
 

  

  

       

  

  

  

   

  

    

NUORTEN ARVIOITA LIIKUNNAN TERVEYSHYÖDYISTÄ JA  

SEN YHTEYS HEIDÄN FYYSISEEN AKTIIVISUUTEEN  

  

  

  

  

  

  

  

  

        Elina Pöyskö  

        2443940  

        Kandidaattitutkielma    

       Hoitotieteen ja           

       terveyshallintotieteen   

        tutkimusyksikkö  

        Hoitotieteen tutkinto-ohjelma  

        Oulun Yliopisto  

       Marraskuu 2016  



 

 

Sisältö    

TIIVISTELMÄ  

 
1 JOHDANTO ................................................................................................................... 2 

2 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET .............................................................. 3 

2.1 Fyysinen aktiivisuus ................................................................................................ 3 

2.2 Nuoruuden määritelmä ............................................................................................ 3 

2.3 Nuorten liikuntasuositus .......................................................................................... 4 

2.4 Liikunnan terveyshyötyjä ........................................................................................ 5 

3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET ............................. 6 

4 AINEISTO JA MENETELMÄT ................................................................................... 6 

4.1 Tiedonhaku ja aineiston valinta ............................................................................... 7 

4.2 Aineiston analyysi ................................................................................................... 9 

5 TULOKSET ................................................................................................................... 9 

5.1 Tulokset ensimmäiseen tutkimuskysymykseen .................................................... 13 

5.1.1 Nuorten arvioita fyysisen aktiviteetin vaikutuksista fyysiseen terveyteen .... 13 

5.1.2 Nuorten käsityksiä liikunnan vaikutuksista psyykkiseen ja sosiaaliseen 

hyvinvointiin sekä koulumenestykseen................................................................... 14 

5.1.3 Liikunnan vaikutus nuorten itse koettuun terveyteen, arvoihin ja 

elämäntapoihin ........................................................................................................ 15 

5.2 Tulokset toiseen tutkimuskysymykseen ................................................................ 15 

6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET ....................................................................... 17 

LÄHTEET ....................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oulun yliopisto  

LKT, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö/Hoitotiede  

TIIVISTELMÄ  

Elina Pöyskö:  Nuorten arvioita liikunnan terveyshyödyistä ja  

sen yhteys heidän fyysiseen aktiivisuuteen        

Kandidaattitutkielma: 26 sivua   

   Marraskuu 2016  

  

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata 11-19 vuotiaiden nuorten arvioita liikunnan 

terveyshyödyistä ja sen yhteyttä heidän fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimusten haku 

kohdistettiin Medic-, Melinda-, Cinahl-.  Medline- ja Scopus –tietokantoihin. 

Tutkielman menetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta.    

  

Tutkimukseen valikoitui valintaprosessin jälkeen yksitoista tutkimusta. Tutkimuksen 

yhtenä keskeisimpänä tuloksena oli, että nuorten mukaan liikunta vaikuttaa fyysisen, 

henkiseen ja psyykkiseen terveyteen. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan nuoret eivät 

erikseen maininneet nimeltä mitään sairautta mitä liikunta ehkäisee, vaan kertoivat 

liikunnan yleisesti edistävän fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Tutkimuksen toisena 

keskeisenä tuloksena oli, että fyysinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti itse koettuun 

terveyteen. Tutkimuksen kolmantena oleellisena tuloksena oli, että fyysinen aktiivisuus 

vaikuttaa positiivisesti nuorten muihin terveellisiin elämäntapoihin. Kolmen tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan nuoret arvioivat liikunnan tuottavan terveyshyötyjä, mutta 

he eivät välttämättä liikkuneet riittävästi suositusten mukaisesti. Kuitenkin yhden tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan nuorten käsitys liikunnan terveyshyödyistä oli merkittävä 

ennustaja liikuntaan osallistumiseen.   

  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tutkimustulosten mukaan nuoret arvioivat 

liikunnan tuottavan terveyshyötyjä, mutta he eivät välttämättä liikkuneet riittävästi 

suositusten mukaisesti. Fyysisen aktiivisuuden hiipumisen ennaltaehkäisevät toimet 

olisi hyvä aloittaa jo ala-asteen ja yläasteen siirtymävaiheessa.  Tutkimustuloksia 

voidaan hyödyntää nuorten terveysvalmennuksessa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Keskeiset käsitteet ovat: nuori, fyysinen aktiivisuus, nuorten liikuntasuositus, liikunnan 

terveyshyödyt  



 

 

1 JOHDANTO   
  

Hyvä fyysinen kunto ja terveys ovat voimakkaasti sidoksissa tyytyväisyyteen 

ihmissuhteisiin, ulkonäköön, taloudelliseen tilanteeseen sekä vapaa-aikaan. Ryhmässä 

liikuntaa harrastavat ja ohjattu liikunta lisäävät tyytyväisyyttä vapaa-aikaan. (Merikivi 

ym. 2016.) Liian vähän lapsista ja nuorista harrastaa liikuntaa liikuntasuosituksen 

ohjeistamalla tavalla. Melkein puolet 12−14-ikäisistä harrastaa tarpeeksi liikuntaa sen 

tuomiin terveyshyötyihin nähden ja 16−18-ikäisistä vain 30 prosenttia. (TEKO 2016.) 

Viikon aikana yhteen laskettu liikuntamäärä vähenee 12–15 vuoden ikäisillä (Duodecim 

2010a). Lapselle tai nuorelle ei olisi hyvä tulla ensimmäisenä mieleen fyysisestä 

aktiivisuudesta huoli lihomisesta tai muuta negatiivista (Mallat 2010). Nuorille ja 

lapsille tulisi kertoa liikunnasta saamiin positiivisiin puoliin eikä niinkään siitä millaisia 

terveysriskiä liikunnan harrastamattomuus saa aikaan. Nuorille voisi kertoa, että liikunta 

on hauskaa ja se tuo hyvää oloa (Mallat 2010, Husu ym.2011).  Liikunta kasvattaa 

onnellisuutta (Mattila 2009, Huttunen 2015).  Liikunnan tulisi antaa nuorelle iloja ja 

elämyksiä (Husu ym. 2011) Fyysisen aktiivisuuden tuomia terveysvaikutuksia saattaa 

aikuisilla kumota runsas istuminen huolimatta siitä, että harrastaisi liikuntaa suositusten 

mukaisesti, mikä saattaa päteä myöskin lapsiin sekä nuoriin, sitten kun tutkittua tietoa 

saadaan enemmän (Aittasalo 2016). Fyysinen aktiivisuus on yksi vaikuttavimmista 

tavoista parantaa terveydentilaa sekä pitää yllä toimintakykyä (Huttunen 2015). Jatkuva 

teknologian uudistumien ja arvostusten muutokset ovat tehneet nuorista vähän liikkuvia, 

joka on kansanterveydellinen ongelma (Harinen & Rannikko 2013). Lasten ja nuorten 

vähäinen liikkuminen on tullut 2010-luvulla kansalliseksi ja kansanterveydelliseksi 

huolenaiheeksi (Merikivi ym. 2016).   

  

Tässä tutkimuksessa tutkittiin liikunnan terveyshyötyjä nuorten arvioimana sekä sen 

yhteyttä heidän fyysiseen aktiivisuuteen kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla. 

Aiheen valinta oli omasta mielenkiinnosta lähtöisin.  Tutkimustulosten mukaan nuoret 

arvioivat liikunnan tuottavan terveyshyötyjä (Cheng ym. 2003, Guszkowska 2005, Piko  

&  Keresztes  2006,  Loman  2008,  Luokkanen  ym.2013) 

http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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2 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET  
  

2.1 Fyysinen aktiivisuus  

  

Energiankulutusta kasvattavaa ja useimmiten liikkeeseen vievää tekemistä kutsutaan 

fyysiseksi aktiivisuudeksi. Liikunta merkitsee fyysistä aktiivisuutta, jota tehdään 

erityisten motiivien tai vaikutusten vuoksi sekä tavallisesti harrastuksena. (THL 2014a, 

Vuori 2016.) Fyysinen aktiivisuus on lihasten tuottamaa kehon liikettä, mikä kuluttaa 

energiaa (Donelly ym. 2016, WHO 2016).    

  

Liikunnan kuormittavuus määritellään lihastoiminnan synnyttämäksi fysiologiseksi 

rasitukseksi kehon eri paikkoihin (Duodecim 2015b). Fyysisen aktiivisuuden teho 

ilmoitetaan MET (metabolic energy turnover) – kertoimella (Lagerros ym. 2009). 

METluku kertoo fyysisen aktiviteetin kuormittavuuden liikunnan aikaisen 

energiankulutuksen sekä perusaineenvaihdunnan energiankulutuksen suhteen 

(Duodecim 2015b, Howley 2001). Lihasvoimasuorituksen kuormittavuus ilmoitetaan 

prosenttiosuutena maksimaalisesta harjoituksesta (Duodecim 2015b). 

Kestävyysliikunnan kuormittavuus voidaan mitata hapenkulutuksen, 

energiankulutuksen tai sydämen syketaajuuden avulla (Duodecim 2015b, Howley 

2001).   

   

2.2 Nuoruuden määritelmä   

  

UNESCON (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2016) 

mukaan nuoreksi määritellään 15-24 vuotiaat. Nuoruus on siirtymä lapsuudesta 

itsenäiseen aikuisuuteen ja tietoisuutta omasta itsenäisestä jäsenyydestä yhteiskunnan 

jäsenenä (UNESCO 2016). Nuorisolain 1. luvun 2. §: n mukaan nuorilla tarkoitetaan 

alle 29-vuotiaita (Nuorisolaki 2006/72). Lääkäriseura Duodecimin (2010a)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howley%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11427761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howley%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11427761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howley%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11427761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howley%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11427761
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konsensuslausuman mukaan nuoruusikä on 13-22 vuoden iässä. Tässä tutkimuksessa 

nuorella henkilöllä tarkoitetaan 11-19 vuotiasta.  

 

2.3 Nuorten liikuntasuositus  

  

Liikuntasuositukset poikkeavat toisistaan eri maittain. Suomalaisen liikuntasuosituksen 

mukaan iältään 7-18 vuotiaiden tulisi liikkua ainakin 1-2 tuntia päivän aikana 

monipuolisesti ikään sopivalla suoritustavalla. Vähintään puolet päivän liikunta-

annoksesta tulisi sisältää useita reippaan liikkumisen pätkiä, jotka kestävät yli 10 

minuuttia, joiden aikana hengästyy ja syke kiihtyy. Ei ole suotavaa istua enempää kuin 

kaksi tuntia kerrallaan ja ruutuaikaa viihdemedian parissa saa olla enintään kaksi tuntia 

päivän aikana. (Nuori Suomi 2008.) Kun taas kanadalaisen liikuntasuosituksen mukaan 

5-17-vuotiaiden tulisi harrastaa kohtalaista liikuntaa vähintään 60 minuuttia ja jopa 

useampia tunteja päivässä (Janssen & LeBlancin 2010).   

  

Nuorten fyysisen aktiivisuuden päämääränä on luiden ja lihasten voimistaminen sekä 

liikunnallisten perustaitojen parantaminen. Suositeltavia lajeja ovat sellaiset joissa on 

hyppyjä ja suunnanmuutoksia. (UKK 2016.) Luuliikuntaa tulisi olla nuorilla 3 kertaa 

viikon aikana noin 60 minuuttia kerrallaan. Hyppyjä tulisi olla 50–100 päivässä, jotka 

voi tehdä erillisinä hyppykertoina. Nopeatempoiset suoritukset ja hypyissä isot tehot 

ovat suositeltavia. (UKK 2016.) Voimaharjoittelua ohjeistetaan 30–45 minuuttia 

harjoittelua kerrallaan (UKK 2016), kohtuullisella vastuksella (U.S. Department of 

Health and Human Services HHS 2008, UKK 2016). Lyhytaikaisten suoritusten aikana 

tulisi hengästyä ja pidemmän liikunnan aikana pitäisi hikoilla (UKK 2016). 

Kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikuntaa, ohjeistetaan harrastamaan vähinään 150 

minuuttia tai raskasta liikuntaa 75 minuuttia viikon aikana, jotka voidaan toteuttaa 

useampina 10 minuutin sarjoina. Lisäksi suositellaan kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää 

liikuntaa ainakin kaksi kertaa viikon aikana erillisinä päivinä. (HHS 2008.)   
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2.4 Liikunnan terveyshyötyjä  

  

Fyysisellä aktiivisuudella on useita terveyshyötyjä. Mitä enemmän harrastaa liikuntaa, 

sitä enemmän siitä saa terveyshyötyjä (Janssen & LeBlanc 2010). Fyysinen aktiivisuus 

kohentaa sydän- ja verenkiertoelimistöä sekä edistää veren rasva- ja sokeritasapainoa 

sekä on tukena painonhallinnassa (Mattila 2009, THL 2014a, Huttunen 2015, Duodecim 

2016c).  Liikunta ehkäisee tuki- ja liikuntaelinten sairauksia (THL 2014a, Huttunen 

2015, Duodecim 2016c), kuitenkin nuorilla näyttö liikunnan vaikutuksesta luun 

vahvistumiseen on kohtalainen (UKK 2016).  Liikunnan terveyshyödyt auttavat tyypin 

2. diabeteksessa, metabolisessa oireyhtymässä ja monissa syövissä (THL 2014a, 

Duodecim 2016c). Liikunta auttaa ahtauttavien keuhkosairauksien ja muistisairauksien 

ehkäisyssä ja hoidossa (Duodecim 2016c). Kohtuukuormitteinen fyysinen aktiivisuus 

parantaa kehon puolustusreaktioita ja ehkäisee virustauteja (Huttunen 2015). 

Terveyshyödyt lisääntyvät, jos liikkuu pidemmän aikaa tai rasittavammin kuin 

minimisuosituksessa sanotaan (Mattila 2009, THL 2014b). Myöskin kevyt fyysinen 

aktiivisuus pienentää liikkumattomuuden aiheuttamia haittoja (Janssen & LeBlanc 

2010, Huttunen 2015). Kohtuullisesti kuormittava fyysinen aktiivisuus tuottaa 

huomattavia terveyshyötyjä (Janssen & LeBlanc 2010, WHO 2016). Liikuntalajeilla on 

erilaisia terveysvaikutuksia. Energiaa menetetään kestävyyslajeissa ja ne laskevat 

verenpainetta ja kolesterolia sekä edistävät sokerin sietokykyä. Voimalajit ja kuntosali 

parantavat luustoa sekä vilkastuttavat sokeriaineenvaihduntaa. Luustoa ja tasapainoa 

kohentavat voimistelulajit, palloilu sekä aerobiclajit. (Huttunen 2015.)   

  

Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia tunne-elämään ja se lievittää masennusta (Mattila 

2009, Tammelin 2009, Huttunen 2015). Liikunta lisää itsetuntoa ja elämänhallinnan 

kokemusta (Mattila 2009). Liikunta vaikuttaa positiivisesti vireyteen ja unen laatuun 

(Tammelin 2009, STM 2013, Huttunen 2015). Liikunnalla on vaikutusta oppimiseen 

(Tammelin 2009, STM 2013). Lisäksi fyysisellä aktiivisuudella on olennainen merkitys 

nuorten sosiaalisessa kehityksessä (Tammelin 2009, Husu ym. 2011, STM 2013). 

Fyysisellä aktiivisuudella on lisäksi terveyden ohella toisenlaisia vaikutuksia, kuten olla 

ilon sekä innostuksen antajana ja kasvatuksen sekä luovuuden apuvälineenä (STM 

2013).      
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET  
  

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata nuorten arvioita liikunnan terveyshyödyistä ja sen 

yhteyttä heidän fyysiseen aktiivisuuteen kirjallisuuskatsauksen avulla. Tavoitteena on 

tarkastella liikunnan terveyshyötyjä nuorten arvioimana sekä sen yhteyttä heidän 

fyysiseen aktiivisuuteen ja tuottaa tietoa jota voidaan hyödyntää 

terveysvalmennuksessa. Tutkimuksen tutkimuskysymyksenä oli selvittää: 1) Millaiseksi 

nuoret arvioivat liikunnan terveyshyödyt? 2) Onko liikunnan terveyshyötyjen 

tunnistaminen yhteydessä nuorten fyysiseen aktiivisuuteen?   

  

4 AINEISTO JA MENETELMÄT  

  

Tutkielman menetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Tiedonhaku tehtiin 

tietokantoihin, jotka näkyvät taulukossa 1. Tiedonhaku tehtiin syys- ja lokakuun 

välisenä aikana 2016. Raportin hakusanat näkyvät taulukossa 1. Hakusanoina käytettiin 

lisäksi sanojen synonyymeja ja lyhenteitä. Hakusanojen määrittelyssä käytettiin apuna 

myös MeSH-sanastoa. Raporttiin hyväksyttiin suomen- ja englanninkielellä kirjoitettuja 

lähteitä. Hakukriteerinä oli vuosina 2003-2016 julkaistut artikkelit. Vuosirajauksen 

perusteena on 2000-luvun alkupuolella lisääntyvästi alkanut keskustelu nuorten 

liikkumattomuudesta, jonka myötä liikunnan terveyshyödyistä nuorille on myös kerrottu 

enemmän ja lisäksi haluttiin saada mahdollisimman kattavasti tietoa tutkimuksen 

kohteesta.   
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Taulukko 1. Tietokantahakujen hakusanat, joiden lisäksi käytettiin sanojen synonyymejä 

ja lyhenteitä   

 

Tietokanta  Hakusanat    

  

Medic  

Melinda  

 
liikunta,  nuoret,  liikunnan  terveyshyödyt, 

arviointi, lihavuus, ylipaino, elintapa  

Scopus  

Cinahl  

Medline  

physical activity, youth, health benefits, health, health  

behavior, health literacy, self-rated health  
 
 

  

 

4.1 Tiedonhaku ja aineiston valinta  

  

Tietoa etsittiin aluksi valituista tietokannoista ja lisäksi tiedonhaku tehtiin työn alussa 

yhteistyössä Oulun yliopiston kirjaston informaatikon kanssa, jolta saatiin vinkkejä 

hakusanojen käyttämisestä. Tutkimusten haku kohdistettiin Medic-, Melinda-, Cinahl-.  

Medline- ja Scopus – tietokantoihin. Tutkimus hyväksyttiin, jos se täytti 

sisäänottokriteerit, jotka näkyvät taulukossa 2. Tutkimusten valintaprosessi näkyy 

kokonaisuudessaan taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Alkuperäsitutkimusten vaiheittainen valintaprosessi   

  

Tietokantojen 

hakulöydökset  

  

(N=1891)  

Medic=723  

Melinda=22  

Scopus=853  

Cinahl=64  

Medline=229  

Hylätty  otsikon  ja         

tiivistelmän   perusteella 

   

(N=1365)  

Sisäänottokriteerit:  

- Alkuperäistutkimus  

- Vertaisarvioitu  

- Otsikossa tai tiivistelmässä mainittu 

nuorten fyysinen aktiivisuus  

Hyväksytty otsikon ja 

tiivistelmän 

perusteella (N=526)  

Medic=26  

Melinda=22  

Scopus=185  

Cinahl=64  

Medline=229  

Hylätty  kokotekstin         

perusteella    

    

(N=143)  

Poissulkukriteerit:   

- Ei tieteellinen artikkeli  

- Nuorten fyysisen aktiivisuuden 

näkökulma puuttuu  

- Kohdistuu  pelkästään  yleisesti  

liikunnan terveyshyötyihin  

Hyväksytty 

kokoteksin 

perusteella (N=11)  

Medic=1  

Melinda=0 

Scopus=1  

Cinahl=5  

Medline=4  

         

  

 Sisäänottokriteerit:  

- Vastaa  ainakin 

 ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen  

- Nuorten fyysisen aktiivisuuden (tai 

sen synonyymi) terveyshyödyt on 

tutkimuksen kohteena   

- Kohdistuu nuoriin  
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4.2 Aineiston analyysi  

  

Tämän tutkimuksen aineiston analysoinnissa kuvataan, selitetään ja pyritään 

ymmärtämään tutkimuksia (Kyngäs ym. 2011). Aluksi tutkimukseen valitut artikkelit 

luettiin lävitse useamman kerran kokonaiskäsityksen saamiseksi. Tutkimuksista 

kerättiin oleellisia tietoja taulukkoon seuraavasti: artikkelin kirjoittaja(t), julkaisuvuosi 

ja maa, tutkimuksen kohde ja menetelmä sekä tulos, jotka ovat nähtävissä taulukosta 3. 

(Evans 2002). Tiedot luokiteltiin mukaillen sisällönanalyysiä yhdistämällä 

samansisältöiset asiat samaan luokkaan (Evans 2002). Mukaillun sisällönanalyysin 

jälkeen käsitteet (Kyngäs ym. 2011), kuvailtiin tarkasti, mutta osa oli haasteellista 

kirjoittaa auki (Graneheim
 
& Lundman 2004).   

   

5 TULOKSET   
  

Sisäänottokriteereistä täytti yhteensä yksitoista tutkimusta, jotka otettiin mukaan tähän 

tutkimukseen. Tutkimuksiin osallistujien iät vaihtelivat 11 ja 19 vuoden välillä. 

Tutkimusten otoskoko vaihteli 15:sta 5810 osallistujaan. Tutkimuksista vain kaksi oli 

RCT (randomized controlled trial) tutkimusta. Tähän tutkimukseen valituista 

artikkeleista seitsemän oli määrällistä ja kolme laadullista tutkimusta sekä lisäksi 

yhdessä tutkimuksessa oli yhdistetty määrällinen ja laadullinen tutkimus. Tutkimuksista 

löydetyistä vastauksista tutkimuskysymyksiin muodostettiin kuvio (kuvio1).  

  

http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S0260691703001515
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S0260691703001515
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S0260691703001515
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Taulukko 3. Valittujen tutkimusten kirjoittajat, julkaisuvuodet, maat, tutkimuksen kohteet ja menetelmät sekä tulokset.    

              

Kirjoittaja(t), vuosi ja maa    Tutkimuksen kohde  Aineisto ja    

menetelmät  

Tulos     

Brooks,Smeeton,     

Chester,Spencer&Klemera 2014, Englanti  

Keskimääräinen ikä 11,5 13,5 ja 

15,5 vuotta.  
Satunnaisotos    

kaikista  Englannin 

lukioista.  N=4404, 

kvanitatiivinen.  

Arvoilla, terveydellä ja hyvinvoinnilla on 

yhteys fyysisesti aktiivien nuorten kanssa, 

vaikka nuoret eivät täytä suositusten mukaista 

fyysistä aktiivisuutta.  

Carlin,Murphy & Gallagher 2015, Irlanti    Pohjois-Irlantilaisia 11 – 13- 

vuotiaita  oppilaitoksen  

opiskelijoita  

  

Laadullinen,  puoli-   

strukturoitu 

keskustelu. N=64.  

Tutkimuksen  tulokset  tarjoavat  suuntaa    

tutkittaessa nuoria, antavat tavoitteita fyysisen 

aktiivisuuden tasoista koulutukseen, yhteisön 

ja valtion tasolla.   

Cheng K.Y., Cheng P.G.,Mak, Wong S.H.,    

Wong Y.K & Yeung, 2003, Kiina  

Kahden lukion 11-18 vuotiaita 

tyttöjä  

  

Määrällinen. N=206    

Validoitu 

kyselylomake.  

Käsitys liikunnan terveyshyödyistä oli  

merkittävä ennustaja liikuntaan 

osallistumiseen.  

  

Duberg,Hagber,  Sunvisson&Moller, 2013,    

Ruotsi  

13-18 vuotiaita tyttöjä, joilla 

stressi ja psykosomaattisia 

ongelmia.   

Laadullinen  ja   

määrällinen. N=59  

interventio-ryhmässä ja 

n=53 satunnaistettu 

kontrolliryhmässä.  

Iloinen  sosiaalinen liikunta  vaikuttaa   

terveyteen.   
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Taulukko 3. Valittujen tutkimusten kirjoittajat, julkaisuvuodet, maat, tutkimuksen kohteet ja menetelmät sekä tulokset  

  

Kirjoittaja(t), vuosi ja maa    Tutkimuksen kohde  Aineisto ja    

menetelmät  

Tulos    

Guszkowska 2005, Puola    Varsovan kolmen yläasteen 

(n=253) oppilaita, joiden 

keskimääräinen ikä oli 15,4.  

Kvantitatiivinen.    

N=253.  

Fyysinen kunto on tärkeä voimavara, joka auttaa 

selviytymään stressistä ja sen rooli stressissä on 

erilainen pojilla ja tytöillä.  
  

Kristjansson,Sigfusdottir, Allegrante &    

Helgason 2009, Islanti  

Islantilaisia opiskelijoita, iältään 

14 -ja 15-vuotiaita.   
Määrällinen.    

Strukturoitu.  N=  

5810.  

  

Tutkimuksen havainnot parantavat koulumenestystä ja 

yleistä nuorten terveydentilaa.   

  

Larsson, Sundler & Ekebergh.    

2013, Ruotsi  

13-19 vuotiaita tyttöjä.  

  

Kvalitatiivinen,   haastattelu. 

N=15.  
Terveys on monimutkainen ilmiö, upotettu elämässä ja 

sidoksissa tyttöjen arjen kanssa.  

Loman 2008, USA    

  

Midwestin pääkaupunkiseudun 

lukiolaisia  ja 

wellnesskeskusten 12-18-vuotiaita  

tyttöjä.  

Laadullinen   

haastattelututkimus.  

N=28.  

Fyysinen aktiivisuuden hyötyjä ovat myönteiset 

fyysiset ja henkiset hyödyt sekä terveenä pysymien.  

  

https://www-scopus-com.pc124152.oulu.fi:9443/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6508216974&zone=
https://www-scopus-com.pc124152.oulu.fi:9443/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6508216974&zone=
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Taulukko 3. Valittujen tutkimusten kirjoittajat, julkaisuvuodet, maat, tutkimuksen kohteet ja menetelmät sekä tulokset  

  

Kirjoittaja(t), vuosi ja maa    

  

Tutkimuksen kohde  Aineisto ja    

menetelmät  

Tulos  

  

Luokkanen S., Ruotsalainen H., Kyngäs H.    

& Kääriäinen M.  (2013), Suomi  

Ylipainoisia  ja  lihavia  

13−16vuotiaita  nuoria.  

7.−9.luokkien oppilaita.  

Strukturoitu    

mittari ja analysoity 

tilastollisin 

menetelmin.  

Määrällinen. N=46.  

13−16vuotiaiden ylipainoisten ja lihavien   elintavat 

eivät ole suositusten mukaisia. Elintapatekijät saattavat 

olla vaikuttamassa nuorten yli- painon ja lihavuuden 

syntymiseen. Nuoret olivat sitoutuneita 

elintapamuutokseen, mikä auttaa pysyvien 

elintapamuutosten saavuttamisen ja painonhallinnan.  

Rachele, Cuddihy,Washington & McPhail    

2014, Australia  

  

Nuoria iältään 12 - 15 vuotiaita. 

Osallistujat  rekrytoitiin 

kuudesta  lukiosta  

pääkaupunkiseudulta 

vaihtelevan sosioekonomisen 

aseman mukaan.   

Määrällinen.     

 N=493.   

Tutkimus viittaa siihen, että itse koetun fyysisen 

aktiviteetin ja terveyden sekä hyvinvoinnin välillä on 

yhteys.  

Schäfer Elinder, Sundblom & Rosendahl    

2011, Ruotsi  

15 ja 18-vuotiaita opiskelijoita  Kohorttitutkimus,    

määrällinen. N= 2689 15-

vuotiaita  ja n= 2489 

18-vuotiaita.   

Liikunta on tärkeää pojille, jotta he säilyttävät terveen 

painon ja tulevaisuudessa hyvän itse arvioidun 

terveyden.   

http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1054139X10003940
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1054139X10003940
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1054139X10003940
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1054139X10003940
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1054139X10003940
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1054139X10003940
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1054139X10003940
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Kuvio 1. Nuorten arvioita liikunnan terveyshyödyistä sekä sen yhteys heidän fyysiseen 

aktiivisuuteen   

  

5.1 Tulokset ensimmäiseen tutkimuskysymykseen  

  

Tutkimuksen ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli millaiseksi nuoret arvioivat 

liikunnan terveyshyödyt. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen löytyi vastaus kaikista 

tutkimuksesta.   

  

5.1.1 Nuorten arvioita fyysisen aktiviteetin vaikutuksista fyysiseen terveyteen   

  

Lähes puolessa tutkimuksista nuoret arvioivat, että fyysinen aktiivisuus vaikutti 

terveyteen (Cheng ym. 2003, Guszkowska 2005, Piko & Keresztes 2006, Loman 2008, 

Luokkanen ym.2013). Kolmessa tutkimuksessa nuorten mukaan fyysisen aktiivisuuden 

tuoma hyvä kunto vaikutti suotuisasti fyysiseen terveyteen (Guszkowska 2005, Piko & 

Keresztes 2006, Loman 2008). Merkittävä motiivi fyysiselle aktiivisudelle oli sen 

lihaksia parantava vaikutus (Luokkanen ym.2013).  

Nuorten arvioita  
liikunnan  

terveyshyödyistä  
sekä sen yhteys  

fyysiseen  
aktiivisuuteen   

Psyykkinen ja   
henkinen terveys   

Vaikutus itse  
koettuunn  
terveyteen   

Tieto liikunnan  
terveyshyödyistä ei  

välttämättä lisää  
fyysistä aktiivisuutta   

Fyysinen  
terveys    

Arvot ja e lämäntavat   

http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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Kahdessa tutkimuksessa nuoret mainitsivat, että he liikkuivat laihduttaakseen tai 

estääkseen painonnousun (Loman 2008, Schäfer ym. 2011).  

  

5.1.2 Nuorten käsityksiä liikunnan vaikutuksista psyykkiseen ja sosiaaliseen 

hyvinvointiin sekä koulumenestykseen   

  

Lähes puolessa tutkimuksessa nuorten mukaan fyysinen aktiivisuus vaikutti suotuisasti 

henkiseen ja psyykkiseen terveyteen (Cheng ym. 2003,Guszkowska 2005, Piko & 

Keresztes 2006, Loman 2008, Larsson ym. 2013). Nuorten arvioiman mukaan liikunta 

vaikutti suotuisasti psykosomaattisiin oireisiin ja alensi masennuksen oireita (Piko & 

Keresztes 2006). Kahden tutkimuksen mukaan liikunta auttoi sietämään stressiä ja 

pysymään paremmalla tuulella sekä lisäksi liikunnan hyötynä oli kokea onnellisuutta, 

sillä se vapautti endorfiineja (Guszkowska 2005, Loman 2008.) Lisäksi nuoret nauttivat 

liikunnasta (Cheng ym. 2003, Luokkanen ym. 2013) ja pitivät liikuntaa hauskana 

(Cheng ym. 2003). Liikunnan tärkeä hyöty oli nuorten mukaan, että se tuntuu hyvältä 

(Loman 2008). Larsson ym. (2013) tutkimuksessa nuori kertoi kokevansa liikkuessa 

hyviä tuntemuksia ja kertoi sen olevan erityinen tunne. Liikunta antoi pohjan ja ilon 

tyttöjen arkeen. Liikunta oli keino, jolla nuori voi testata ruumiinsa rajoja. (Larsson ym. 

2013.) Nuoret saivat liikunnasta myönteisiä kokemuksia (Duberg ym. 2013). Liikunta 

paransi nuorten kertoman mukaan itseluottamusta (Loman 2008, Larsson ym. 2013). 

Liikunnan terveyshyödyt liittyivät parempaan kehon kuvaan (Cheng ym. 2003, Loman 

2008). Liikunnan tärkeä hyöty oli nuorten arvioimana, että näyttää ulkoisesti hyvältä 

(Loman 2008).   

  

Lisäksi nuorille merkittävä motiivi fyysiselle aktiivisuudelle oli tarve nähdä ystäviä 

(Luokkanen ym.2013). Ainoastaan yhdessä tutkimuksessa ilmeni, että liikunta vaikutti 

positiivisesti nuorten koulumenestykseen (Kristjansson ym. 2009).  

  

  

http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1054139X10003940
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1054139X10003940
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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5.1.3 Liikunnan vaikutus nuorten itse koettuun terveyteen, arvoihin ja 

elämäntapoihin   

  

Lähes puolessa tutkimuksista nuoret totesivat, että fyysinen aktiivisuus vaikuttaa 

positiivisesti itse koettuun terveyteen (Guszkowska 2005, Piko & Keresztes 2006, 

Schäfer ym. 2011, Duberg ym. 2013, Brooks ym. 2014). Muutamassa tutkimuksessa 

todettiin, että terveys- ja hyvinvointiarvoilla ja fyysisesti aktiivisilla nuorilla oli yhteys 

(Brooks ym, 2014, Piko & Keresztes 2006). Säännöllisesti liikuntaa harrastavat nuoret 

arvostivat vähemmän ulkoisia arvoja, kuten taloudellista menestystä, sosiaalista 

tunnustusta tai imagoa (Piko & Keresztes 2006). Arvot kehittyivät nuorella osana 

sosiaalisessa prosessissa, jossa urheilu voi olla tärkeä voimavara henkilökohtaiseen 

kasvuun (Piko & Keresztes 2006).   

  

Kolmessa tutkimuksessa oli kerrottu, että fyysinen aktiivisuus vaikutti positiivisesti 

nuorten muihin terveellisiin elämäntapoihin (Piko & Keresztes 2006, Duberg ym. 2013, 

Brooks ym. 2014). Vähemmän fyysisesti aktiiviset nuoret olivat alttiimpia liika 

juomiselle ja tupakoinnille. Poikkeuksena ilmeni kuitenkin toistuva humalajuominen 

poikien keskuudessa, jotka harrastavit korkea tasoista liikuntaa ja joka tuli ilmi 

viimeistään 15 vuoden iässä tytöillä. (Brooks ym. 2014.)  

  

5.2 Tulokset toiseen tutkimuskysymykseen  

  

Vaikka nuorilla oli hyvin tietoa fyysisen aktiivisuuden terveyshyödyistä, niin kuitenkaan 

se ei aiheuttanut liikunnan lisäämistä heillä, jotka liikkuivat vähemmän (Carlin ym. 

2015). Luokkanen ym. (2013) tekemän tutkimuksen mukaan, joka kohdistui 

ylipainoisiin ja lihaviin 13−16-vuotiaisiin, melkein jokainen nuori piti liikunnan 

terveellistä vaikutusta merkittävänä ja 70 % nautti fyysisestä aktiivisuudesta, kuitenkaan 

nuoret eivät liikkuneet tarpeeksi terveyshyötyihin nähden. Vaikka nuoret tunnistivat 

fyysisen aktiivisuuden olevan yhteydessä heidän terveyteen, he eivät liikkuneet 

riittävästi suositusten ohjeen mukaan (Brooks ym. 2014). Yhden tutkimuksen mukaan 

nuorten käsitys liikunnan  

http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1054139X10003940
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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terveyshyödyistä oli merkittävä ennustava tekijä liikuntaan osallistumiseen (Cheng 

2003).   
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
  

Tämän tutkimukseen yhtenä keskeisimpänä tuloksena oli, että nuoret tavoittelivat 

liikunnalla parempaa kuntoa ja terveyttä (Cheng  ym. 2003, Piko & Keresztes 2006, 

Loman 2008, Luokkanen ym. 2013). Merkittävä motiivi harrastaa liikuntaa oli hyvässä 

kunnossa pysyminen (Luokkanen ym. 2013). Tulosta vahvisti aikaisempi tutkimus, 

jossa syyt harrastaa liikuntaa oli saavuttaa hyvä kunto (Brophy ym.2011). Aikaisempi 

tutkimus osoittaa, että säännöllisesti harrastettuna liikunta ehkäisee diabetesta, korkeaa 

verenpainetta, sydänsairauksia, astmaa, ja niveltulehduksia (Humphreys ym. 2014),  

lisäksi tämän tutkimuksen mukaan liikunnalla oli tärkeä rooli psyykkisessä 

hyvinvoinnissa (Guszkowska 2005, Piko & Keresztes 2006, Loman 2008). 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella liikuntaa harrastavat arvostavat liikunnan 

terveysvaikutuksia (Vanttaja ym. 2015). Tämän tutkimusten neljän artikkelin mukaan 

nuoret eivät erikseen maininneet nimeltä mitään sairautta, mitä liikunta ehkäisee, vaan 

kertoivat liikunnan yleisesti edistävän fyysistä ja psyykkistä terveyttä (Cheng.ym. 2003, 

Guszkowska 2005, Piko & Keresztes 2006, Loman 2008), jota vahvistavat aikaisemmat 

tutkimustulokset, joissa kerrotaan liikunnan kasvattavan onnellisuutta ja pienentävän 

ahdistuneisuutta ja stressiä (Huttunen 2015, Mattila 2009) sekä vaikuttavan fyysiseen 

terveyteen (Humphreys ym. 2014). Tämän tutkimusten mukaan fyysinen aktiivisuus 

vaikutti positiivisesti tyytyväisyyteen elämään (Piko & Keresztes 2006). Yhtenä tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan liikunnan tuomista terveyshyödyistä oli nautinto (Cheng 

ym. 2003, Luokkanen ym. 2013), jota vahvistaa aikaisempi tutkimustulos, joka toteaa 

liikunnan olevan nautintoa (Belton ym. 2014).   

  

Toisena tämän tutkimukseen keskeisimpänä tuloksena oli, että fyysinen aktiivisuus 

vaikuttaa positiivisesti nuorten itse koettuun terveyteen (Guszkowska 2005, Piko & 

Keresztes 2006, Schäfer ym. 2011, Duberg ym. 2013, Brooks ym. 2014), jota 

vahvistavat aikaisemmat tutkimukset (Breidablik ym. 2008, Heard ym. 2008 & 

Kantomaa ym. 2010). Lisäksi tämän tutkimusten mukaan liikunnan hyöty nuorille oli 

laajempi kuin ehkäistä ainoastaan kroonisia sairauksia (Loman 2008, Brooks ym. 2014). 
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Tähän tutkimukseen valituissa artikkeleissa mainittiin liikunnan suotuisasta 

vaikutuksesta painonhallintaa,  

nuoret liikkuivat laihtuakseen (Loman 2008, Schäfer ym. 2011, Carlin ym. 2015), jota 

vahvistaa aikaisempi tutkimus, jossa 15-vuotiaiden tyttöjen motivaationa liikunnan 

harrastamiselle olivat ulkonäkösyyt ja painonhallinta (Aira ym. 2013). Aikaisemmat 

tutkimukset vahvistavat liikunnan auttavan vähentämään painoa (Brophy ym. 2011, 

Vanhelst ym. 2011). Liikunnan terveyshyödyt liittyivät myös parempaan kehon kuvaan 

tässä tutkimuksessa, (Cheng ym. 2003, Loman 2008) tulosta vahvisti aikaisemmat 

tutkimukset (Brophy ym. 2011, Ojala ym. 2016).   

  

Terveys- ja hyvinvointiarvoilla ja fyysisesti aktiivisilla nuorilla oli yhteys (Piko & 

Keresztes 2006, Brooks ym, 2014). Vähemmän fyysisesti aktiiviset nuoret olivat 

alttiimpia epäterveellisille elämäntavoille (Piko & Keresztes 2006, Duberg ym. 2013, 

Brooks ym.  2014), joka on todettu aikaisemmassa tutkimuksessa (Kujala ym. 2007).   

  

Nuorilla oli tietoa liikunnan terveyshyödyistä, mutta se ei aiheuttanut heillä fyysisen 

aktiivisuuden lisäämistä (Luokkanen ym. 2013, Brooks ym. 2014, Carlin ym. 2015), 

jota vahvistaa aikaisempi tutkimustulos (Vanttaja ym. 2015). Kuitenkin yhden tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan nuorten käsitys liikunnan terveyshyödyistä oli merkittävä 

ennustaja liikuntaan osallistumiseen (Cheng ym. 2003).   

  

Haku- ja valintaprosessi, analysointi sekä tulokset raportoitiin rehellisesti noudattaen 

hyvää tieteellistä käytäntöä. Lisäksi raportissa otettiin huomioon muiden tutkijoiden työ 

käyttämällä asianmukaisia lähdemerkintöjä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2016.) 

Raportin luotettavuutta lisättiin ottamalla kirjaston informaatikko mukaan hakusanojen 

määrittelyyn. Tutkimusaineiston valinnassa noudatettiin laadittuja hyväksymiskriteerejä. 

Aineiston haku- ja valintaprosessin selkeät kuvaukset lisäsivät raportin luotettavuutta. 

(Polit & Beck 2011.) Kaikki tutkimukset olivat vertaisarvioituja alkuperäistutkimuksia, 

jotka lisäävät tutkimuksen luotettavuutta. Sähköisten tietokantojen käyttö lisää 

tutkimusten saatavuutta. Raportin tutkimusten valintaa voi mahdollisesti rajoittaa 

kielirajaus.  Tutkimuksista vain kaksi oli RCT tutkimuksia, joka saattaa vaikuttaa  

http://www.sciencedirect.com.pc124152.oulu.fi:8080/science/article/pii/S1054139X10003940
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tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkimuksen luotettavuutta voi heikentää se, että toiseen 

tutkimuskysymykseen löytyi vastaus vain neljästä tutkimuksesta.   

  

Tähän tutkimukseen valikoitui nämä tutkimukset, koska niissä oli hyvin kuvailtu 

nuorten arvioita fyysisen aktiivisuuden vaikutuksista sekä lisäksi useissa tutkimuksissa 

oli mielenkiintoisia nuorten suoria lainauksia liikunnan terveyshyödyistä. Nuorten 

kuvailuja fyysisen aktiivisuuden terveyshyödyistä voidaan käyttää apuna 

terveysvalmennuksessa. Nuorten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt, minkä vuoksi 

tarvitaan uusia keinoja terveysneuvontaan motivoimaan nuoria liikunnan pariin (Nuori 

Suomi ry 2008).   

  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tämän tutkimustulosten mukaan nuoret arvioivat 

fyysisen aktiivisuuden tuottavan useita terveyshyötyjä (Cheng ym. 2003, Guszkowska 

2005, Piko & Keresztes 2006, Loman 2008, Luokkanen ym.2013), mutta he eivät 

välttämättä liikkuneet riittävästi suositusten mukaisesti (Luokkanen ym. 2013, Brooks 

ym. 2014, Carlin ym. 2015.) Riittämättömästi liikkuvien nuorten ohjauksessa 

liikuntamotivaatiota lisääviä tekijöitä tulisi vahvistaa. Fyysisen aktiivisuuden 

hiipumisen ennaltaehkäisevät toimet olisi hyvä aloittaa jo ala-asteen ja yläasteen 

siirtymävaiheessa. Onko nuorten fyysisen aktiivisuuden hiipuminen yhteydessä nuorten 

kehittymiseen kohti aikuisuutta vai johtuuko se elinympäristöstä tai toisista ulkoisista 

asioista? (Aira ym. 2013.)   

  

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää nuorten terveysvalmennuksessa. Tämän 

tutkimuksen tuloksilla on yhteiskunnallista hyötyä, sillä aktivoimalla nuoria fyysiseen 

aktiivisuuteen, voidaan nuorten sairauksia ehkäistä, joka merkitsee myös taloudellista 

hyötyä terveydenhuollon kustannuksiin. Terveydenhuollon kehittämiseen tarvitaan 

kattavasti tutkittua tietoa uusien käytäntöjen ja toiminnan perustaksi (Kylmä ym. 2003).    
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Jatkotutkimusehdotuksena on tutkia miten nuorten tietämys liikunnan terveyshyödyistä 

vaikuttaa heidän fyysiseen aktiivisuuteen RCT-asetelmalla ja riittävän isolla otoksella 

terveysvalmennuksen kehittämiseksi.   
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