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1. Johdanto

Nuorisotyöttömyyden kasvu 2000-luvun laman myötä on nostanut esiin huolen nuorten hyvin-
voinnista – eikä syyttä. Työttömyydellä on todettu olevan kielteisiä vaikutuksia terveyteen, 
omanarvontuntoon, luottamukseen muita ihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan, ihmissuhteisiin ja 
tyytyväisyyteen omaan elämään. Työttömyys voi olla kuormittavaa sekä henkisesti että fyysisesti. 
(Mm. Kontula 1993; Kortteinen & Tuomikoski 1998a; b; Erola 2004; Heponiemi ym. 2008.) 
Huoli liittyy myös siihen, että työttömyyden uskotaan passivoivan ja tekevän ihmisistä vaikeasti 
työllistyviä tulevaisuudessa. Pelkona on, että työttömyys käynnistää erilaisten vakavien ongel-
mien kasautumisen ja sen myötä nuorten syrjäytymisen yhteiskunnasta ja omasta elämästään.  
(Mm. Järvinen & Jahnukainen 2001.) Korkean työttömyyden aikana työttömiksi jääneistä nuo-
rista on puhuttu jopa ”kadotettuna sukupolvena”, joka ei ehkä koskaan oppisi tekemään töitä 
(ks. Siurala 1982, 38, 45; Siltala 2013, 20–21).

Huoleen työttömistä nuorista ja syrjäytymisestä on vastattu nuorisotakuulla. Nuorisotakuun 
tarkoitus on ohjata nuoria työttömiä työhön, koulutukseen, työharjoitteluihin, työkokeiluihin, 
työpajoihin tai kuntoutukseen ja aktivoida siten nuoria eteenpäin työelämässä. Samalla kun on 
panostettu työllistäviin toimenpiteisiin, on vähemmälle huomiolle jäänyt kysymys työttömien arjesta 
(ks. myös Joensuu & Manninen 2014). Työn ja koulutuksen ohella toinen merkittävä areena, jolla 
osallistumista ja vastaavasti syrjäytymistä tapahtuu, on vapaa-aika (mm. Suurpää toim. 2009, 14). 
Vapaa-ajan merkitys korostuu nuoruudessa (Liikkanen 2004) ja erityisesti työttömyyden aikana, 
jolloin vapaa-aika muodostaa pääosan sen hetkisestä elämästä. Hyvinvoinnin näkökulmasta on 
tärkeää, etteivät nuoret menetä otettaan vapaa-ajasta, jolloin luodaan ja ylläpidetään sosiaalisia 
suhteita, kuulutaan ja osallistutaan organisoituihin ja omaehtoisiin toiminnallisiin ryhmiin, 
harrastetaan, pidetään yllä ruumiin kuntoa ja kulttuurista sivistystä sekä opitaan epäformaalisti.

Liikunnalla on hyvinvoinnin kannalta useita myönteisiä seurauksia, jotka ovat vastakkaisia 
työttömyyden vaikutusten kanssa. Liikunta muun muassa ennaltaehkäisee monia sairauksia, aut-
taa selviämään paremmin stressistä, lisää sosiaalista kanssakäymistä ja on yhteydessä psyykkiseen 
hyvinvointiin (mm. Waters & Moore 2002; Vuori 2007; Fogelholm ym. 2007; Kantomaa 2010; 
Syväoja 2012). Liikunnalla voidaan siis ehkäistä monia työttömyyden kielteisiä vaikutuksia. 
Toisaalta on vain vähän tietoa siitä, miten työttömyys vaikuttaa ihmisten tapoihin liikkua; miten 
työttömyys vaikuttaa siihen, miten, missä ja kenen kanssa nuoret liikkuvat? Näihin kysymyksiin 
etsitään vastausta tässä kyselytutkimuksessa. Lisäksi kartoitetaan sitä, minkälaiset asiat nuorten 
työttömien kohdalla kannustavat liikkumaan ja toisaalta ovat esteitä liikkumiselle.
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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan nuorten, 18–29-vuotiaiden, työttömien liikuntaa. Tutkimuk-
sella vastataan seuraaviin kysymyksiin: 1) Millä tavoin nuorten liikuntatottumukset muuttuvat 
työttömyyden myötä ja mitä selityksiä nuoret näille muutoksille antavat? 2) Minkälaisiksi työt-
tömät nuoret näkevät liikuntamahdollisuutensa? Mitä esteitä he näkevät liikunnalleen, ja mitkä 
tekijät kannustavat liikkumaan? 3) Mikä on liikunnan merkitys työttömän nuoren elämäntilan-
teessa? Tutkimuksen aineisto on kerätty verkkokyselyllä pääasiassa työ- ja elinkeinoministeriön  
mol.fi-sivustoillaI. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvia vastaajia oli 789. Tutkimus toteutet-
tiin Nuorisotutkimusseurassa, ja sen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan 
vastuu alue. Tutkimusaiheen ja -asetelman on suunnitellut alun perin dosentti Jaana Lähteenmaa. 
Kyselylomakkeen suunnittelun, aineistonkeruun ja tutkimuksen raportoinnin on toteuttanut 
VTM Helena Huhta. Tutkimuksen ohjausryhmään kuuluivat Jaana Lähteenmaa, Mikko Salasuo, 
Sami Myllyniemi ja Leena Suurpää Nuorisotutkimusseurasta sekä Minna Paajanen ja Kirsti Laine 
opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

Johdannon alaluvuissa luodaan aiempien tutkimusten pohjalta lyhyt katsaus nuorisotyöttö-
myyteen ja syrjäytymiskeskusteluun sekä työttömyyden ja liikunnan terveysvaikutuksiin. Lisäksi 
haetaan aiempien tutkimusten avulla ymmärrystä siihen, miten työttömyys vaikuttaa ihmisten 
ajankäyttöön ja liikuntaan sekä siihen, millä tolalla nuorten liikkuminen on ja minkälaisia kehitys-
suuntia siinä on nähtävillä. Toisessa luvussa esitellään tutkimusmenetelmät ja aineisto, minkä 
jälkeen kolmannessa luvussa siirrytään tutkimuksen tuloksiin.

1.1 Nuorisotyöttömyys ja syrjäytyminen suomessa 

Nuorisotyöttömyys ja syrjäytyminen tilastollisina ilmiöinä

Nuorisotyöttömyys on tilastollisena ilmiönä monimutkainen, ja työttömyyslukujen laskentatapoja 
on monia. Eri työttömyyslukuja vertailtaessa on huomattava, että työttömyyden määritelmä ja 
perusjoukko, josta työttömien osuus lasketaan, vaihtelevat. Erityisesti kansainvälisiä vertailuja 
tehtäessä jää usein huomaamatta, että yhteen prosenttilukuun mahtuu hyvin vähän informaatiota 
työttömyyden luonteesta. Edellä mainittu mahdollistaa työttömyyslukujen tarkoitushakuisen 
käytön. Jotta tutkija tai lukija ei ratsastaisi omine tarkoituksineen varta vasten valituilla luvuilla 
ja mielikuvilla, luodaan seuraavassa lyhyt katsaus työttömyysilmiön tilastolliseen todellisuuteen.

Suomessa työttömyyttä mitataan pääasiassa kahdella tavalla. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) 
rekisterissä pidetään lukua työttömiksi työnhakijoiksi kirjautuneista henkilöistä. Opiskelijat ja 
koululaiset eivät voi kirjautua rekisteriin lukukausien aikana. Työttömien määrää rekisterissä vähen-
tää myös se, että työvoimahallinto pyrkii ohjaamaan ammattikoulutusta vailla olevat ensisijaisesti 
opiskelemaan, eikä heille siksi kovin herkästi myönnetä työmarkkinatukea. (Myrskylä 2011a.) 
TEM:n rekisterin mukaan vuoden 2014 kesäkuussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli  

I www.mol.fi-sivusto oli työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sivusto, jonka kautta voi ilmoittautua työttömäksi 
työnhakijaksi, hakea työtä ja asioida TE-keskuksen kanssa. 
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50 200, mikä on 5 300 nuorta enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. (Työllisyyskatsaus, 
kesäkuu 2014.) Koko ikäryhmästä (15–24) vuonna 2014 työttömiä oli 7,7 prosenttia.  

Toinen työttömyyden mittari muodostuu Tilastokeskuksen tekemistä otospohjaisista työ-
voimatutkimuksista. Niissä työttömiksi määritellään henkilöt, jotka ilmoittavat kysyttäessä olevansa 
ilman työtä, etsivänsä sitä ja sanovat voivansa ottaa työtä vastaan kahden viikon kuluessa. Nämä 
tilastot käsittävät myös opiskelijat, jotka etsivät kokopäiväistä tai osa-aikaista työtä opintojen 
rinnalle tai loma-ajoille. Työvoimatutkimuksen kertoma työttömyysaste nousee huomattavasti 
huhti–toukokuussa ja laskee kesäkuukausina, kun työtä on löytynyt. (Myrskylä 2011a.) Vuonna 
2012 15–24-vuotiaista työttömistä 61 prosenttia oli opiskelijoita (Larja 2013).  Kesäkuussa 2014 
Tilastokeskus ilmoitti työttömien nuorten määräksi 92 000. Kun työttömien määrä suhteutetaan 
nuoreen työvoimaan, eli työttömiin ja työllisiin (446 000), saadaan työttömyysprosentiksi 20,6. 
Tämä oli 1,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisvuoden kesäkuussa. (StatFin, Työvoima-
tutkimus.) Koko 15–24-vuotiaiden ikäryhmästä (652 000) työttömiä oli 14,1 prosenttia. Kun 
työvoimatutkimuksen määrittelemistä työttömistä lasketaan pois opiskelijat, päädytään lähelle 
TEM:n rekisterin antamaa lukua työttömistä työnhakijoista. Työvoimatutkimusta käytetään 
vertailtaessa työttömyyttä muihin maihin. (Larja 2013.)

Työvoimatutkimuksen ja TEM:n tilastojen erona on päätoimisten koululaisten ja opiskeli-
joiden lisäksi niin sanottu piilotyöttömyys. Piilotyöttömiksi kutsutaan sellaisia henkilöitä, jotka 
haluaisivat työtä ja ovat työhön käytettävissä, mutta eivät aktiivisesti hae töitä. Vuonna 2011 
suomalaisista 15–24-vuotiaista oli viisi prosenttia piilotyöttöminä. Luku on EU:n keskiarvoa 
suurempi mutta samalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa, joiden piilotyöttömistä noin 80  
prosenttia on opiskelijoita. (Larja 2013.)

Kolmas tapa laskea nuorisotyöttömyyttä on niin sanottu Neet-aste (Not in Employment, 
Education or Training). Neet-aste kuvaa niiden nuorten määrää, jotka eivät ole työssä, tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa eivätkä myöskään kurssimuotoisessa koulutuksessa. Työvoimatutkimuk-
sen mukaan opiskelemattomia 15–24-vuotiaita työttömiä oli vuonna 2011 neljä prosenttia ikä-
ryhmästä ja työvoiman ulkopuolisia viisi prosenttia. Näin laskettu nuorisotyöttömyys oli yhdeksän 
prosenttia (57  700 nuorta) ikäluokasta. Vuoden 2011 työvoimatutkimuksessa Neet-nuorilta 
kysyttiin heidän omaa näkemystään pääasiallisesta toiminnastaan. Nuorista 59 prosenttia vastasi 
olevansa työttömiä, 17 prosenttia työkyvyttömiä, 14 prosenttia hoiti kotona lapsiaan ja seitsemän 
prosenttia vastasi tekevänsä ”jotain muuta”. Jotain muuta tekevistä osa on sellaisia nuoria, jotka 
lukevat pääsykokeisiin tai odottavat opintojen tai varusmiespalveluksen alkua. Kolmannes Neet-
nuorista oli ollut työttömänä myös vuosi ennen haastattelua. (Larja 2013.)

Huolestuttava tilanne on niiden nuorten kohdalla, jotka eivät ole työllisiä, jotka eivät opiskele 
mitään, eivätkä edes hae töitä. Vuonna 2012 tällaisia nuoria oli 15–19-vuotiaista 2,6 prosenttia ja 
20–24-vuotiaista 7 prosenttia. Verrattuna muihin Euroopan maihin niin kutsuttujen ei-aktiivisten 
nuorten määrä oli suhteellisen pieni. Esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa ei-aktiivisten määrä oli 
samalla tasolla. (Hämäläinen & Tuomala 2013.) Tosin tähänkin ryhmään kuuluvat kotona lasta 
hoitavat sekä sellaiset nuoret, jotka eivät hae työtä odottaessaan varusmiespalveluun astumista 
tai opintojen alkamista.

Kouluttamattomuus on merkittävä työllistymistä vaikeuttava tekijä. Pekka Myrskylä (2011b) 
on laskenut rekisteriaineistojen pohjalta, että vuonna 2008 oli 48 000 sellaista 15–29-vuotiasta 
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työtöntä, jotka eivät opiskelleet eivätkä olleet varusmiehiä ja olivat pelkän peruskoulun varassa. 
Tämä on viisi prosenttia koko ikäryhmästä. Näistä kouluttamattomista nuorista edelleen 32 000 eli 
kolme prosenttia ikäryhmästä oli kokonaan työvoimapalveluiden ja työttömyystuen ulkopuolella. 
(Mt.) Tätä ryhmää on pidetty erityisen haavoittuvana. Tilastojen takana olevasta ilmiöstä tiede-
tään kuitenkin vain vähän, ja joukko voi olla hyvinkin heterogeenista. Ryhmään kuuluu ainakin 
hoitovapaalla olevia nuoria, mutta mahdollisesti myös varakkaiden puolisojen tai vanhempien 
tuella työttömyyden valinneita nuoria sekä rikollisuudella eläviä. Suoraa johtopäätöstä ryhmään 
kuuluvien nuorten hädänalaisuudesta ei siis voida tehdä.

Kansainvälisissä vertailuissa käytetään pääasiassa työvoimatutkimuksen lukuja. Nuoriso-
työttömyydestä tehdään helposti harhaanjohtavia päätelmiä, jos ei oteta huomioon työttömyyden 
laatua. Väärinkäsityksiä syntyy esimerkiksi, mikäli unohdetaan opiskelijoiden osuus työttömistä. 
Suomalaisista nuorisotyöttömistä on muiden pohjoismaiden tapaan huomattava osa opiskelijoita. 
Euroopan maiden vertailussa opiskelijoita on työttömistä kolmanneksi eniten yhdessä Tanskan 
ja Norjan kanssa. (Larja 2013.) Koko 2000-luvun ajan opiskelijoita on ollut yli puolet nuorista 
työttömistä. VATT:n tarkastelussa, jossa opiskelijat on laskettu työvoiman ulkopuolelle, oli vuon-
na 2012 työttöminä alle 20-vuotiaista vain kaksi prosenttia ja 20–24-vuotiaista kuusi prosenttia 
ikäluokistaan (Hämäläinen & Tuomala 2013).

Työttömyyden laatua voi arvioida myös työttömyysjaksojen pituuden mukaan. Nuorten 
työttömyysjaksot ovat huomattavasti lyhyempiä kuin aikuisten työttömyysjaksot. Vuonna 2010 
työttömyysjaksojen mediaanikesto oli 51 kalenteripäivää. Nuoriin kohdistetaan erilaisia työllistämis-
toimenpiteitä, jotka joissakin tapauksissa vain pirstovat työttömyysjaksoja. Mikäli työttömyys-
jaksoihin lasketaan mukaan tukityö- ja/tai työvoimakoulutusjakso ja mahdollisesti sen jälkeen 
alkava työttömyys, kasvaa mediaanikesto 72 kalenteripäivään. (Hämäläinen & Tuomala 2013.) 
Työttömyysjaksojen kesto on pidentynyt edellisten vuosien aikana: vuonna 2013 alle 25-vuotiaista 
nuorista 3 360 oli ollut vailla työtä yli kolme kuukautta, kun vuonna 2014 luku oli 3 729 nuorta 
(Työllisyyskatsaus, 2014).

Pitkäaikaistyöttömyydellä tarkoitetaan yli 12 kuukauden työttömyyttä. Suomessa nuorten 
pitkäaikaistyöttömyys on vähäisintä koko EU-alueella. Vuonna 2011 neljä prosenttia työttömistä 
nuorista on ollut työttömänä yli vuoden yhtämittaisesti. Kuten edellä todettiin, voivat työllistämis-
toimet katkoa pitkäaikaistyöttömyyttä tai työttömyys on toistuvaa. Tilastoista nähdäänkin, että 
työttömistä nuorista oli ollut työttömänä vuotta aiemmin 15 prosenttia. Suurimmalle osalle suo-
malaisista nuorista työttömyys on kuitenkin lyhyt ja väliaikainen vaihe opiskelujen ja työelämän 
välissä. (Larja 2013.)

Nuorisotyöttömyys on pysyvästi aikuisten työttömyyttä korkeampaa. Lisäksi lama-ajat kohtelevat 
rajummin nuorta työvoimaa. Tämä johtuu siitä, että nuorten työsuhteet ovat useammin määrä-
aikaisia, koulutustaso alhaisempi ja työkokemus vähäisempää. (Larja 2013; Järvinen & Vanttaja 
2005.) Lisäksi on huomattava, että työttömyysaste laskee voimakkaasti vanhempiin ikäluokkiin 
siirryttäessä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2013 15–19-vuotiaiden 
työttömyysaste oli 30 prosenttia, 20–24-vuotiaiden 16 prosenttia ja 25–29-vuotiailla enää 9,5 
prosenttia. Suomessa vuoden 2009 notkahdus työllisyydessä ei ollut nuorten kannalta yhtä dra-
maattinen kuin 1990-luvun laman aikana. Vuosina 2010 ja 2011 Suomessa työllisyys alkoi elpyä 
Euroopan keskiarvoa nopeammin samalla kun joissakin maissa työttömyys edelleen kasvoi. Suotuisa 
kehitys on sittemmin saanut takapakkia. (Hämäläinen & Tuomala 2013; Työvoimatutkimus 2014.)
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Työttömyystilastot kertovat eri ilmiöistä mittaustavoista ja määritelmistä riippuen. Huolelli-
sessa tarkastelussa Suomen nuorisotyöttömyys näyttäytyy 1990-luvun lamaan ja toisaalta muihin 
EU-maihin verrattuna kohtuullisena. Työttömyyttäkin vaikeampaa on arvioida syrjäytymis-
vaarassa olevien tai jo syrjäytyneiden nuorten määrää. Tämä johtuu siitä, että syrjäytyminen 
on työttömyyttä moniulotteisempi ilmiö ja syrjäytymisen nähdään muodostuvan objektiivisten 
asiantilojen lisäksi subjektiivisista kokemuksista, kuten ahdistuneisuudesta tai tunteesta elämän 
hallitsemattomuudesta (esim. Suurpää toim. 2009, 13). 

Kun nuorisotyöttömyydestä tuli ensimmäistä kertaa laaja yhteiskuntapoliittinen ongelma 
1970- ja 1980-lukujen taitteessa, pelättiin työttömyyden vaikeuttavan nuorten sosiaalistumista 
työhön ja heikentävän työmoraalia (Nyyssölä 2002, 123). Lasse Siuralan (1982) analysoimassa 
1970-luvun lopun julkisessa työttömyyskeskustelussa työttömyyden nähtiin johtavan muun muassa 
sosiaaliseen eristäytymiseen, passivoitumiseen ja työn vieroksuntaan. Nuorten työelämäasenteita 
on seurattu Nuorisobarometreissa vuodesta 1994 saakka. Halu tehdä työtä on pysynyt hyvin 
samanlaisena aina vuoteen 2013, jolloin 85 prosenttia nuorista kertoi tekevänsä mieluummin 
töitä kuin elävänsä työttömyystuella siitäkin huolimatta, että käteen jäävä summa olisi sama.  
Toisaalta kolmannes vastaajista ei pitänyt työttömyyttä pahana asiana, jos toimeentulo on turvattu. 
(Myllyniemi 2013, 65–67, 82.) Huolta nuorten työhaluttomuudesta purkaa myös Jani Erolan 
(2004) analyysi vuonna 2000 kerätystä aineistosta, jonka mukaan työttömistä juuri nuorimmat 
olivat kaikkein motivoituneimpia työllistymään. Nuorisobarometrin (Myllyniemi 2013) mukaan 
kaikista kyselyn vastaajista 77 prosenttia ja työttömistä vastaajista 60 prosenttia oli valmiita vaih-
tamaan paikkakuntaa saadakseen työpaikan. Ero työttömien ja muiden vastaajien välillä voi kertoa 
työllistymisen ehdoista tai siitä, että tosipaikan tullen asuinpaikan vaihtaminen työn perässä ei 
tunnukaan houkuttelevalta. Vuonna 2013 lähes puolet nuorista oli huolissaan työllistymisestään 
tulevaisuudessa. Työllistymismahdollisuuksista huolestuneiden määrä oli kasvanut vuodesta 2009 
kymmenellä prosenttiyksiköllä. (Mt., 70–71, 79–80.) 

Nuorisotyöttömyydestä syrjäytymiseen

Nuorisotyöttömyys liitetään herkästi marginaalisuuteen, huono-osaisuuteen ja syrjäytymiseen. 
Nämä määritelmät ovat kuitenkin kiistanalaisia ja monitulkintaisia. Niihin voidaan liittää 
erilaisia ulkopuolisuuden ulottuvuuksia termin käyttötarkoituksesta riippuen. Yleensä syrjäy-
tymisellä tarkoitetaan osattomuutta jostakin hyväksi katsotusta, kuten työstä, toimeentulosta, 
koulutuksesta, terveydestä, ystävyys- tai perhesuhteista. Ongelmallisinta on, kun nämä osatto-
muudet kasautuvat samojen nuorten elämässä. (Esim. Törrönen & Vornanen 2002; Suurpää 
toim. 2009, 4–5.) Tällöin ongelmien seuraukset muuntuvat edelleen toisten ongelmien syiksi. 
(Rönkä 1999, 13.)

Tero Järvinen ja Markku Jahnukainen (2001) esittävät käyttökelpoisen tavan erottaa marginaa-
lisuus ja syrjäytyminen. Marginalisaatiolla ymmärretään tässä tapauksessa ulkopuolisuutta jostakin 
yksittäisestä elämänalueesta. Yksilö voi olla samaan aikaan marginaalissa joillakin sosiaalisen elämän 
alueilla tai yhteiskunnallisilla areenoilla ja osallisena toisilla. Työtön nuori voi olla siis marginaalissa 
palkkatyön suhteen, mutta toimia aktiivisesti vapaaehtoistyössä tai harrastuksissa. Marginaalissa 
oleminen voi olla myös tietoinen valinta, eikä siihen välttämättä liity muita huono-osaisuuden 
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tunnusmerkkejä. Mitä useammalla elämänalueella nuori on marginaalissa, sitä suuremmassa  
syrjäytymisvaarassa hän kuitenkin on. Syrjäytymisellä tarkoitetaan tässä sekä subjektiivisesti 
koettua että objektiivisesti havaittavissa olevaa huono-osaisuutta. Lisäksi syrjäytyneiden nuorten 
siteet yhteiskuntaan ovat pahasti vaurioituneet. (Mt., 134, 138, 141–143.)

Vaikka Suomessa käydyssä julkisessa keskustelussa syrjäytymistä on kapeimmillaan käytetty 
synonyyminä työn ja koulutuksen ulkopuolelle jäämiselle (Järvinen & Jahnukainen 2001, 130), 
on olemassa näyttöä siitä, ettei työttömyys laske kaikkien koettua elämänlaatua (Waters 2000; 
Tuomikoski & Kortteinen 1998b; Ervasti 2004). On siis tärkeää huolehtia siitä, ettei työttömyys 
käynnistä tai syvennä prosessia, jossa marginaaliset asemat kasautuvat. Työttömyyden ei tulisi 
tarkoittaa muiden sosiaalisten ja yhteiskunnallisten siteiden katkeamista.  Perheen, työn tai opis-
kelujen lisäksi merkityksellinen elämän areena on vapaa-aika, jolloin luodaan kaverisuhteita ja 
harrastetaan (Suurpää toim. 2009, 14). Liikuntaharrastukset ovat yksi mahdollinen side yksilön, 
yhteisöjen ja yhteiskunnan välillä. Vuoden 2012 Nuorisobarometri (Myllyniemi 2012, 97–105) 
osoittaa, että mitä useammin nuori harrastaa kuntoliikuntaa, sitä tyytyväisempi hän on vapaa-
aikaansa, ihmissuhteisiinsa ja elämäänsä yleensä. 

Nuorilta itseltään kysyttäessä syrjäytymisen merkittävimmäksi syyksi nostetaan kavereiden 
puute ja ryhmään kuulumattomuus. Maritta Törrösen ja Riitta Vornasen (2002) haastattelemat 
7.- ja 9.-luokkalaiset kuopiolaisnuoret määrittelivät syrjäytymisen ennen kaikkea yksinäisyydeksi, 
syrjään joutumiseksi vertaisryhmistä, kavereista tai kouluyhteisöstä. Syrjäytyminen nähtiin syr-
jäyttämisenä, ei niinkään omana syynä. (Mt., 38.) Myös Nuorisobarometrin (Myllyniemi 2009, 
126) 15–29-vuotiaat nuoret uskoivat ystävien puutteen olevan ensisijainen syy syrjäytymiselle. 
Seuraavaksi yleisimmät selitykset syrjäytymiselle olivat huonoon seuraan joutuminen ja päihteet. 
Vasta neljäntenä selityksenä tuli työpaikan puute. Nuorista 67 prosenttia arvioi työttömyyden 
olevan ainakin jonkin verran syrjäytymisen syy. Syiden järjestys voi johtua osittain vastaajien nuo-
resta iästä, jonka vuoksi vastaajilla ei ole ollut vielä kokemuksia työelämästä tai sen ulko puolelle 
jäämisestä. Lähes yhtä suurelta osin nuoret näkivät syrjäytymisen olevan seurausta omasta halusta, 
laiskuudesta tai välinpitämättömyydestä, mikä on jossain määrin ristiriidassa Törrösen ja Vornasen 
(mt.) tekemien haastattelujen kanssa. Nuorisobarometriin vastanneista noin puolet arvioi myös 
harrastusten puutteen syyksi syrjäytymiselle (Myllyniemi 2009, 126).

1.2 Työttömyyden ja liikunnan vaikutukset hyvinvointiin 

Seuraavaksi tarkastellaan lyhyesti työttömyyden yhteyksiä sellaisiin huono-osaisuuden osa-alueisiin, 
joihin liikunnalla ja urheilulla on havaittu olevan ehkäiseviä vaikutuksia. 

Terveys ja terveyskäyttäytyminen työttömänä

Työttömäksi jäämisellä ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyydellä on todettu olevan monen-
laisia kielteisiä vaikutuksia terveyteen. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut systemaattisen  
kirjallisuuskatsauksen (Heponiemi ym. 2008), jossa käydään läpi vuoden 1995 jälkeen julkaistuja 
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kotimaisia ja ulkomaisia tutkimuksia työttömyyden ja terveyden välisistä yhteyksistä. Katsauksen 
mukaan työttömyyden ja terveysongelmien yhteys on kiistaton. Työttömät ovat useissa tutkimuk-
sissa arvioineet fyysisen terveytensä muita huonommaksi ja ilmoittavat useammin pitkäaikais-
sairauksista. Pitkäaikaisseurantatutkimuksissa on todettu muun muassa sydän- ja verisuonitautien 
ja hengityselinsairauksien lisääntymistä sekä aivohalvausriskin kasvua. Työttömyyden yhteyttä 
joihinkin tiettyihin sairauksiin on kuitenkin vaikea todentaa, sillä kielteisten terveysvaikutusten 
kirjo näyttäisi olevan laaja. (Mt., 11–16.) 

Fyysisten sairauksien lisäksi työttömyyskokemukset näkyvät mielenterveyden häiriöinä 
kuten masennuksena ja ahdistuneisuutena. Tutkimusten mukaan työttömät ovat tunteneet 
muita useammin itsensä arvottomiksi ja onnettomiksi sekä menettäneet luottamusta itseensä.  
He suhtautuvat tulevaisuuteen muita pessimistisemmin ja kokevat stressiä perheensä pärjäämisestä. 
(Kontula 1993.) Jani Erola (2004) on todentanut tilastollisen yhteyden työttömyyden ja omasta 
elämästä koetun epävarmuuden välille. Henkilökohtaisen elämän epävarmuuden lisäksi nuoret 
työttömät kokevat muita suurempina erilaisia epätodennäköisiä riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi 
liikenneonnettomuuksiin, iltaisin ulkona liikkumiseen ja ventovieraiden kanssa puhumiseen (mt.).  
On myös huomattu, että luottamus muihin ihmisiin heikentyy työttömyyden myötä.  Sosiaalisella 
luottamuksella taas on yhteys sekä somaattiseen että psyykkiseen sairastavuuteen. (Kortteinen 
& Tuomikoski 1998a, 56.) Työttömien fyysiset ja psyykkiset ongelmat näkyvät viime kädessä 
lisääntyneenä kuolleisuutena ja kasvaneena itsemurhariskinä (Heponiemi ym. 2008). 

Monissa tutkimusasetelmissa on hankalaa todeta vaikutuksen suuntaa eli heikentääkö työt-
tömyys terveyttä vai altistaako huono terveys työttömäksi jäämiselle. On olemassa näyttöä siitä, 
että sairaat jäävät terveitä helpommin työttömiksi ja työllistyvät näitä huonommin. (Heponiemi 
ym. 2008, 15, 17; Leino-Arjas ym. 1999.) Matti Kortteisen ja Hannu Tuomikosken (1998a) 
työttömyyttä käsittelevässä tutkimuksessa on käytetty seuranta-aineistoa vuodesta 1987 vuoden 
1995 loppuun. Aineisto osoittaa, että yhteys työttömyyden ja sairastavuuden välillä ei yksin selity 
sillä, että työttömiksi valikoituisi sairaita. Myös työttömyys selittää sairastavuutta. Työttömillä 
somaattiset sairaudet ja henkinen pahoinvointi ovat yleisempiä ja kuolleisuuden riski suurempi kuin 
työllisillä. Lisäksi nämä kasvavat työttömyyden pitkittyessä. (Mt., 45–53.) Muissakin määrällisissä 
seurantatutkimuksissa on onnistuttu todentamaan kausaalisuus työttömyyden ja terveysriskien 
välillä (Heponiemi ym. 2008).

Työttömäksi jäämisellä on vaikutuksia myös ihmisten terveyskäyttäytymiseen, mutta yhteys 
ei näytä tutkimusten valossa yhtä suoraviivaiselta kuin vaikutukset terveyteen. Vaikutukset vaih-
televat muun muassa iän, sukupuolen ja työttömyyden keston mukaan. Kansanterveyslaitoksen 
tutkimuksessa Lama ja terveys (Luoto ym. 1999) seurattiin työttömien ja työllisten terveys-
käyttäytymistä vuosina 1989–1997. Aineisto koostuu vuosina 1989 ja 1990 tehdystä aikuisväestön 
terveyskäyttäytyminen -kyselystä, joka toistettiin samoille tutkittaville vuonna 1997. Tupakointi 
oli ajanjakson aikana vähentynyt sekä työllisillä että työttömillä mutta jälkimmäisillä vähemmän. 
Sekä työttömien miesten että naisten painoindeksi oli korkeampi kuin työllisillä. Työttömät naiset 
olivat työllisiä useammin muuttaneet ruokailutottumuksiaan epäterveellisemmiksi. Sen sijaan mies-
ten ruokailutottumuksissa tapahtuneissa muutoksissa ei havaittu eroa työllisyystilanteen suhteen.

Työttömyyden myötä lisääntyvän vapaa-ajan ja joutilaisuuden on ajateltu näkyvän erityisesti 
alkoholin käytön lisääntymisenä (mm. Siurala 1981). Tutkimustulokset eivät kuitenkaan tue käsi-
tystä kuin osin. Lama ja terveys -tutkimuksessa työllisten ja työttömien välillä ei ollut eroa alkoholin 
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kulutuksen muutoksissa seurantajaksolla 1989–1997. Vaikka työttömät olivat lisänneet kulutusta, 
olivat työssäkäyvät lisänneet alkoholin juomista enemmän kuin työttömät. Pitkäaikaistyöttömät 
kuluttivat kuitenkin alkoholia enemmän kuin lyhytaikaistyöttömät. (Luoto ym. 1999.) Tulos on 
ristiriidassa Osmo Kontulan kyselytutkimuksen kanssa, johon vuonna 1992 vastanneet työttömät 
kertoivat selvästi muita useammin vähentäneensä alkoholijuomien nauttimista (Kontula 1993). 
Samoin Päivi Leino-Arjaksen (1999) tutkimusryhmineen julkaisemassa tutkimuksessa todetaan 
40–59-vuotiaiden rakennusmiesten vähentäneen alkoholin kulutusta työttömyyden aikana. Myös 
vuosien 1979 ja 1980 vaihteessa kerätty aineisto 15–24-vuotiaista suomalaisnuorista osoitti, että 
työttömät nuoret käyttävät alkoholia huomattavasti harvemmin kuin muut samanikäiset nuoret 
(Siurala 1982, 144–147.)

On huomattava, että työttömyyden vaikutukset mielenterveyteen ja terveyskäyttäytymiseen 
ovat kytköksissä ajan henkeen ja yhteiskunnan rakenteisiin. Esimerkiksi sosiaaliturvan riittävyys 
voi vaikuttaa siihen, kuinka vakavana uhkana tilapäinen tai pitkittynytkin työttömyys nähdään 
omalle elämälle. Samoin työttömyyden yleisyys lähipiirissä ja julkinen puhe, jossa työttömyysilmiötä 
määritellään, vaikuttavat todennäköisesti siihen, kuinka leimaavana oma työttömyys koetaan. Siksi 
myös tutkimustulokset työttömyyden ja terveyden yhteydestä voivat osin vanhentua. (Parvikko 
1981; myös Rostila 1980, 192; Sell 2007, 7.)

Kärjistetysti voidaan todeta, että siinä missä työttömyys lisää kuolleisuutta, liikunta puolestaan 
vähentää sitä. Liikunnan myönteiset vaikutukset terveyden fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin 
ulottuvuuksiin ovat laajalti tunnustettuja (Vuori 2007; Kantomaa 2010). Vähäiseen liikkumiseen 
ja huonoon verenkierto- ja hengityselimistön kuntoon liittyy lukuisia sairauksia, kuten paksu-
suolensyöpä, rintasyöpä, tyypin 2 diabetes, sepelvaltimotauti ja verenkiertohäiriöt. Näiden lisäksi 
liikkuminen ehkäisee riskiä alaselän oireiluun, luuston ja tasapainon heikkouteen sekä iäkkäiden 
kohdalla fyysisen toimintakyvyn rappeutumiseen. Myös ihmisen immuunijärjestelmä vahvistuu 
ainakin hetkellisesti kohtuullisesti kuormittavasta liikunnasta. Ei siis ole yllätys, että väestötutki-
musten mukaan liikunta vähentää kuolleisuutta. (Fogelholm ym. 2007, 22.) Myös koettu terveys 
on yhteydessä liikunnan määrään (Myllyniemi 2012). 

Lasse Siuralan (1981) tekemistä 400 työttömän nuoren haastatteluista selvisi, että aktiivisesti 
harrastavat nuoret käyttivät vähemmän alkoholia kuin ne nuoret työttömät, joilla ei ollut harrastuk-
sia. Siurala tulkitsee, että harrastaminen suojaa työttömyyden ja sen myötä ajankäytön ongelman 
tuomilta välittömiltä haittavaikutuksilta. Useissa tutkimuksissa mielekkääksi koetun vapaa-ajan 
ja harrastamisen on todettu olevan yhteydessä työttömien parempaan psyykkiseen hyvinvointiin 
(Winefield ym. 1992; Waters & Moore 2002). Kaikki tutkimukset eivät kuitenkaan vahvista 
tulosta harrastamisen suojaavista vaikutuksista; Jani Erolan (2004) tutkimuksessa sosiaalisten 
suhteiden ja harrastusten määrällä ei ollut yhteyttä siihen, kuinka raskaaksi työttömyys koettiin 
nuorten työttömien keskuudessa, vaikka yhteys löytyikin vanhemmissa ikäryhmissä. 

sosiaalinen hyvinvointi työttömänä

Työttömyys voi vaikuttaa sosiaalisten suhteiden laatuun ja määrään. Tuomikosken ja Kortteisen 
(1998a) tutkimukseen haastatelluista moni kertoi alkaneensa vältellä sosiaalisia tilanteita työttö-
mäksi jäätyään. He olivat kokeneet työttömyyden nöyryyttäväksi ja itsensä tämän vuoksi huonoksi 
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tai kelpaamattomaksi. Monet alkoivat vältellä tilanteita, joissa olisivat joutuneet selittelemään 
työttömyyttä vanhoille tutuilleen. Lisäksi kulutukseen käytettävissä olevien varojen vähentyminen 
oli saanut osan pidättäytymään ystävien tapaamisesta tilanteissa, jotka edellyttävät rahaa. Tällaisia 
olivat esimerkiksi kahviloissa tai illanvietoissa käyminen. Mistään itsestään selvästä eristäytymis-
prosessista ei kuitenkaan voida puhua, sillä toiset olivat työttömiksi jäätyään nauttineet perheen ja 
lasten kanssa käytetystä ajasta. Osa oli aktivoitunut sosiaalisesti uudella tavalla lähtemällä mukaan 
vapaaehtoistyöhön tai erilaisiin talkootöihin. He olivat löytäneet muiden auttamisesta sisältöä ja 
mieltä elämälleen. Minna Suutarin (2001) haastattelemien nuorten työttömien elämässä työttö-
myys toi hyvässä mielessä lisää aikaa kaverisuhteille. Työttömyyden tuoma elämänmuutos voi siis 
saada yhtä lailla sosiaalisen eristäytymisen kuin aktivoitumisenkin muotoja.

Stakesin vuonna 2006 kerätty Hyvinvointi ja palvelut -kysely tarjoaa tilastollisen näkö-
kulman sosiaalisen elämän laatuun työttömyyden aikana. Kyselyssä selvitettiin subjektiivista 
yksinäisyyden kokemusta. Tulosten mukaan työttömät kokevat itsensä yksinäisiksi työllisiä ja 
opiskelijoita useammin. (Moisio & Rämö 2007.) Yksinäisyys ja ystävien puute on nähty yhdeksi 
marginalisaation muodoksi ja siten osaksi kasautuvaa syrjäytymisprosessia (Järvinen & Jahnu-
kainen 2001). Ystävät ja kaverit ovat työmarkkinoiden ulkopuolella elävien nuorten elämässä 
merkittävä yhteisöllinen ja yhteiskuntaan kiinnittävä sidos. Samalla sosiaaliset verkostot ovat 
välttämättömiä arjessa selviytymiselle. (Suutari 2001.)

Ystävät ja kaverit ovat yksi tärkeimmistä asioista, joiden ympärille nuorten vapaa-aika rakentuu 
(Aaltonen ym. 2011). Ystävät ja ihmissuhteet ovatkin yhteydessä yleiseen tyytyväisyyteen omasta 
elämästä. Nuorten elinolot -tutkimuksen mukaan (Myllyniemi 2008, 72–73) ne lisäävät nuorten 
tyytyväisyyttä elämäänsä enemmän kuin sen hetkinen taloudellinen tilanne, työ, koulutus tai 
vapaa-aika. Ihmissuhteiden tärkeys näkyy myös vuoden 2013 Nuorisobarometrissa, jossa nuorilta 
on kysytty erilaisten asioiden tärkeyttä. He vastaavat rakkauden ja ihmissuhteiden olevan tärkeäm-
piä kuin esimerkiksi työ, vapaa-aika tai taloudellinen hyvinvointi. Ihmissuhteita tärkeämmäksi 
nähdään vain oma terveys. (Myllyniemi & Berg 2013, 59–60.)

Tarkasteltaessa lasten ja nuorten liikuntamotiiveja sosiaalisuus näyttäytyy yhtenä tärkeimmistä 
syistä liikkumiselle. Yhdessä tekeminen ja ystävien kanssa vietetty aika ovat nuorille olennainen 
osa liikkumista. (Huisman 2004; Koski & Tähtinen 2005; Zacheus 2010.) Jo olemassa olevat 
ystävät ja ajan viettäminen heidän kanssaan tai toive uusien ystävien saamisesta ovat syitä aloittaa 
liikunnan harrastaminen (Saaranen-Kauppinen ym. 2011).  Liikunnan on myös nähty tarjoavan 
mahdollisuuksia sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Tällaisia taitoja ovat muun muassa ryhmä-
työtaidot, kyky käsitellä tunteita ja toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. (Syväoja ym. 
2012). Liikunnan parissa opitut sosiaaliset taidot hyödyttävät kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren  
kehittymistä ja elämää. 

Liikunnan tarjoamat sosiaaliset hyödyt korostuvat maahanmuuttajilla, joilla on myös vai-
keampaa työllistyä Suomen työmarkkinoille. Maahanmuuttajien alhaisempi työttömyys johtuu 
monista eri tekijöistä, kuten alhaisesta koulutustasosta ja työnantajien ennakkoluuloista, mutta 
myös kielitaidottomuudesta ja sosiaalisten verkostojen vähyydestä. (Alitolppa-Niitamo ym. 2005, 
40.) Vasta maahan muuttaneilla lapsilla ja nuorilla on usein vähän kantasuomalaisia kavereita, ja 
puutteellinen kielitaito voi haitata muihin ikätovereihin tutustumista. Liikuntaharrastuksia pide-
tään matalan kynnyksen harrastuksina juuri tällaisille lapsille. (Zacheus & Hakala 2010; Myrén 
2003, 103, 108.) Liikuntaharrastuksiin osallistumisen on todettu auttavan kielen oppimisessa, 
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sosiaalisten verkostojen luomisessa sekä siten maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumisessa 
laajemminkin (ks. Huhta 2013). Maahanmuuttajien liikuntamotiiveja kysyttäessä vastaavat he 
kantasuomalaisten tavoin, että yksi tärkeimmistä syistä liikkumiselle on ajan viettäminen ystävien 
kanssa ja uusien ystävien hankkiminen (Myrén 1999, 87; Zacheus ym. 2011, 67–68). 

1.3 Työttömyyden vaikutus ajankäyttöön ja liikuntaan

Työ jäsentää työllisten ajankäyttöä ja antaa arjelle raamit. Työttömäksi jääminen muuttaa tämän 
normatiivisen työhön ja vapaa-aikaan jakautuvan elämänrytmin.  Työelämän ulkopuolelle jäämisen 
ajatellaan passivoivan ihmisiä, minkä pelätään pahimmillaan johtavan apatiaan ja syrjäyttävän 
työttömät yhteiskunnasta (Ylikännö 2011, 34; Vähätalo 1983, 98). Tästä syystä työttömien 
ajankäyttöä on tutkittu useassa kotimaisessa tutkimuksessa.

Ensimmäinen työttömien ajankäyttöä käsittelevä tutkimushanke Suomessa toteutettiin 1970- 
ja 1980-lukujen vaihteessa nimellä Työtön ja yhteiskunta. Sitä varten kerättiin yli 800 vastaajan 
kyselyaineisto, johon haastateltiin 15–24-vuotiaita työttömiä nuoria. Kyselyllä selvitettiin sitä, 
miten nuorten elämäntavat ovat muuttuneet työttömyyden myötä. Tilastollisessa tarkastelussa 
arvioidaan, ovatko nuoret lisänneet, vähentäneet vai pitäneet ennallaan annettuja 14 vapaa-ajantoi-
mintoa työttömiksi jäätyään. Eri vapaa-ajanviettotapoihin käytetty aika oli enimmäkseen pysynyt 
ennallaan tai lisääntynyt. Vain pieni osa työttömistä oli vähentänyt kysyttyjä toimintoja. Eniten 
työttömyyden aikana olivat lisääntyneet passiivinen joutenolo ja television katselu, mutta myös 
lukeminen, askartelu, kodinhoito ja pihatyöt. Nuoret olivat lisänneet myös erilaisten käsitöiden 
tekemistä, kuntoilua ja ulkoilua, tuttavien luona kyläilyä sekä kirjastossa käymistä. Kuntoilua ja 
liikuntaa oli lisännyt reilu kolmannes ja vähentänyt joka kymmenes. Suurin osa oli liikkunut kuten 
ennen työttömyyttäkin. Sosiaalisten harrastusten osalta oli tapahtunut enemmän lisääntymistä 
kuin vähentymistä. Eniten nuoret olivat vähentäneet baareissa ja ravintoloissa istuskelua (18 %) ja 
diskoissa tai tansseissa käymistä (21 %). Tämän voi olettaa liittyvän työttömien kykyyn panostaa 
rahallisesti vapaa-aikaansa. (Siurala 1982.)

Työtön ja yhteiskunta -tutkimushankkeessa tutkittiin ajankäyttöä nuorten lisäksi koko työ-
ikäisen väestön kohdalla. Kiinnostavaa näissä tilastollisissa tarkasteluissa oli se, ettei työttömyyden 
keston havaittu vaikuttavan ajankäytön aktiivisuuteen. (Vähätalo 1983, 104.) Työttömyyden 
pitkittymisen ja passivoitumisen yhteys näkyy toisaalta Jani Erolan (2004, 148) tutkimuksessa, 
jossa työttömyyskuukausien kasaantuessa työttömien sosiaaliset suhteet ja harrastaminen vähenivät. 

Lama ja terveys -tutkimuksessa (Luoto 1999) seurattiin työttömien ja työllisten harrastaman 
liikunnan määrän muutosta vuosina 1989–1997. Vuonna 1989 työttömät liikkuivat keskimäärin 
työllisiä vähemmän, mutta vuonna 1997 eroa ei enää ollut. Työttömyyskokemus oli kuitenkin 
vaikuttanut eri tavoin vähän ja paljon liikkuneisiin. Paljon liikkuneet työttömät miehet olivat 
vähentäneet liikuntaa työllisiä enemmän. Työllisten ja työttömien naisten välillä ei ollut eroa. 
Samalla vähän liikkuneet työttömät miehet ja naiset olivat lisänneet liikkumistaan työllisiä 
enemmän. Pitkäaikaistyöttömät miehet olivat vähentäneet liikuntamääriään enemmän kuin 
lyhytaikaistyöttömät miehet. Naisilla ero oli yllättäen päinvastainen.



”PITÄÄ PÄÄN kAsAssA TYÖTTÖMYYsAIkANA”        15

Minna Virtanen (2006) tarkasteli nuorten työttömien aktiivisuutta hyödyntämällä Tilasto-
keskuksen ajankäyttöaineistoja, jotka kerättiin vuosina 1988 ja 2000. Tiedot perustuvat  
18–25-vuotiaiden nuorten pitämiin päiväkirjoihin omasta ajankäytöstään. Ajankäytön muodot 
on jaettu kolmeen ryhmään: (1) passiivisiin toimintoihin, (2) ilmaisiin tai lähes ilmaisiin aktii-
visiin toimintoihin ja (3) taloudellista panostusta vaativiin aktiivisiin toimintoihin. Passiivisiksi 
toiminnoiksi laskettiin nukkuminen, passiivinen oleilu ja television katselu. Ilmaisia tai lähes 
ilmaisia toimintoja olivat muun muassa liikunta, lukeminen ja sosiaalinen kanssakäyminen, kun 
taas taloudellista panostusta vaativat toiminnot liittyivät maksullisiin kulttuuritilaisuuksiin tai 
ravintoloissa ja kahviloissa seurusteluun. 

Tulosten mukaan työttömät nuoret olivat vielä 1980-luvun lopussa aktiivisempia kuin työlliset 
ja opiskelijat. Kymmenessä vuodessa heidän ajankäytöstään oli kuitenkin tullut työllisten ja opis-
kelijoiden ajankäyttöä passiivisempaa. Tällainen johtopäätös työttömien nuorten passiivisuudesta 
(suhteessa muihin nuoriin) voidaan kuitenkin tehdä vain, jos otetaan huomioon erot vapaa-ajan 
määrässä ja lasketaan aktiiviset toiminnot suhteessa siihen. (Virtanen 2006.)

Kun vapaa-ajan määrää ei oteta huomioon, nähdään, että erityisesti työttömien television 
katsominen oli lisääntynyt kymmenessä vuodessa, mikä tosin koskee myös työllisiä ja opiskelijoita. 
Samalla työttömien lukuharrastukset ja muut harrastukset olivat vähentyneet niin, että vuonna 2000 
he käyttivät niihin yhtä paljon aikaa kuin muut nuoret. Työttömät olivat eri tarkasteluajankohtina 
käyttäneet saman verran aikaa sosiaaliseen kanssakäymiseen maksuttomissa tiloissa, kuten omassa 
tai ystävien kodeissa, mutta kahviloissa ja ravintoloissa tapailu oli 2000-luvulle tultaessa vähentynyt. 
Työttömät olivat myös 1980-luvun lopulta vähentäneet erilaisissa kulttuuri- ja huvitilaisuuksissa 
käymistä. Toimeentulon niukkuus olikin yhteydessä ajankäytön passiivisuuteen. (Virtanen 2006.)

Ajankäyttötilastot antavat passivoitumispuheen vastaista tietoa liikunnan harrastami-
sesta. Työttömien nuorten liikuntaan käyttämä aika erottui sekä 1980-luvun lopulla että 
vuosituhannen vaihteessa selvästi työllisistä ja opiskelijoista. Vuonna 2000 työttömät käyt-
tivät päivittäiseen liikkumiseen keskimäärin tunnin, kun työlliset käyttivät 35 minuuttia ja 
opiskelijat 37 minuuttia. Määrät eivät olleet juuri muuttuneet kymmenessä vuodessa. (Virtanen 
2006.) Samoin kuin Työtön ja yhteiskunta -tutkimuksessa Virtasen (2006) tulosten mukaan 
työttömyyden kestolla ei ollut vaikutusta ajankäyttöön.

Tilastokeskuksen ajankäyttöaineistoa on kerätty ja käytetty myös kymmenen vuotta Virtasen 
(2006) tutkimuksen jälkeen. Tässä jälkimmäisessä raportissa (Pääkkönen 2012) ei kuitenkaan 
tarkasteltu nuoria ikäryhmiä erikseen. Vuosien 2009 ja 2010 aineiston mukaan työttömät liikkuvat 
päivittäin parikymmentä minuuttia työllisiä enemmän. Työttömät käyttävät myös työllisiä enem-
män aikaa tuttavien kanssa seurusteluun niin puhelimessa, kahviloissa kuin ravintoloissakin. Lisäksi 
he harrastavat työllisiin verrattuna enemmän sienestystä, marjastusta, kalastusta ja käsitöitä sekä 
käyttävät enemmän aikaa kotitöihin. Pitkäaikaistyöttömät käyttävät muita työttömiä enemmän 
aikaa kotitöihin, liikuntaan, ulkoiluun, tuttavien kanssa seurusteluun sekä muihin harrastuksiin. 

Edellä esitellyt tilastotutkimukset työttömien ajankäytöstä eivät anna vahvistusta peloille 
työttömien tai edes pitkäaikaistyöttömien passivoitumisesta. Työttömät harrastavat monenlaisia 
aktiviteetteja, liikkuvat ja käyttävät aikaansa sosiaaliseen kanssakäymiseen keskimäärin työllisiä 
enemmän. Aktiivisten toimintojen vähentyminen ja elintapojen huonontuminen työttömyyden 
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aikana näyttää koskevan pientä joukkoa. Tyypillisempää on, että aktiivisuus joko pysyy ennallaan 
tai lisääntyy. Työttömyys ja erityisesti pätkätyöttömyys ovat muuttuneet tavanomaiseksi osaksi 
monien alojen todellisuutta. Tällöin työttömyyteen osataan valmistautua ja merkityksiä ja elämän 
sisältöä pyritään tavoittamaan myös työttömistä kausista. Joillekin työttömyys voi näyttäytyä 
jopa väliaikaisena valintana tehdä ja harrastaa mielekkäiksi koettuja asioita. (Sell 2007.) Edellä 
kuvatuista ajankäyttötilastoista voi päätellä yleistä passivoitumista vain suhteuttamalla aktiivisesti 
käytetty aika vapaa-aikaan, jota työttömillä luonnollisesti on paljon. Tällöin tarkastellaan pas-
siivisiksi määriteltyjä toimintamuotoja, kuten television katsomista tai joutenoloa. Myös näille 
ajanviettotavoille on työttömänä enemmän aikaa. Kysymys ajankäytön ongelmasta voikin olla osin 
subjektiivinen kokemus siitä, ettei aika kulu tai ettei voi olla muille tarpeellinen (Vähätalo 1983, 
101–103; Lähteenmaa 2011). Työttömänä oleminen saattaa myös aiheuttaa tunteen siitä, että 
elää eri tahtiin muun yhteiskunnan kanssa eikä täytä protestanttisen työetiikan normeja (Weber 
1980 [1905]). Kaikille työttömille tämä kokemus ei välttämättä ole ahdistava. 

Samalla kun työttömien erilaiset aktiiviset toimintamuodot näyttävät olevan vähintään samalla 
tasolla työllisten ja opiskelijoiden kanssa, tutkimukset kuitenkin osoittavat, että työttömyyden 
myötä vähenee rahaa edellyttävä toiminta. On mahdollista, että työttömien nuorten liikunta-
aktiivisuuden kasvaessa tai pysyessä ennallaan liikunnan muodot, sisältö ja luonne saattavat 
muuttua. Esimerkiksi viime vuosina rajusti kasvaneet harrastusmaksut (Puronaho 2014) voivat 
johtaa siihen, että työttömät lisäävät omaehtoista liikuntaa järjestetyn toiminnan sijaan. Liikunnan 
laadussa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia ei tulisi vähätellä, sillä niillä voi olla suuri merkitys 
esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ylläpitämiselle. Siirtyminen kaveriporukan jalkapalloharrastuk-
sesta yksin lenkkipolulle voi merkittävästi vähentää liikunnan mielekkyyttä.

1.4 suomalaisten nuorten liikkuminen

Suomalaislasten ja -nuorten fyysisestä kunnosta ja ylipainosta ollaan huolissaan. Samaan aikaan, kun 
liikuntaseuroihin osallistuminen on lisääntynyt (mm. Laakso ym. 2008; Palomäki & Heikinaro-
Johansson 2011, 55), on todettu suuren osan lapsista ja nuorista liikkuvan terveytensä kannalta 
liian vähän (mm. Luopa ym. 2010). Liikkumisen ja liikunnan paikka suomalaisten elämässä on 
muuttunut voimakkaasti sotien jälkeisistä vuosikymmenistä näihin päiviin. Elinolojen muutokset 
ovat vähitellen syrjäyttäneet fyysisen pakkoaktiivisuuden toimeentulon edellytyksenä. Liikku-
misen välttämättömyyttä ovat vähentäneet erityisesti kaupungistuminen, autoistuminen ja työn 
teknistyminen. Liikunnasta on tullut pitkälti muusta elämästä erillistä vapaaehtoista toimintaa, 
jota harrastetaan tavallisesti organisoidusti urheiluseuroissa. Lasten liikkuminen edellyttääkin van-
hemmilta tietoista aktiivisuutta, yhdessä liikkumista ja rahallista panostusta. Pakkoaktiivisuuden 
vähentymisen lisäksi televisio, tietokonepelit ja Internet ovat tulleet osaksi vapaa-aikaa ja lisänneet 
istumisen osuutta päivässä. (Salasuo & Ojajärvi 2013.) Liikkumisen erkaantuminen muista elämän 
osa-alueista on mahdollistanut myös liikuntakäyttäytymisen polarisaation.

Nuorten terveystapatutkimuksessa liikkumista on kartoitettu tarkemmin 1970-luvulta aina 
vuoteen 2007. Tutkimuksen mukaan 12-, 14-, 16- ja 18-vuotiaiden organisoituun liikuntaan 
osallistumisen useus oli lisääntynyt 1977–1989 ja edelleen vuosina 1991–2007. (Laakso ym. 
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2008.) Vasta aivan 2000-luvun lopulla näytti siltä, että tyttöjen seuraliikunta-aktiivisuus on 
tasaantunut ja poikien kääntynyt hienoiseen laskuun. Vuoden 2009 kyselyssä 12–18-vuotiaista 
tytöistä 44 ja pojista 47 prosenttia ilmoitti liikkuvansa urheiluseuroissa ainakin kerran viikossa. 
(Husu ym. 2011.) Hieman alempiin lukuihin (43 % sukupuolet yhdessä) päästään saman vuo-
den Kansallisessa liikuntatutkimuksessa, jossa tutkittavat ovat 3–18-vuotiaita. Toisaalta Kansal-
lisen liikuntatutkimuksen mukaan urheiluseuroissa harrastaminen on kasvanut vuodesta 1997 
aina vuoteen 2010. Kasvun on täytynyt siis tapahtua alle 12-vuotiaiden joukossa. (Kansallinen 
liikuntatutkimus 2009–2010, 13.) Vertailua vaikeuttaa kuitenkin se, että Kansallisessa liikunta-
tutkimuksessa ei määritellä seuraharrastamisen säännöllisyyttä. Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa 
ikähaitari on terveystapatutkimusta ja Kansallista liikuntatutkimusta laajempi. Vuoden 2013 kyselyn 
mukaan urheiluseuroissa harrastaa vähintään kerran viikossa noin kolmannes 7–29-vuotiaista. 
20–29-vuotiaiden joukossa vähintään kuukausittain seurassa harrastavia oli reilu 20 prosenttia.  
(Myllyniemi & Berg 2013, 70, 71.) 

Nuorten terveystapatutkimuksen tilastot osoittavat, että omaehtoisen liikunnan harrastamisen 
useus oli pysynyt 30 vuoden aikana kutakuinkin samana. Tutkimuksen mukaan 12–18-vuotiaista 
85 prosenttia liikkui omatoimisesti ainakin kerran viikossa. Nuoret näyttävät siis liikkuvan huo-
mattavasti yleisemmin omatoimisesti kuin seuroissa. (Husu ym. 2011.) Samaan tulokseen oma-
toimisen ja seuraliikkumisen suhteesta päästään vuoden 2013 Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa ja 
vuoden 2010 Kansallisessa liikuntatutkimuksessa. Jälkimmäisen kyselytuloksissa on melko paljon 
poukkoilua vuosien 1997 ja 2010 välillä, mutta tendenssi näyttää, että omatoiminen liikunta on 
aavistuksen verran lisääntynyt nuorten keskuudessa (Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010, 
13). Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen seurantatieto vuosilta 1987–2000 vahvistaa käsitystä 
siitä, että nuorten (tässä 10–24-vuotiaiden) liikunta-aktiivisuus on hieman lisääntynyt minuuteissa 
laskettaessa (Berg 2006). Valitettavasti seurantatieto loppuu vuoteen 2000.

Nuorten liikunta-aktiivisuuden määrää on pyritty kartoittamaan muun muassa kysymyksellä 
”Kuinka monena päivänä viikossa harrastat liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan niin, että 
ainakin lievästi hengästyt ja hikoilet?”. Nuorten vapaa-aikatutkimus (Myllyniemi & Berg 2013, 
61–62) saa tällaisella kysymyksellä tulokseksi, että viitenä tai useampana päivänä viikossa liikkuu 
15–24-vuotiaista 18 prosenttia ja 25–29-vuotiaista 17 prosenttia. Viikossa 3–4 kertaa liikkuu 
15–24-vuotiaista reilu kolmannes. Enintään kaksi kertaa viikossa liikkuvia on mainitussa ikä-
ryhmässä 28 prosenttia. 

Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan fyysisesti passiiviksi määriteltyjen nuorten, jotka 
liikkuvat korkeintaan kerran viikossa, määrä on pysynyt samana tai hieman pienentynyt. Vuonna 
2007 heidän osuutensa nuorista oli reilu kymmenes. Samalla fyysisesti aktiivisten nuorten (jotka 
liikkuvat vähintään kuusi kertaa viikossa) määrä on kasvanut. Vuonna 2007 aktiivisia poikia oli 
21 prosenttia ja tyttöjä 12 prosenttia. (Laakso ym. 2008.) Myös WHO:n kuuden maan vertailu-
tutkimuksessa todettiin paljon liikkuvien suomalaisnuorten osuuden kasvaneen aikavälillä 
1985–2002 (Samdal ym. 2006). 

Vaikka liikunta-aktiivisuuden kehitys näyttäisi pääosin myönteiseltä, ollaan siis huolissaan 
siitä, että suuri osa suomalaisnuorista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Huoli lasten 
ja nuorten liikunnasta ja siten heidän terveydestään osuu ajallisesti yksiin niin kutsutun 
”healthism”-ilmiön eli ”terveilyn” kanssa. Terveilyllä tarkoitetaan uudenlaista terveystietoisuutta, 
joka konkretisoituu voimakkaana panostuksena omaan kehoon ja terveyteen. Näin terveily 
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kytkeytyy ajan identiteetti- ja elämänpolitiikkaan. Terveilypuhe korostaa ihmisen velvollisuutta 
pitää huolta omasta terveydestään ja elintapojen tietoista tarkkailua. Ilmiö näkyy muun muassa 
terveyteen liittyvän kulutuksen ja mainonnan kasvuna, terveyteen keskittyvien medioiden suosiona 
sekä poliittisena kiinnostuksena ja toimina. (Crawford 1980.) Ilmiö tunnistettiin jo 1970-luvun 
Yhdysvalloissa, mutta se on vahvasti läsnä myös 2000-luvun Suomessa. (Puuronen 2006, 7–8; 
Hoikkala 2009, 265–267.) Terveilyn voi nähdä vastareaktiona fyysisen pakkoaktiivisuuden 
purkautumiselle ja pelolle ruumiin rappeutumisesta. Samalla kun liikunta eriytyy arkipäiväisistä 
töistä, se palaa kiertotietä takaisin osaksi elämää eräänlaisena sportisointina (sportisoinnista mm. 
Grupe 1991, 140–141; Koski 2004, 194). On hyvä pitää mielessä, että lasten ja nuorten liikunta-
aktiivisuuteen liittyvä huoli voi olla osin terveilyn ja sportisoinnin siivittämää, mutta sille on 
olemassa myös faktaperustansa. 

Riittävää liikuntaa on sekä vaikea määritellä että hankalaa mitata.  Fogelholm (2007) kol-
legoineen vertaili kuutta tutkimusta, joissa oli selvitetty 14-vuotiaiden suomalaisten liikunnan 
riittävyyttä. Erilaisten määritelmien vuoksi riittävästi liikkuvien poikien osuus vaihteli 59 pro-
sentista 27 prosenttiin. Samoin erittäin vähän liikkuvien tyttöjen osuus vaihteli 41 prosentista 
16 prosenttiin. (Mt.) Suomessa on päädytty suosittelemaan 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille 
vähintään 1–2 tunnin monipuolista liikuntaa päivittäin (Nuori Suomi 2008). Tätä vanhempien 
nuorten ja aikuisten liikuntasuositus perustuu USA:n terveysministeriön ja WHO:n suosituksiin, 
joiden mukaan yli 18-vuotiaiden tulisi liikkua vähintään 2,5 tuntia reippaasti tai 1,25 tuntia 
rasittavasti viikossa. Lisäksi lihaskuntoa pitäisi harjoittaa kahdesti viikossa. (Husu ym. 2011.)

Kouluterveyskyselyn mukaan liian vähän liikuntaa harrastavien nuorten määrä on hie-
man vähentynyt vuosituhannen vaihteesta. Silti liian vähän liikkuvia oli noin puolet 8.- ja 
9.-luokkalaisista ja lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista. Kouluterveyskyse-
lyssä riittäväksi liikunnaksi laskettiin vähintään neljä kertaa viikossa urheilua tai liikuntaa 
vähintään puoli tuntia kerrallaan tai vähemmän kuin kaksi tuntia viikossa hengästyttävää tai 
hikoiluttavaa liikuntaa. (Luopa ym. 2010, 13.)

Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimuksessa vuodelta 2009 tar-
kasteltiin 15–24-vuotiaiden nuorten liikunnan riittävyyttä erittelemällä kestävyyskunnon määrän 
lisäksi myös lihaskuntoa ja liikehallintaa parantavan liikunnan vähimmäismäärän. Kävi ilmi, 
että 15–24-vuotiaat nuoret toteuttavat liikuntasuositukset selvästi paremmin kuin vanhemmat 
ikäluokat. (Helakorpi ym. 2009.) Vuoden 2011 tutkimuksessa taas kysyttiin liikuntamääriä vii-
kossa. Tässä vertailussa 15–24-vuotiaat pojat pärjäsivät selvästi vanhemmille ikäryhmille, mutta 
samanikäiset tytöt liikkuivat ensinnäkin poikia vähemmän ja kutakuinkin saman verran kuin 
vanhemmat naiset. (Helakorpi ym. 2011, 19.)

Huoleen liikunnan riittämättömyydestä vaikuttavat myös varusmiehille tehnyt kunnon mit-
taukset, jotka kertovat nuorten kestävyyskunnon ja lihaskunnon heikkenemisestä. Varusmiehet 
pärjäsivät 12 minuuttia kestävässä Cooperin juoksutestissä parhaiten vuonna 1978, minkä jälkeen 
tulokset ovat melko tasaisesti huonontuneet aina vuoteen 2002. Matka, jonka varusmiehet 12 
minuutin aikana juoksivat, oli lyhentynyt keskimäärin 10 prosenttia. Lihaskuntotestissä kiitet-
tävän tai hyvän tuloksen saaneiden määrä on samana aikana laskenut yli 20 prosenttia. (Santtila 
2003, 132–133.) Sekä kestävyyskunnon että kuntotestin tulokset ovat kuitenkin tasaantuneet 
2000-luvulla (Salasuo & Ojajärvi 2009).
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Yksi suurimpia huolen aiheuttajia on liikunnan dramaattinen vähentyminen murrosiässä. 
Ilmiö on tuttu jo 1990-luvun alusta, ja se koskee yhtä lailla sekä tyttöjä että poikia. (Telama & 
Yang 1999; Berg 2006, 148, 150–151; Laakso ym. 2008; Husu 2011, 23.) WHO:n koululais-
tutkimuksessa, jonka aineisto on kerätty vuosina 2005 ja 2006, vertailtiin 41 läntisen maan nuorten 
liikkumista. WHO:n määritelmä riittävälle liikunnalle on vähintään tunti joka päivä sellaista 
liikuntaa, joka nostaa sykettä ja saa hengästymään ainakin ajoittain. Muihin maihin verrattuna 
riittävästi liikkuvia suomalaislapsia oli 11-vuotiaina kolmanneksi eniten, 13-vuotiaina keskiverrosti 
ja 15-vuotiaina selvästi maiden keskiarvoa vähemmän. Riittävästi liikkuvia tyttöjä oli 12-vuotiaista 
reilu kolmannes, 13-vuotiaista kuudennes ja 15-vuotiaista enää yksi kymmenestä. Vastaavasti 
riittävästi liikkuvia poikia oli 12-vuotiaista puolet, 13-vuotiaista neljännes ja 15-vuotiaista enää 
kuudennes. (Currie ym. 2008.) Huomionarvoista on se, että yli kaksi kolmannesta nuorista 
kokee liikkuvansa tarpeeksi. Niistäkin, jotka liikkuvat epäsäännöllisesti, lähes kolmannes liikkuu 
mielestään riittävästi. (Myllyniemi & Berg 2013.)

Yhteiskunnallisesti kiinnostavaa on tarkastella ikäluokkien sisäisiä eroja liikunnan suhteen. 
Pertti Huotarin tutkimuksen (2012, 59–61) mukaan suomalaisten väliset erot sekä lihaskunnossa 
että kestävyyskunnossa ovat kasvaneet vuosina 1976–2001. Huonokuntoisten kunto oli huonon-
tunut ja hyväkuntoisten parantunut. Laakso kollegoineen (2008) puolestaan käytti 30 vuoden 
ajalta kerättyä kyselyaineistoa, jossa nuoret olivat itse arvioineet liikuntansa määrää. Tutkimuksen 
mukaan erittäin paljon liikkuvien määrä oli kasvanut, mutta hyvin vähän liikkuvien määrä oli 
pysynyt kutakuinkin ennallaan. Armeijan kestävyys- ja lihaskuntotestit eivät anna viitteitä nuorten 
miesten välisten erojen kasvusta (Santtila 2003, 133). 

Vaikka polarisaation syventymisestä on ristiriitaista näyttöä, on syytä huomata, mitä tekijöitä 
erojen taustalla on. Sukupuoli selittää liikunnan eroja erityisesti nuoremmissa ikäluokissa siten, 
että tytöt liikkuvat poikia vähemmän. Iän myötä erot tasaantuvat ja joidenkin mittareiden mukaan 
ne häviävät kokonaan pois. (Laakso ym. 2008.) Pojilla liikunta-aktiivisuuden lasku teini-iässä on 
tyttöihin verrattuna jyrkempi, mutta toisaalta aktiivisuus näyttää elpyvän voimakkaasti noin 24 
ikävuoden jälkeen. Kouluttautumisella on vahva yhteys liikunta-aktiivisuuteen siten, että niissä 
nuorissa, jotka eivät opiskele tai joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on eniten liikuntaa 
harrastamattomia. (Myllyniemi & Berg 2013, 59.) Eroja selittää myös vanhempien sosioekono-
minen tausta. Tämä on huolestuttavaa, sillä yhä suurempi osa liikunnasta tapahtuu organisoidusti 
urheiluseuroissa, joiden maksut ovat kallistuneet. (Laakso ym. 2008.) 

Liikuntaharrastusten kustannusten kasvu on viime vuosina herättänyt julkista huolta ja kes-
kustelua siitä, onko kaikkiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvilla lapsilla ja nuorilla yhdenvertaiset 
mahdollisuudet osallistua seurojen järjestämään liikuntaan (esim. HS 23.7.2013; Yle 27.2.2012; 
Etelä-Suomen Sanomat 7.6.2013; Taloussanomat 8.4.2014). Useissa tutkimuksissa nuorten 
liikunta-aktiivisuuden on todettu olevan yhteydessä perheen sosiaaliseen asemaan. Ylempiin sosio-
ekonomisiin ryhmiin kuuluvien perheiden lapset liikkuvat alempien sosioekonomisten perheiden 
lapsia enemmän. (mm. Laakso ym. 2006; Lehto ym. 2009; Currie ym. 2012; Hämäläinen ym. 
2002.) Seuraliikunnan on todettu 2000-luvulla kallistuneen, joissakin lajeissa jopa kaksin- tai 
kolminkertaiseksi (Puronaho 2014). Kari Puronahon (2006) tutkimuksessa 43 prosenttia 
6–18-vuotiaista harrasteliikkujista tai heidän vanhemmistaan piti harrastuksen kustannuksia 
joko melko tai erittäin suurina. Kimmo Suomen (2012) kollegoineen tekemän kyselyn mukaan 
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vuonna 1998 suomalaisista naisista viidennes ja miehistä kuudennes arvioi liikuntapaikkojen 
käyttömaksujen vaikuttavan kielteisesti liikuntaharrastuksiinsa. Vuosikymmentä myöhemmin, 
vuonna 2009 tätä mieltä oli naisista lähes kolmannes ja miehistä lähes viidennes. Nuorisobaro-
metrissa kysyttiin vuonna 2013 syitä seuraliikunnan lopettamiselle. Lapsista ja nuorista 17 
prosenttia vastasi, että harrastuksen kalleus on ollut päätöksen kannalta vähintään jonkin verran 
merkittävä. (Myllyniemi & Berg 2013, 80.)
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2. Aineistonkeruu verkkokyselyllä

kyselyn toteutus

Nuorten työttömien liikuntaharrastamisesta on olemassa vain vähän tietoa, minkä vuoksi aiheen 
kartoittamisessa päätettiin lähteä liikkeelle verkkokyselyllä. Verkkokyselyä voidaan pitää erään-
laisena esitutkimuksena aiheesta, jota ei ole juuri tutkittu (vrt. Kokkonen 2012).  Niin kutsuttu 
itsevalikoitunut verkkokysely on edullinen ja nopea tapa hankkia aineistoa. Nuorisotyöttömyyden 
luonteeseen kuuluu, että opiskelu- ja työllisyystilanteet muuttuvat nopeasti, minkä vuoksi oikeaa 
vastaajaryhmää olisi haastavaa saada tavoitettua muilla menetelmillä (Lähteenmaa 2011, 52). 
Itsevalikoituneeseen verkkokyselyyn ei liity haastetta otoksen nopeasta vanhentumisesta. Lisäksi 
verkkokyselyllä voi tavoittaa myös sellaisia nuoria, joilla ei ole pysyvää osoitetta tai puhelin numeroa. 
Erityisesti nuorille verkkokyselyyn vastaaminen voi olla luontevampaa ja vaivattomampaa kuin 
postikyselyyn vastaaminen. Työelämän marginaaliin joutuneet nuoret ovat monien julkisten 
toimenpiteiden kohteena, minkä vuoksi nuoret voivat suhtautua henkilökohtaisesti osoitettuihin 
kyselyihin torjuvasti. Verkkokysely sen sijaan ei aktiivisesti osoittele ja tuppaudu, jolloin vastaa-
minen voi tuntua vapaaehtoisemmalta. On lisäksi mahdollista, että verkossa vastaaminen tuntuu 
anonyymimmältä kuin henkilökohtaisesti osoitettuun postilomakkeeseen vastaaminen, vaikka 
jälkimmäisessäkin luvattaisiin huolehtia vastaajien tunnistamattomuudesta. Verkkokyselyssä on 
lisäksi se etu esimerkiksi puhelinhaastatteluihin nähden, ettei siihen liity sosiaalista tilannetta, joka 
altistaisi antamaan ”toivottuja” vastauksia miellyttämisen halun tai häpeän tuntemusten ohjaamina.

Kysely suunniteltiin ohjausryhmän avustuksella. Ohjausryhmään kuuluivat Jaana Lähteenmaa, 
Mikko Salasuo, Sami Myllyniemi, Leena Suurpää, Minna Paajanen ja Kirsti Laine. Lisäksi kyselyä 
testasi ja kommentoi joukko tilastotutkijoita, muita yhteiskuntatieteiden tutkijoita ja tutkimuksen 
ikäryhmään kuuluvia nuoria. Kyselylomaketta (ks. liite 1) muokattiin kommenttien pohjalta. 
Tutkimuksen aineisto luovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jotta aineistoa voidaan 
hyödyntää myös muissa tutkimuksissa. Verkkokyselyllä ei kerätty vastaajien henkilötietoja, kuten 
nimiä, osoitteita tai sosiaaliturvatunnuksia, joten vastaukset ovat lähtökohtaisesti anonyymejä.  

Kyselyn linkki uutisineen julkaistiin mol.fi-sivustoilla ja Nuorisotutkimusverkoston Facebook-
sivuilla 25.4.2013 sekä työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön verkkosivuilla 6.5.2013. 
Vastaajien määrää seurattiin jokaisen julkaisufoorumin kohdalla erikseen. Lähes kaikki vastaukset 
tulivat mol.fi-sivustoilta. Mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkko palvelu, jossa 
tarjotaan sähköisiä työvoimapalveluja sekä välitetään tietoa työ- ja elinkeinotoimiston palveluis-
ta, työmarkkinoista, koulutuksesta ja työsuhteisiin liittyvistä asioista. Kyselyuutinen julkaistiin 
sivustojen uutisvirrassa, josta linkki näkyi aluksi etusivulla ja jäi sitten useamman klikkauksen 
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päähän muiden uutisten joukkoon. Etusivulla linkki oli 20 päivää. Tänä aikana vastauksia tuli 968. 
Facebookissa linkkiä jaettiin ahkerasti, mutta vastauksia tuli vain 29 kappaletta. Valtakunnallisen 
työpajayhdistyksen kautta välitettyyn linkkiin vastasi neljä nuorta. Työttömien valtakunnallisen 
yhteistoimintajärjestön linkin kautta ei tullut yhtään vastaajaa. Kohderyhmään kuuluvia vastaajia 
saatiin yhteensä 789.

Aineiston kuvaus ja validiteetti 

Tutkimuksen puolistrukturoidulla kyselylomakkeella (ks. liite 1) tuotettiin sekä määrällistä että 
laadullista aineistoa. Määrällisen aineiston analyysissä tarkastellaan prosenttijakaumia ja keski-
arvoja. Lisäksi käytetään ristiintaulukointia, Khiin neliötestiä ja Pearsonin korrelaatiokerrointa. 
Tekstissä raportoidaan muuttujien välisiä yhteyksiä, jotka ovat tilastollisesti merkitseviä vähintään 
95 prosentin luottamustasolla. Avovastauksista saadun laadullisen aineiston sisältöä on analysoitu 
teemoitellen ja tarvittaessa kvantifioitu. Avovastauksien kautta päästään käsiksi eri käyttäytymis- ja 
toimintatapojen syihin sekä merkityksiin, joita nuoret ovat toiminnalleen antaneet.

Itsevalikoituneella verkkokyselyllä tuotettu tilastoaineisto ei vastaa tilastollista satunnaisotantaa, 
eivätkä tulokset ole siksi yleistettävissä perusjoukkoon (ks. myös Harinen ym. 2006; Kokkonen 
2012). Lähes 800 vastausta mahdollistaa kuitenkin useiden aihepiirin kannalta tärkeiden ilmiöiden 
paikantamisen ja aineiston kautta voidaan puhua esimerkiksi yleisistä tavoista, joilla työttömyys on 
vaikuttanut nuorten liikuntatottumuksiin tai liikuntaa edistävistä ja haittaavista tekijöistä. Aineiston 
kuvailun yhteydessä pohditaan näytteen valikoitumiseen todennäköisesti vaikuttaneita tekijöitä 
sekä tarkastellaan näytteen vastaavuutta perusjoukkoon asuinpaikan, iän ja koulutuksen suhteen. 

Itsevalikoituneessa verkkokyselyssä kohderyhmää houkutellaan Internetissä osallistumaan tutki-
mukseen, ja ne, joiden näkyviin kutsu onnistutaan saamaan, valitsevat vastaamisen tai vastaamatta 
jättämisen. Tällöin ei ole mielekästä puhua esimerkiksi vastausprosentista tai kadon määrästäII. 
Vastaajiksi valikoitumisen tai valikoimattomuuden perusteita ei tunneta. On todennäköistä, että 
kyselyyn ovat vastanneet erityisesti sellaiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita liikunnasta tai 
omasta terveydestään tai käänteisesti henkilöt, jotka ovat erityisen huolissaan liikkumisestaan tai 
kokevat liikuntamahdollisuutensa huonoiksi. Samantyyppiseen valikoitumisen ongelmaan tör-
mätään myös useimmissa otantaan perustuvissa kyselylomaketutkimuksissa, joissa osa otokseen 
valikoituneista vastaajista jättää vastaamatta. 

Valitsemalla työ- ja elinkeinoministeriön mol.fi-verkkosivut kyselyn mainostukseen pyrittiin 
tavoittamaan mahdollisimman suuri osa työttömistä nuorista ja saamaan vastaajia koko maasta. 
Lisäksi vastaajien ajateltiin pitävän ministeriön sivustoja luotettavina, jolloin myös kyselyyn suh-
tauduttaisiin vakavasti. Samalla vastaajiksi kuitenkin valikoitui lähes yksinomaan sellaisia nuoria, 
jotka etsivät itse työtä tai muuta tietoa TEM:n sivuilta. Vastaajat eivät siis todennäköisesti edusta 
kaikkein passiivisimpia nuoria.

II Avoimesta verkkokyselystä vastausprosenttia ei ole mielekästä laskea, koska kyseessä ei ole otos. Ikärajauksella 15–29 
työttömiä oli vuonna 2012 keskimäärin 88 000 (TEM). Tähän lukuun verrattuna voidaan sanoa, että lähes joka 
sadas perusjoukkoon kuulunut nuori vastasi tähän kyselyyn.
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Internetissä levitettyyn ja toteutettuun kyselyyn vastaaminen on luonnollisesti kiinni vastaajien 
pääsystä Internetiin. Suomalaisten Internetin käyttäminen on kuitenkin erittäin yleistä. Vuonna 
2012 tehdyn kyselyn mukaan 16–34-vuotiaat olivat käytännössä kaikki käyttäneet Internetiä 
viimeisten kolmen kuukauden aikana. 16–24-vuotiaista 60 prosenttia oli hakenut tietoja viran-
omaisten sivustoilta ja 25–34-vuotiaista 76 prosenttia. (Tilastokeskus 2012.)

Verkkokyselyllä saatiin yhteensä 1001 vastaajaa, joista toivottuun kohderyhmään kuului 789 
nuorta työtöntä. Kyselyn 1001 vastaajasta 33 ei kuulunut toivottuun ikäryhmään 15–29, ja 191 
vastasi, ettei ollut vastaushetkellä työtön. Koska osa näistä vastaajista oli samoja, jäi tässä tutki-
muksessa raportoitavaan aineistoon 789 vastaajaa.

Kyselylomakkeessa työttömyyttä kysyttiin kysymyksellä ”Kumpi vaihtoehdoista sopii elämän-
tilanteeseesi? 1) Olen työtön. 2) En ole työtön. (Olen työssä, tukityöllistettynä tai työharjoittelussa yli 
4 tuntia viikossa. Tai olen yrittäjä, koululainen, opiskelija, varusmies, eläkkeellä, vanhempain- tai 
hoitovapaalla.)”  Työttömyyden määritelmä vastaa siis työ- ja elinkeinoministeriön rekisteritieto-
ja. Sen sijaan määritelmä on huonommin yhteensopiva Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
kanssa, jossa työttömiksi lasketaan myös työtä hakevat opiskelijat. Työttömiksi työnhakijoiksi 
oli ilmoittautunut vastaajista 91 prosenttia. Sellaisia vastaajia, jotka eivät olleet ilmoittautuneet 
TEM:n rekisteriin, oli kahdeksan prosenttia ja neljä vastaajaa ei tiennyt, oliko ilmoittautunut vai ei.

Vastaajista 42 prosenttia ilmoitti olevansa ensimmäistä kertaa työttömänä. Joka viides oli ollut 
nykyisen työttömyyskauden lisäksi kerran ja 13 prosenttia kahdesti aiemmin vähintään kolmen 
kuukauden ajan yhtäjaksoisesti työttömänä. Kyselyyn vastaaminen ajoittui huhtikuun lopulta 
kesäkuun loppuun. Tämä on aikaa, jolloin vastavalmistuneet nuoret siirtyvät työmarkkinoille, 
joten kyselyn vastaajissa voisi olettaa painottuvan vain joitakin kuukausia työttömänä olleet nuoret. 
Näin ei kuitenkaan ole, vaan yliedustettuina ovat päinvastoin pitkään työttömänä olleet nuoret. 
Vastaajien sen hetkisen työttömyysjakson kesto on esitetty kuviossa 1. Työvoimatutkimuksen 
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Kuvio 1. ”Kuinka monta kuukautta olet ollut nyt yhtäjaksoisesti työttömänä?”
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mukaan nuorista työttömistä vain neljä prosenttia on ollut työttömänä yli vuoden (Larja 2013). 
Käsillä olevan kyselyn vastaajista 16 prosenttia ilmoitti olleensa työttömänä yli 12 kuukautta. Tätä 
selittää osittain se, että kyselyyn jättivät vastaamatta nuorimmat ikäryhmät (15–17-vuotiaat), sillä 
työttömyysjaksot pitenevät vanhempiin ikäryhmiin siirryttäessä (Hämäläinen 2012, 12). Kyselyyn 
vastanneista neljännes oli ollut työttömänä enintään kaksi kuukautta ja kolmannes 3–5 kuukautta. 

Kyselyyn toivottiin 15–29-vuotiaita vastaajia. Nuorimmat vastaajat olivat kuitenkin 18-vuotiaita. 
Tämä johtuu siitä, että valtaosa vastauksista saatiin mol.fi-sivustolta. Sivustolla käyvät ennen 
kaikkea työttömiksi työnhakijoiksi kirjautuneet nuoret. Kirjautuminen työ- ja elinkeino-
ministeriön rekisteriin edellyttää, että henkilö on täyttänyt 17 vuotta. Vastaajien iän keskiarvo 
oli 24 vuotta. Taulukosta 1 nähdään, että kyselyyn vastanneet nuoret painottuvat ikähaitarin 
keskivaiheelle. Erityisen heikosti ovat edustettuina 18–19-vuotiaat nuoret työttömät.

                                             Kyselyyn vastanneet nuoret Suomen työttömät nuoret

Ikä n % n %
18 5 1 15 000 16
19 28 4 8 000 8
20 73 10 11 000 11
21 70 9 12 000 13
22 77 10 8 000 8
23 82 11 8 000 8
24 72 10 7 000 7
25 73 10 7 000 7
26 83 11 5 000 5
27 79 10 6 000 6
28 62 8 5 000 5
29 51 7 4 000 4

Yhteensä 755 100 96000 100

Taulukko 1. Vastaajien ikäjakauma verrattuna Suomen 18–29-vuotiaiden työttömien ikäjakaumaan1

1) Tieto vuoden 2013 toiselta vuosineljännekseltä

Lähde: Airi Miettinen, Tilastokeskus, työvoimatutkimus.

Kyselyn vastaajista enemmistö oli tyttöjä (59 %).  Tilastokeskuksen 2012 keskiarvon mukaan 
15–29-vuotiaista työttömistä tyttöjä oli kuitenkin vain 46 prosenttia. Naisten aktiivisempi osal-
listuminen kyselyihin on tyypillistä. Tässä suhteessa näyte ei eroa otostutkimuksista. Vastaajista 
kolme oli valinnut sukupuolekseen vaihtoehdon ”jokin muu”.  Tavallisesti kyselyissä annetaan 
sukupuolelle vain vaihtoehdot nainen ja mies. Yksi syy tähän on se, että muiden vaihtoehtojen 
ajatellaan houkuttelevan pilailuvastauksiin. Sukupuolekseen ”jokin muu” -vaihtoehdon valin-
neista yksi oli vastannut selvästi epäjohdonmukaisesti ja pilaillen. Kaksi muuta sen sijaan vastasi 
johdonmukaisesti ja uskottavasti. Tämän kyselyn perusteella näyttäisi siltä, että pilailuvastaukset 
ovat harvinaisia jopa tuhat vastaajaa käsittäneessä verkkoaineistossa. Lisäksi vastauksia ”jokin muu” 
-sukupuoli tuli niin vähän, että pilailuvastaus oli vaivatonta seuloa pois. 
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Monikulttuurisiksi itsensä tunnistavia vastaajia oli aineistossa 29 eli neljä prosenttia. Kysy-
myksessä monikulttuurisuus määriteltiin seuraavasti: ”monikulttuurisuudella tarkoitetaan tässä sitä, 
että olet itse tai vähintäänkin toinen vanhemmistasi on syntynyt Suomen ulkopuolella”. Suomalaisista 
18–29-vuotiaista työttömistä näin määriteltyjä monikulttuurisia nuoria on 5 515III, eli yhdeksän 
prosenttia. Kyselyn täyttäminen on vaatinut hyvää suomen kielen osaamista, joten vasta maahan 
muuttaneita nuoria kyselyssä ei todennäköisesti juuri ole. 

Kyselyyn vastasi nuoria kaikista Suomen maakunnista paitsi Ahvenanmaalta, joka on väki-
luvultaan pienin maakunta. Eniten vastauksia tuli suurista maakunnista: Uudeltamaalta (24 %), 
Pirkanmaalta (12 %), Pohjois-Pohjanmaalta (10 %) ja Varsinais-Suomesta (9 %). Vähiten vastauksia 
tuli odotetusti pienistä maakunnista Keski-Pohjanmaalta (0,4 %), Pohjanmaalta (1,1 %) Kainuusta 
(1,3 %), Etelä-Karjalasta (1,6 %) ja Etelä-Savosta (1,9 %). Vastausten jakautuminen noudattelee 
maakuntien asukasmäärien lisäksi varsin hyvin nuorisotyöttömien määrää Suomen aluehallinto-
virastojen alueilla (entiset läänit). Taulukossa 2 verrataan vastaajien maantieteellistä jakautumista 
Tilastokeskuksen vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen jakaumaan 18–29-vuotiaista 
työttömistä. Lounais-Suomi on vastauksissa hieman aliedustettuna ja Itä-Suomi yliedustettuna. 

Vastaajista 15 prosentilla ei ollut peruskoulun jälkeistä tutkintoa, lähes puolet vastaajista 
oli suorittanut ammattitutkinnon ja noin viidenneksellä oli vähintään alimman korkea-asteen 
koulutus. Seuraavassa taulukossa verrataan verkkokyselyn vastaajien koulutusta Tilastokeskuksen 
vuoden 2011 koulutusjakaumaan 18–29-vuotiaista työttömistä.

III  Lähde: Aura Pasila, Tilastokeskus. Vuoden 2013 luku.

                                                          Kyselyyn vastanneet nuoret Suomen työttömät nuoret

Aluehallintoalue n % n %
Etelä-Suomi 294 39 25 000 40
Lounais-Suomi 89 12 9 000 15
Itä-Suomi 169 12 5 000 8
Länsi- ja Sisä-Suomi 84 22 14 000 23
Pohjois-Suomi 88 11 6 000 10
Lappi 27 4 2 000 3
Ahvenanmaa1 0 0 . .
Koko maa 751 100 62 000 100

1) Tilastokeskus ei julkaise erikseen Ahvenanmaan tietoja väestön vähäisyyden vuoksi, mutta luvut 
lasketaan yhteen koko maan lukuihin.

Taulukko 2. Vastaajien jakautuminen aluehallintoalueittain verrattuna vuoden 
2013 Suomen 18–29-vuotiaiden työttömien aluejakaumaan

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus, Airi Miettinen. 
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Verrattaessa vastaajien koulutustaustaa Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietoihin näh-
dään, että kyselyn vastaajissa on selvästi vähemmän sellaisia, jotka ovat vain perusasteen varassa. 
Vastaajat ovat korkeammin kouluttautuneita kuin työttömät keskimäärin. Kyselytutkimuksissa 
onkin tavallista, että korkeammin koulutetut vastaavat jonkin verran alemmin kouluttautuneita 
aktiivisemmin. 

Kuviossa 2 nähdään, mitä asioita nuoret pitävät syynä työttömyydelleen. Vain harva nuorista 
on työttömänä siksi, että odottelisi opintojen tai varusmiespalveluksen aloittamista. Nuorista 13 
prosenttia koki, että työttömyys johtuu ainakin melko paljon pääsykokeisiin valmistautumisesta. 

                                                          Kyselyyn vastanneet nuoret Suomen työttömät nuoret

Tutkinto n % n %
Ei perusasteen jälkeistä  
koulutusta tai ei tietoa 4 15 17 854 30

Ylioppilastutkinto 141 18 5 360 9
Muu keskiasteen tutkinto 374 48 29 970 51
Alin korkea-aste & alempi  
korkeakouluaste 116 15 4 104 7

Ylempi korkeakouluaste 46 6 1 587 3
Tutkijakoulutusaste 0 0 18 0
Yhteensä 788 100 58 893 100

Taulukko 3. Vastaajien koulutusjakauma verrattuna vuoden 2011 Suomen 18–29-vuotiaiden 
työttömien koulutusjakaumaan

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus, Aura Pasila

Kuvio 2. Vastaajan arvio siitä, kuinka paljon omakohtainen työttömyys johtuu seuraavista asioista. (%)
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Vastanneista 18 prosenttia koki työttömyytensä johtuvan psyykkisistä ongelmista ja 12 prosenttia 
sairaudesta tai vammasta. Päihteiden käyttö (2 %) ja oma haluttomuus ottaa vastaan töitä (9 %) 
olivat melko harvojen mielestä syynä omaan työttömyyteen. Sen sijaan valtaosa (82 %) vastaajista 
koki yrittäneensä saada töitä onnistumatta siinä.

Nuorten liikunnan määrää on kysytty aiemmin muun muassa otospohjaisessa Nuorisobaro-
metrissa. Kysymyksen muotoilu on sama kuin käsillä olevassa kyselyssä: ”Kuinka monena päivänä 
viikossa harrastat liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan niin, että ainakin lievästi hengästyt ja 
hikoilet?”. Taulukossa 4. tarkastellaan vuoden 2012 barometriin vastanneiden nuorten, nuorten 
työttömien ja verkkokyselyyn vastanneiden työttömien vastauksia liikkumisensa määrästä. Vuonna 
2012 kerätyssä Nuorisobarometrin aineistossa työttömien (N=114) ja muiden nuorten (N=1985) 
vastaukset liikkumisen määrästä olivat samansuuntaisia, eikä ero ryhmien välillä ollut tilastollisesti 
merkitsevä. Verkkokyselyyn vastanneet nuoret liikkuvat barometriin vastanneita työttömiä vähem-
män. Yllättävää on se, että verkkokyselyyn vastanneista neljännes on sellaisia, jotka harrastavat 
liikuntaa harvemmin kuin kerran viikossa. Kyselyyn ei siis ole vastannut pelkästään aktiivisia 
liikkujia, vaan vahva edustus on myös sellaisilla nuorilla, jotka ovat liikunnallisesti passiivisempia.

Taulukko 4. Vastaajien liikuntamäärät verrattuna vuoden 2012 Nuorisobarometrin  
18–29-vuotiaiden vastaajien ja työttömien vastaajien liikuntamääriin

Liikuntakertojen  
määrä viikossa

Itsevalikoitunut  
verkkokysely

Nuorisobarometri   
työttömät 

Nuorisobarometri  
muut nuoret 

n % n % n %
Päivittäin 61 8 11 10 172 9
Kuusi kertaa viikossa 42 6 2 2 79 4
Viisi kertaa viikossa 75 10 11 10 193 10
Neljä kertaa viikossa 91 12 13 11 286 15
Kolme kertaa viikossa 108 15 28 25 427 23
Kaksi kertaa viikossa 101 14 17 14 332 18
Noin kerran viikossa 70 10 20 17 226 12
Harvemmin tai en koskaan 186 25 13 12 184 10
Yhteensä 735 100 115 100 1985 100

Yhteenvetona näytteen edustavuudesta voidaan sanoa, että vastaajat edustivat nuoria työttömiä 
maantieteellisesti varsin hyvin, mutta he ovat olleet keskimäärin perusjoukkoa pidempään työttö-
minä ja keskimäärin perusjoukkoa kouluttautuneempia. Tytöt olivat vastaajissa yliedustettuina.
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3. Työttömien nuorten liikunta  
kyselyn valossa

3.1 Työttömyys lisää liikunnan polarisaatiota

Vastaajien liikunta-aktiivisuutta kartoitettiin kysymällä ”kuinka monena päivänä viikossa har-
rastat liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan niin, että ainakin lievästi hengästyt ja hikoilet?”  
Vastaukset esiteltiin taulukossa 4. Vastanneet nuoret liikkuvat keskimäärin kolme kertaa viikossa. 
Nuorista 65 prosenttia harrastaa liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa ja päivittäin liikkuvia on 
vajaa kymmenes. Joka kymmenes vastaaja liikkuu enintään kerran viikossa, ja niitä nuoria, jotka 
liikkuvat tätäkin harvemmin, on neljännes vastaajista. Viisi prosenttia vastaa, ettei liiku lainkaan.

Maailman terveysjärjestön WHO:n suositus 18–64-vuotiaiden terveysliikunnaksi on 2,5 
tuntia reipasta liikuntaa tai tunti ja 15 minuuttia rasittavaa liikuntaa viikossa. Tämän lisäksi 
tulisi tehdä lihaskuntoharjoittelua kahdesti viikossa. Tässä kyselyssä käytetty liikunnan määrää 
mittaava kysymys ei suoraan kerro liikunnan riittävyydestä, eikä vastaajilta kysytty lihaskunto-
harjoittelun useutta. Voidaan kuitenkin ajatella, että vähintään kolme kertaa viikossa liikkuvat 
täyttävät toden näköisesti terveyden kannalta asetetut minimisuositukset. Voi silti olla, että myös 
1–2 kertaa viikossa liikkuvat täyttävät suositukset. Varmasti liian vähän liikkuvia ovat vastaajista 
ne, jotka liikkuvat harvemmin kuin kerran viikossa. Heidän osuutensa vastaajista on neljännes. 

Erot liikkumisen määrässä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä sukupuolen, iän, asuinalueen 
(vrt. Laakso ym. 2006), työttömyysjakson pituuden (ks. myös Vähätalo 1983; Virtanen 2006; 
Pääkkönen 2012) eivätkä asumismuodon mukaan tarkasteltuina. Yksinhuoltajat kertoivat liik-
kuvansa selvästi muita vähemmän, mutta heitä on tutkimuksessa niin vähän, ettei ero ole tilas-
tollisesti merkitsevä. Kyselyyn vastanneiden monikulttuuristen nuorten (N=29) liikuntamäärissä 
ei ole eroa suhteessa muihin vastaajiin. Kuviossa 3 tarkastellaan liikunnan määrää tutkinnon ja 
työttömyysjaksojen määrän mukaan. 

Liikunnan määrän ja työttömyysjaksojen määrän välille löydetään tilastollisesti merkitsevä 
yhteys, kun vertaillaan nuoria, joilla ei ole ja nuoria, joilla on aiempia työttömyysjaksoja.  
Ensimmäistä kertaa työttömänä olevat nuoret liikkuvat keskimäärin kolme kertaa viikossa, ja 
ne, joilla työttömyysjaksoja on ollut aiemminkin, liikkuvat keskimäärin kahdesti viikossa. Kun 
katsotaan tarkemmin työttömyysjaksojen määrää, ei yhteys kuitenkaan ole lineaarinen niin, että 
työttömyysjaksojen kasautuessa liikunnan määrä suoraviivaisesti vähenisi. 

Nuorten koulutustaustalla on yhteys liikunnan määrään. Pelkän peruskoulun varassa olevat tai 
ne, joilta peruskoulu on jäänyt kesken, liikkuvat muita nuoria vähemmän. Kouluttautumattomista 
nuorista 41 prosenttia kertoi liikkuvansa harvemmin kuin kerran viikossa, kun jonkin perus koulun 
jälkeisen tutkinnon suorittaneista vastaava prosenttiosuus oli 23. Korkeamman koulutuksen 
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myönteinen yhteys terveyskäyttäytymisen eri osa-alueisiin, liikunta mukaan lukien, on todettu 
lukuisissa tutkimuksissa (mm. Helldán ym. 22–26, 2013; Luopa ym. 2010; Borodulin ym. 2010). 

Nuoria pyydettiin vertaamaan harrastamansa liikunnan määrää vastaushetkellä ja ennen työt-
tömyysjakson alkamista. Peräti 72 prosenttia vastanneista oli muuttanut liikuntatottumuksiaan. 
Liikunta-aktiivisuuden muutokset ovat kahdensuuntaisia. Vastaukset on esitetty kuviossa 4 työt-
tömyysjaksojen määrän, tutkinnon ja liikunnan harrastamisen useuden mukaan tarkasteltuina. 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että työttömyys elämäntilanteena muuttaa valtaosan 
liikuntatottumuksia. Vastanneista nuorista viikoittaista liikuntaansa on vähentänyt reilu kolmannes 
(38 %). Huomionarvoista kuitenkin on, että lähes yhtä suuri osuus on lisännyt liikkumistaan 
työttömyyden aikana (34 %). Lisäksi reilu neljännes liikkuu saman verran kuin ennenkin (28 %, 
luku sisältää myös ne, jotka eivät liiku lainkaan).  Huolestuttavin on ryhmä, joka vastaa, ettei ole 
harrastanut liikuntaa ennen työttömyyttä eikä sen aikana. Heitä on vastaajista viisi prosenttia. 
Tulos liikunnan muutoksista on samansuuntainen 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa kerätyn 
Työtön ja yhteiskunta -tutkimuksen aineiston kanssa, jonka mukaan kolmannes työttömäksi 
jääneistä 15–24-vuotiaista oli lisännyt liikuntaansa. Tällöin tosin tutkittavista vain kymmenen 
prosenttia oli vähentänyt liikuntaansa ja loput olivat liikkuneet kuten ennenkin. (Siurala 1982.)

Mitä useammin nuoret kertoivat liikkuvansa, sitä useammin he kertoivat myös lisänneensä 
liikkumistaan työttömyyden aikana. Päivittäin liikkuvista 59 prosenttia kertoi lisänneensä liikun-
taa, kun harvemmin kuin kerran viikossa liikkuvista liikuntaa lisänneitä oli vain 16 prosenttia. 
Vastaavasti vähän liikkuvat kertoivat muita useammin vähentäneensä liikkumistaan työttömäksi 
jäätyään. Aktiiviliikkujat ovat siis lisänneet liikuntaansa ja vähän liikkuvat vähentäneet entisestään. 
Näyttäisi siltä, että työttömyys lisää liikunnan harrastamisen polarisaatiota (vrt. Luoto 1999). 

Aktiiviliikkujilla liikunnan lisäämistä selittänee lisääntynyt vapaa-aika. Olettamukseen saadaan 
tukea tarkastelemalla yhdessä edellä käsiteltyä kysymystä liikunnan muutoksista ja myöhemmin 
esiteltävää kysymystä liikuntaa edistävistä tekijöistä. Ristiintaulukoinnilla nähdään, että liikuntaa 
lisänneet pitivät vapaa-ajan määrää selvästi tärkeämpänä liikuntaansa edistävänä tekijänä kuin 
muut vastaajat. Liikuntaa lisänneistä 67 prosenttia koki vapaa-ajan määrän edistävän liikuntaansa 

***p <0,001; **p <0,01; *p <0,05

Kuvio 3. ”Kuinka monena päivänä viikossa harrastat liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan 
niin, että ainakin lievästi hengästyt ja hikoilet?” (%)
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paljon, kun liikuntaa vähentäneistä näin koki joka kolmas. Vapaa-ajan määrän lisääntymisen mer-
kitys liikuntaa edistävänä tekijänä näkyy myös monissa jäljempänä käsiteltävissä avovastauksissa.  
Se, miksi vähän liikkuvat ovat vähentäneet liikuntaa, on monimutkaisempi kysymys. Selitystä voi 
etsiä masennuksesta, yleisestä lamaantumisesta ja siitä, että liikunnasta vain vähän kiinnostuneet 
nuoret todennäköisesti priorisoivat vähäiset varansa muuhun kuin juuri liikuntaharrastuksiin. 

On huomattu, että työttömyyden pitkittyessä erilaiset huono-osaisuuden ulottuvuudet, kuten 
köyhyys ja sairastavuus, kasautuvat (Kortteinen & Tuomikoski 1998b). Usein pelätäänkin, että 
työttömyyden jatkuessa ihmiset passivoituvat oman elämänsä suhteen (mm. Rostila 1980, 193; 
Lähteenmaa 2010). Tässä mielessä on yllättävää, ettei työttömyysjaksonIV pituus ole yhteydessä 
siihen, onko nuoren liikkuminen lisääntynyt vai vähentynyt (ks. kuitenkin myös Siurala 1982; 
Virtanen 2006; Pääkkönen 2012). Toisaalta työttömyysjaksojen määrällä on tilastollisesti merkit-
sevä yhteys liikunta-aktiivisuuden muutoksiin (ks. kuvio 4). Ne nuoret, jotka olivat ensimmäistä 
kertaa työttömänä, olivat muuttaneet liikuntatottumuksiaan myönteisempään suuntaan kuin ne, 
joille työttömyysjaksoja oli kertynyt useampia. Yli neljä kertaa työttömänä olleista 31 prosenttia oli 
lisännyt ja 40 prosenttia vähentänyt liikuntaa. Vastaavasti ensimmäistä kertaa työttöminä olleista 
38 prosenttia oli lisännyt ja 33 prosenttia vähentänyt liikuntaansa. 

IV Työttömyyden kestoa kysyttiin kysymyksellä: ”Kuinka monta kuukautta olet ollut nyt yhtäjaksoisesti työttömänä?” 

***p <0,001; **p <0,01; *p <0,05

Kuvio 4. Vastaajien liikuntamäärien muutokset työttömyyden myötä (%)
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Nuorten työttömyysjaksot ovat keskimäärin aikuisten työttömyysjaksoja lyhyempiä, minkä 
lisäksi nuoret ovat aktiivisten työllistämistoimien kohteena. Voidaankin ajatella, että vasta työt-
tömyysjaksojen kertautuessa työttömyydellä alkaa olla kielteisiä vaikutuksia nuoren hyvinvointiin 
ja aktiivisuuteen. Kuten kuviosta 4 nähdään, niiden nuorten joukossa, joilla on ollut 1–2 tai yli 
neljä työttömyysjaksoa, on yhtä paljon sellaisia, jotka ovat liikkuneet joko saman verran kuin 
ennenkin tai lisänneet liikuntaansa. Sen sijaan 3–4 kertaa työttömänä olleilla liikuntatottumukset 
olivat muuttuneet edellisiä ryhmiä parempaan suuntaan. Yhteys työttömyysjaksojen määrän ja 
liikuntamuutosten välillä ei siis ole lineaarinen.

Vastanneiden nuorten suorittamalla tutkinnolla on yhteys siihen, miten heidän liikuntatottu-
muksensa olivat muuttuneet työttömyyden myötä. Ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta valmis-
tuneiden joukossa liikuntakäyttäytyminen on muuttunut työttömyyden myötä myönteisempään 
suuntaan kuin muissa ryhmissä. Heistä 40 prosenttia oli lisännyt ja 28 vähentänyt liikuntaansa. 
Lukion päästötodistuksen saaneiden kohdalla työttömyyden jälkeinen muutos liikunnassa oli vain 
hiukan myönteisempi kuin peruskoulun suorittaineilla. Jälkimmäisestä ryhmästä 26 prosenttia oli 
lisännyt ja 44 prosenttia vähentänyt liikkumistaan. (Iällä on heikko mutta tilastollisesti merkitsevä 
korrelaatio liikuntamuutosten kanssa. Mitä vanhempi vastaaja on, sitä todennäköisemmin hän 
on lisännyt liikuntaansa.) Sen sijaan ammattikoululaisilla muutos on ollut selvästi myönteisempi 
kuin enintään peruskoulun ja lukion käyneillä. Ammattikoulusta tutkinnon saaneista 36 prosent-
tia oli lisännyt ja 37 prosenttia vähentänyt liikkumistaan. Ero lukion käyneisiin on kiinnostavaa 
siksi, että ammattikoululaisten terveyskäyttäytyminen on useassa tutkimuksessa todettu lukio-
opiskelijoita huonommaksi (mm. Kouluterveyskysely 2013). Voiko olla, että ammattikoulun 
ilmapiiri on liikuntavastainen? Vai ehkäiseekö kenties ammattikouluopiskelun tai näiden alojen 
työnteon fyysisyys tai ehkäpä työajat liikkumista vapaa-ajalla? 

3.2 Urheiluseuratoiminta kuuluu harvojen työttömien arkeen

Liikunnan sisällöllisiä muutoksia tarkastellaan ensimmäiseksi kysymyksellä seuraliikunnasta ja 
liikunnan parissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä. Nuoria pyydettiin vastaamaan, ovatko he aloitta-
neet, jatkaneet tai lopettaneet seuraliikunnan ja vapaaehtoistyön työttömyyden myötä, vai ovatko 
he pysytelleet näiden ulkopuolella niin ennen työttömyyttä kuin sen jälkeenkin. Vapaaehtoistyö 
määriteltiin kysymyksessä liikunnan parissa tehtäväksi toiminnaksi, joka voi olla esimerkiksi 
valmentamista, ohjaamista, tuomarointia tai toimitsijana toimimista urheiluseurassa, koulun 
liikuntakerhossa tai muissa järjestöissä. Kuviosta 5 nähdään vastausten jakautuminen.
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Kuvio 5. Työttömäksi jäämisen vaikutus seuraliikuntaan ja liikunnan vapaaehtoistoimintaan 
osallistumiseen (%)
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Vaikka liikuntaa työttömyyden aikana lisänneitä oli kolmannes vastanneista, oli seuraliikun-
nan aloittanut vain kolme prosenttia. Seuraliikunnan parissa oli kyselyn nuorista ainoastaan 11 
prosenttia. Luku on pieni verrattuna Nuorten vapaa-aikatutkimukseen (Myllyniemi & Berg 
2013), jonka mukaan 20–29-vuotiaista nuorista 23 prosenttia liikkuu säännöllisesti urheilu-
seuroissa. Vapaa-aikatutkimuksen mukaan seuraharrastaminen laskee selvästi iän myötä, erityisesti 
viidentoista ikävuoden tietämillä. Verkkokyselyssä iällä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 
seuraharrastamiseen. Kyselyn nuorista kuudennes oli lopettanut seuraliikunnan työttömyyden 
aikana. Merkittävä osa nuorista (15 %) oli kuitenkin jättänyt vastaamatta kysymykseen. Jostain 
syystä kysymys ei ollut näiden vastaajien näkökulmasta kiinnostava tai merkityksellinen. On myös 
mahdollista, että vastaajat eivät olleet varmoja, mitä urheiluseuralla tarkoitetaan. 

Seuraliikunnan aloittaneilla ja lopettaneilla oli mahdollisuus vastata omin sanoin, mistä muu-
tos oli johtunut. Seurassa liikkumisen oli aloittanut 19 vastaajaa, ja avovastaukseen heistä vastasi 
16. Osa näistä nuorista (4 vastaajaa) kertoi, että työttömänä heillä on enemmän aikaa ja energiaa 
liikkumiseen: ”Työni oli fyysisesti erittäin raskas ja söi energiaa harjoittelulta.” Toiset (3 vastaajaa) 
perustelivat, että seuraliikunta tarjoaa sosiaalisuutta ja muiden samanikäisten seuraa, ja joillekin 
vastaajille (3) seuraliikunta merkitsee jotain tekemistä tai sisältöä elämään: ”Jtn tekemistä kun 
kerran töitä ei saa mistään, edes ikkunanpesijäksi/siivoojaksi ei pääse...” Neljäs vastauksissa toistuva 
(3) syy on itsestään huolehtiminen: ”Haluan kunnonkohotusta ja pitää mieltä virkeänä, kun arkeen 
ei muuten kuulu aktiviteetteja (koulua tai töitä).”

Seuraliikunnan lopettaneita vastaajia oli 99, joista 96 antoi avovastauksessa selityksen. Valta-
osalla (82 vastaajaa) seuraliikunnan lopettamisen syynä olivat taloudelliset kustannukset: ”Ei ole 
yksinkertaisesti varaa harrastaa liikuntaa urheiluseurassa. Jäsen-, halli, pelilisenssi-, jne. maksut ovat 
aivan liian kalliita työttömälle sossunpummille.” Vuoden 2013 Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa 
seuraliikunnan lopettaneista 10–29-vuotiaista 17 prosenttia piti kalleutta vähintään jonkin verran 
merkittävänä syynä lopettamiselle. Vertailua vastausten välillä vaikeuttaa vastaajien ikä. Suurin 
osa 15–17-vuotiaista suomalaisnuorista on vielä vanhempiensa kukkaron varassa, kun taas sitä 
vanhemmat kantanevat suuremman vastuun taloudestaan. Muita kuin varattomuuteen liittyviä 
syitä oli kuvattu vain vähän. Seitsemän vastaajaa kertoi masennuksen, henkisen jaksamisen tai 
motivaation puutteen vaikuttaneen lopettamiseen.

Vapaaehtoistoiminta liikunnan parissa ei myöskään ollut suosittua. Vastaajista vajaa kolme 
prosenttia toimi vapaaehtoisina. Lopettaneita (3 %) oli enemmän kuin aloittaneita (1 %).  
Vapaaehtoisina toimivien nuorten osuus on huomattavasti pienempi kuin vuoden 2013 Nuorten 
vapaa-aikatutkimuksessa. Sen mukaan 10–29-vuotiaista nuorista 18 prosenttia oli viimeisen vuo-
den aikana toiminut liikunnan vapaaehtoistyössä. Eroa selittää kuitenkin kysymyksen muotoilu. 
Vapaa-aikatutkimuksessa vapaaehtoistyö on määritelty laveammin muun muassa talkootyöksi, 
kun tässä tutkimuksessa kysyttiin säännöllisempää ja sitoutuneempaa toimintaa. Lisäksi vapaa-
ehtoistoiminta näyttäisi vähenevän iän myötä samalla kun seuraliikuntaan osallistuminenkin 
vähenee. (Myllyniemi & Berg 2013.)

Vastaajat kertoivat avovastauksissa syitä sille, miksi he ovat aloittaneet tai lopettaneet vapaa-
ehtoistoiminnan. Aloittaneita oli vastaajista vain kuusi, ja viisi heistä antoi perustelun toiminnalleen. 
Syitä olivat ajankulu, halu tehdä jotain hyödyllistä tai ”älykästä”, itsensä toteuttaminen kun siihen 
on aikaa, tuomaroinnista saatavat rahalliset korvaukset sekä se, että seurassa liikkumisen myötä 
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vapaaehtoistoiminta on luonteva osa omaa liikuntaharrastusta. Vapaaehtoistyön lopettaneista 20 
nuoresta 13 antoi lopettamiselleen selityksen. Vastaukset liittyivät pääosin kustannuksiin. Vastaa-
jista kuusi kertoi vapaaehtoistyön olevan heille liian kallista, ja kolme heistä mainitsi erityisesti 
esteeksi paikalle kulkemisesta aiheutuvat kulut. Lisäksi kolme nuorta pelkäsi saavansa työn takia 
karenssin ja menettävän työttömyyskorvauksensa. Vuonna 2013 työ- ja elinkeinoministeriö joutui 
toteamaan, että työ- ja elinkeinotoimistot olivat soveltaneet hyvin vaihtelevasti aihetta koskevia 
säännöksiä. TEM päätyi antamaan toimistoille ohjeistuksen siitä, minkälaista vapaaehtoistyötä 
työttömät saavat tehdä. Säännöksen mukaan työnhakija voi tehdä palkatonta tavanomaista 
yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tai talkootyötä menettämättä oikeuttaan työttömyysetuuteen. 
Työtön saa ottaa vastaan kulukorvauksia, kuten matkakorvauksia, mutta työn täytyy olla voittoa 
tavoittelematonta ja yleishyödyllistä. Ohje astui voimaan 1.1.2014 eli vasta kyselyyn vastaamisen 
jälkeen. (Lisätietoa: TEM: https://www.finlex.fi/data/normit/41984-TEM2192FinlexOhje_.pdf ) 
Kustannusten ja karenssipelon ohella kolme nuorta kertoi lopettaneensa vapaaehtoistoiminnan 
masennuksen takia. 

Liikunnan sisällöllistä muutosta tarkasteltiin myös kysymällä seurasta, jossa nuoret liikkuvat. 
Useiden suomalaistutkimusten perusteella näyttää siltä, että lapsuuden perhe on tärkeä liikunta-
harrastuksiin sosiaalistava tekijä (Laakso ym. 2006). Nuorisobarometrin (Myllyniemi 2012, 56) 
mukaan vanhempien omat liikuntaharrastukset ja perheen kanssa yhdessä liikkuminen ennus-
tavat vahvasti nuorten aikuisten liikuntamääriä. Ulkomaisissa tutkimuksissa perheen sijaan on 
korostunut vertaisryhmän merkitys (Laakso ym. 2006). Nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan 
nuoret vähentävät liikkumistaan iän myötä erityisesti vanhempien mutta myös kavereiden kanssa. 
Omatoimisen yksin liikkumisenkin määrä notkahtaa 15–19-vuoden tietämillä, mutta nousee sen 
jälkeen hieman ja tasoittuu. (Myllyniemi & Berg 2013, 71.) Tässä kyselyssä selvitettiin, ovatko 
nuoret työttömyyden myötä muuttaneet yksin tai muiden kanssa liikkumista. Vastaukset näkyvät 
kuviosta 6.

Kuvio 6. ”Jos vertaat tätä hetkeä ja aikaa ennen työttömyyttä, niin liikutko enemmän,  
saman verran vai vähemmän a) kavereiden ja perheenjäsenten kanssa b) yksin?” (%)
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Vastaajista 39 prosenttia on alkanut työttömyyden aikana liikkua enemmän yksin. Tämä voi 
johtua osin siitä, että työttömänä on aikaa liikkua silloin, kun muut ovat töissä tai opiskelemassa. 
Viidennes on alkanut liikkua enemmän perheenjäsenten ja kavereiden kanssa. Kun kysymystä 
tarkastellaan ristiintaulukoimalla, huomataan, että niistä nuorista, jotka liikkuvat enemmän yk-
sin, liikkuu kuitenkin neljännes myös enemmän kavereiden ja perheenjäsenten kanssa. Heidän 
kohdallaan liikunnan sisällössä ei tältä osin ole siis välttämättä tapahtunut muutosta. 
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3.3 Työttömyys vie kuntosaleilta lenkkipolulle

Yksi kiinnostava alue nuorten liikuntakäyttäytymisessä on se, missä liikuntaa harrastetaan. Tässä 
tutkimuksessa on eroteltu ensinnäkin maksulliset ja ilmaiset liikuntapaikat ja toiseksi ulko- ja 
sisäliikuntapaikat. Kuviosta 7 nähdään, kuinka usein työttömät nuoret käyttävät ilmaisia ja 
maksullisia liikuntapaikkoja. 

Kuvio 7. ”Kuinka usein käytät ilmaisia ja maksullisia liikuntapaikkoja?” (%)

Kuvio 8. Työttömäksi jäämisen vaikutus siihen, kuinka usein eri liikuntapaikkoja käytetään (%)
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Maksuttomat liikuntapaikat, kuten hiekkakentät, ilmaiset sisäliikuntavuorot, luistinradat, 
lenkkipolut ja hiihtoladut, ovat useammin vastaajien käytössä kuin maksulliset liikuntapaikat. 
Vastaajista 42 prosenttia käyttää ilmaisia ja 23 prosenttia maksullisia liikuntapaikkoja viikoittain. 
Nuorista 39 prosenttia ei käytä maksullisia liikuntapaikkoja koskaan. Kuudennes vastanneista 
nuorista ei käytä myöskään ilmaisia liikuntapaikkoja. Maaseudulla, taajamissa ja pienissä kunnissa 
käytetään maksullisia liikuntapaikkoja muita alueita harvemmin. Suurissa kaupungeissa maksullisia 
liikuntapaikkoja käyttää viikoittain 27 prosenttia, pienissä tai keskikokoisissa kaupungeissa 20 
prosenttia ja pienissä kunnissa tai maaseudulla 18 prosenttia vastanneista nuorista.

Nuorilta kysyttiin, käyttävätkö he työttömyyden aikana ensinnäkin maksullisia ja ilmaisia 
liikuntapaikkoja ja toiseksi ulko- ja sisäliikuntapaikkoja yhtä paljon kuin ennen työttömyyttä. 
Vastaukset esitetään kuviossa 8. 
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Maksullisten paikkojen käyttö on työttömyyden myötä vähentynyt moninkertaisesti ilmaisiin 
liikuntapaikkoihin nähden. Vastaajista 37 prosenttia on vähentänyt liikkumista maksullisissa pai-
koissa, kun ilmaisten paikkojen kohdalla osuus on 10 prosenttia. Samalla maksullisissa paikoissa 
liikkumisen määrää on lisännyt joka kymmenes ja ilmaisissa paikoissa liikkumista viidennes 
vastaajista.

Liikuntaansa maksullisissa paikoissa lisänneistä 84 nuoresta 75 kertoo avovastauksessaan, 
miksi he ovat muuttaneet tottumuksiaan. Ylivoimaisesti merkittävin syy on vapaa-ajan määrän 
lisääntyminen (58 vastaajaa). Vastauksissa (7) vapaa-ajan merkitys on myös sitä, että voi va-
paammin valita, mihin aikoihin liikuntapaikkoja käyttää: ”On enemmän aikaa, helpompi ehtiä 
tunneille aamulla/päivällä, jolloin tunneilla on hyvin tilaa. Päivään tulee ainakin yksi kiinteäaikainen  
ohjelmanumero.” Useat nuoret (9) kirjoittavat myös, että työttömänä heillä on aiempaa enemmän 
voimia tai energiaa harrastaa liikuntaa: ”Aikaa on enemmän ja jaksaa käydä säännöllisesti koska ei ole 
väsynyt.” Monissa vastauksissa tulee esille, ettei maksullisten paikkojen käyttö ole ongelmatonta.  
Käytön ovat saattaneet mahdollistaa työttömyysalennukset tai puolison avustus. Joidenkin vas-
taajien kohdalla taloustilanne on kohentunut opintotuen vaihtuessa työttömyystukeen tai heidän 
palatessaan asumaan vanhempiensa kotiin. Muutama vastaaja on joutunut siirtymään koulujen 
kuntosaleilta kalliimpien salien käyttäjiksi. 

Vastaavasti ilmaisten liikuntapaikkojen käyttämistä lisänneistä nuorista (148 vastaajaa, joista 
124 kertoo muutoksen syyn avovastauksessa) puolet (66) vastaa lisääntymisen johtuvan vapaa-
ajan paljoudesta.  Toiseksi yleisin vastaus liittyy siihen, että ilmaiset liikuntapaikat sopivat pa-
remmin heidän kukkarolleen. Joidenkin kohdalla ilmaisten liikuntapaikkojen käytön lisääminen 
tarkoittaa tinkimistä harrastusten laadusta: ”Koska eivät maksa mitään. Vihaan lenkkeilyä, mutta 
pakko tehdä jotain edes joskus.” ”Ohjatut harrastukset siirtyvät omatoimiseen liikuntaan ja ilmaisiin 
harjoituspaikkoihin.” ”Pakko tyytyä kuntosalin sijasta lenkkipolkuihin, että edes jotain tekemistä 
päivällä olisi.” Muutama nuori kertoo pitävänsä ilmaisia ulkoliikuntapaikkoja hyvinä ja niiden 
sijoittuvan sopivasti asuinalueensa läheisyyteen: ”Pyöräily, kävely yms. koko kaupunki on käytettävissä 
ja liikkumismahdollisuudet rajattomat, ilmaista, hyvä työttömän kannalta.” 

Niistä 278 nuoresta, jotka ovat vähentäneet maksullisten liikuntapaikkojen käyttöä, 260 antaa 
avovastauksessa selityksen vähentämiselle. Lähes kaikki (247) mainitsevat rahan puutteen ainakin 
osana vastaustaan: ”Esim. ryhmäliikuntatunnit ja kuntosalikortit maksavat aivan liikaa.” ”Rahan 
takia vähemmän, kaikki ylimääräinen on pakko karsia”. Jotkut (7) ovat joutuneet huomaamaan, 
että liikunta-alennukset ovat parempia opiskelijoille kuin työttömille. Toinen vastauksissa toistuva 
(13) syy on masennus ja oman aktiivisuuden vähentyminen: ”Työttömyys kai masentaa, ei huvita 
lähteä minnekään tai tehdä varsinkaan mitään liikunnallista.” ”Motivaationi on elämäntilanteeni 
takia hieman hukassa enkä saa itseäni liikkeelle niin usein kuin haluaisin.” ”Vähemmän rahaa ja 
lamautuneempi olo.” 

Ilmaisten liikuntapaikkojen käyttöä vähentäneitä on vastaajista 75 ja heistä 63 vastasi avo-
kysymykseen vähentämisen syystä. Yleisin selitys (39 vastaajaa) vähentämiselle on jonkinlainen 
passivoiva mielentila: masennus tai aktiivisuuden lopahtaminen, innostuksen puute, ettei jaksa, 
huvita tai ole energiaa. ”Ei tunnu olevan syytä lähteä mihinkään ja työttömänä olo väsyttää.” ”Kotona 
istuessa laiskistuu ja masentuu.” ”Motivaatio on kadonnut liikuntaan ja elämään muutenkin, kaikki 
energia menee työnhakemiseen.” Siinä, missä jotkut maksullisten liikuntapaikkojen käyttöä lisänneet 



36      HELENA HUHTA

nuoret kokevat, että työttömyyden myötä heillä on enemmän energiaa ja voimia liikuntaan, on 
toisessa ääripäässä siis joukko, joka tuntee juuri päinvastoin. Kaksi nuorta kuvailee, miten ulos 
lähteminen on vaikeaa työttömyyden kielteisen stigman vuoksi. Yksi heistä varoo tapaamasta 
entisiä koulu- tai työkavereita, ettei joutuisi selittämään miksi työllistyminen ei onnistu. Toinen 
kuvaa ajatuksiaan näin:

 ”Työttömyys väsyttää ja masentaa, ei ole samanlaista liikunnaniloa kun silloin kun on töissä ja 
voi lähteä työpäivän jälkeen lenkille rentoutumaan. Jämähtää helposti kotiin, välillä ahdistaa 
julkisesti liikkuminen vain siksi, että tuntuu kuin otsassa olisi tatuointi ’luuseri’.” 

Työttömän tai syrjäytyneen stigma toteuttaa siis itseään, kun pelko leimaamisesta ja tuomituksi 
tulemisesta saa nuoret jäämään kotiin.

Jopa ilmaisten liikuntapaikkojen käyttö voi olla työttömälle nuorelle liian kallista (14 vastaa-
jaa). Kustannuksia tulee erityisesti matkoista. Osa vastaajista (6) mainitseekin liikuntapaikkojen 
etäisyyden syyksi vähentää ilmaisten liikuntapaikkojen käyttöä. Kustannuksia koituu matkojen 
lisäksi varusteista, kuten lenkkareista. Muutama vastaaja (4) kertoo, että mikäli he liikkuisivat 
entiseen malliin, nousisi ruokakaupan lasku liian suureksi. 

Kysymys sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen käytöstä on osin päällekkäinen edellisen kysymyk-
sen kanssa maksullisista ja ilmaisista liikuntapaikoista. Päällekkäisyys näkyy myös vastauksissa, 
joista selviää, että ulkoliikuntapaikkojen (lenkkipolut, hiekkakentät, hiihtoladut, luistinradat, 
yleisurheilukentät jne.) käyttö oli kasvanut työttömyyden aikana (21 %) lähes kaksinkertaisesti 
sisäliikuntapaikkojen (uimahallit, kuntosalit, sisäpelikentät jne.) käyttöön (12 %) verrattuna. 
On kuitenkin huomattava, että myös ulkoliikuntapaikkojen käyttöä on yhtä moni vähentänyt 
kuin lisännytkin. Sisäliikuntapaikkojen käyttöä vähentäneitä on selvästi enemmän (31 %) kuin 
lisänneitä (12 %). Koska sisäliikuntapaikoista suurin osa on maksullisia, niiden laskenutta suosiota 
selittää todennäköisesti samat tekijät kuin maksullisten liikuntapaikkojen käytön vähentämistä.  
Osa nuorista on siirtynyt harrastamaan ulkoliikuntapaikkoihin ja ilmaisiin liikuntapaikkoihin 
vähentääkseen kustannuksia. Myös vuodenaika vaikuttaa siihen, liikutaanko sisällä vai ulkona. 
Kyselyyn vastaaminen ajoittui huhti- ja toukokuulle, jolloin ulkona liikkumisen mahdollisuudet 
ovat talvikuukausia monipuolisemmat. Vastaajia pyydettiin tosin arvioimaan vuoden keski-
määräistä käyttöä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FINRISKI2007-aineiston mukaan suomalaisten aikuisten 
vapaa-ajan liikunnasta yli kolmannes (38 %) toteutuu joko rakennetuissa sisäliikuntapaikoissa tai 
rakennetussa ulkoympäristössä. Nuoret käyttävät sisäliikuntatiloja vanhempia ikäryhmiä enemmän. 
Vähän koulutetut ja vähävaraiset käyttävät liikuntapaikkana muita enemmän kodin lähiluontoa 
(Husu ym. 2011, 62–66). Voidaankin kysyä, onko kodin lähiluonnon käyttäminen valinta, joka 
tehdään mieltymysten sijaan lompakolla. 

3.4 Tyytyväisyys liikuntamahdollisuuksiin

Nuoret arvioivat tyytyväisyyttään liikunnan harrastamisen ja elämänsä eri osa-alueisiin kouluarvo-
sana-asteikolla 4–10. Vastausvaihtoehtona oli myös ”en osaa sanoa”. Vastaukset on koottu kuvioon 9. 
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Nuoret arvioivat liikuntaharrastuksiaan keskimäärin kouluarvosanalla 6,6 ja liikuntansa määrää 
arvosanalla 6,7. Vastaukset jakautuvat melko tasaisesti kaikille arvosanoille. Sekä liikuntaharras-
tuksensa että liikuntamääränsä arvioi huonoimmalla kouluarvosanalla 18 prosenttia vastaajista. 

Tyytyväisyydellä omiin liikuntaharrastuksiin ja määrään, jonka liikkuu, on vahva keskinäinen 
yhteys: mitä tyytyväisempi nuori on määrään, jonka hän liikkuu, sitä todennäköisemmin hän 
on tyytyväinen liikuntaharrastuksiinsa. Yhteys näkyy myös siinä, että nuoret, jotka ilmoittavat 
liikkuvansa usein, ovat myös tyytyväisempiä liikuntaharrastuksiinsa kuin nuoret, jotka liikkuvat 
vähemmän. Liikuntaharrastuksiinsa ja liikuntamääräänsä tyytyväiset nuoret ovat muita tyytyväi-
sempiä fyysiseen kuntoonsa, terveyteensä, vapaa-aikaansa ja elämäänsä yleensä. Ymmärrettävästi 
tyytyväisyydellä liikuntaharrastuksiin on vahva suhde siihen, kuinka tyytyväinen nuori oli liikunta-
mahdollisuuksiinsa.

Vastaajat antoivat liikuntamahdollisuuksilleen keskimäärin arvosanan 6,9. Reilu neljännes 
vastaajista antaa arvosanan neljä tai viisi omille liikuntamahdollisuuksilleen. Tytöt (keskiarvo 
6,6) ovat poikia (keskiarvo 7,2) tyytymättömämpiä mahdollisuuksiinsa. Lisäksi on nähtävissä, 
että mitä tyytymättömämpiä nuoret ovat liikuntamahdollisuuksiinsa, sitä tyytymättömämpiä 
he ovat vapaa-aikaansa ja jopa elämäänsä. Koettu taloudellinen tilanne on myös yhteydessä 
siihen, miten hyviksi omat mahdollisuudet nähdään. Keskimäärin nuoret arvioivat taloudellisen 
tilanteensa arvosanalla 5,3. Kyky maksaa harrastamisesta määrittelee vahvasti liikuntamahdolli-
suuksia. Tämä tulee ilmi monella tavalla kyselyn avovastauksista ja koetuista liikunnan esteistä 
(ks. luku 3.5). 

Oman paikkakunnan ulkoliikuntapaikoille annettiin keskimäärin kouluarvosana 7,3, sisä-
liikuntapaikoille 6,8 ja ohjatulle liikuntatarjonnalle 6,3. Huomattavalla osalla vastaajista oli vai-
keuksia sisäliikuntapaikkojen ja ohjatun liikuntatarjonnan arvioinnissa. Tämä johtuu ainakin osin 

Kuvio 9. ”Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin kouluarvosana-asteikolla 4–10?” (%)

EOS 4 5 6 7 8 9 10

1          9              16                       20                 22                                   21                   8      3

0         8            12                        21                                20                      22           14          4

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

                               43                                       13              9            8            11               9        4   2

1          7           11                   16                   20          21                   13                 11

1              38                                                       26                          17                  10         5       

0     4        9                   16        21                            24                     19  8

2
1

2                    18          16               15                    14  15                   12             8

1                    18          16               15                    13  16                   13             8

3              14                13                      16                     16                        16                11               11

              28                                   10          9             11                 14           17            7       4

   7         6           10                 16                        24            14         6                  17

Liikuntaharrastuksiin (n=753)

Liikuntamäärään (n=755)

Liikuntamahdollisuuksiin (n=754)

Sisäliikuntapaikkoihin (n=750)

Ulkoliikuntapaikkoihin (n=754)

Ohjattuun lIikuntatarjontaan (n=753)

Nykyiseen elämään (n=754)

Taloudelliseen tilanteeseen (n=753)

Terveydentilaan (n=755)

Vapaa-aikaan (n=753)

Fyysiseen kuntoon (n=752)

Tyytyväisyys



38      HELENA HUHTA

siitä, kuten edellä nähtiin, että suuri osa nuorista ei juurikaan käytä maksullisia liikuntapaikkoja.  
Tyttöjen ja poikien välillä ei ole eroa siinä, kuinka tyytyväisiä he ovat sisä- ja ulkoliikuntapaikkoihin 
tai paikkakunnalla järjestettyyn ohjattuun liikuntaan. 

Nuoret antoivat nykyiselle elämälleen keskimäärin arvosanan 6,7. Huonoimmilla arvosanoilla 
neljä tai viisi elämäänsä arvioi neljännes vastaajista. Vastaajat ovat hieman tyytyväisempiä vapaa-
aikaansa, jolle he antoivat keskimäärin arvosanan 7,2. Arvosanoja neljä ja viisi antoi vastaajista 18 
prosenttia. Käsillä olevassa kyselyssä nuoret antoivat huonompia arvosanoja kuin vuoden 2012 
Nuorisobarometrissa (Myllyniemi 2012), jossa työttömät nuoret antoivat elämälleen keskimäärin 
arvosanan 7,8 ja vapaa-ajalleen 7,9. Barometrin työttömät nuoret olivat selvästi tyytymättömämpiä 
elämäänsä kokonaisuudessaan kuin muut nuoret, mutta heidän kanssaan kutakuinkin yhtä tyy-
tyväisiä vapaa-aikaansa. (Mt., 97, 105.) Tyytyväisyys tai tyytymättömyys vapaa-aikaan voi liittyä 
sekä vapaa-ajan sisältöön että sen määrään. Työttömät nuoret voivat olla tyytyväisiä vapaa-ajan 
määrään, erityisesti jos he vertaavat tilannetta aiempaan opiskelu- tai työelämäänsä. Vapaa-ajan 
sisältö sen sijaan saattaa muuttua, kun kuluttamiseen perustuvat ajanviettotavat eivät ole samalla 
tavalla mahdollisia. Vapaa-ajan merkitys korostuu työttömän elämäntilanteessa, jossa vapaa-aika 
muodostaa suurimman osan arjesta.  

Vastanneet nuoret ovat hieman tyytyväisempiä terveydentilaansa (keskiarvo 7,4) kuin fyysi-
seen kuntoonsa (6,9). Tyytyväisyys fyysiseen kuntoon ja terveydentilaan ovat vahvasti yhteydessä 
toisiinsa: mitä tyytyväisempi nuori on terveydentilaansa, sitä todennäköisemmin hän on myös 
tyytyväinen fyysiseen kuntoonsa. Pojat (keskiarvo 7,2) ovat fyysiseen kuntoonsa aavistuksen verran 
tyttöjä (6,8) tyytyväisempiä, mutta terveyden kokemisen kohdalla sukupuolten välillä ei ole eroa.

Ilmoitetulla liikunnan määrällä on vahva yhteys siihen, kuinka tyytyväisiä tutkimuksen 
nuoret ovat fyysiseen kuntoonsa ja terveyteensä. Mitä enemmän nuori harrastaa liikuntaa, sitä 
toden näköisemmin hän on tyytyväinen fyysiseen kuntoonsa ja terveyteensä. Sen sijaan liikunnan 
määrällä on vain heikko positiivinen yhteys tyytyväisyyteen vapaa-aikaan tai elämään yleensä.

3.5 Liikkumisen suurimpana esteenä laiha lompakko

Huoli suomalaisten nuorten liian vähäisestä liikkumisesta on herättänyt kiinnostuksen siihen, 
miksi nuoret eivät liiku. Nuorten omia käsityksiä siitä, mikä heitä estää liikkumasta, on kysytty 
muun muassa Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa 2013. Vapaa-aikatutkimuksessa kysymys esitettiin 
niille nuorille, jotka eivät harrastaneet liikuntaa. Selvästi merkittävimmäksi syyksi ilmoitettiin 
ajan puute. (Myllyniemi & Berg 2013.) Työttömien nuorten kohdalla vapaa-ajasta ei ole samalla 
tavoin pulaa. Tämän kyselyn vastaajista vain kuusi prosenttia vastasi ajan puutteen haittaavan 
liikuntaansa paljon tai jonkin verran. Liikkumisen esteitä on siis etsittävä muista tekijöistä. Ky-
selyssä listattiin 14 mahdollista liikunnan estettä ja kysyttiin kuinka paljon nämä asiat haittaavat 
liikkumista vastaajan omalla kohdalla. Vastaukset nähdään kuviosta 10. 

Liikunnasta aiheutuvat kulut ovat selvästi merkittävämpiä esteitä työttömien nuorten liikun-
nalle kuin muut kyselyssä kartoitetut tekijät.  Jopa 60 prosenttia vastaajista kokee, että raha tai 
hinta haittaa paljon heidän liikkumistaan. Lisäksi 23 prosenttia kokee rahan puutteen haittaavan 
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liikuntaa jonkin verran. Vertailupintaa voidaan hakea Nuorten vapaa-aikatutkimuksesta, jonka 
liikuntaa harrastamattomista nuorista (10–29-vuotiaat) vajaa kolmannes piti harrastamisen kal-
leutta jonkin verran tai hyvin merkittävänä syynä olla harrastamatta liikuntaa (Myllyniemi & Berg 
2013, 78). Tämän kyselyn vastaajista ainoastaan kahdeksan prosenttia vastasi, että harrastamisen 
maksut eivät haittaa lainkaan heidän liikuntaansa. Tytöt kokevat rahan puutteen liikunnan esteenä 
poikia useammin. Tytöistä 67 ja pojista 50 prosenttia koki, että hinta estää heidän liikkumistaan 
paljon. Liikuntapaikkojen maksut haittaavat paljon tai jonkin verran 74:ää prosenttia ja seura-
maksut 68:aa prosenttia vastaajista. Lähes kolmannes kokee liikuntaansa haittaavaksi tekijäksi 
sen, että liikuntapaikoista saa työttömyysalennuksia vain sellaisiin kellonaikoihin, jolloin kaverit 
tai perheenjäsenet eivät voi harrastaa.

Noin kolmannes vastaajista on kokenut paljon tai jonkin verran haittaaviksi tekijöiksi 
harrastustarjonnan puutteen sekä tiedon puutteen koskien harrastustarjontaa. Tytöillä epä-
tietoisuus tarjonnasta on yleisempi ongelma kuin pojilla. Tytöistä 35 prosenttia vastasi tiedon 
puutteen haittaavan liikuntaansa jonkin verran tai paljon. Pojista näin vastasi 26 prosenttia.  

Kuvio 10. ”Kuinka paljon seuraavat asiat nykyään haittaavat liikkumista omalla kohdallasi?” (%)
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Harrastusmahdollisuuksien puutteen kokeminen liikkumisen esteeksi on yhteydessä asuin-
ympäristöön. Maaseudulla, taajamissa ja pienissä kunnissa asuvat nuoret kokevat harrastustarjonnan 
puutteen haittaavan liikuntaansa useimmin. Näistä nuorista 56 prosenttia vastasi sen haittaavan 
liikuntaansa jonkin verran tai paljon. Vähiten harrastusmahdollisuuksien puute haittaa suurissa 
kaupungissa tai sen ympäristöissä asuvia vastaajia (28 % alueiden nuorista). Vastaukset osoittavat 
selkeän kehitystarpeen ja viestin paitsi kunnille, joiden vastuulla liikuntatoimen järjestäminen 
on, myös valtionhallinnolle, joka osaltaan jakaa resursseja. Liikuntatarjonnasta informoimista 
käsitellään tarkemmin luvussa 3.6.

Avio- tai avoliitossa elävistä nuorista, joilla on omia lapsia, viisi prosenttia kokee lasten hait-
taavan liikuntaansa paljon ja 48 prosenttia jonkin verran. Yksinhuoltajien kohdalla tilanne on 
huonompi. Viidennes heistä kokee omien lasten haittaavan liikkumistaan paljon ja 19 prosenttia 
jonkin verran. Kahden vanhemman perheissä on ymmärrettävästi enemmän liikkumavaraa aika-
taulujen ja varallisuuden suhteen kuin yksinhuoltajaperheissä. 

Melko harvojen kohdalla liikkumisen esteenä on se, ettei pidä liikunnasta. Vain 12 prosentin 
mielestä se haittaa liikkumista jonkin verran tai paljon. Samoin päihteiden käyttö näyttäisi ole-
van harvoilla liikkumisen esteenä. Sen sijaan lähes puolet vastaajista kokee, että oma laiskuus tai 
saamattomuus on esteenä liikunnalle. Nuorista liki puolet kokee kavereiden puutteen haittaavan 
liikkumistaan. On mahdollista, että työttömän nuoren päivät tuntuvat pitkiltä, jos kaverit ovat 
töissä tai opiskelemassa. Tällöin kavereiden puute voi olla osin suhteellista puutetta, joka määrittyy 
vapaa-ajan määrään nähden.

Pysäyttävää on, että vastaajista jopa 40 prosenttia vastaa masennuksen haittaavan jonkin verran 
tai paljon liikkumistaan. Kokemukset kavereiden puutteesta ja masennuksesta liikuntaa haittaavina 
asioina ovat lineaarisessa suhteessa toisiinsa. Mitä suurempana esteenä vastaaja piti kavereiden 
puutetta, sitä todennäköisemmin hän ilmoitti esteeksi myös masennuksen. Jokin sairaus tai vamma 
haittaa 18 prosentin liikuntaharrastamista. Kysymyksessä ei eritellä, tarkoitetaanko sairaudella tai 
vammalla jotakin pysyvää vai tilapäistä ruumiillista haittaa.

Vastaajista 29 oli taustaltaan monikulttuurisia. Heistä kaksi koki rasismin haittaavan har-
rastamista paljon ja kaksi vain vähän. Loput 25 maahanmuuttajataustaista nuorta vastasi, ettei 
rasismi haittaa lainkaan heidän liikkumistaan. Yllättäen myös viisi prosenttia kantasuomalaisista 
nuorista vastasi rasismin haittaavan liikkumistaan ainakin jonkin verran. Osa vastaajista saattoi 
kuulua vanhoihin suomalaisiin etnisiin vähemmistöihin, kuten romaneihin tai saamelaisiin. 
Sanalla rasismi viitataan arkikielessä usein muuhunkin kuin etniseen syrjintään. Joidenkin vas-
taajien kohdalla avovastaus selvitti, että rasismiksi oli saatettu ymmärtää koulukiusaaminen tai 
syrjintä lihavuuden tai transsukupuolisuuden vuoksi. Osa nuorista kirjoittaa toisten kysymysten 
yhteydessä, että työttömyyden stigma ja pelko muiden arvostelusta estää heitä tapaamasta vanhoja 
tuttuja ja hakeutumasta harrastamaan muiden pariin. Toki vastaajat ovat voineet omakohtaisten 
syrjintäkokemusten lisäksi pitää harrastuksissa näkemäänsä muihin kohdistuvaa rasismia vasten-
mielisenä ja luotaantyöntävänä.

Vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa omin sanoin liikkumista haittaavista asioista, mikäli 
ne puuttuivat kyselylomakkeen listalta. Tilaisuuden käytti hyväkseen 47 nuorta. Monet avo-
vastauksista liittyivät kuitenkin samoihin teemoihin, joita oli lueteltu listalla. Moni (13 vastaajaa) 
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halusi korostaa liikunnan maksuihin liittyvää ongelmaa. Osa heistä (4) painotti, ettei heidän 
paikkakunnallaan ole tarjolla alennuksia työttömille: ”TYÖTTÖMÄNÄ SAAN ALENNUSTA... 
ONKO TÄMÄ JOKU VITSI...HÖLMÖ KYSYMYS...EI SAA ALENNUSTA, AINAKAAN  
TÄÄLLÄ.” Viisi nuorta kertoi lihavuuden tai liikalihavuuden haittaavan liikuntaansa. Osa 
nuorista kirjoitti olevansa liian arkoja ja sosiaalisesti estyneitä (3) tai pelkäävänsä muiden arvos-
telua (4): ”Arvostelu siitä että työtön käy kuntosalilla valtion laskuun.” Yksittäisissä vastauksissa 
liikunnan esteiksi mainittiin muun muassa omaehtoinen opiskelu, raskaus, transvestiittisuus 
ja se, ettei omaa lajia voinut harrastaa kyseisellä paikkakunnalla.

3.6 Ajan paljous, kaverit ja ilmaiset liikuntapaikat liikunnan  
tärkeimpiä kannustimia

Liikuntaa haittaavien tekijöiden lisäksi nuorilta kysyttiin, kuinka paljon eri asiat edistävät heidän 
liikuntaansa. Vastausten jakautuminen nähdään kuviossa 11. 

Kuvio 11. ”Kuinka paljon seuraavat asiat edistävät liikkumista omalla kohdallasi?” (%)
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Kartoitetuista 14 tekijästä eniten vastaajien liikuntaa edistää vapaa-ajan määrä. Kolme neljästä 
nuoresta vastasi, että liikkumista edistää käytettävissä olevan ajan määrä. Edellä nähtiin myös, että 
vain kuusi prosenttia kokee ajan puutteen olevan esteenä liikunnalleen. 

Liikuntaa haittaavia tekijöitä kysyttäessä harrastemaksut olivat selvästi muita esteitä yleisempiä 
ja vakavampia. Hintojen merkitys tulee kääntäen esiin myös kysymyksissä liikuntaa edistävistä 
tekijöistä. Vastanneista nuorista 69 prosenttia kokee ilmaisten tai edullisten liikuntapaikkojen 
edistävän heidän liikuntaansa jonkin verran tai paljon. Lisäksi lähes puolet vastanneista kokee 
hyötyneensä työttömille suunnatuista alennuksista. Osa nuorista saa taloudellista tukea liikku-
miseensa. Kolmannes vastaajista kertoi vanhempien taloudellisen avun edistävän liikkumistaan 
paljon tai jonkin verran. 

Vastausten perusteella näyttää myös siltä, että monissa urheiluseuroissa tunnistetaan työt-
tömien kohtaamat haasteet harrastusmaksuista suoriutumisessa. Joukkueen, valmentajan tai 
seuran avusta kertoo hyötyvänsä paljon tai jonkin verran 14 prosenttia vastaajista.  Tämä tosin 
on ristiriidassa edellä esitetyn kysymyksen kanssa, jossa vain 11 prosenttia vastaajista kertoo 
harrastavansa urheilu seurassa. Ristiriitaa voi selittää useampikin asia. Kysymykseen, jossa kar-
toitettiin urheiluseuroissa harrastamista, jätti 15 prosenttia vastaajista vastaamatta. Osa heistä 
saattaa kuulua urheiluseuraan ja hyötyä joukkueen, valmentajan tai seuran rahallisesta avusta. 
On myös mahdollista, että kysymys on koettu hypoteettisena. Toisin sanoen osa on vastannut 
kysymykseen ”mikä edistäisi liikuntaasi”. He kokevat, että mikäli he saisivat apua seuroista, se 
edistäisi heidän liikkumistaan.

Työttömille suunnatusta liikuntatoiminnasta hyötyy melko pieni osa nuorista. Joka kymmenes 
kokee työttömille suunnatun liikuntatoiminnan edistävän liikuntaansa paljon ja joka kymmenes 
jonkin verran. Reilut 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että hyvä harrastustarjonta edistää 
heidän liikkumistaan ainakin jonkin verran.

Kavereiden merkitys nuorten liikunnalle on erittäin tärkeä. Kuten nähtiin, lähes puolet vastaa-
jista kokee kavereiden puutteen haittaavan liikuntaansa paljon tai jonkin verran. Samaan aikaan 
67 prosenttia vastaajista kokee, että kaverit, joiden kanssa liikkua, edistävät heidän liikuntaansa 
paljon tai jonkin verran. Näyttäisi siltä, että kaverit saavat liikkumaan, mutta näitä saisi olla 
enemmänkin. Osalla ei välttämättä ole kavereita lainkaan tai heistä ei ole iloa liikunnan suhteen. 
Myös vanhempien ja sisarusten kanssa liikkumisella on merkitystä. Vastaajista kuudesosa kokee 
perheenjäsenten seuran edistävän paljon ja reilu viidennes jonkin verran liikkumistaan. Jos las-
ketaan mukaan nekin, jotka kokevat perheenjäsenten kanssa liikkumisen olevan hyödyksi omalla 
kohdallaan ”vain vähän”, voidaan todeta, että perheellä on myönteinen vaikutus 62 prosentin 
liikkumiseen. Lähes kolmannes vastaajista kokee myös, että vanhempien kannustus on edistänyt 
liikuntaa jonkin verran tai paljon. Joka kuudes nuorista vastasi työttömyyttä edeltävän joukkueen 
edistäneen työttömyyden aikaista liikuntaa. 

Vaikka kyselyyn vastanneet ovat 18–29-vuotiaita, vaikuttaa koululiikunta edelleen heidän 
oman arvionsa mukaan liikuntatottumuksiin. Hyvät kokemukset koululiikunnasta edistävät joka 
kolmannen liikkumista, ja huonot kokemukset haittaavat joka neljännen vastaajan liikkumista. 
Sama polarisaatio koululiikunnan vaikutuksissa näkyy Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa. Sen 
10–29-vuotiaista vastaajista hieman yli puolet vastasi väittämään ”koululiikunta on lisännyt kiin-
nostusta harrastaa liikuntaa myös vapaa-ajalla” joko täysin tai osittain samaa mieltä. Osittain tai 
täysin eri mieltä väittämästä oli reilu kolmannes (Myllyniemi & Berg 2013, 46).



”PITÄÄ PÄÄN kAsAssA TYÖTTÖMYYsAIkANA”        43

Avovastauksissa ”Mikä muu edistää liikkumistasi?” (N=256) nuoret tuovat esiin useita kysy-
mysvaihtoehdoista puuttuneita, liikuntaa edistäviä tekijöitä. Eniten nuoret kirjoittavat erilaisista 
motivaatiotekijöistä, joista ehdottomasti useimmin (103 vastausta) toistuu halu pitää huolta fyy-
sisestä ja psyykkisestä kunnosta. Vastauksissa toistuvat tavoitteet, kuten terveys, liikunnan tuoma 
mielihyvä, ulkonäöstä huolehtiminen, itsetunnon parantaminen sekä vireyden tai energisen olon 
saaminen ja ylläpitäminen. Joillekin nuorille itsestään huolehtimisen tavoitetta sävytti ”vastuu 
omasta itsestä” tai huoli passivoitumisesta ja jopa syrjäytymisestä sekä halu aktiivisesti vastustaa 
niitä (ks. myös Lähteenmaa 2011): 

”Ajatus siitä, että on jotain tehtävä ja pidettävä itsestään huolta vaikka onkin työtön.”

”oma motivaatio saada jokin rutiini päiviin, ettei passivoidu.” 

”Se että en tahdo olla lihava, syrjäytynyt tai huonokuntoinen. Liikkuessa tutustuu uusiin ihmisiin, 
saa täytettä päivään ja vapaa ajalle kavereita. En kehtaa jäädä kotiin vain siksi, että satun olemaan 
työtön. Ei tää maailmaa kaada, vaikkakin olis mukavampi tienata ite omat rahat ja panostaa 
enemmän harrastuksiin[…].”

Osa nuorista otti esiin terveyden ja hyvän kunnon välineellisen arvon työkyvyn ylläpitämisessä. 
Nämä nuoret suhtautuivat työllistymiseensä optimistisesti.

”Omasta terveydestä huolehtiminen, ja kun niitä töitä sitten saa, on täysissä voimissa :)” 

”se että hyvällä kunnolla jaksan paremmin tulevassa työelämässä”

Joidenkin kohdalla liikunta toi kokemuksia edistymisestä ja onnistumisesta, kun muu elämä 
ei mennyt käsikirjoituksen mukaan:

”Kun kaikki muu on pielessä, niin fyysisen kunnon kehityksestä saa edes jotain iloa elämään.” 

”Onnistumisen kokemuksia, kun työelämä ei todellakaan niitä tarjoa.”

Edelleen liikunta nähtiin keinona, joka auttaa selviämään juuri työttömyyden aiheuttamasta 
vaikeasta elämäntilanteesta ja stressistä. Liikuntasuoritus tuo hyvää oloa ja sen aikana synkät 
ajatukset omasta kelpaamattomuudesta tai työnhaun toivottomuudesta jäävät hetkeksi taustalle.

”Oma halu liikkua ja entinen urheilutausta. Pitää pään kasassa työttömyysaikana.” 

”oma hyvä olo. voi liikkumisen ajaksi unohtaa työhaun tuottaman stressin ja tuloksettoman työnhaun 
tuoman vitutuksen. oma halu pysyä kunnossa sisäisesti ja ulkoisesti. kuntopoluilla ja kuntosaleilla 
saa myös silmäniloa muista liikkujista.”
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”Halu olla hyväkuntoinen ja halu lievittää työttömyyden tuomaa stressiä. Liikkuessa ei tule ajateltua 
sitä, kuinka en tunnu kelpaavan mihinkään työpaikkaan.”

Kuten jo edellä lainatuista vastauksista nähtiin, liikuntaharrastukset saavat merkitystä siitä, että 
aikaa on liikaa, jolloin mielekkäästä tekemisestä tulee puutetta ja päiviin on vaikeampaa raken-
taa rutiineja (22 vastausta). Liika aika saa ahdistumaan ja ajatukset pyörimään työttömyydessä.  
Liikunta tarjoaa vaihtoehdon toimettomalle kotona oleskelemiselle.

”Eipä tuota oo muutakaan tekemistä, kun ei töitä löydy vaikka kaikkeni oon teheny. On kai se 
liikunta vähintäänkin parempaa kuin se, että istuisi tietokoneella päivät pitkät…”

”Työttömänä on paljon aikaa, mutta ei tekemistä. Pakko liikkua ettei tule hulluksi neljän seinän 
sisällä.”

”Tällä hetkellä kun on työtön, on pakko keksiä tekemistä, jotta ei ihan täysin jää sinne kotiin 
makaamaan. Liikkuminen on hyvä paikka tavata ihmisiä ja olla sosiaalinen. Työttömyys on itelle 
kova paikka, jolloin liikunta itselleni on ainakin ollut se pelastus ja henkireikä, ettei ihan masennu 
ja jää yksin kotiin.[…]”

Syitä lähteä kodin ulkopuolelle ei välttämättä ole paljon. Seinät alkavat kaatua päälle, tieto-
koneella istuminen kyllästyttää ja tarve päästä ihmisten ilmoille on suuri. Tällaiseen tarpeeseen 
liikunta on sopiva syy lähteä kotoa. Monet ottivat esille tarpeen kohdata muita ihmisiä, tavata 
olemassa olevia treeni- ja muita kavereita, kuulua joukkoon ja tutustua uusiin ihmisiin. Vaikka 
esitetyn kysymyksen valmiissa vaihtoehdoissa sai valita liikuntaa edistäväksi tekijäksi kaverit ja 
perheenjäsenet, oli näiden tärkeyttä korostettu vielä avovastauksissakin (24 vastausta). Tunnus-
tusta annettiin puolisojen ja kavereiden sitkeälle kannustukselle sekä taloudellista tukea tarjoaville 
puolisoille ja vanhemmille.

”Uusien ja tuttujen ihmisten kanssa yhdessä tekemisen tunne, yhteenkuuluvuus. Halu kuulua 
johonkin eikä jäädä yksin asioiden äärelle.”

”Tyttöystävä pakottaa lenkkipolulle kanssaan, pakko mennä, vaikkei tekisi mieli.”

”Minulla on uusi tuttavuus joka pakottaa minut liikkumaan vaikka ei jaksais ja haluis vaan lösötä 
:) Kirjaimellisesti käy hakemassa kotoa ja kannustaa :)”

”[…]Työttömyyspäivärahani eivät oikeasti riitä siihen että pidän kuntosalikorttia, mut vanhempieni 
ja ystävieni taloudellisella avulla se on mahdollista.”
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Osa nuorista (21) mainitsi avovastauksissa hyvät liikuntapaikat vielä erikseen. Erityisesti 
liikunta paikkojen läheisyyden ja edullisuuden nähtiin edistävän omaa liikkumista. Seuraavassa 
pitkässä vastauksessa varattomuus ja siitä johtuva liikuntamuotojen vaihtuminen oli tuonut mu-
kanaan myös myönteisiä muutoksia liikuntatottumuksiin:

”Työväenopistojen kurssit. Olen itse päässyt aloittamaan joogan tänä vuonna sitä kautta ja toden-
nut, että se on laji, jonka olen vain jotenkin missannut aiemmin, mutta joka onkin juuri minulle 
sopiva. Kurssien edullisuus ja mahdollisuus saada työttömänä tukea siihen, edesauttavat paljon 
harrastuksen aloittamista. Täytyy myös sanoa, että se, että olen siirtynyt lenkkipoluille ilmaisuuden 
perässä, on saanut minut tajuamaan, että pidänkin luonnossa liikkumisesta erittäin paljon ja 
ihmetellyt, miksi en ole harrastanut sitä aiemmin enempää. Siispä se, että yliopistojen bodypump-
tunnit ovat vaihtuneet erityyppiseen liikkumiseen, ei olekaan ollut pelkästään huono asia, mutta 
olen kyllä kaivannut jotain rankempaa lajia joogan ja lenkkeilyn rinnalle. Raha on usein esteenä.”

Luonnossa liikkuminen nostettiin esiin useissa vastauksissa liikuntaa edistäväksi asiaksi (10). 
Luonnon ja ulkoliikuntapaikkojen käyttäminen näkyi myös siinä, että vuodenajalla ja sääoloilla on 
vaikutuksensa liikkumiseen (12 vastausta). Kesälajien vaihtuminen talvilajeiksi ja poudan muuttu-
minen sateeksi nostaa kysymyksen varusteista. Kesällä voi skeitata ja pyöräillä, mutta entä talvella?

”Ulkona liikkuessa hyvä sää on aina plussaa, koska huonommalle säälle tarvitsee vähän paremmat 
kamppeet, joihin ei työttömällä ole varaa.”

Pyöräily ja toimivan pyörän omistaminen oli joillekin vastaajille tärkeää. Pyörä tai sen puute 
mainittiin kolmessatoista vastauksessa. Toinen monia nuoria liikuttava seikka on koiran (24 
vastaajaa) ulkoiluttaminen säässä kuin säässä ja vuodenajasta riippumatta. Liikuntaa edistäväksi 
tekijäksi mainittiin myös julkisten liikennevälineiden kalleus, jonka vuoksi paikasta toiseen on 
kuljettava kävellen ja pyöräillen (4). Yleensä arkiliikunta paikasta toiseen liikkumisena, esimerkiksi 
kauppamatkoina, tuotiin esiin kuudessa vastauksessa.

”Rakastan pyörääni, joten se varmasti pelastaa minut.”

”Omat koirat joiden kanssa on pakko liikkua säällä kuin säällä. 2–3 kertaa päivässä 20 min  
- yli tunti kerrallaan.”

”Ei ole varaa bussilippuun, on pakko kävellä tai pyöräillä jos olisi varaa pyörään.”
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3.7 Nöyryyttävät työttömyysalennukset ja tietoa netistä

Kuten edellä nähtiin, työttömille suunnatut alennukset liikunnassa edistävät joka toisen vastaajan 
liikuntaa ja hyvä informointi liikuntamahdollisuuksista edistää sekin noin kolmanneksen liikku-
mista. Seuraavaksi nuorilta kysyttiin, kuinka tietoisia he ovat alennuksista, joita oman paikka-
kunnan liikuntapaikoissa tarjotaan. Vastaukset on koottu kuvioon 12 sukupuolen, tutkinnon ja 
asuinalueen mukaan tarkasteltuna.

***p <0,001; **p <0,01; *p <0,05

Kuvio 12. ”Tiedätkö, missä kuntasi/ kaupunkisi liikuntapaikoissa saat alennusta työttömänä?” (%)
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Lähes puolet nuorista vastaa, ettei ole kuullutkaan työttömien saamista alennuksista oman 
kunnan liikuntapaikoissa. Tämä voi johtua joko siitä, että paikkakunnalla ei tarjota työttömille 
alennuksia tai siitä, että alennuksista tiedottaminen ei tavoita työttömiä nuoria. Viidennes vastan-
neista oli kuullut, että alennuksia saa, muttei silti tiennyt mistä paikoista. Neljännes tiesi ainakin 
joitakin paikkoja, joista alennuksia saa, ja pieni neljän prosentin joukko vastasi tietävänsä kaikista 
oman kunnan liikuntapaikoissa tarjotuista alennuksista. Poikien kohdalla tietämys alennuksista 
on tyttöjä polarisoituneempaa: pojissa oli tyttöjä enemmän sekä sellaisia, jotka tiesivät alennuk-
sista tarkalleen että sellaisia, jotka eivät olleet kuulleetkaan alennuksista. Erot sukupuolten välillä 
eivät tosin ole suuria.

Asuinpaikkakunnan koolla on yhteys siihen, kuinka hyvin nuoret tiesivät alennuksista. 
Maaseudulla ja pienissä kunnissa 57 prosenttia vastaa, ettei ole kuullutkaan alennuksista, kun 
vastaava prosenttiosuus oli keskikokoisissa kaupungeissa 47 tai suurissa kaupungeissa 44. Enintään 
peruskoulun käyneillä nuorilla oli pidemmälle opiskelleita nuoria vähemmän tietoa alennuksista. 
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Siinä missä enintään peruskoulun käyneistä nuorista 56 prosenttia vastasi, ettei ole kuullutkaan 
työttömille suunnatuista alennuksista, vastasi pidemmälle opiskelleista näin 46 prosenttia.

Nuorilta kysyttiin myös, kuinka usein he käyttävät liikuntapaikkojen työttömyysalennuksia 
hyväkseen. Reilu kuudennes vastaajista kertoo käyttävänsä työttömien alennuksia aina tai usein. 
Vähintään joskus alennusta käyttää 36 prosenttiaV. Kiinnostavaa on, että 15 prosenttia vastaajista 
ei pyydä työttömyysalennusta, vaikka käyttää liikuntapaikkoja, joista tietää saavansa alennusta. 
Seuraavaksi vastaajilta kysyttiinkin, onko työttömyyden todistaminen heidän mielestään työlästä 
tai nöyryyttävää. Vastausten jakautuminen nähdään kuviosta 13. 

Lähes kolmannes vastaajista kokee työttömyyden todistamisen jonkin verran tai hyvin työ-
lääksi. Lisäksi yli puolet vastaajista kertoi todistamisen olevan mielestään jonkin verran tai hyvin 
nöyryyttävää. Työttömyyden todistamista ei koe lainkaan nöyryyttäväksi 15 prosenttia ja ei lain-
kaan työlääksi 17 prosenttia vastaajista. Todistamisen kokeminen työlääksi ja nöyryyttäväksi on 
samanlaista tyttöjen ja poikien keskuudessa. Eroa kokemuksissa ei ole myöskään sen mukaan, onko 
vastaaja pieneltä tai suurelta paikkakunnalta. Selitystä sille, miksi työttömyys koetaan nöyryyttä-
väksi, voidaan etsiä nuorten vastauksista vuoden 2013 Nuorisobarometriin. Siinä 85 prosenttia 
15–29-vuotiaista nuorista vastasi, että elämässä pärjääminen on itsestä kiinni. Lisäksi puolet 
nuorista uskoo, että henkilökohtainen köyhyys johtuu yksilön omista valinnoista. (Myllyniemi 
& Berg 2013, 65, 68.) Myös Anne Ollilan (2008, 211–212) eri puolilla Suomea haastattelemien 
nuorten mielestä syrjäytyminen on itsestä kiinni. Työttömäksi jääneet nuoret kohtaavat siis oman 
ikäisissään asenteita ja käsityksiä, joiden mukaan he ovat itse syypäitä tilanteeseensa.

Lähes puolet vastaajista kertoo, ettei tiedä, miten työttömyys todistetaan. Aiemmin nähtiin, että 
yhtä suuri joukko ei ole kuullutkaan liikuntapaikkojen työttömyysalennuksista. Kuntien käytännöt 
vaihtelevat työttömyysalennusten informoinnin ja työttömyyden todistamisen suhteen. Kunnat 
voivat pyytää todisteeksi esimerkiksi Kelan tai työttömyyskassan korkeintaan kuukauden vanhan 
maksupäätöksen tai työvoimatoimiston korkeintaan kuukauden vanhan todisteen työttömyydestä. 
Toisissa kunnissa alennuksen saa työvoimatoimiston asiakaskortilla ja henkilöllisyystodistuksella. 
Kuntien verkkosivuilta asiaa voi olla hankalaa selvittää. Kaikilla kuntien liikuntatoimien verkko-
sivuilla ei mainita työttömiä lainkaan tai työttömät mainitaan alennusryhmänä, muttei kerrota 
miten työttömyys tulisi todistaa.

V Vastausmäärä on ristiriidassa sen kanssa, että puolet vastaajista kertoi työttömyysalennusten lisäävän liikuntaansa. 
Kysymys liikuntaa edistävistä tekijöistä on voitu ymmärtää konditionaalisena ”mikä edistäisi liikuntaasi”.

Kuvio 13. ”Onko työttömyyden todistaminen mielestäsi a) nöyryyttävää b) työlästä?” (%)
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Viimeinen vastausvaihtoehto kysymyksiin työttömyyden todistamisen työläydestä ja nöyryyt-
tävyydestä on siis ”en tiedä miten työttömyys todistetaan”.  Vaikka vastaajia on molemmissa kysy-
myksissä saman verran, vaihtelee viimeiseen vaihtoehtoon vastanneiden määrä suuresti. Ristiriitaa 
selittää jälkimmäinen kysymyksenasettelu, jossa vaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia. Voi 
olla, että vastaaja ei tiedä, miten työttömyys todistetaan ja silti kokea, että työttömyyden todis-
taminen liikuntapaikan kassalla olisi nöyryyttävää. Sen sijaan vastaaja ei voi johdonmukaisesti 
vastata, ettei tiedä, miten työttömyys todistetaan ja pitää sitä silti työläänä.

Edellä nähtiin, että lähes kolmannes nuorista pitää harrastusmahdollisuuksiin liittyvää tiedon-
puutetta esteenä liikkumiselleen ja toisaalta yhtä suuri osa nuorista kokee, että hyvä informointi 
edistää heidän liikkumistaan. Missä nuoria siis pitäisi informoida? Kuviossa 14 on esitetty nuorten 
vastaukset siihen, mistä he etsivät ja saavat tietoa liikuntamahdollisuuksista. 

Kuvio 14. ”Mistä saat tai etsit tietoa liikuntapaikoista ja liikuntamahdollisuuksista?” (%)
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Netistä (n=597)

4

3

17

24

29

46

80

Kyselyn perusteella näyttää siltä, että nuoria työttömiä on tehokkainta lähestyä Internetin 
välityksellä. Nuorista 80 prosenttia vastasi hakevansa tai saavansa tietoa verkosta. On kuitenkin 
huomattava, että nämä nuoret löysivät myös linkin käsillä olevaan kyselyyn Internetin välityksellä. 
Vaikka vastaajat olisivat saaneet vinkin kyselystä jostain muualta, ovat he vähintäänkin joutuneet 
käyttämään Internetiä vastatessaan kyselyyn. On siis hyvin mahdollista, että kyselyn ulkopuolelle 
jäi joukko nuoria, jotka eivät juuri käytä Internetiä ja saavat tietonsa liikuntamahdollisuuksista 
muuta kautta. Kavereiden merkitys tietolähteenä on myös suuri. Lähes puolet vastaajista saa tai 
kyselee tietoa liikuntamahdollisuuksista kavereiltaan. Perheeltä tietoa saa 17 prosenttia. Lähes 
neljännes saa tietoa liikuntapaikkojen ilmoitustauluilta ja 29 prosenttia lehdistä. Näyttää siltä, 
että perinteiset ilmoituskanavat puolustavat edelleen paikkaansa Internetin rinnalla.

Nuorilla, jotka olivat vastanneet saavansa tietoa muualta kuin luetelluista medioista  
(29 vastaajaa), oli mahdollisuus avovastauksessa kertoa, mitä kautta he saavat tai etsivät tietoa 
liikuntapaikoista. Kolmasosa oli todennut, ettei etsi tietoa mistään. Osa (4) kertoi saavansa tietoa 
kaupungin, kunnan tai seurojen verkkosivuilta, vaikka netti olikin yksi kysymyksen vaihto ehdoista. 
Muutama nuori mainitsi kauppojen, kulttuuripaikkojen ja kahviloiden ilmoitustaulut (2),  
kaupungin tiedotuslehtiset (1) ja suoraan seuroilta saadun informaation (3). 
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3.8 Liikunnan merkityksiä työttömän elämäntilanteessa 

Liikunnan merkitystä nuorille selvitettiin kysymällä, kokevatko he, että liikunta tekee elämästä 
mielekkäämpää, estää heitä passivoitumasta ja syrjäytymästä ja auttaa työllistymisessä. Kuviossa 
15 esitetään nuorten vastausten jakautuminen.

Kuvio 15. ”Kuinka paljon koet, että liikunta edistää seuraavia asioita?” (%)
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Nuorista jopa 86 prosenttia kertoi kokevansa, että liikunta tekee heidän elämästään vähin-
täänkin jonkin verran mielekkäämpää. Vain neljä prosenttia vastasi, ettei liikunta tee elämästä 
lainkaan mielekkäämpää. On muistettava, että itsevalikoituneeseen verkkokyselyyn vastanneet 
ovat todennäköisesti juuri sellaisia nuoria, joille liikunta on aihepiirinä merkityksellinen. Tällainen 
todennäköisyys aineiston vinoumaan koskee kaikkia kyselytutkimuksia, mutta erityisesti kysely-
jä, joissa haastateltavia ei henkilökohtaisesti pyydetä vastaajiksi ja joissa kieltäytyneiltä ei päästä 
kysymään kieltäytymisen syytä. Toisaalta aiemmin on nähty (ks. luku 2), etteivät käsillä olevassa 
aineistossa painotu liikunnallisesti aktiiviset nuoret, kun sitä verrataan muiden kyselyjen tuloksiin.

Liikunnan merkitys tulee esiin myös siinä, että valtaosa vastaajista kokee liikunnan estävän 
heitä passivoitumasta. Jopa kahdeksan kymmenestä kokee, että liikunta estää ainakin jonkin verran 
heitä passivoitumasta. Tytöistä näin vastasi 87 prosenttia ja pojista 74 prosenttia. Vastaajista 62 
prosenttia kokee, että liikunnalla on jonkin verran tai paljon merkitystä syrjäytymisen ehkäise-
misessä. Lisäksi reilu viidennes nuorista vastaa, että liikunta estää syrjäytymästä ”vain vähän”, ja 
kuudennes vastaajista oli sitä mieltä, ettei liikunta estä heitä syrjäytymästä. Kokemus syrjäytymisen 
vaarasta ja sen ehkäisystä voi tulla joko ulkoa annettuna (media, työllistämis toimet, omat sosi-
aaliset suhteet) tai omakohtaisesta tuntemuksesta. Liikunnan hyödyt nähdään joka ta pauksessa 
kauaskantoisiksi. Vastaajista 36 prosenttia uskoo liikunnan auttavan ainakin jonkin verran myös 
työllistymisessä. Tosin melkein yhtä moni (34 %) ajattelee päinvastoin, ettei liikunnasta ole hyötyä 
työllistymisessä lainkaan.
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3.9 sana vapaa – kiteytyksiä työttömien nuorten ajatuksista 

Kyselylomakkeen lopuksi vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa jotakin muuta liikuntaharras-
tuksistaan tai mahdollisuuksistaan harrastaa. Yhteensä 146 nuorta käytti tämän mahdollisuuden. 
Vastauksissa toistuivat aiemmin kartoitetut teemat kuten liikuntapaikkojen, ohjatun liikunnan ja 
varusteiden kalleus sekä toive työttömille suunnatuista alennuksista. Monet kirjoittivat halustaan 
pitää itsestä huolta, saada tekemistä pitkiin päiviin ja rakentaa arkirutiineja liikunnan avulla. 
Vaikka kirjoituksissa ei tule esiin olennaisesti uusia teemoja, on vastauksissa mukana kiteytettyjä 
kuvauksia nuorten elämäntilanteesta ja liikunnan paikasta siinä. Vastauksiin sisältyy myös ehdo-
tuksia ja ideoita. Ehdotuksia kuntapäättäjille ja valtionhallinnolle on kerätty raportin loppuun 
johtopäätösten jälkeen.

”Maksut on monesti kalliita. Mun mielestä aktiivisesti työtä hakevan työttömän pitäs saada 
jotai avustuksia liikuntaa varten. Esim. kausimaksut on kova paikka maksaa, repästä tosta 
noin vaan 150 euroa. En tiedä saisinko toimeentulotukea, enkä viitsi hakea. Aika noloa, 
kun tietää mitä sakkia siellä ravaa. Meikällä ei oo ees kirppuja, eikä hametta, nii miten mää 
sinne viittisin mennä. Aika paska ois tilanne, ellei vanhemmat maksais harrastemaksuja. 
Kuntosalikorttiin (20e/ kk) on itselläki varaa. Kauhulla odotellaan lisenssivakuutus maksua, 
peliasusta laskua jne...”

Työttömyys tarkoittaa joillekin nuorille alennustilaa, jota hävetään. Avustuksia otettaisiin mie-
lellään vastaan, jos ne liittyisivät liikuntaan, kun taas toimeentulotuen pyytäminen olisi ”noloa”. 
Siirtyminen ohjatuista harrastuksista ja maksullisista liikuntapaikoista ilmaisille pururadoille oli 
joidenkin kohdalla raskaasti koettu muutos entiseen, ja jotkut olivat tästä syystä vähentäneet lii-
kuntaansa. Vaikka liikuntamäärä ei olisi muuttunut, oli liikunnan harrastamisen mielekkyys usein 
kärsinyt. Monille harrastamisen sosiaalisuus ja ryhmässä liikkuminen, jumppiin ja kuntosaleille 
pääseminen, oli liikunnassa tärkeää. Tämä liikunnan puoli ei useinkaan toteudu lenkkipolulla. 
Edellä näimme, että jotkut olivat löytäneet uutta iloa elämäänsä siirryttyään liikkumaan sisätiloista 
ulkoilmaan ja luontoon. Suurin osa nuorista kuitenkin kertoi tyytyneensä ilmaisiin tai edullisiin 
harrastuksiin pakon edessä, eikä muutos ollut mieleen.

”Työttömyyden alettua olen siirtynyt ohjatuista maksullisista liikunnoista ilmaiseen eli lenkki-
polkuun. Kyllä kunto pysyy samalla tasolla, mutta yhteisliikkuminen on ollut aina paljon mielek-
käämpää kuin yksinään, joten koen olevani enemmän yksin kuin ennen ja tämä laskee liikunnan 
mielekkyyttä/ hyvää oloa.”

”Minua kiinnostaisi harrastaa jotain hienoa lajia kuten sulkapallo, tanssi tai nyrkkeily, mutta 
tuollaiset harrastukset maksavat hirveästi. esim sulkapallo sisähallissa maksaa kerralta 15 euroa.  
Sellaiseen olis varaa vain noin kerran kuukaudessa. Kaikki ilmainen harrastaminen (lenkkeily, 
rullaluistelu, pyöräily jne.) on hirveän tylsää ja puuduttavaa. Sellaiseen ei ole intoa. Mutta työt-
tömänä hyväksyn kohtaloni sillä koen tilanteeni olevan vain omaa syytäni.”



”PITÄÄ PÄÄN kAsAssA TYÖTTÖMYYsAIkANA”        51

”Kuntosalikortti on merkittävin taloudellinen panos, ja sen ajan päättymisestä olen hieman huolis-
sani, mutta toivon tietenkin saavani töitä, että on varaa ostaa uusi kausi... Kuntosali on kuitenkin 
myös omalla tavallaan sosiaalinen tilanne, aivan eri kuin painojen kanssa kuntoileminen kotona, 
joten uskon sen olevan minulle myös henkisesti tärkeä.”

Monet nuoret pitävät tärkeinä ilmaisia lähiliikuntapaikkoja, joista kirjoituksissa mainitaan 
useimmiten lenkkipolut. Kuitenkin jopa silloin voi köyhyys muodostua liikunnan esteeksi.  
Kuten seuraavassa vastauksessa käy ilmi, liikuntavarusteiden omistaminen ei ole itsestäänselvyys ja  
uusien varusteiden hankkiminen kuluneiden tilalle voi olla vaatia enemmän kuin mihin lompakko 
antaa myöden. 

”Koen liikunnan ja säännöllisen vuorokausirytmin edesauttavan nk. normaalin elämän pysymistä 
yllä. En pidä joukkueurheilusta tai muutenkaan liikunnasta ryhmissä. Mieluusti liikuntaa har-
rastan yksin tai seurustelukumppanin kanssa, eikä yksilöllistä liikuntatarjontaa ole yhtä helposti 
tarjolla työttömän taloustilanteessa. Suurin rajoittava tekijä kuitenkin lienee välinehankintojen 
mahdottomuus. Vaikka lähistöllä on julkisia liikuntapolkuja, lähimmät hiihtoladut ovat koh-
tuullisen matkan päässä, eikä työttömänä ole esimerkiksi mahdollisuutta ostaa asianmukaisia 
välineitä, kuten suksia.”

Liikunnan merkitystä pohditaan monissa vastauksissa juuri työttömän elämäntilanteen kaut-
ta. Joissakin vastauksissa työttömyys merkitsee runsasta vapaa-aikaa, jonka voi käyttää itsestään 
huolehtimiseen ja liikkumiseen. Tavallisempaa kuitenkin on, että työttömyyttä kuvataan raskaaksi 
ja stressaavaksi elämäntilanteeksi. Osa ei saa itseään liikkeelle masennuksen vuoksi, vaikka tietäi-
sikin liikunnan tarpeellisuudesta. Toisille nuorille liikunta on tärkeä tapa selviytyä työttömyyden 
leimaamasta arjesta, ”pitää yllä normaalia elämää”, ”selvitä järjissä” tai ”pitää pää kasassa”. Liikunta 
onkin monille tietoinen projekti, jonka avulla he pyrkivät pitämään mielensä myönteisenä ja 
aktiivisena (ks. myös Lähteenmaa 2011).

”Monena aamuna kuntosalilla käynti on ainoa syyni herätä. Siksi en ole uskaltanut luopua sali-
kortistani, vaikka minulla ei olekaan varaa pitää sitä.”

”[Kuntosaliharrastus on kallista.]Mutta pysynpä ainakin järjissäni, kun pari kolme kertaa viikossa 
pääsen ulos asunnostani salille.”

”harrastukset ovat lähes ainoa tapahtuma minulle kodin ulkopuolella”

”Ilman liikuntaa turhautuisin ja masentuisin kotona”.

”Ilman sitä olisin jo vienyt hengen itseltäni.”
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”Tiedän kyllä kaikki liikunnan positiiviset vaikutukset mutta nykyinen elämäntilanne on niin raskas 
että uupuneena ei yksinkertaisesti jaksa liikkua. Elämäntilanteen johdosta olen myös sairastellut 
koko talven ja kevään vähän väliä jonka takia myös fyysinen kunto ja urheiluharrastus on kärsinyt.”

Joistakin kirjoituksista oli luettavissa, että liikunta on ollut yksi tekijä, jonka avulla nuori oli 
saanut uudelleen kiinni elämästään. 

”Suuren kaupungin keskustassa asuvalle mahdollisuudet ovat hyvät, mutta kevytkukkaron omis-
tajalle myös tästä johtuen rajoittavaa. Vanhempien pienellä tukemisella olen kuitenkin aloittanut 
vuodenvaihteessa liikuntaharrastuksen ja päässyt hieman takaisin elämästä kiinni ja toivon mukaan 
myös pian työstäkin.”

”Olen aloittanut marraskuussa uimisen ja maaliskuussa paino oli pudonnut jo 25 kiloa. Hiihtoladut 
ja jäkiskentät kävivät tutuiksi talvella. Nyt ollaan pelattu kavereiden kanssa joka päivä jotain, kun 
ilmat vain sen sallivat. Kyllä aamuisin tuntuis silti mukavalta herätä työpäivään pitkän tauon 
jälkeen, kun on elämäkin saatu raiteilleen.”

Harvoja kyselyn tuloksissa aiemmin toistumattomia teemoja toi esille eräs maahanmuuttajatyttö: 

”Viimeksi kun harrastin liikuntaa olin peruskoulussa ja sen jälkeen ei ollut mahiksia harrastamaan 
koska kaikki on rahasta kiinni....  Esim. minä olen musliminainen ja en voi käydä kaupungin 
liikuntapaikoissa, ja jos haluaisin mennä yksityiseen, niin saa maksaa hurja määrä siitä jäsenyy-
destä ja kaikesta ym.”

Kirjoittaja tarkoitti todennäköisesti sitä, että musliminaisena hän ei voi pukeutua urheilu-
vaatteisiin, mikäli samassa tilassa käy miehiä. Tämä liikuntaan liittyvä haaste on todettu sekä 
kotimaisissa että ulkomaisissa maahanmuuttajien liikuntaa koskevissa tutkimuksissa (mm. Zacheus 
ym. 2011; Zacheus ym. 2012, 137). Pukeutumiskysymys ei sinänsä liity työttömyyteen tai liikun-
nan harrastamiseen työttömänä. Tilastojen valossa tiedetään kuitenkin, että maahanmuuttajien 
ja erityisesti länsiaasialaisten ja pohjoisafrikkalaisten maahanmuuttajien työllistyminen on muuta 
väestöä vaikeampaa. Lisäksi maahanmuuttajanaisten työllisyys on selvästi miehiä alhaisemmalla 
tasolla. (Eronen ym. 2014, 10, 35.)

3.10 kokemuksia syrjäytymisestä ja selviämisestä

Kyselylomakkeen viimeisten kysymysten joukossa kysyttiin nuorten omaa näkemystä siitä, ovatko 
he mielestään syrjäytyneitä. Kysymystä pohjustettiin seuraavasti: ”Mediassa puhutaan paljon syrjäy-
tyneistä nuorista, ja sanalla ’syrjäytynyt’ tarkoitetaan milloin mitäkin. Nyt kysymme sinun mielipidettäsi 
ja arviotasi syrjäytymisestä.” Vastausten jakautuminen on esitetty kuviossa 16.
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***p <0,001; **p <0,01; *p <0,05

Kuvio 16. ”Koetko olevasi syrjäytynyt?” 
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Kyselyyn vastanneista nuorista 16 prosenttia kokee olevansa syrjäytyneitä. Kun mukaan 
lasketaan ne, jotka kokevat olevansa jonkin verran syrjäytyneitä, on heitä vastaajista yli puolet 
(55 %). Nuoria, jotka eivät koe olevansa ”lainkaan” syrjäytyneitä, on kyselyssä 38 prosenttia. 
Pojat kokevat itsensä syrjäytyneiksi tyttöjä useammin. Siinä missä tytöistä 12 prosenttia vastaa 
olevansa mielestään syrjäytynyt, vastaa pojista näin 20 prosenttia. Myös koulutuksella on yhteys 
syrjäytymisen kokemukseen. Mitä pidemmälle nuoret ovat kouluttautuneet, sitä harvemmin he 
näkevät itsensä syrjäytyneiksi. Korkeintaan peruskoulun käyneistä 30 prosenttia kokee olevansa 
syrjäytynyt, kun taas yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista syrjäytyneiksi 
itsensä kokevia on seitsemän prosenttia.

Arvattavasti aiempien työttömyysjaksojen määrä ja työttömyysjakson pituus olivat yhteydessä 
kokemukseen omasta syrjäytymisestä; mitä pidempään työttömyys on kestänyt ja mitä useampia 
työttömyysjaksoja nuorella on, sitä todennäköisemmin hän kokee itsensä syrjäytyneeksi. Ensim-
mäistä kertaa työttömänä olevista nuorista 12 prosenttia kokee olevansa syrjäytynyt, kun yli neljä 
kertaa työttömänä olleista osuus on jo 31 prosenttia. Vastaavasti alle kolme kuukautta työttömänä 
olleista yhdeksän prosenttia ja yli 11 kuukautta työttömänä olleista 31 prosenttia kokee olevansa 
syrjäytynyt. Toistuva työmarkkinoilta putoaminen tai työttömyysjaksojen pitkittyminen voi 
kasata tuntemuksia epäonnistumisesta ja kelpaamattomuudesta. Vaikutuksen suunta voi olla 
toinenkin. Kokemus syrjäytymisestä saattaa indikoida erilaisten ongelmien yhteenkietoutumista, 
joka vaikeuttaa työllistymistä tai koulutukseen pääsyä. Nämä syy–seuraus-suhteet eivät ole toisiaan 
poissulkevia ja ovat mahdollisesti molemmat läsnä syrjäytyneeksi itsensä kokevan nuoren elämässä.

Myös liikunnan harrastamisen useudella on yhteys kokemukseen syrjäytymisestä. Harvoin 
liikkuvat kertovat muita useammin pitävänsä itseään syrjäytyneinä. Harvemmin kuin kerran 
viikossa liikkuvista 26 prosenttia, mutta 5–6 kertaa viikossa liikkuvista vain kuusi prosenttia, 
kokee itsensä syrjäytyneeksi. Muuten yhteys liikunnan määrän ja syrjäytymiskokemuksen välillä 
näyttää lineaariselta, mutta kuten kuviosta 16 huomataan, päivittäin liikkuvat kokevat itsensä 
syrjäytyneemmiksi kuin 5–6 kertaa viikossa liikkuvat. On mahdollista, että kaikkein useimmin 
liikkuvien ryhmässä on sellaisia nuoria, joiden paha olo purkautuu kurinalaiseen liikkumiseen. 
Ainakaan päivittäinen liikunta ei näytä suojaavan syrjäytymiskokemukselta yhtä hyvin kuin 5-6 
kertaa viikossa liikkuminen. Liikunnan yhteys syrjäytymisen kokemukseen näkyy myös siinä, että 
ne nuoret, jotka ovat vähentäneet liikuntaansa työttömyyden aikana, kertovat kokevansa itsensä 
syrjäytyneiksi useammin (21 %) kuin ne, jotka ovat lisänneet liikuntaansa (11 %) tai liikkuvat 
entiseen tapaan (11 %).

Liikunnan ja hyvinvoinnin välinen yhteys näkyy myös avovastauksissa. Nuori voi olla niin 
masentunut, ettei saa itseään liikkeelle vaikka haluaisikin ja uskoisi liikunnan edistävän ter-
veyttä ja hyvää oloa. Samalla liikunta on monelle juuri se keino, jolla pitää huolta itsestä, purkaa 
työttömyydestä aiheutuvaa stressiä, saada järkevältä tuntuvaa täytettä arkeen sekä tavata ihmisiä.  
Liikunnan ja hyvinvoinnin yhteys näkyy lopulta myös kysymyksessä syrjäytymisestä. Mitä enemmän 
nuori liikkuu, sitä harvemmin hän kokee olevansa syrjäytynyt. On muistettava, ettei pelkästään 
muuttujien välisestä havaitusta yhteydestä voida päätellä vaikutuksen suuntaa. Tosin aiemmin 
esiteltyjen avovastausten perusteella näyttää siltä, että vaikutusta tapahtuu molempiin suuntiin: 
liikunta ehkäisee syrjäytymistä, ja syrjäytyminen vaikeuttaa liikkumista. Aiemmin nähtiin myös, 
että noin kaksi kolmannesta vastanneista nuorista uskoi liikunnan estävän ainakin jonkin verran 
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syrjäytymistä. Huomionarvoista on, että jotkut vastaajat kokivat liikunnan auttaneen omasta 
elämästä kiinnisaamisessa.  

Syrjäytyminen on eräänlainen muodikas huolisana, jota on kritisoitu paitsi käsitteellisestä 
laaja-alaisuudesta, jonka vuoksi käsite menettää erottelukykynsä, myös siitä, miten sitä käytetään 
marginaalissa olevien ihmisten leimaamiseen (Ahola & Galli 2010, 132; Lagström 2011). Kuten 
luvussa 1.1 todettiin, syrjäytymisellä voidaan viitata hyvin erilaisiin kielteisesti arvotettuihin 
ulkopuolelle jäämisen ulottuvuuksiin. Nuorten kohdalla voidaan puhua esimerkiksi työstä, opis-
kelusta, sosiaalisista suhteista tai yhteiskunnasta syrjäytyneistä. Syrjäytymisen käsitteeseen liitetään 
julkisessa keskustelussa usein lisäksi toimeentulovaikeudet, elämänhallintaan liittyvät ongelmat 
sekä huono-osaisuuden eri osa-alueiden kasaantuminen samojen henkilöiden elämissä. (Lagström 
2011, 7; Järvinen & Jahnukainen 2001.) Useiden eri ongelmien kasaantuminen vastasi myös 
kyselyyn vastanneiden nuorten subjektiivisia käsityksiä syrjäytymistä. Syrjäytymiskysymykseen 
vastanneista 753 nuoresta 283 antoi vastaukselleen perustelut avovastauksessa. 

Työn ja opiskelupaikan puute oli selvästi yleisin syrjäytymiskokemuksen perusteluista  
(83 vastausta). Osassa vastauksista (35) työ- ja opiskelupaikan puutetta pidettiin jo yksin syrjäyty-
misen merkkinä. Silti useimmat perustelevat syrjäytymiskokemustaan joukolla erilaisia ongelmia. 
Työn ja opiskelupaikan puutteen jälkeen selvästi yleisimmin toistuu kavereiden ja sosiaalisten kon-
taktien vähyys (50 vastausta), joka johtuu yksin vietetyistä päivistä ja työ- tai opiskelukavereiden 
puutteesta. Yksinäisyyttä pahentaa köyhyys (35), jonka vuoksi kulutusta edellyttäviin sosiaalisiin 
tapaamisiin ei voida ottaa osaa, tai muualla asuvia ystäviä ja perheenjäseniä ei ole varaa käydä 
tapaamassa. Köyhyys aiheuttaa myös toiminnallista passivoitumista ja estää harrastamasta. Muista 
syrjäytymisen vyyhteen kietoutuvista ongelmista mainitaan masentuminen ja itsetunto-ongelmat 
(25), ulkopuolisuuden tunne (16) sekä mielekkään tekemisen puute (16). Moni nuori koki, että 
kotoa lähteminen on vaikeaa, kun ei tiedä mihin menisi tai mitä määränpäässä tekisi. Lisäksi 
kirjoituksissa toistuivat häpeä omasta työttömyydestä, tunne muiden väheksynnästä, itsesyytökset 
ja avuttomuus sekä toisaalta tunne siitä, että on tullut petetyksi ja ettei ketään kiinnosta auttaa. 
Jaana Lähteenmaa (2010) tulkitsee työttömyyden sekä sen aiheuttaman häpeän, rahapulan ja 
kyvyttömyyden hyödyntää hankittuja tutkintoja nuorten toimijuuden kaventumisena. Toimi-
juuden rajautumisen voi lukea tämän tutkimuksen nuorten kokemuksista avuttomuudesta ja 
näköalattomuudesta. Myös Marjaana Kojon (2010) tutkimuksessa käy ilmi, miten palkkatyön 
puute monine oheisongelmineen näkyy nuorten käsityksissä tulevaisuudestaan epävarmuuksina, 
uhkakuvina ja jopa haluttomuutena suunnitella elämää (ks. myös Rostila 1980, 147–150; Erola 
2004, 93, 95). 

Nuorten vastauksissa toistuivat samat teemat riippumatta siitä, kokivatko he itsensä syrjäyty-
neiksi vai eivät. Syrjäytyneiksi itsensä kokevien kohdalla mainitut ongelmat annettiin selityksinä 
syrjäytymiselle. Niiden nuorten kohdalla, jotka eivät kokeneet itseään syrjäytyneiksi, näiden 
ongelmien poissaolo selitti heidän selviytymistään. Samalla kun syrjäytyneeksi itsensä kokevat 
nuoret kuvailivat ongelmien kasaantumista, tuotiin kasautumisen edellytys esiin kääntäen niiden 
nuorten kirjoituksissa, jotka eivät tunteneet itseään syrjäytyneiksi. Jälkimmäisissä kirjoituksissa 
todettiin joskus jopa hieman loukkaantuneeseenkin sävyyn, ettei työttömänä oleminen tarkoita 
vielä syrjäytymistä. Nämä nuoret luettelivat useita elämän osa-alueita, joiden kautta he ovat kiinni 
omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Tämä vastaa hyvin Järvisen ja Jahnukaisen (2001) tekemää 



56      HELENA HUHTA

erottelua marginalisaatioon ja syrjäytymiseen. Nuori voi olla työelämän suhteen marginaalissa, 
mutta vahvasti osallisena muilla elämän osa-alueilla. (Mt.) Tutkimuksen nuoret, jotka eivät ko-
keneet itseään syrjäytyneiksi, korostivat erityisesti sosiaalisia kontaktejaan ja verkostojaan. Jotkut 
nuoret kertoivat pitävänsä itseään syrjäytyneinä työn ja opiskelupaikan puuttumisen osalta, 
mutta luokittelivat itsensä ”vain” jonkin verran syrjäytyneiksi, sillä heillä kuitenkin oli kavereita, 
puoliso tai hyvät suhteet perheeseensä. Sosiaalisten verkostojen ja sosiaalisen luottamuksen on 
todettu suojaavan työttömiä syrjäytymiseltä muun muassa Matti Kortteisen ja Hannu Tuomi-
kosken (1998a) tutkimuksessa. Tämän kyselyn avovastausten pohdinnat ovat samansuuntaisia 
myös Nuorisobarometriin vastanneiden nuorten näkemysten kanssa siitä, että ensisijainen syy 
syrjäytymiselle on ystävien puute (Myllyniemi 2009, 126; ks. myös Törrönen & Vornanen 2002).

Sosiaalisten kontaktien lisäksi nuoret näkivät oman aktiivisuuden ja kodin ulkopuolella ta-
pahtuvan toiminnan ehkäisevän syrjäytymistä ja samalla todistavan syrjäytymisleimaa vastaan. 
Harrastukset nousivat tässä esiin tärkeäksi aktiivisuuden muodoksi ja osoitukseksi. Vastaavasti 
syrjäytyneiksi itsensä kokeneista nuorista monet kirjoittivat vastauksissaan siitä, miten harrastami-
nen olisi tärkeää, mutta siihen ei ole varaa tai muuten mahdollisuuksia. Harrastuksia arvostettiin 
lukuisista syistä, jotka ovat tulleet esiin jo tutkimuksen aikaisempien kysymysten kautta. Näistä 
tärkeimmät olivat harrastusten kautta saatavat tai ylläpidettävät sosiaaliset kontaktit, arkirytmin 
ylläpitäminen ja toimettoman ajan täyttäminen mielekkäällä tavalla. Useat nuoret kertoivat 
liikuntaharrastuksen olevan harvoja syitä, joiden vuoksi lähteä kodin ulkopuolelle tapaamaan 
muita ihmisiä.
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4. Liikunta ja vapaa-aika työttömien 
nuorten mahdollisuutena –  
Tutkimuksen johtopäätökset

Keskustelussa työttömien nuorten passivoitumisesta ja syrjäytymisestä on varottava ylilyöntejä. 
Työttömyystilastojen huolellinen tarkastelu osoittaa, että nuorisotyöttömyys on pääosin väliaikaista 
ja lyhytkestoista. Pitkäaikaistyöttömät ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ovat vain pieni 
osa nuorista työttömistä. (Hämäläinen & Tuomala 2013; Larja 2013.) Useissa tutkimuksissa on 
todettu, että valtaosa nuorista käyttää aikaansa saman verran tai enemmän erilaisiin aktiivisiin 
toimintoihin kuin ennen työttömyyttään. Sellaiset nuoret, jotka passivoituvat, ovat vähemmistö. 
(Siurala 1982; Virtanen 2006; Pääkkönen 2012.) Samanlaiseen huomioon päädyttiin 1990- 
luvun laman vaikutusten tarkastelussa. Kortteinen ja Tuomikoski (1998b) summaavat kotimais-
ten tutkimusten osoittaneen, ettei lama ollut keskimääräisesti lisännyt psykososiaalisia ongelmia 
ja itsemurhia tai aiheuttanut laajamittaista taloudellista kurjistumista ja repeämää tulonjaossa. 
Työttömät ja jopa pitkäaikaistyöttömät selviytyivät keskimäärin varsin kohtuullisesti. Vakava ja 
kasaantuva huono-osaisuus kosketti vain pitkäaikaistyöttömien vähemmistöä, joiden kohdalla 
työttömyys, köyhyys, sairastavuus, sosiaalisten suhteiden kärsiminen ja sosiaalisen luottamuksen 
heikkeneminen muodostivat toisiaan vahvistavan kierteen. (Mt.)

Työttömyysongelmaa ei siis pidä liioitella, eikä työttömistä nuorista voi puhua yhtenäisenä 
kategoriana, johon itsestään selvästi liitetään passivoitumisen tai syrjäytymisen kaltaisia ominai-
suuksia. Toisaalta on suhtauduttava sitäkin vakavammin siihen ryhmään, johon työttömyydellä on 
kielteisiä ja laajakantoisia vaikutuksia. On myös huolehdittava, että työttömillä on mahdollisuuksia 
pitää itseään omatoimisesti pinnalla.

Kuten tutkimuksen tuloksista nähtiin, kolmannes kyselyyn vastanneista 18–29-vuotiaista 
nuorista oli lisännyt liikuntaansa jouduttuaan työttömiksi ja runsaalla neljäsosalla työttömyys ei 
ollut vaikuttanut liikunnan määrään. Jäljelle jäävä reilu kolmannes oli vähentänyt liikuntaansa. 
Työttömyys vaikuttaa siis molempiin suuntiin, sekä aktivoivasti että passivoivasti. 

Työttömyydellä näyttäisi olevan myös polarisoiva vaikutus. Liikuntaa olivat lisänneet erityisesti 
paljon liikkuvat ja vähentäneet vähän liikkuvat nuoret. Aktiivisten liikkujien kohdalla työttömyyden 
myötä lisääntynyt vapaa-aika selittänee merkittävältä osin liikunnan lisäämistä. Kysymys liikunnan 
vähentämisestä on oletettavasti monimutkaisempi asia. Vain pieni vähemmistö vastaajista ilmoittaa 
olleensa liikunnallisesti täysin passiivisia sekä ennen työttömyyttä että sen aikana.

Tarkasteltaessa tutkimuksen tuloksia on pidettävä mielessä, että tutkimus ei ole tilastollinen 
otos, vaan Internetissä kerätty itsevalikoitunut näyte. Tämä tarkoittaa, ettei tuloksia voi itsestään 
selvästi yleistää perusjoukkoon. Aineiston vertailu työttömien nuorten perusjoukkoon kertoo 
kuitenkin, että näyte on maantieteellisesti varsin edustava. Aineistossa painottuvat 20–29-vuotiaat 
melko pitkään työttömänä olleet nuoret. Tytöt ja kouluttautuneet ovat perusjoukkoon nähden 
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yliedustettuina, kuten useimmissa kyselytutkimuksissa. Kyselyn linkin levittäminen työ- ja elin-
keinoministeriön mol.fi-sivustolla tarkoittaa, että vastanneet nuoret etsivät työtä ja hoitavat asioi-
taan Internetissä. Kyselyyn eivät vastanneet vain liikunnasta innostuneet nuoret, vaan päinvastoin 
yliedustettuina näyttäisivät olevan liikunnallisesti passiiviset nuoret. Nämä tulkintaan liittyvät 
reunaehdot huomioon ottaen tutkimus tuo tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia työttömyydellä on 
liikuntaharrastamiseen ja mitä merkityksiä liikunnalla on työttömien nuoren elämäntilanteissa.

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella liikunnan määrässä tapahtuneiden muutosten lisäksi 
erilaisia sisällöllisiä muutoksia, joilla on merkitystä liikunnan merkityksiin ja mielekkyyteen. 
Kyselylomakkeella kartoitettiin kysymyksiä siitä, miten ja missä he liikkuvat. Avovastauksissa 
nuoret saivat perustella, selittää ja syventää vastauksiaan. 

Kyselyyn vastanneista nuorista vain noin joka kymmenes kertoi liikkuvansa urheiluseurassa. 
Tämä on selvästi vähemmän kuin suomalaisten nuorten keskuudessa keskimäärin. Vuoden 2013 
Nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan 20–29-vuotiaiden joukossa vähintään kuukausittain 
seurassa harrastavia oli reilu 20 prosenttia. (Myllyniemi & Berg 2013, 70, 71). Tämän tutkimuksen 
aineistossa oli enemmän sellaisia nuoria, jotka olivat työttömäksi jäätyään lopettaneet seuraliikunnan 
(joka kuudes vastaaja) kuin sellaisia, jotka olivat aloittaneet tai jatkaneet urheilu seurassa harras-
tamista (joka kymmenes). Valtaosa selitti lopettamistaan liian suurilla kustannuksilla. Liikunnan 
parissa tehtävä vapaaehtoistyö oli hyvin harvinaista. Myös lopettaneita oli vähän. Lopettaneiden 
antamissa selityksissä oli kuitenkin kiinnostavaa, että osa nuorista oli lopettanut vapaaehtoistyön 
työttömyystuen karenssipelon vuoksi. Aihetta koskevaan ohjeistukseen on vuonna 2013 tehty 
tarkennuksia niin, ettei karenssin vaaraa enää pitäisi olla. Tämän muutoksen saattaminen seurojen 
ja nuorten tietoon on tärkeää, jottei kukaan väärinkäsityksen jäisi vuoksi pois niin seuroille kuin 
työttömillekin merkityksellisestä vapaaehtoistyöstä.

Ilmaiset liikuntapaikat ovat työttömien nuorten kohdalla maksullisia suositumpia. Työttö-
myyden myötä noin kolmannes vastaajista oli vähentänyt maksullisten ja sisäliikuntapaikkojen 
käyttöä. Ilmaisilla ja ulkoliikuntapaikoilla liikkumista oli lisännyt huomattavasti useampi kuin 
maksullisilla ja sisäliikuntapaikoilla liikkumista. Valtaosa nuorista selittää liikuntapaikkojen käytön 
lisäämistä vapaa-ajan lisääntymisellä. Maksullisten ja sisäliikuntapaikkojen käytön vähentämiselle 
taas ylivoimaisesti yleisin annettu syy olivat kustannukset. Ilmaisten paikkojen käytön vähentä-
misen syyksi kerrottiin useimmiten passiiviseksi koettu mielentila, kuten masennus tai energian, 
innostuksen tai aktiivisuuden puute.

Kyselyn perusteella työttömät nuoret eivät ole kovin tyytyväisiä harrastuksiinsa ja mahdollisuuk-
siinsa liikkua. Nuoret antoivat liikuntaharrastuksilleen ja liikuntamahdollisuuksilleen keskimäärin 
arvosanan seitsemän. Tytöt olivat poikia tyytymättömämpiä mahdollisuuksiinsa harrastaa liikuntaa. 
Lisäksi havaitaan, että liikuntamahdollisuuksiinsa tyytymättömät nuoret ovat tyytymättömämpiä 
yleisesti vapaa-aikaansa. Oman kunnan ohjattu liikuntatarjonta arvioitiin keskimäärin arvosanalla 
kuusi ja kunnan sisä- ja ulkoliikuntapaikat arvosanalla seitsemän.

Työttömien liikunnan harrastamisen esteistä ylivoimaisesti suurin on liikkumisen hinta. Kah-
deksan kymmenestä nuoresta vastasi kustannusten haittaavan liikkumista. Urheiluseurojen hintojen 
dramaattinen kasvu ei ole ongelma vain työttömille nuorille (Puronaho 2006; 2014; Suomi ym. 
2012), mutta luonnollisesti heikompi taloudellinen tilanne kärjistää ongelmaa. Hinnan jälkeen 
suurimpina esteinä nähtiin kavereiden puute, oma laiskuus tai saamattomuus ja harrastustarjon-
nan puute. Kaksi viidestä nuoresta piti esteenä omaa masennustaan ja joka kolmas informaation 
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puutetta. Tärkeimpiä liikuntaa edistäviä tekijöitä olivat vapaa-ajan riittävyys, ilmaiset tai edulliset 
liikuntapaikat, työttömille suunnatut alennukset ja kaverit, joiden kanssa liikkua. 

Liikkumisen korkeat kustannukset nostavat esiin kysymyksen työttömille tarjottavista alen-
nuksista. Lähes puolet vastaajista kertoo, ettei ole kuullutkaan heille suunnatuista alennuksista. 
Mitä pienemmiltä paikkakunnilta vastaajat olivat, sitä vähemmän heillä oli tietoa. Kysymys voi olla 
siitä, että alennuksia ei ole tarjolla tai siitä, että informaatio alennuksista ei tavoita nuoria. Lähes 
puolet nuorista kertoi myös, ettei tiedä, miten työttömyys tulisi todistaa alennusten lunastamiseksi. 
Valtaosa piti ajatusta työttömyyden todistamisesta lisäksi nöyryyttävänä. Työttömyysalennusten 
informoinnissa ja käytännön järjestelyissä olisi siis nuorten näkökulmasta kehittämisen varaa.

Informaatiota liikuntapaikoista ja -mahdollisuuksista nuoret etsivät pääosin Internetistä. 
Toisaalta kyselyyn vastanneet olivat löytäneet myös tutkimuksen kyselyn Internetin välityksellä. 
Tutkimus ei siis tavoittanut sellaisia nuoria, jotka eivät liiku verkossa. Vastausten perusteella 
muita kanavia, joita pitkin informaatiota kannattaa välittää, ovat lehdet ja liikuntapaikkojen 
ilmoitustaulut. Tällä hetkellä hyvin harva saa tietoa liikuntamahdollisuuksista TE-toimistoista. 
Mahdollisuutta informoinnin lisäämiseen alueen harrastustarjonnasta ja työttömyysalennuksista 
TE-toimistoissa olisi syytä pohtia.

Vaikka vastanneiden nuorten joukossa osa on sellaisia, jotka liikkuvat vain vähän ja jotka 
olivat työttömyyden myötä vähentäneet liikuntaansa, on lähes yhdeksän kymmenestä sitä 
mieltä, että liikunta tekee elämästä mielekkäämpää. Lisäksi valtaosa nuorista arvioi, että liikunta 
estää heitä passivoitumasta ja syrjäytymästä. Kolmannes vastaajista uskoi liikunnan hyötyjen 
ulottuvan aina työllistymismahdollisuuksiin asti. Lukuisissa avovastauksissa nuoret kuvasivat, 
miten liikuntaan motivoi halu pitää huolta itsestään niin fyysisesti kuin henkisestikin. Kaiken 
kaikkiaan voidaan siis sanoa, että nuoret näkivät liikunnan yhtenä tärkeänä ja monipuolisena 
hyvinvoinnin tukipilarina.

Kyselyn avovastaukset avaavat ikkunan työttömien nuorten elämäntilanteisiin ja nuorten 
omakohtaisiin pohdintoihin työttömän arjen ja liikunnan välisistä suhteista. Kuten liikunta-
käyttäytymisen kahdensuuntainen muutos vihjaa, ovat nuorten kokemukset työttömyydestä 
hyvin erilaisia. Osalle nuorista työttömyys tarkoittaa, että heidän elämäänsä on vapautunut aikaa, 
energiaa ja voimavaroja. Liikuntaharrastukset ovat aiemmin saattaneet kärsiä ajan puutteen ja 
työn tai opiskelujen aiheuttaman väsymyksen vuoksi. Heidän kohdallaan työttömäksi jääminen 
on luontevasti johtanut liikunnan lisäämiseen. Näiden nuorten liikuntaa haittaavat pääasiassa 
liikunnan kustannukset. Kustannukset voivat liittyä seuraliikuntaan, liikuntapaikkamaksuihin, 
varusteisiin tai liikuntapaikoille matkustamiseen. Uimahallikortin tai lenkkareiden hankinta saattoi 
osoittautua liian suureksi kustannukseksi. Maksulliset liikuntapaikat, salikortit ja ohjatut harras-
tukset olivat useiden kohdalla vaihtuneet lenkkeilyyn, luonnossa retkeilyyn ja muihin edullisiin 
harrastuksiin. Monilla liikunnan mielekkyys oli kärsinyt, kun mieleisestä tavasta liikkua tai omasta 
lajista oli jouduttu luopumaan ja samalla harrastaminen oli muuttunut yksinäisemmäksi. Harras-
tusten sosiaalista ulottuvuutta ei tulisi vähätellä, sillä työttömyys jo sinänsä tarkoittaa sosiaalisten 
suhteiden rajautumista opiskelu- tai työkavereiden päivittäisen ja välttämättömän kohtaamisen 
puuttuessa. Yksin vietetty aika arjessa lisääntyy, ja monilla sosiaaliset verkostot kaventuvat ja 
heikkenevät. Työttömän nuoren sosiaaliset verkostot luodaan ja ylläpidetään vapaa-ajalla, josta 
heidän koko arkensa koostuu. Tässä kohtaa harrastukset liikunta mukaan lukien tarjoavat tärkeän 
mahdollisuuden.
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Vaikka osa nuorista kirjoitti työttömyyden merkitsevän ajan ja energian vapautumista,  
oli kuitenkin yleisempää, että avovastauksissa työttömyyttä kuvailtiin vaikeana ja psyykkisesti 
kuormittavana elämäntilanteena, johon liittyy muun muassa tekemisen puutetta, arjen ajallisen 
rytmin katoamista, sosiaalisten suhteiden vähenemistä ja pelkoa syrjäytymisestä. Tällaisessa 
elämän tilanteessa liikunta eri muodoissaan on asia, joka ”pitää pään kasassa”, ”pitää yllä normaa-
lia elämää” tai jonka avulla ”selvitä järjissä”. Harrastamisen kautta saadaan kaivattua rytmiä ja 
rutiineja viikkoon. Liikunnasta haetaan myös iloa, piristystä ja onnistumisen tunteita sekä pakoa 
työllistymisvaikeuksien aiheuttamasta stressistä. Monet kokevat liikunnan tärkeänä tapana pitää 
itsestä huolta fyysisesti ja psyykkisesti, tavata muita ihmisiä ja pysyä aktiivisena. Liikunta voi näin 
olla merkittävä kannatteleva voima työttömän nuoren elämässä. Elämäntilanteen vaikeutumisen 
myötä liikuntaa kuvailtiin yhtenä harvoista syistä nousta aamulla ja lähteä kodin ulkopuolelle. 

Tästä ei ole enää pitkä matka sellaisiin nuoriin, jotka kertovat olevansa ”hukassa”, joiden 
motivaatio itsestä huolehtimiseen on kärsinyt ja jotka ovat ”jämähtäneitä”, ”lamaantuneita”,  
ahdistuneita tai masentuneita. Heidän on vaikea saada itseään liikkeelle, vaikka he ymmärtäisi-
vätkin sen tarpeellisuuden. Näistä nuorista osa kokee työttömyyden stigman nöyryyttäväksi ja 
raskaaksi kantaa, mikä edelleen vaikeuttaa ihmisten ilmoille lähtemistä. 

Kuten on huomattu, kaikki työttömät nuoret eivät voi pahoin eivätkä passivoidu. Työttömyy-
den on kuitenkin todettu erityisesti pitkittyessään kuormittavan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, ja 
lamaantuminen niin kuin moniulotteinen syrjäytyminenkin ovat todellisia riskejä. (Kortteinen & 
Tuomikoski 1998a; Heponiemi ym. 2008.) Suuri osa nuorista näyttäisi pitävän huolta itsestään, 
jos vain liikuntamahdollisuuksia on tarjolla ja kustannukset eivät ole esteenä. Voidaankin kysyä, 
tarvitsevatko kunnat työttömien rahoja niin kipeästi, että liikuntapaikkojen sisäänpääsymaksuja 
ei voisi heidän kohdaltaan merkittävästi alentaa tai poistaa. Toisenlaista kannustamista tarvitsevat 
ne, jotka eivät jaksa auttaa itseään. Kustannusten alentaminen ei riitä saamaan heitä liikkeelle, 
vaan ongelmien purkamiseen tarvitaan moninaisempia työkaluja. Kuitenkin myös lamaantuneiden 
ja syrjäytyneiden nuorten arkeen voisi virittää iloa, onnistumisen tunteita, rutiineja, sosiaalisia 
suhteita ja parempaa itsetuntoa liikunnan avulla. Vaikka tämä vaatisikin ulkopuolista puuttu-
mista ja aktivoimista, tarjoaisi liikunta konkreettisen välineen työttömän arjen helpottamiseen ja 
tasapainoisen elämän tavoitteluun.

Huomion kiinnittäminen nuorten työllistämiseen ja kouluttautumiseen on tärkeää, mutta 
se ei saisi jättää varjoonsa sitä, mitä tapahtuu työttömyysaikana (ks. myös Joensuu & Manninen 
2014). Työttömän arki on vapaa-aikaa, jolloin aktiivisuutta, hyvinvointia ja terveyttä joko yllä-
pidetään tai sitten lamaannutaan. Syrjäytyminenkin tapahtuu siis vapaa-ajalla. Kuten Anna Rönkä 
(1999) kirjoittaa, syrjäytymisen ehkäiseminen ei ole pelkkää työllisyyden hoitoa, vaan nuorten 
kokonaisvaltaisen kehityksen tukemista. Harrastukset voivat merkittävästi estää ja jarruttaa kiel-
teisten marginaaliasemien ja ongelmien kasaantumista, tuoda inhimillistä hyvinvointia ja vähentää 
yhteiskunnan kelkasta putoamista. (Mt., 14.) Käsillä olevaan tutkimukseen vastanneet nuoret ovat 
Röngän kanssa samaa mieltä. He kertovat liikunnan olevan tärkeä elämänhallinnan väline, joka 
tukee kokonaisvaltaisesti hyvinvointia tai jopa pitää pinnalla, muiden keinojen ollessa vähissä.

Lopuksi palaan kysymykseen työttömyyden stigmasta. Robert Merton (1938) kirjoittaa, että 
ennakkokäsityksemme saattavat alkaa toteuttaa itseään ja muuttua todeksi tuhoavalla tavalla vain 
siksi, että uskomme niihin ja toimimme niiden mukaan. Tutkimuksen aineistossa on viitteitä 
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siitä, että nuorten työttömien syrjään jäämistä vahvistaa ajatus, että heitä pidetään syrjäytyneinä. 
Kielteistä itsemäärittelyä yllyttää pelko leimatuksi tulemisesta, mikä saa jättäytymään sosiaalisten 
tilanteiden ulkopuolelle. Toisaalta nähdään, että yhteiskunnassa julkilausuttu ennustus nuoren 
työttömän syrjäytymisestä auttaa taistelussa sitä vastaan niin yksilön kuin yhteiskunnankin ta-
solla. Yksilön kohdalla pelko syrjäytymisestä saa tietoisesti pohtimaan keinoja, jotka ehkäisisivät 
syrjäytymisprosessia. Yhteisön tasolla taas ennustus parhaimmillaan johtaa toimenpiteisiin, jotka 
tukevat nuorten pyrkimystä selviytyä. Merton kutsuu tällaista itseään ehkäiseväksi ennustukseksi 
(mt.). Työttömäksi jääneiden nuorten kohdalla vaara syrjäytymisestä on todellinen. Käsillä oleva 
tutkimus osoittaa, että liikunta on yksi väline, jonka avulla huolta syrjäytymisestä voidaan käyttää 
itseään ehkäisevänä ennustuksena.

Nuorten viestejä ja toivomuksia päättäjille

Yksi kyselyn puutteista on se, ettei nuoria pyydetty kertomaan, miten liikuntatoimi kunnissa ja 
kaupungeissa tulisi järjestää, jotta se edistäisi heidän liikuntaansa. Kyselyn avovastauksissa tulee 
silti pyytämättäkin paljon näkemyksiä siitä, mikä liikunnan järjestämisessä toimii, mikä siinä on 
pielessä sekä ehdotuksia siitä, miten työttömien liikuntaa voitaisiin edistää. Seuraavassa esitellään 
lyhyt kokoelma nuorten viestejä ja ehdotuksia päättäjille.

TUET

Kerran asuin eräässä hyvässä kunnassa, jossa oli kaksi kunnan omistuksessa olevaa salia, jos ei 
työkkäristä täti ojentanu ilmaista kuukausikorttia käteen kysyen ”harrastatko liikuntaa”, niin 
viimestään sossussa sitte sai semmosen kouraansa.

[Liikuntaani edistävät] työväenopistojen kurssit. Olen itse päässyt aloittamaan joogan tänä vuonna 
sitä kautta ja todennut, että se on laji, jonka olen vain jotenkin missannut aiemmin, mutta joka 
onkin juuri minulle sopiva. Kurssien edullisuus ja mahdollisuus saada työttömänä tukea siihen, 
edesauttavat paljon harrastuksen aloittamista.[…]

Työttömille voisi tarjota enemmänkin alennuksia/liikuntaseteleitä, joilla aktivoitaisiin ihmisiä 
liikkumaan. Liikuntaharrastukset auttavat päivärytmin ylläpitämisessä ja piristävät mieltä.

Olisi hienoa jos olisi mahdollisuus käydä salilla ja ryhmäliikunnassa edulliseen kuukausihintaan 
tai saada edes yksi käynti viikossa ilmaiseksi.

En siis todellakaan tiedä, miten pääni pysyy kasassa, kun en kohta enää pääse katkaisemaan 
epätoivoista työnhakua ja neljän seinän sisällä istumista käymällä välillä liikkumassa.  
Mielestäni asiaa auttaisi se, että työttömille jaettaisiin samantapaisia liikuntaseteleitä kuin 
työssäkäyville.
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INFORMOINTI

Tietoa kaupungin/kunnan työttömille tarjoamista liikunta mahdollisuuksista pitäisi jostain helposti 
saada. Nyt en tiedä muuta kun että lenkkipolkuja voi käyttää. Olis kiva tietää, että miten esim. 
kuntosalille työtön pääsisi. 

Se [edistäisi liikuntaani], että työttömät saisivat ilmaista ja/tai hyvin halpaa ohjattua tai itsenäistä 
liikuntaa useissa eri paikoissa useiden eri lajien parissa. Ilmainen ohjaus ja opastus eri lajeihin ja 
tietoa siitä missä ja miten voi harrastaa, esim. jonkinlainen infopaketti, jonka voisi jakaa kaikille 
työttömille oman paikkakunnan tarjonnan mukaan. Tiedossa pitäisi olla myös mahdolliset hinnat 
ja /tai varustetaso jonka tarvitsee. Itsellä ei ainakaan ole varaa perus lenkkareita ja verkkareita 
kummempiin välineisiin, ei ole varaa ostaa edes polkupyörää.

Tulevaisuudessa henkilöille/ensikertalaisille, ketkä ilmoittautuvat työnhakijoiksi, voitaisiin kertoa 
[liikuntamahdollisuuksista] kun he tulevat TE toimistolla käymään. Myös esite, jossa lukisi kaikkea 
mitä Sanssilla voisi tehdä ja missä.  Esite voisi sisältää myös hinnat.

Tiedotusta vapaista pelipaikoista urheiluseuroihin/halvemmat ”höntsäpelit”.

LIIkUNTAPAIkAT JA -MAHDOLLIsUUDET

Uimahalli ja siellä olevat palvelut ilostuttaa kovasti. Sekin vaan voisi olla edullisempaa varsinkin 
kun usein lapsetkin on mukana.

Suomessa suurimman osaa vuodesta liikuntaa harrastetaan kuitenkin sisällä, johtuen kylmästä 
ilmasta ja siitä ettei pallo pompi samanlailla lumessa kuin asfaltilla, matolla tai hiekalla. Olisi-
kin parempi ja erittäin loogista, että sisäliikuntapaikkoja lisätään ja että ne olisivat talvisin joko 
ilmaisia, tai todella halpoja. Koska muuten valinnan varaa ei köyhemmillä ihmisillä ole. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita mitään gettogymiä vain tietyille alueille, vaan vaikkapa väestösuojien ja 
muiden suurten tilojen avaamista muillekin kuin urheiluseuroille.

Lahdessa ei ole mahdollisuutta harrastaa skeittausta talvella (skeittihalli). […]

Rullalautailijat tarvitsevat talveksi ehdottomasti lisää sisäliikuntapaikkoja Helsingin seudulle.

Todella vähän tulee liikuttua työttömänä. Opiskeluaikana pääsi todella edullisesti mukaan erilai-
siin liikuntaharrastuksiin, joista ehdoton suosikkini tanssi. Olisi mukavaa, jos työttömänäkin saisi 
yhtä reiluja alennuksia kurssimuotoisista liikuntamuodoista. En kuitenkaan koe houkuttavana 
liittyä mihinkään ”työttömien omaan” liikuntakerhoon vaan niihin samoihin, missä kävisin ilman 
työttömyyttäkin.
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[Liikuntaani edistäisi] maksullisten liikuntapaikkojen tunnelma, esim. henkilökunnan iloinen ja 
vastaanottavainen asenne. Ulkona liikkuessa hyvä sää on aina plussaa, koska huonommalle säälle 
tarvitsee vähän paremmat kamppeet, joihin ei työttömällä ole varaa.

Olisi vaikka jokin ilmaiskurssi, jossa esiteltäisiin monia eri lajeja.

Nämä edistäisi jos näitä olisi olemassa enemmän: TYÖTTÖMIEN LIIKUNTATOIMINTA, 
INFORMOINTI LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSISTA, TYÖTTÖMIEN ALENNUKSET, 
KAVERIT, SEUROJEN APU MAKSUIHIN.

Toivottavasti tämä vie asioita eteenpäin, että liikuntaa alettaisiin tukea enemmän. Juuri nyt niitä 
on sossutaloudella hankala harrastaa.
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Liite 1

Työttömänä olevien nuorten liikuntaharrastaminen

Arvoisa nuori,

tällä kyselyllä selvitetään 15–29-vuotiaiden ja kyselyhetkellä työttömien nuorten liikunta- ja  
urheiluharrastamisen yleisyyttä sekä asioita, jotka vaikeuttavat tai helpottavat nuorten työttö-
mien liikkumista. Tarkoitus on saada kokemusperäistä tietoa, jonka avulla liikuntamahdolli-
suuksia voidaan parantaa työttömyyden aikana.

Vastaamiseen tarvitset noin 10 minuuttia.
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää missä tahansa vaiheessa.

Miksi vastata

Liikunnan ja urheilun on nähty lisäävän paitsi terveyttä myös henkistä hyvinvointia ja onnel-
lisuutta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, tarvitaanko liikuntapoliittisia toimia, joilla 
työttömien liikkumista voidaan helpottaa ja jos tarvitaan, niin millaisia näiden toimien tulisi 
olla.

Vastauksia toivotaan eri elämäntilanteissa olevilta ihmisiltä, joilla on erilaisia kokemuksia liik-
kumisesta ja urheilusta. Vastauksesi on arvokas, vaikka et olisikaan kiinnostunut liikkumisesta 
tai et näkisi ongelmia liikkumismahdollisuuksissasi.

Kyselyn vastauksia käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen. Sellaisia kysymyksiä ei kysytä, 
joiden avulla vastaajat voitaisiin tunnistaa.

Tutkimuksen toteuttaja

Kyselyn toteuttaa Nuorisotutkimusseura opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Tutkija-
na toimii VTM Helena Huhta, johon voit ottaa yhteyttä sähköpostilla (helena.huhta@nuoriso-
tutkimus.fi) tai puhelimitse (020-7552689). Kyselyvastaukset siirretään tutkimuksen päätyttyä 
yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jotta aineistoa voidaan käyttää tieteellisiin tutkimuksiin 
myös tulevaisuudessa. Kyselyn tulokset raportoidaan avoimena verkkojulkaisuna vuoden 2013 
lopulla.

Suuret kiitokset vastauksista jo etukäteen!
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Taustakysymyksiä

Vaikket osaisi vastata kaikkiin kysymyksiin, voit silti edetä muihin kysymyksiin.

1) Mikä on sukupuolesi?
1. Nainen
2. Mies
3. Jokin muu

2) Minä vuonna olet syntynyt?

3) Oletko taustaltasi monikulttuurinen?
(Monikulttuurisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että olet itse tai vähintäänkin toinen  
vanhemmistasi on syntynyt Suomen ulkopuolella.)

1. Kyllä
2. En
3. En osaa sanoa

4) Kumpi vaihtoehdoista sopii elämäntilanteeseesi?
1. Olen työtön. 
2. En ole työtön. (Olen työssä, tukityöllistettynä tai työharjoittelussa yli 4 tuntia viikossa.
Tai olen yrittäjä, koululainen, opiskelija, varusmies, eläkkeellä, vanhempain- tai hoitovapaalla.)

5) Oletko ilmoittautunut TE-toimistoon (eli työkkäriin) työttömäksi työnhakijaksi?
1. Kyllä
2. En 
3. En osaa sanoa

6) Mikä on korkein suorittamasi tutkinto?
1. Peruskoulu
2. Ammatillinen perustutkinto
3. Ylioppilastutkinto, eli lukio
4. Ammattikorkeakoulututkinto
5. Yliopistotutkinto (kandidaatti)
6. Yliopistotutkinto (maisteri)
7. Yliopistotutkinto (tohtori)
8. Ei tutkintoa

7) Missä asut tällä hetkellä? (Kysymyksen apuna käytettiin karttaa)
Ahvenanmaan maakunta
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
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Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Päijät-Häme
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

8) Mikä seuraavista luonnehdinnoista parhaiten kuvaa asuinympäristöäsi?
1.   Suuren kaupungin keskusta (kaupungissa yli 100 000 asukasta) 
2.   Suuren kaupungin lähiö tai lähiseutu (suuren kaupungin vaikutusalueella  
      / työssäkäyntialueella) 
3.   Pieni tai keskikokoinen kaupunki tai kunta (20 000-100 000 as.) 
4.   Pienempi taajama tai kunta (alle 20 000 asukasta) 
5.   Maaseutu (haja-asutusalue)

9) Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä asumismuotoasi?
1. Vanhempien tai muun huoltajan luona 
2. Asun yksin
3. Avio- tai avoliitossa, lapseton
4. Avio- tai avoliitossa, lapsia
5. Olen yksinhuoltaja
6. Asun kimppakämpässä
7. Muu asumismuoto, mikä?

10) Kuinka monena päivänä viikossa harrastat liikuntaa vähintään ½ tuntia kerrallaan niin, 
että ainakin lievästi hengästyt ja hikoilet?

1. Päivittäin / 7 kertaa viikossa
2. 6 kertaa viikossa
3. 5 kertaa viikossa
4. 4 kertaa viikossa
5. 3 kertaa viikossa
6. 2 kertaa viikossa
7. Kerran viikossa
8. Harvemmin
9. En koskaan
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11) Jos vertaat tätä hetkeä ja aikaa ennen työttömyyttä, niin harrastatko liikuntaa 
1. Enemmän kuin ennen työttömyyttä
2. Saman verran kuin ennenkin
3. Vähemmän
4. En ole harrastanut liikuntaa ennen työttömyyttä, enkä sen aikana

12) Oletko työttömyyden alkamisen jälkeen
1. Aloittanut urheiluseurassa liikkumisen. Miksi?
2. Jatkanut urheiluseurassa liikkumista.
3. Pysynyt urheiluseurojen ulkopuolella. 
4. Lopettanut urheiluseurassa liikkumisen. Miksi?

Vapaaehtoistyö liikunnan parissa voi olla esim. valmentamista, ohjaamista, tuomarointia tai 
toimitsijana toimimista urheiluseurassa, koulun liikuntakerhoissa tai muissa järjestöissä.
13) Oletko työttömyyden alkamisen jälkeen

1. Aloittanut vapaaehtoistyön liikunnan parissa. Miksi?
2. Jatkanut vapaaehtoistyötä.
3. Pysynyt vapaaehtoistyön ulkopuolella.
4. Lopettanut vapaaehtoistyön. Miksi?

14) Jos vertaat tätä hetkeä ja aikaa ennen työttömyyttä, niin käytätkö kunnan/  
kaupungin sisäliikuntapaikkoja (Esim. uimahallit, kuntosalit, sisäpelikentät.)

1. Enemmän kuin ennen työttömyyttä
2. Saman verran kuin ennenkin 
3. Vähemmän 
4. En ole käyttänyt sisäliikuntapaikkoja ennen työttömyyttä, enkä sen aikana 

15) Jos vertaat tätä hetkeä ja aikaa ennen työttömyyttä, niin käytätkö kunnan/  
kaupungin ulkoliikuntapaikkoja  
(Esim. lenkkipolut, hiekkakentät, hiihtoladut, luistinradat, yleisurheilukentät.) 

1. Enemmän kuin ennen työttömyyttä
2. Saman verran kuin ennenkin 
3. Vähemmän
4. En ole käyttänyt ulkoliikuntapaikkoja ennen työttömyyttä, enkä sen aikana 

16) Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin kouluarvosana-asteikolla 4-10 / en osaa sanoa?
 nykyiseen elämääsi kaiken kaikkiaan 
 taloudelliseen tilanteeseesi 
 terveydentilaasi
 vapaa-aikaasi
 fyysiseen kuntoosi
 ...
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 liikuntaharrastuksiisi
 määrään, jonka liikut viikoittain
 mahdollisuuksiisi harrastaa liikuntaa
 kuntasi/kaupunkisi sisäliikuntapaikkoihin 
 kuntasi/kaupunkisi ulkoliikuntapaikkoihin
 paikkakuntasi ohjattuun liikuntatarjontaan

17) Kuinka usein käytät maksullisia liikuntapaikkoja?
(Jos vastaus riippuu vuodenajasta, voit arvioida vuoden keskiarvon.)

3 kertaa viikossa tai useammin
1-2 kertaa viikossa
1-3 kertaa kuukaudessa
6-11 kertaa vuodessa
1-5 kertaa vuodessa
En koskaan

18) Jos vertaat tätä hetkeä ja aikaa ennen työttömyyttä, niin käytätkö maksullisia  
liikuntapaikkoja

1. Enemmän kuin ennen työttömyyttä. Miksi?
2. Saman verran kuin ennenkin. 
3. Vähemmän. Miksi?
4. En ole käyttänyt maksullisia liikuntapaikkoja ennen työttömyyttä, enkä sen aikana. 

19) Kuinka usein käytät ilmaisia liikuntapaikkoja
(Esim. luistinradat, hiekkakentät, lenkkipolut, hiihtoladut ja yleisurheilukentät.  
Jos vastaus riippuu vuodenajasta, voit arvioida vuoden keskiarvon.)

3 kertaa viikossa tai useammin
1-2 kertaa viikossa
1-3 kertaa kuukaudessa
6-11 kertaa vuodessa
1-5 kertaa vuodessa
En koskaan

20) Jos vertaat tätä hetkeä ja aikaa ennen työttömyyttä, niin käytätkö ilmaisia liikuntapaikkoja
1. Enemmän kuin ennen työttömyyttä. Miksi?
2. Saman verran kuin ennenkin. 
3. Vähemmän. Miksi?
4. En ole käyttänyt ilmaisia liikuntapaikkoja ennen työttömyyttä, enkä sen aikana.

21) Jos vertaat tätä hetkeä ja aikaa ennen työttömyyttä, niin liikutko
1. Kavereiden ja/tai perheenjäsenten kanssa (enemmän, saman verran, vähemmän)
2. Yksin (enemmän, saman verran, vähemmän)
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22) Kuinka paljon seuraavat asiat nykyään haittaavat liikkumista omalla kohdallasi?  
(paljon, jonkin verran, vain vähän, ei lainkaan)
 Liikuntaseurojen maksut
 Liikuntapaikkojen maksut
 Raha tai hinta yleensä
 Harrastustarjonnan puute
 En tiedä mitä harrastusmahdollisuuksia paikkakunnallani on ja/tai miten pääsisin  
  mukaan.
 Työttömänä saan alennusta liikuntapaikoista vain sellaisiin kellonaikoihin, jolloin  
  kaverini/perheenjäseneni eivät voi harrastaa.
 ... 
 Kavereiden puute 
 Masennus
 Sairaus tai vamma
 Oma laiskuus tai saamattomuus
 Alkoholin tai muiden päihteiden käyttö
 Ajan puute
 ...
 Omat lapset
 En pidä liikunnasta
 Huonot kokemukset koululiikunnasta 
 Liikunnan parissa kohtaamani rasismi
 Jokin muu haittaava tekijä, mikä?
 
23) Kuinka paljon seuraavat asiat edistävät liikkumista omalla kohdallasi? 
(paljon, jonkin verran, vain vähän, ei lainkaan)
 Kaverit, joiden kanssa liikkua
 Vanhemmat tai sisarukset, joiden kanssa liikkua
 Joukkue, jossa harrastin jo ennen työttömyyttä 
 Ilmaiset tai edulliset liikuntapaikat
 Työttömille suunnatut alennukset liikuntamaksuissa
 Vanhempien taloudellinen apu
 Joukkue, valmentaja tai seura auttaa harrastusmaksuissa 
 ...
 Työttömille suunnattu liikuntatoiminta 
 On aikaa harrastaa
 Vanhempani kannustavat liikkumaan
 Hyvät kokemukset koululiikunnasta
 Hyvä harrastustarjonta
 Hyvä informointi liikuntamahdollisuuksista
 Omat lapset
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24) Mikä muu edistää liikkumistasi? Vastaa omin sanoin.

25) Tiedätkö, missä kuntasi/ kaupunkisi liikuntapaikoissa saat alennusta työttömänä?
1. Tiedän tarkalleen mistä alennusta saa ja mistä ei
2. Tiedän joistakin paikoista, mutta kaikista en ole varma
3. Tiedän, että alennuksia saa joistain paikoista, mutten tiedä mistä
4. Alennukset eivät kiinnosta, koska en harrasta liikuntaa 
5. En ole kuullutkaan työttömien alennuksista

Monissa liikuntapaikoissa on alhaisemmat hinnat työttömille. Työttömyys pitää kuitenkin 
todistaa. 26) Pyydätkö työttömyysalennusta? 

1. Aina
2. Usein
3. Harvoin
4. En koskaan, vaikka käytän liikuntapaikkoja, joista saa alennuksia
5. En koskaan, koska en käytä liikuntapaikkoja, joista saisi alennusta
6. En ole kirjautunut työttömäksi työnhakijaksi, joten en saa alennuksia.

27) Onko työttömyyden todistaminen mielestäsi 
1. Ei lainkaan työlästä
2. Jonkin verran työlästä
3. Hyvin työlästä
4. En ole kirjautunut työttömäksi työnhakijaksi, joten en saa alennuksia.
5. En tiedä, miten työttömyys todistetaan

28) Onko työttömyyden todistaminen mielestäsi: 
1. Ei lainkaan nöyryyttävää
2. Jonkin verran nöyryyttävää
3. Hyvin nöyryyttävää
4. En ole kirjautunut työttömäksi työnhakijaksi, joten en saa alennuksia.
5. En tiedä, miten työttömyys todistetaan

29) Mistä saat tai etsit tietoa liikuntapaikoista ja liikuntamahdollisuuksista?
(Voit vastata useampaan kohtaan)

1. Netistä 
3. TE-toimistosta
4. Liikuntapaikkojen ilmoitustauluilta
5. Lehdistä
7. Kavereilta
8. Perheenjäseniltäni
9. Muualta. Mistä?
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30) Kuinka monta kuukautta olet ollut nyt yhtäjaksoisesti työttömänä? 

31) Kuinka monta yli 3 kuukauden työttömyysjaksoa sinulla on ollut nykyisen työttömyys-
jakson lisäksi? 

32) Oma arviosi siitä, kuinka paljon työttömyytesi johtuu seuraavista asioista?  
(erittäin paljon, melko paljon, melko vähän, ei lainkaan)

1. Varusmiespalvelun aiheuttama väliaikainen työttömyys ennen palvelukseen astumista                
  tai palveluksen suorittamisen jälkeen ennen opiskelujen alkamista 
2. Minut on jo hyväksytty opiskelemaan ja odottelen opintojen alkamista.
3. Opiskelupaikan pääsykokeisiin valmistautuminen
4. Sairaus tai vamma
5. Psyykkiset ongelmat 
6. Päihteiden käyttö
7. Oma haluttomuus ottaa työtä vastaan
8. Yrityksistä huolimatta en ole saanut töitä/opiskelupaikkaa

33) Kuinka paljon uskot, että nuorisotakuusta on hyötyä sinulle?
1. Erittäin paljon
2. Melko paljon
3. Melko vähän
4. Ei lainkaan
5. En tiedä, mikä nuorisotakuu on
6. En osaa sanoa

Mediassa puhutaan paljon syrjäytyneistä nuorista, ja sanalla ”syrjäytynyt” tarkoitetaan milloin 
mitäkin. Nyt kysymme sinun mielipidettäsi ja arviotasi syrjäytymisestä.
34) Koetko olevasi syrjäytynyt? 

1. Kyllä
2. Jonkin verran
3. En
4. En osaa sanoa

35) Tähän voit halutessasi perustella vastauksesi edelliseen kysymykseen:

36) Kuinka paljon koet, että liikunta (paljon, jonkin verran, vain vähän, ei lainkaan)
 Tekee elämästäsi mielekkäämpää 
 Estää sinua passivoitumasta
 Estää sinua syrjäytymästä
 Auttaa sinua työllistymisessä

37) Mitä muuta haluat kertoa liikuntaharrastuksistasi tai mahdollisuuksistasi harrastaa?
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Helena Huhta: 

”Pitää pään kasassa työttömyysaikana” –  

Liikunta työttömien nuorten arjessa

Tiivistelmä
Työttömien nuorten passivoitumisesta ja syrjäytymisestä kannetaan paljon huolta. Useat nuo-
riin työttömiin yhdistetyt mielikuvat ovat liioiteltuja, eivätkä ne tee oikeutta nuorten omille 
aktiivisille pyrkimyksille elämäntilanteessa, jota monilta osin rajaavat työttömyyden reunaehdot. 
Tällä tutkimuksella tuodaan tietoa työttömyyden vaikutuksista nuorten liikuntaharrastamiseen. 
Tutkimuksessa kartoitettiin liikunnan määrällisiä ja laadullisia muutoksia työttömyysaikana. 
Raportissa tarkastellaan muun muassa nuorten liikuntaa edistäviä ja haittaavia tekijöitä, 
erilaisten liikuntapaikkojen käyttöä, nuorten tyytyväisyyttä liikuntamahdollisuuksiinsa ja 
suhtautumista työttömyysalennuksiin sekä liikunnan merkityksiä työttömyyden kehystämässä 
elämäntilanteessa. Aineistona tutkimuksessa on itsevalikoitunut verkkokysely, johon vastasi 789 
18–29-vuotiasta nuorta. 

Tulokset osoittavat, että työttömyydellä on kahdensuuntaisia seurauksia. Vastaajat jakautuivat 
kolmeen lähes yhtä suureen joukkoon, joista ensimmäinen on työttömyyden myötä vähentänyt 
liikuntaansa, toinen liikkunut yhtä paljon kuin aiemminkin ja kolmas alkanut liikkua enem-
män. Työttömyys näyttäisi myös polarisoivan liikuntakäyttäytymistä: aktiivisesti liikkuvat ovat 
muita useammin lisänneet liikuntaansa, ja vastaavasti vähän liikkuvat ovat muita useammin 
vähentäneet liikkumistaan.

Työttömät nuoret tuovat vastauksissa esiin, että liikunta tuo arkeen rutiineja, mielekästä tekemistä, 
sosiaalista kanssakäymistä, iloa ja onnistumisen tunteita. Liikunta helpottaa myös työttömyyden 
aiheuttamaa stressiä. Monille nuorille liikunta on yksi harvoja syitä lähteä kodin ulkopuolelle ja 
tärkeä tapa ”pitää pää kasassa” vaikeassa elämäntilanteessa. Osa nuorista pyrkii aktiivisesti pitämään 
huolta fyysisestä ja psyykkisestä terveydestään. Suurimmat ongelmat liikunnan suhteen liittyvät 
harrastamisen kustannuksiin. Kahdeksan kymmenestä nuoresta kertoi kustannusten haittaavan 
liikuntaansa. Vaikka kustannukset eivät näkyisi nuorten liikunnan määrässä, kärsii liikunnan 
mielekkyys monen kohdalla esimerkiksi ryhmäliikunnan vaihtuessa lenkkipolkuun. Samalla on 
huomattava, että nuorten joukossa on niitäkin, jotka eivät jaksa pitää itsestään huolta ja jotka 
kokevat itsensä lamaantuneiksi ja syrjäytyneiksi. Heidän kohdallaan liikunnan tuomat hyödyt 
voisivat olla merkittävät, mutta kannustamiseen ei riitä yksin kustannusten vähentäminen.

Nuorisotyöttömyyden ja sen erilaisten uhkien hoidossa tulisi työllistämiseen ja kouluttamiseen 
tähtäävien toimien rinnalla huomioida nuorten vapaa-aika. Työttömän kaikki aika on vapaa-aikaa, 
ja vapaa-aika on silloin se areena, jossa joko pidetään kiinni hyvinvoinnista ja mielekkäästä arjesta 
tai lamaannutaan ja syrjäydytään.
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Helena Huhta: 

”Att bevara fattningen under arbetslöshet” –  

Motion i unga arbetslösas vardag

sammandrag
Oron för att arbetslösa unga ska bli passiverade och marginaliserade är stor. Många föreställningar 
som är förknippade med unga arbetslösa är överdrivna, och de gör inte rättvisa åt de ungas 
egna aktiva strävanden i en livssituation som i många avseenden begränsas av de yttre ramar 
som arbetslösheten medför. Denna undersökning ger kunskap om hur arbetslöshet påverkar de 
ungas motionsintresse. I undersökningen kartlades hur motionerandet påverkas kvantitativt och 
kvalitativt under arbetslöshetstiden. I rapporten granskas bland annat faktorer som främjar och 
hindrar ungas motionerande, användningen av olika motionsplatser, de ungas tillfredsställelse 
med sina motionsmöjligheter och deras inställning till arbetslöshetsrabatter samt motionens 
betydelse i en livssituation som inramas av arbetslöshet. Undersökningsmaterialet är en självvald 
webbenkät baserad på självurval som besvarades av 789 unga i åldern 18–29 år. 

Resultaten visar att arbetslöshetens följder går i två riktningar. De som svarade fördelar sig på tre 
nästan lika stora grupper, av vilka den första är sådana som minskat på sitt motionerande under 
arbetslösheten, den andra har rört på sig lika mycket som tidigare och den tredje har börjat röra 
på sig mera. Arbetslösheten tycks också polarisera motionsbeteendet: de som rör på sig aktivt har 
oftare än andra börjat motionera mera och på motsvarande sätt har de som rör på sig litet oftare 
än andra börjat motionera mindre.

De arbetslösa ungdomarna påpekade i sina svar att motionerandet ger rutiner i vardagen, något 
meningsfullt att göra, socialt umgänge, glädje och en känsla av att lyckas. Motion gör också att 
den stress som arbetslösheten innebär lättar. För många unga är motion en av få orsaker att bege 
sig hemifrån och ett viktigt sätt att ”bevara fattningen” i en svår livssituation. En del av de unga 
försöker aktivt sköta sin fysiska och psykiska hälsa. De största problemen när det gäller motion 
har att göra med kostnaderna för hobbyn. Åtta av tio unga berättade att kostnaderna hindrar 
deras motionerande. Trots att kostnaderna inte syns i omfattningen av de ungas motionerande 
blir ett meningsfullt motionerande ofta lidande när till exempel gruppaktiviteter byts ut mot 
motionsspåret. Samtidigt bör det påpekas att bland de unga finns det också sådana som inte orkar 
sköta om sig själva och som upplever att de är lamslagna och marginaliserade. För dem kunde 
motion vara till stor nytta, men enbart lägre kostnader räcker inte till för att uppmuntra dem.

Vid skötseln av ungdomsarbetslösheten och de olika hot som den medför borde de ungas fritid 
uppmärksammas vid sidan av åtgärder som syftar till sysselsättning och utbildning. För en arbetslös 
är all tid fritid och fritiden är då den arena där man antingen håller fast vid sitt välmående och 
en meningsfull vardag eller där man blir lamslagen och marginaliserad.
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Helena Huhta: 

“Keeps my head together while I’m out of work” –  

Physical activity in the everyday lives of unemployed youth 

Abstract
The possibility of unemployed young people becoming passive and marginalized is seen a  
major concern. Many notions associated with unemployed youth are exaggerated and do not 
do justice to young people’s own active efforts in a life situation that is in many ways defined by 
the constraints of unemployment. The present study provides data on the effects of unemploy-
ment on young people’s engagement in physical activity. The study charted the quantitative and 
qualitative changes in exercise during the period of unemployment. The issues scrutinized in 
the report include the factors furthering and hampering young people’s physical exercise, the 
use of various exercise facilities, young people’s satisfaction with their opportunities for exer-
cise, their opinions on discounts for the unemployed, and the importance of physical activity 
in a life situation constrained by unemployment. The study material is a self-selected online 
questionnaire returned by 789 young unemployed people aged 18–29.  

The results show that the consequences of unemployment are twofold. The respondents fell into 
three almost equal groups, the first of which has reduced exercise along with unemployment, the 
second has exercised as much as before, and the third has begun to exercise more. Unemployment 
would also seem to polarize exercise behavior: those who exercise actively have increased their 
physical activity more often than others, and similarly, those who exercise little have reduced 
their physical activity more often than others.

The responses of the unemployed young people show that exercise introduces routines, meaning-
ful activity, social interaction, pleasure and feelings of success to their daily lives. It also provides 
relief from the stress created by unemployment. For many young people, physical activity is one 
of the few reasons to leave home and an important way of “keeping their heads together” in a 
difficult life situation. Some of the young people actively endeavor to take care of their physical 
and mental health. The greatest problems regarding exercise are linked to the costs of the hobby. 
Eight young people out of ten said that the expense was an obstacle to their exercise opportunities. 
Even if the expense is not evident in the quantity of young people’s physical activity, for many 
the meaningfulness of the exercise is reduced, for example when having to swap a group activity 
for jogging. At the same time, it should be noted that there are also those young people who 
do not have the energy to take care of themselves and who feel paralyzed and socially excluded.  
In their case, the benefits brought by exercise could be significant, but reducing the costs alone 
is not enough to activate them.
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Along with measures aiming at employment and training, dealing with youth unemployment and 
its various risks should also pay attention to the young people’s leisure time. For an unemployed 
person, all time is leisure time, making this the arena on which they either keep up their well-
being and a meaningful daily life, or become discouraged and marginalized. 



”Pitää pään kasassa työttömyysaikana” on tutkimus työttömien nuorten 
liikunnasta. Tutkimusraportti käsittelee sitä, miten liikunnan harrastami
nen muuttuu niin laadullisesti kuin määrällisesti nuoren jäätyä työttömäksi. 
Tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa liikunnan merkityksiä työttö
myyden kehystämässä elämäntilanteessa, liikuntaa edistäviä ja haittaavia te
kijöitä, erilaisten liikuntapaikkojen käyttöä, nuorten tyytyväisyyttä liikunta
mahdollisuuksiinsa ja heidän suhtautumistaan työttömyysalennuksiin. 

Samalla tuodaan esiin nuorten pohdintoja liikunnan harrastamisen ja 
syrjäytymisen yhteydestä. Aineistona tutkimuksessa on itsevalikoitunut 
verkko kysely, johon vastasi 789 iältään 18–29vuotiasta työtöntä nuorta.
 
Tutkimus tarjoaa sovellettavaa tietoa nuorten työttömien ja syrjäytymis
vaarassa olevien nuorten kanssa työskenteleville, kuntien liikuntatoimille ja 
muille liikuntaa järjestäville tahoille, valtionhallinnolle ja kuntapäättäjille. 
Samalla jatketaan tutkimusperinnettä työttömyyden ja hyvinvoinnin yhtey
destä, joka yhteiskunnallisesti polttavana kysymyksenä nousee esille talou
dellisesti vaikeina aikoina.
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