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TAUSTAA TUTKIMUKSESTA

� Tutkittiin Valtti-ohjelman vaikuttavuutta vuosina 2016 ja 2017 
osallistuneiden erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten näkökulmasta.

� Toteutus itsearviointikyselylomakkeella missä kysyttiin liikunnan 
harrastamista ja fyysistä aktiivisuutta ennen ohjelmaa ja sen jälkeen.

� Mittaaminen tapahtui kolmella kvantitatiivisella kyselytutkimuksella: 

1. vuoden 2017 Valtti-perheet (n.250 perhettä), kysely auki 2.-20.1.2018

2. vuonna 2017 Valtti-ohjelmaan hakeneet, mutta ilman Valttia jääneet 
(n.100 perhettä), kysely auki 2.-20.1.2018

3. vuonna 2016 ohjelmaan osallistuneet Valtti-perheet (n.250 perhettä), 
kysely auki 14.-31.1.2018



TAUSTATIEDOT

Valtti-perheet 2017
� N=151
� Ikä, ka 11,91 (6-25v)

� Sukupuoli, poikia 102 (68%)

� N maakunnittain: Uusimaa 21, 
Päijät-Häme 17, Pohjois-Pohjanmaa 
15, Pirkanmaa 14, Varsinais-Suomi 
14, Etelä-Pohjanmaa 12, Keski-Suomi 
12, Lappi 11, Etelä-Karjala 8, 
Satakunta 7, Etelä-Savo 7, Kainuu 6, 
Pohjanmaa 4, Pohjois-Karjala 2, 
Kymenlaakso 1

Ilman Valttia jääneet
� N=39
� Ikä, ka 12,15 (7-20v)

� Sukupuoli, poikia 30 (77%)

� N maakunnittain: Uusimaa 18, 
Pohjois-Savo 8, Kanta-Häme 4, 
Satakunta 3, Etelä-Karjala 2, 
Kymenlaakso 1, Pirkanmaa 1, 
Pohjanmaa 1, Varsinais-Suomi 1 



TAUSTATIEDOT

Valtti-perheet 2017
� Asumismuoto: kotona vanhempien 

kanssa 144 (95%), omassa 
taloudessa 1 (0,7%), muualla 6 (4%)

� Ala-asteella 90 (60%), yläasteella 37 
(25%), lukiossa/oppilaitoksessa 5 
(3%), töissä 3 (2%), muu 16 (11%)

� Valtti-ohjelma suoritettu loppuun 
118 (78%)



TAUSTATIEDOT

Valtti-perheet 2016  seurantakysely
� N=98
� Ikä, ka 12,41 (6-22v)

� Sukupuoli, poikia 65 (66%)

� N maakunnittain: Uusimaa 37, 
Pirkanmaa 18, Keski-Suomi 10, 
Varsinais-Suomi 9, Pohjois-
Pohjanmaa 6, Päijät-Häme 5, 
Satakunta 5, Etelä-Karjala 2, Lappi 2, 
Pohjois-Savo 2, Kainuu 1, 
Pohjanmaa 1

� Asumismuoto: kotona vanhempien 
kanssa 95 (97%), omassa taloudessa 
0 (0%), muualla 3 (3%)

� Ala-asteella 53 (54%), yläasteella 28 
(29%), lukiossa/oppilaitoksessa 9 
(9%), töissä 0 (0%), muu 8 (8%)



VALTTI-OHJELMAN 
KESKEYTTÄMISEN SYYT 
2017 (N=33)
55% (n=18) ilmoitti muun syyn 
ohjelman keskeyttämiseksi. Yleisin 
muu syy oli Valtti-ohjaajan toiminta
(keskeytys/jättäytyminen pois, 
yhteydenpidon puute, asioiden 
hoitamattomuus, aloitteellisuuden 
puute ja sairastaminen). Näitä 
vastauksia tuli yhteensä 14 kpl.

Toiseksi yleisin syy oli aikataulujen 
yhteensovittaminen Valtti-ohjaajan 
kanssa ja kolmanneksi yleisin syy oli 
sopivien harrastuskokeilujen 
löytymättömyys.



VALTTI-OHJELMAN PÄÄTTYMINEN 2017 
(N=118)



ALKU- JA LOPPUTAPAAMINEN 2017

� ”Järjestikö Valtti-ohjaajasi...?”

143 Valttia (95%) järjesti alkutapaamisen ja 78 
(52%) lopputapaamisen perheen kanssa



HARRASTEKOKEILUJEN MÄÄRÄ 2017 (N=151)
� ”Montako harrastekokeilua Valtti-ohjelmasi sisälsi alku- ja 

lopputapaamisten lisäksi?”

80 Valttia (53%) järjesti 
vähintään 4 harrastekokeilua, 
keskiarvon ollessa 3,81.

Yleisimmät harrastekokeilut 
olivat keilaus (33), uinti (32), 
ratsastus (20), sähly (19), 
jalkapallo (17), voimistelu (16), 
judo (15), luistelu (14), 
sulkapallo (14), tanssi (14) ja 
yleisurheilu (14).



VALTTI-OHJELMASTA AIHEUTUNEET 
KUSTANNUKSET 2017 (N=151)

42%
58%

29%
71%

94%

99%

Yleisimmät kustannukset syntyivät 
kuljetuksista joista keskimääräiset 
kustannukset olivat yhteensä 
19€/perhe. 

Toiseksi yleisimmät kustannukset 
olivat sisäänpääsy- tai 
osallistumismaksut mitkä arvioitiin 
yhteensä keskimäärin 28€ 
suuruisiksi per perhe.



LIIKKUMISEN MÄÄRÄ 2017 (N=151)

”Jos vertaat viime kevättä, jolloin 
hait mukaan Valtti-ohjelmaan, ja 
tätä syksyä, onko liikkumisesi määrä 
(esim. koulumatkat, vapaa-ajan 
liikunta, koululiikuntaan 
osallistuminen) mielestäsi...?”

43% (n=61) ilmoitti liikkumisen 
määrän lisääntyneen paljon tai 
jonkin verran, verrattuna 
tilanteeseen ennen Valtti-ohjelmaa. 
52% (n=79) ilmoitti liikkumisen 
määrän pysyneen samana.



LIIKKUMISEN MÄÄRÄ EI-VALTTI-PERHEET (N=39)

”Jos vertaat viime kevättä ja tätä 
syksyä, onko liikkumisesi määrä 
(esim. koulumatkat, vapaa-ajan 
liikunta, koululiikuntaan 
osallistuminen) mielestäsi...?”

15% (n=6) ilmoitti liikkumisen määrän 
lisääntyneen jonkin verran viime 
kevääseen verrattuna. 41% (n=16) 
ilmoitti liikkumisen määrän pysyneen 
samana, 26% (n=10) vähentyneen 
jonkin verran ja 15% (n=6) 
vähentyneen paljon.



LIIKKUMISEN MÄÄRÄ 2016 SEURANTAKYSELY
(N=98)

”Jos vertaat alkutilannetta vuonna 
2016, jolloin hait mukaan Valtti-
ohjelmaan, ja tätä hetkeä, onko 
liikkumisesi määrä (esim. 
koulumatkat, vapaa-ajan liikunta, 
koululiikuntaan osallistuminen) 
mielestäsi...?”

53% (n=52) ilmoitti liikkumisen 
määrän lisääntyneen paljon tai 
jonkin verran, verrattuna 
tilanteeseen ennen Valtti-ohjelmaa. 
38% (n=37) ilmoitti liikkumisen 
määrän pysyneen samana.



LÖYTYIKÖ HARRASTUS 2017? (N=151)
“Löysitkö Valtti-ohjelman avulla harrastuksen, jota olet jatkanut säännöllisesti?”

36% vastaajista (n=55) ilmoitti löytäneensä säännöllisen harrastuksen



LÖYTYIKÖ HARRASTUS? EI-VALTTI-PERHEET
(N=39)
“Vaikka et saanutkaan omaa Valttia, oletko löytänyt yhden tai useamman 
liikunnallisen harrastuksen tämän syksyn aikana?”

18% vastaajista (n=7) ilmoitti löytäneensä säännöllisen liikunnallisen 
harrastuksen. Lajeina mainittiin judo (2), uinti (2), sähly (1), kuntosali (1) ja 
touhuryhmä (1). Keskimääräinen harrastuskertojen määrä oli 1 kertaa viikossa.

18% (N=7)

82% (N=32)



LÖYTYIKÖ HARRASTUS 2016 SEURANTAKYSELY? 
(N=98)
“Löysitkö Valtti-ohjelman avulla harrastuksen, jota olet jatkanut säännöllisesti?”

Runsas kolmannes vastaajista 
(34%, n=33) ilmoittaa 
löytäneensä säännöllisen 
harrastuksen ja jatkaneensa 
sitä vuosi kokeilukertojen 
jälkeen, 12% (n=12) 
harrastuksen jota ei harrasteta 
säännöllisesti, 13% (n=13) ei ole 
jatkanut löytämäänsä 
harrastusta ja 12% (n=12) on 
löytänyt liikunnallisen 
harrastuksen muuta kautta. 
29% (n=28) ei ole löytänyt 
liikunnallista harrastusta. 



LÖYTYIKÖ IDEA 2017? (N=96)
“Löysitkö Valtti-ohjelman avulla ideoita tai mahdollisen harrastuksen, jonka aiot 
aloittaa myöhemmin?”

64% vastaajista (n=61) ilmoitti saaneensa idean tai harrastuksen, jonka aikoo 
aloittaa myöhemmin. Lajeina mainittiin useimmiten keilaus (5), uinti (5), ratsastus (4), 
sähly (4), kuntosali (4) ja tanssi (4).



MITÄ HARRASTUKSIA LÖYTYI 2017? (N=53)
Useimmin mainitut harrastukset olivat:

1. Sähly
2. Uinti
3. Ratsastus
4. Jalkapallo
5. Kuntosali

Keskimääräinen harrastuskertojen määrä oli 1 krt 
viikossa (N=50).



MITÄ HARRASTAT 2016 SEURANTAKYSELY? (N=66)
Useimmin mainitut harrastukset olivat:

1. Uinti
2. Jalkapallo
3. Koripallo
4. Kuntosali
5. Keilailu

Keskimääräinen harrastuskertojen 
määrä oli 1 krt viikossa (N=64).



MITKÄ TEKIJÄT RAJOITTIVAT 2017 
LIIKUNTAHARRASTUKSEN LÖYTÄMISTÄ? (N=119)

Yleisimmäksi syyksi mainittiin kykenemättömyys liikkua itsenäisesti liikuntapaikalle (66% 
täysin samaa mieltä), kaverin puuttuminen jonka kanssa käydä liikkumassa (39%) sekä 
avustajan puuttuminen (35%). 33% vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä Koen, että 
en pärjää tai pysty -väittämän kanssa. Muina syinä mainittiin mm. kokeilun ajankohta, 
Valtti-ohjaajan keskeyttäminen ja vähäinen vaihtoehtojen määrä.



MITKÄ TEKIJÄT RAJOITTIVAT 
LIIKUNTAHARRASTUKSEN LÖYTÄMISTÄ? EI-
VALTTI-PERHEET (N=36)

Yleisimmäksi syyksi mainittiin kykenemättömyys liikkua itsenäisesti liikuntapaikalle (89% 
täysin samaa mieltä), avustajan puuttuminen (60%) sekä kaverin puuttuminen jonka 
kanssa käydä liikkumassa (46%). 



MITKÄ TEKIJÄT OVAT RAJOITTANEET 
LIIKKUMISTA 2016 SEURANTAKYSELY? (N=53)

Yleisimmäksi syyksi mainittiin kykenemättömyys liikkua itsenäisesti liikuntapaikalle (67% 
täysin samaa mieltä) sekä avustajan puuttuminen (41%). 45% vastaajista oli jokseenkin 
samaa mieltä Minulla ei ole kaveria, jonka kanssa käydä liikkumassa ja 31% Koen, että 
en pärjää tai pysty -väittämän kanssa. Muina syinä mainittiin mm. ajan puute, 
etäisyydet ja aikataulut.



MITKÄ TEKIJÄT AUTTOIVAT 2017 
LIIKUNTAHARRASTUKSEN LÖYTÄMISTÄ? (N=104)

Yleisimmäksi syyksi mainittiin liikunnan harrastaminen on hauskaa (51% täysin samaa 
mieltä), sain vaikuttaa itse harrastusvalintaan (50%) sekä minulla on aikaa liikunnalle 
(34%). 47% vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä Huomasin, että pärjään ja pystyn -
väittämän kanssa. Muina tekijöinä mainittiin mm. sopiva liikuntaryhmä sopivaan aikaan.



MITKÄ TEKIJÄT AUTTOIVAT
LIIKUNTAHARRASTUKSEN LÖYTÄMISTÄ? EI-
VALTTI-PERHEET (N=12)

Yleisimmäksi tekijäksi mainittiin sain vaikuttaa itse harrastusvalintaan (67%), liikunnan 
harrastaminen on hauskaa (57%), sekä harrastuksessa on hyvä ohjaaja ja pääsin 
mukavaan porukkaan harrastamaan (molemmat 43%).



VALTTI-OHJAAJAN TOIMINNAN ARVIOINTI
2017 (N=150)

Valtti-ohjaajien toiminta sai eniten kiitosta mielipiteiden ja ajatusten kuuntelemisesta 
(87%), mieluisien ja sopivien harrastusvaihtoehtojen etsimisen auttamisesta (80%) sekä 
toimimisesta kaverina ja tukijana (79%).

Eniten ei-merkintöjä tuli väittämiin koko perheen innostamisesta yhteiseen liikkumiseen 
(46%) ja harrastamista helpottavien erityiskysymysten neuvomiseen (39%). Toisaalta on  
huomioitava, että kyseiseen väittämään tuli saman verran myös kyllä-vastauksia.



VALTTI-OHJELMAN ARVIOINTI 2017 (N=150)

Yli 78% vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa, jonka mukaan he 
suosittelisivat Valtti-ohjelmaa muille. Jokseenkin samaa mieltä olevien osuus oli 13,5% 
(yht. 92%).

71% vastaajista hakisi ehdottomasti uudelleen mukaan Valtti-ohjelmaan ja 68% 
vastaajista oli sitä mieltä, että harrastuskokeilujen maksut olivat perheelle sopivia. Sen 
sijaan 26,5% vastaajista oli sitä mieltä, että ohjelman kesto oli jokseenkin tai liian lyhyt.


