä on hankkeen liikuntarelevanssi, kuuluuko hanke selkeästi Suomen Akatemian
perustutkimusrahoitukseen ja toisaalta mitä uutta se
tarjoaa liikuntatutkimuksen ja käytännön hyödynnettävyyden kannalta. Tutkimushankkeiden käynnistymisvaiheessa tulosten mahdollista käyttöarvoa ja soveltamista tulee analysoida nykyistä perusteellisemmin.

Yhteistyöhön pyrkivä, tieteenaloja yhdistävä, monitieteinen ja verkostoitunut tutkimuksen toteuttamistapa pyritään huomioimaan rahoituspäätöksissä.
Liikuntatieteen jaosto kartoittaa aktiivisesti keskeisiä
tutkimustarpeita. Tutkimuksen vaikuttavuuden syntymistä edistää ja nopeuttaa se, että tutkimustuloksilla on
selvää tilausta. Normaalin vuosittaisen hakukierroksen
lisäksi tutkimus- ja arviointihaasteista voidaan suunnitella tutkimusohjelma- ja hankekokonaisuuksia.

Arvioinnissa huomioidaan innovatiivisimmat tutkimussuunnitelmat ja tutkimusaiheet. Projektirahoitus ei ole
tutkimusinstituutioiden perusrahoitusta varten.

Tarvitaan laajoja, yhteiskunnallisesti vaikuttavia tutkimushankkeita, jotka tuottavat yleistettävää tietoa ja jotka kykenevät luomaan yhteyksiä eri tieteenaloihin sekä
tiedontarvitsijoihin ja soveltajiin.
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Tutkimuksen seurannan ja tulosten
hyödynnettävyyden parantaminen
Liikuntatieteen jaoston tavoitteena on, että liikuntatieteellinen tutkimus näkyy laajemmin yhteiskunnallisessa
keskustelussa. Yksittäisistä tutkimustuloksista ja tiedon
sirpaleista tulee siirtyä kohti kokonaisvaltaisempaa näkemystä siitä, miten uusi tutkimustieto sijoittuu alan aikaisempaan tutkimukseen ja miten uusi tieto saavuttaa
sekä käytännön hyödyntäjät että tutkijakentän. Liikuntatieteen jaosto pyrkii jatkossa keskittymään konsensustyyliseen seminaarityöskentelyyn, jossa kootaan yhteen
saman alan tutkijat ja uusin tutkimustieto. Tavoitteena
on tuottaa tutkittuun tietoon pohjautuvia johtopäätöksiä
ja suosituksia.

Rahoitetun tutkimuksen tulokset on integroitava päätöksentekoon nykyistä paremmin. Käsillä olevan tutkimusstrategian tehtävänä on lisätä päämäärätietoista
keskustelua liikuntatutkijoiden, tulosten soveltajien, arviointia suorittavan liikuntaneuvoston ja opetusministeriön välillä.
Tutkimusviestinnästä on saatava suunnitelmallisempaa
ja sitä on pohdittava entistä enemmän myös tutkimussuunnitelmassa. Opetusministeriö ja liikuntatieteen
jaosto seuraavat tutkimusten toteutumista, keskeisiä
tieteellisiä tuloksia, niiden soveltamismahdollisuuksia
sekä niiden antia liikuntapoliittiseen keskusteluun.

Olennaista on olemassa olevan tiedon, parhaiden käytäntöjen ja tuloksellisimpien hankkeiden kokoaminen,
tuotteistaminen, levittäminen, juurruttaminen ja osaamisen vahvistaminen. Erilaisten kehittämistoimenpiteiden,
-ohjelmien ja interventioiden toteuttamiseen tulee jo
suunnitteluvaiheessa sitoa ja resursoida seurantatutkimus sekä tulosten arviointi.

Tutkimusprojektit, joissa opetusministeriö on ollut mukana rahoittajana, raportoidaan yleistajuisessa muodossa ministeriöön tutkimuksen valmistuttua ministeriön esittämien raportointikriteereiden mukaisesti.
Raportit kootaan yhteen ja analysoidaan säännönmukaisesti ja tiedot levitetään päätöksentekijöille ja muille
tiedon tarvitsijoille

Liikuntatieteen jaosto tukee osana opetusministeriön
tiedolla johtamisen projektia tehokkaasti toimivan seuranta- ja tiedotusjärjestelmän rakentamista, vastuutahojen ja -alueiden selvittämistä sekä sähköisen viestinnän
ja tiedonvälityksen hyväksikäyttöä.

Opetusministeriö ja liikuntatieteen jaosto pitävät suotavana, että opetusministeriön rahoittamista tutkimushankkeista raportoidaan aktiivisesti liikuntatieteellisissä
ja muissa liikunnan julkaisuissa.

Tarvitaan laajoja, yhteiskunnallisesti vaikuttavia tutkimushankkeita, jotka tuottavat yleistettävää tietoa ja jotka kykenevät luomaan yhteyksiä eri tieteenaloihin sekä
tiedontarvitsijoihin ja soveltajiin.
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Liikuntatieteen jaosto liikuntatieteellisen
tutkimuksen ja tutkijanuran edistäjänä
edustajia tiiviimpään yhteistyöhön liikunnan harrastamiseen vaikuttavien tekijöiden tunnistamisessa ja mallintamisessa. Poikkitieteellisyyden vaatimus koskee sekä
perustieteiden keskinäistä yhteistyötä, perustieteiden
vuorovaikutusta soveltavampien tieteiden kanssa että
kykyä tunnistaa ajankohtaiset kehittämistarpeet ja niihin
kytkeytyvä tiedontarve.

Liikuntatieteen jaosto pyrkii suuntaamaan omia toimenpiteitään liikuntatutkimuksen rahoituspohjan vahvistamiseen tukemalla osaa ja kehittämällä kokonaisuutta.
Tutkimusohjelmayhteistyötä vahvistetaan Suomen Akatemian ja muiden tutkimusrahoittajien kanssa, mahdollisesti myös pohjoismaisella, lähialue- ja Euroopan tasolla. Liikuntatutkimuksen kansainvälistä vuorovaikutusta
pyritään lisäämään varsinkin nuorten tutkijoiden verkostoitumiseksi.

Vuorovaikutuksen ja tieteenalan edistämiseksi rahoituksen piiriin on saatava hakemuksia myös perinteisten
liikuntatieteen yksiköiden ulkopuolelta. Liikuntatieteen
jaosto pyrkii edistämään tutkimusryhmien verkostoitumista yhteistyöllä Suomen Akatemian suuntaan sekä
järjestämällä säännöllisesti tutkijatapaamisia, joissa
tuodaan esille keskeiset liikunnan tiedepoliittiset linjaukset ja tilannearviot sekä kuullaan tutkijakentän toiveet
ja esitykset.

Liikuntatieteen jaosto kuulee opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osastoa ja tutkijakenttää keskeisissä tutkijanuraa koskevissa kehityssuunnitelmissa
(mm. neliportainen tutkijanura) ja pyrkii rahoituslausunnoissaan ottamaan huomioon tutkijanuraa edistävät
seikat.

Suomen Akatemia valmistelee laaja-alaista tieteenalaarviointia liikuntatieteellisestä tutkimuksesta vuonna
2010. Opetusministeriö ja liikuntatieteen jaosto osallistuu arvioinnin koordinointiin.

Liikuntatieteen tohtoreiden sijoittumista työelämään
selvitetään ja seurataan.
Liikuntatieteen jaosto on aiemmin esittänyt, että liikuntatutkimukseen tarvittaisiin monitieteinen tutkijakoulu
sekä biolääketieteellisen että yhteiskunta- ja kulttuuritutkimuksen alueille. Tutkijakoulun aikaansaamiseksi yhteistyö tutkijakouluja koordinoivan Suomen Akatemian
ja yliopistojen kanssa on olennaisen tärkeää.

Opetusministeriö on syksyllä 2008 asettanut työryhmän, jonka tavoitteena on tehdä ehdotuksia tavoitteellisen, kansainväliseen menestykseen tähtäävän ja eettisesti kestävän huippu-urheilun strategisista tavoitteista
ja periaatteista sekä toiminnallisista vastuista eri toimijoiden kesken. Strategiatyön osana laaditaan selvitys
suomalaisen huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaviivoista. Selvityksen pohjalta tullaan kartoittamaan suomalaisen huippu-urheilututkimuksen toimijat, tutkimukselliset paitsiot ja kehittämistarpeet.

Liikuntatieteen jaosto pitää tärkeänä yhteyksien parantamista perustieteisiin, tieteidenvälisyyden edistämistä ja monitieteisyyden mahdollisuuksien vahvistamista. Liikuntatieteen jaosto kannustaa liikunnan biolääketieteen ja liikunnan yhteiskunta-käyttäytymistieteiden
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