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Toimintarajoitteisille henkilöille 
suunnatun liikkujakyselyn tulokset



Kyselyn toteutus

• Sähköinen webropol-kysely

• Päälevityskanavia Liikuntatieteellisen 

Seuran ja Paralympiakomitean verkostot:

• Järjestöt, hankkeet

• Vastauksia 1213 – tilastollisesta analyysista 

hylättiin eri syistä 11 



Liikkujien moninaisuus
• Soveltavan liikunnan asiakas: 

• Jokainen elää omassa yksilöllisessä 
tilanteessaan: ikä, sukupuoli, asuinympäristö, 
rajoitteen luonne, elämäntilanne (osin 
rajoitteesta riippuvainen) 

• Vähintään noin kolmannes vastaajista ilmoitti 
useampia rajoitteita

• Tutkija ei voi päätellä, mikä rajoite 
ensisijaisesti määrittää elämäntilannetta ja  
liikkumismahdollisuuksia



Liikunnan kansalaistoiminta

• Vastaajista suurin osa (75 %) jonkin liikuntaa 
järjestävän yhdistyksen jäsen 

• Harvemmat, eli hieman yli puolet vastaajista 
on osallistunut järjestön toimintaan 

• Vain neljännes ilmoitti tehneensä 
vapaaehtoistyötä viimeisen vuoden aikana 

• Kertonee siitä, että järjestöjen on vaikea 
saada aktiiveja toimintaansa pyörittämään



Liikunnan harrastaminen

• Vähän liikkuvia enemmän kuin väestössä 
keskimäärin

• Etenkin niiden joukossa, joilla oli 
kaksi tai useampia rajoitteita

• 27% ilmoitti, että ei lainkaan rasittavaa 
liikuntaa kyselyä edeltävän viikon aikana

• Miehet harrastivat rasittavaa liikuntaa 
enemmän kuin naiset 



Koronapandemian vaikutukset

• Puolet vastaajista ilmoitti liikunnan 
harrastamisen vähentyneen 

• Liikkumista rajoittavat riskiryhmään 
kuuluminen sekä harrastusten rajoitukset ja 
liikuntapaikkojen sulkemiset  

• Erot vastaajien kesken suuria

• Vähiten liikuntaa harrastavat ilmoittivat 
myös korona-ajan on rajoittaneen eniten



Liikunnan harrastuksen luonne

• Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista tahtoisi 
harrastaa liikuntaa nykyistä enemmän

• Vastaajista 59 % harrastaa ryhmäliikuntaa

• Palvelujen käytössä eroja (ikä, sukupuoli, 
rajoitteen luonne)

• Oma koti ja lähiympäristö ovat suosituimpia 
omatoimisen liikkumisen paikkoja  



Liikuntaa edistäisi, jos  (1)

• Hieman yli puolelle vastaajista ei ole 
merkitystä, järjestetäänkö liikuntaa 
vertaisryhmässä vai yleisessä ryhmässä

• Yleisiä ryhmiä suosivia: mielenterveyden 

rajoite. Yleisiä ryhmiä ”kaihtavia”: vastaajat, 

joilla ymmärtämisen rajoite

• Vertaisryhmiä suosivia: vastaajat, joilla kaksi 

tai useampia rajoitteita 



Liikuntaa edistäisi, jos  (2)

• Lajin kiinnostavuus (79 % vastaajista)

• Sopiva hinta (52 %  vastaajista)  

• Sopiva ajankohta (50 %  vastaajista) 

• Lähellä asuinpaikkaa (47 % vastaajista) 

• Ryhmä, jossa huomioidaan vastaajan 
erityistarpeet (46 % vastaajista)



Liikunnan ulkoiset esteet

• Yleisimpiä syitä liikkumisen kalleus, sopivan 
liikuntakaverin puute ja sopivien ryhmien 
puute

• ”Rajoitekohtaiset” esteet  

• Alueelliset ja asuinympäristöön liittyvät 
esteet – pienissä kunnissa vähemmän sopivia 
ryhmiä; harvaan asutuilla seuduilla palvelut 
kaukana



Liikunnan ”sisäiset” esteet

• Vamman tai sairauden aiheuttamat 
rajoitteet(55 %) – Vaihtelua ilmoitetun 
rajoitteen mukaan

• Koronan riskiryhmää (36 %) – etenkin 
vanhemmissa ikäryhmissä

• Eroavuuksia sukupuolen mukaan – mutta 
taustalla vaikuttanee se, että miehillä ja 
naisilla hieman eri tyyppisiä rajoitteita
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Seurakyselyn tulokset, 
ajatuksia inkluusiosta ja 

raportin yhteenveto
Aija Saari 2.3.2021

Suomen Paralympiakomitea
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Mikä 
motivoi?
(n=314)
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Mistä on 
saatu 
apua?

(n=314)



1.3.2021 Suomen Paralympiakomitea

n=314



3/1/2021



Inkluusio on mahdollisuus saada tarjolle 
enemmän, lähemmäs ja monipuolisempaa 
liikuntaa.

1.3.2021 Suomen Paralympiakomitea



Yhdenvertaisuutta tukevia toimenpiteitä tarvitaan 
sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.
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Valta
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Paikallinen
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Kiitos. Riikka Roitto

Liikuttaako?

Kuntien soveltavan liikunnan palveluiden 
kehittäminen



Kuntien liikuntamahdollisuuksien 

monipuolistuminen

• Tiedetään, että kuntien liikuntaryhmissä liikkuu tyypillisesti 
iäkkäitä (Ala-Vähälä 2018) 

• Alle 30v. Käyttävät eniten yksityisten palveluita

• 30-64v. Vastaajista lähes puolet ei harrasta ryhmäliikuntaa

• Terveyden kannalta vähän liikkuvien tarpeiden 
tunnistaminen > omatoimisten liikkumismahdollisuuksien 
lisääminen 

• Liikkuminen omassa lähiympäristössä korostuu



Erityisliikunnanohjaajien rooli

• Liikuntaryhmissä tärkeintä on kiinnostava laji (79% 
vastaajista)

• Soveltavan liikunnan koordinaattori edistämään 
kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia

• Diagnoosipohjaisia soveltavan liikunnan ryhmiä toivoi 25% 
vastaajista

• Kuntien soveltavan liikunnan verkostot monipuolistavat 
liikuntamahdollisuuksia

• Kunnan tuki ja resurssi yhdenvertaisuuden edistämiseksi
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Avoimet Ovet 

• Kaikille Avoin ryhmä vs. erillinen 
erityisryhmä

• Seuratoiminta tuottaa arvoa sen kaikille 
jäsenille

• Kaikille avoin toiminta näkyväksi mm. 
seuran internetsivut ja sosiaalisen 
median kanavat

• Kaikille avoin seuratoiminta juurrutetaan 
seuran rakenteisiin

• Kysynnän ja tarjonnan kohtauttaminen

2.3.2021 Suomen Paralympiakomitea
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https://www.paralympia.fi/images/tiedostot/liikuttaako_raportti.pdf
https://www.paralympia.fi/uutinen/8753-tahtoa-on-mutta-kysyntae-ja-tarjonta-eivaet-taeysin-kohtaa-raportti-toimintarajoitteisille-henkiloeille-ja-urheiluseuroille-suunnatuista-kyselyistae-julkaistu

