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Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Jyväskylän kaupungin 
liikuntapalvelujen toimeksiannosta elo-syyskuussa 2020. Tutkimuksen 
tavoitteena on selvittää jyväskyläläisten liikuntakäyttäytymiseen liittyviä asioita 
sekä mielipiteitä ja toivomuksia Jyväskylän liikuntapaikoista ja –palveluista. 
Tutkimuksen kohderyhmänä on Jyväskylän kaupungissa asuvat 18-79 vuotiaat 
miehet ja naiset. 

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin puhelinhaastattelua ja web-
kyselyä. Tutkimuksen otantalähteenä käytettiin Profinder -
yhteystietohakemistoa ja Tietoykkönen Oy:n Jyväskylän alueen 
kuluttajapaneelia. Tutkimuksen otanta tehtiin kiintiöidyllä satunnaisotannalla. 
Otoksessa kiintiöitiin vastaajien sukupuoli, ikä ja asuinalue (suuraluetasolla). 
Tutkimuksen otoskoko on 900 kohderyhmän vaatimukset täyttävää henkilöä. 
Vastaajista 727 kpl vastasi puhelinhaastatteluun ja 173 kpl web-kyselyyn. 
Vastaajien taustatietojakaumat on esitetty luvussa Aineiston rakenne. 
Tutkimuksen kokonaistulosten virhemarginaali on suurimmillaan noin +/- 3 %-
yksikköä. 

Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS-ISO 
20252:2013 laatustandardia.



Aikuisten liikuntatottumukset
Vapaa-ajan kuntoliikunta sekä arki- ja hyötyliikunta

 Valtaosa Jyväskylän aikuisväestöstä (85%) harrastaa vapaa-ajan 
kuntoliikuntaa vähintään kerran viikossa. Vain 2% vastaajista ilmoitti, että ei 
harrasta lainkaan vapaa-ajan kuntoliikuntaa ja 3% ilmoitti ettei harrasta 
liikuntaa lainkaan vamman tai sairauden vuoksi. Kuntoliikunnalla tarkoitettiin 
vähintään 30 minuutin kertakestoista liikuntaa, jossa ainakin lievästi 
hengästytään tai hikoillaan. 

 Vapaa-ajan kuntoliikunta vähenee iän myötä. Nuorimmassa, alle 25-
vuotiaiden ikäryhmässä vähintään kerran viikossa harrastavia oli 89% ja 
vanhimmassa, yli 64-vuotiaiden ikäryhmässä 79%.

 Kaksi vastaajaa kolmesta (65%) ilmoitti tekevänsä asiointimatkan kävellen 
tai pyöräillen esim. kauppaan tai postiin vähintään kerran viikossa ja 
valtaosa (93%) ilmoitti tekevänsä vähintään kerran viikossa kotiaskareita, 
kuten siivousta, piha- tai puutarhatöitä.
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Osallistuminen ohjattuun liikuntatoimintaan
 Runsas kolmasosa (35%) kyselyyn vastanneista ilmoitti osallistuvansa 

ohjattuun liikuntatoimintaan. Eniten käytettyjä tahoja olivat liikunta- tai 
urheiluseurat tai muut yhdistykset (15%) ja kaupalliset/yksityiset 
liikuntayritykset (13%). Kaupungin liikuntapalveluja kertoi käyttävänsä 5 
prosenttia vastaajista.

 Naiset osallistuivat ohjattuun liikuntaan selvästi miehiä aktiivisemmin 
(miehet 26%, naiset 42%). Muiden taustaryhmien mukaan tarkasteltuna 
aktiivisimpia osallistujia olivat äitiys- tai vanhempainvapaalla olevat (44%) ja 
korkeakoulututkinnon suorittaneet (43%). Ohjattuun liikuntatoimintaan 
osallistuminen oli ylemmissä tuloluokissa jonkin verran muita aktiivisempaa. 
Suhteellisesti vähiten ohjattuun kuntoliikuntaan osallistuivat yli 64-vuotiaat 
(29%), perusasteen tutkinnon suorittaneet (26%) sekä työttömät (23%). 

Työ- ja koulumatkat
 Työ-/koulumatkat kuljettiin tyypillisimmin autolla tai muulla vastaavalla 

kulkuneuvolla (useita kertoja viikossa käyttäviä 54%). Julkisia kulkuneuvoja 
käytti työ-/koulumatkallaan viikoittain 8 prosenttia työelämässä olevista tai 
päätoimisesti opiskelevista vastaajista.

18.11.2020 4



Lasten liikuntatottumukset

• Lasten liikuntaharrastuksia kysyttiin niiltä vastaajilta, joiden 
taloudessa asuu 7-17 –vuotiaita tyttöjä tai poikia. 

• Yleisimmin lapset liikkuvat omaehtoisesti vapaa-ajalla sekä liikunta-
tai urheiluseurassa tai muussa yhdistyksessä.

• Liikunnan harrastaminen suositusten mukaisesti vähenee lapsen 
kasvaessa.

• Suositusten mukaisesti 7-12 vuotiaista tytöistä liikkuu 75% ja pojista 
83%. 

• 13-15 vuoden ikään tultaessa suositusten mukainen liikkuminen (1-2 
h/pvä) on jo selvästi vähentynyt ja tytöistä 52%/pojista 60% liikkuu 
enää liikuntasuositusten vaatiman määrän päivässä. 
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Jyväskylän kaupungin rooli liikuntapalvelujen 
järjestämisessä

 Kaupungin rooli liikuntatoimen järjestävänä tahona koetaan 
tärkeänä erityisesti lasten ja nuorten, erityisryhmien, ikääntyneiden 
ja koululaisten ja opiskelijoiden liikuntatoiminnassa.

 Aikuisten ja työikäisten liikunnan sekä kilpa- ja huippu-
urheilutoiminnan järjestämisessä kaupungin roolia ei koeta niin 
tärkeäksi. 

 Jyväskylän kaupungin toimenpiteisiin liikuntapalvelujen 
järjestämisessä ollaan kohtuullisen tyytyväisiä. Alueellisesti 
tyytyväisimpiä kaupungin toimenpiteisiin liikuntapalvelujen 
järjestämisessä ollaan Kypärämäki-Kortepohja- ja Lohikoski-
Seppälänkangas –alueilla. Tyytymättömimpiä ollaan puolestaan 
Kuohu-Vesanka –alueella ja Korpilahdella.
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Jyväskylän liikuntapaikkojen käyttö ja 
tyytyväisyys liikuntapaikkoihin ja -palveluihin

 Jyväskylän aikuisväestön eniten käyttämiä 
liikuntapaikkoja olivat kevyen liikenteen väylät (81% 
käyttää vähintään viikottain), 
kuntoradat/ulkoilureitit/luontopolut (47%), uimarannat 
(31%), kuntosalit (23%) sekä hiihtoladut ja pulkkamäet 
(22%).

 Valtaosa Jyväskylän aikuisväestöstä (84%) on melko tai 
erittäin tyytyväisiä Jyväskylän liikuntapaikkoihin ja –
palveluihin. 
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Lisätietoja tutkimuksesta ja tuloksista

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

Liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal
p. 014 266 4308, anna-leena.sahindal[a]jyvaskyla.fi

Suunnittelupäällikkö Eeva Simula
p. 014 266 4254, eeva.simula[a]jyvaskyla.fi
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