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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen yhteys itseraportoidulla fyysisellä aktiivisuudella on 

fyysiseen toimintakykyyn maavoimissa palvelevilla sotatieteiden maistereilla. Lisäksi selvitettiin mitkä 

tekijät vaikuttavat maavoimissa palvelevien upseerien fyysiseen aktiivisuuteen ja miten fyysisen aktiivi-

suus ja toimintakyky ovat muuttuneet vuosien 2015 ja 2020 välisenä aikana. Tavoitteena oli myös selvit-

tää, miten upseerit kokevat Puolustusvoimien roolin fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistäjänä. 

Hypoteesi oli, että upseerien fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky laskevat muun yhteiskunnan tapaan 

työ- ja ikävuosien karttuessa. Viitteitä siitä oli havaittu aikaisemmissa tutkimuksissa niin muun yhteis-

kunnan kuin Puolustusvoimien henkilöstön sisällä.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuoden 2021 syys- ja lokakuussa verkkokyselyn muodossa TU-

VEPVMoodlessa. Linkki verkkokyselyyn lähetettiin 336 upseerille, jotka olivat valmistuneet sotatietei-

den maisterikursseilta SM5–SM9 ja jotka palvelivat Maavoimissa. Tutkimukseen vastasi 162 henkilöä, 

joiden keski-ikä oli 33,4 ± 2,5 vuotta. Tutkimus oli luonteeltaan määrällinen kyselytutkimus, jonka ai-

neisto analysoitiin IBM SPSS 25 tilasto-ohjelmalla. Aineiston analysointimenetelminä käytettiin kuvai-

levia tunnuslukuja, frekvenssijakaumia, parittaista t-testiä, korrelaatioanalyysiä sekä regressioanalyysiä.  

Tutkimus osoittaa, että upseerien fyysinen aktiivisuus on pääosin riittävällä tasolla Puolustusvoimien 

kaikkia henkilöstöryhmiä koskevaan suositukseen nähden, mutta fyysinen aktiivisuus on vähentynyt 

pääosalla viimeisen viiden vuoden aikana. Fyysisen aktiivisuuden vähenemisellä havaitaan olevan 

yhteys fyysisen toimintakykyyn heikkenemiseen. Merkittävimmäksi fyysistä aktiivisuutta laskeneeksi 

tekijäksi ilmoitetaan työmäärä ja sen rasittavuus. Merkittävin liikuntaa edistänyt tekijä on 

henkilökohtaisen terveyden ylläpito ja tärkein liikunnan motiivi henkilökohtainen hyvinvointi. Sen 

lisäksi havaitaan, että fyysinen toimintakyky on heikentynyt keskiarvollisesti vuosien 2015 ja 2020 

välisenä aikana ja muutokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Hypoteesi siitä, että upseerien fyysinen 

aktiivisuus ja toimintakyky laskevat muun yhteiskunnan tapaan työ- ja ikävuosien karttuessa osoittautui 

oikeaksi, mutta siihen johtaneet syyt ovat osin erilaisia, kuin oletettiin. Puolustusvoimien liikuntatilat ja -

välineet koetaan pääosin laadukkaiksi ja niitä käytetään työmäärän ja -ajan sallimissa rajoissa. Niiden 

koetaan myös edistävän parhaiten liikuntaa työpaikoilla. Joukko-osastojen ja perusyksiköiden koetaan 

pääosin tukevan fyysisen toimintakyvyn kehittämistä ja ylläpitoa. Kannustin tai rangaistus koetaan 

parhaaksi keinoksi edistää Puolustusvoimien henkilöstön fyysistä aktiivisuutta. 

Tutkimuksen tulokset mukailevat samassa viitekehyksessä tehtyjen aikaisempien tutkimusten 

havaintoja. Voidaan nähdä, että fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn laskulla on suoranaisia 

vaikutuksia upseerien kokonaishyvinvointiin. Maanpuolustuksen kannalta sotilaiden fyysisen 

toimintakyvyn lasku voi heijastua osaltaan Puolustusvoimien joukkojen suorituskykyyn. 
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ITSE RAPORTOITU FYYSISEN AKTIIVISUUDEN TASO JA SEN YH-

TEYS FYYSISEEN TOIMINTAKYKYYN MAAVOIMISSA PALVELE-

VILLA SOTATIETEIDEN MAISTEREILLA 

 

1. JOHDANTO  

Puolustusvoimien henkilöstön fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn määrittävät poikkeus-

olojen, valmiuden sekä rauhanajan työtehtävien asettamat vaatimukset. Asejärjestelmien tek-

nistymisestä sekä työn ja arjen digitalisoitumisesta huolimatta sotilailta edellytetään keski-

määräistä parempaa fyysistä kuntoa sekä säännöllistä liikunta-aktiivisuutta, jotta erilaisissa 

toimintaympäristöissä toimiminen on tehokasta. Taisteluiden voittaminen vaatii teknisten suo-

rituskykyjen lisäksi edelleen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. (Kyröläinen & Santtila, 

2021, s. 11; Fyysinen toimintakyky, 2021, s. 5.) 

 

Suomalaisten fyysistä aktiivisuutta, liikuntatottumuksia ja niiden muutoksia on tutkittu aktii-

visesti aina 1970-luvulta. Pääosa tutkimusten kohdejoukosta on ollut 15–74-vuotiaita suoma-

laisia naisia sekä miehiä ja seuranta-aika on tyypillisesti ollut viisi vuotta. Viimeisimpien tut-

kimusten mukaan suomalaisten arki ja työ ovat yhä passiivisempia, mutta liikunnan harrasta-

minen vapaa-ajalla on hieman lisääntynyt ja sen luonne on muuttunut intensiivisemmäksi. 

(Mälkiä & Wasenius, 2019, s. 104–105.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pitkäai-

kaisen seurantatutkimuksen FinTerveys mukaan vuosina 2009–2010 noin 50 prosenttia suo-

malaisista aikuisista harrasti liikuntaa vähintään puoli tuntia päivässä 2–3 kertaa viikossa. 

Tästä huolimatta vain noin 10 prosenttia suomalaisista aikuisista täyttää yleiset terveysliikun-

tasuositukset. (Fogelholm, 2005, s. 86–87; Mälkiä & Wasenius, 2019, s. 104–105.) Sen lisäksi 

nuorten miesten ja etenkin varusmiesten kestävyys- ja lihaskunto ovat heikentyneet viime 

vuosikymmenten aikana, joskin ne ovat tasoittuneet hieman 2010-luvulta alkaen. Nuoret mie-

het myös istuvat eniten suomalaisesta aikuisväestöstä. Samalla ylipainoisten osuus on kasva-

nut. (Mälkiä & Wasenius, 2019, s. 105–106.)  

Valtakunnallisissa liikunta-aktiivisuussuosituksissa suomalaisia kehotetaan harrastamaan ker-

ran viikossa kohtuu kuormitteista kestävyysliikuntaa vähintään 2 tuntia 30 minuuttia tai vaih-

toehtoisesti raskasta kestävyysliikuntaa vähintään 1 tunti 15 minuuttia. Lihaskuntoa ja liike-

hallintaa ylläpitävää liikuntaa tulisi harrastaa vähintään kaksi kertaa viikossa. Lisäksi suositel-

laan, että kohtuu kuormitteista ja raskasta liikuntaa yhdistellään. Hyviä kestävyysliikuntamuo-

toja ovat esimerkiksi kävely, juoksu, pyöräily, uinti sekä tanssi. Kestävyys- ja lihaskuntohar-
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joittelun lisäksi suositellaan myös muuta hyötyliikuntaa, kuten taukojumppaa, siivoamista 

sekä muita fyysisiä arjen askareita. (THL, 2021.) Puolustusvoimat kehottaa työntekijöitään 

harrastamaan vastaavan määrän kestävyysliikuntaa, mutta kaksi kertaa viikossa (Fyysinen 

toimintakyky, 2021, s. 6). 

Aikaisemmat Puolustusvoimien viitekehyksessä tehdyt tutkimukset ovat antaneet viitteitä 

siitä, että fyysinen kunto ja liikunta-aktiivisuus laskevat jo ensimmäisten työvuosien aikana 

vastavalmistuneilla sotatieteiden kandidaateilla (Vaara ym., 2020). Sen lisäksi tutkimuksissa 

ilmenee, että fyysinen kunto alkaa laskea merkittävästi keski-iän kynnyksellä noin 40-

vuotiailla ammattisotilailla (Torpo, 2009; Tyyskä, 2015). Aikaisempien tutkimusten perus-

teella voidaan olettaa, että Puolustusvoimien kantahenkilökunnan fyysinen aktiivisuus ja toi-

mintakyky sekä omasta kunnosta huolehtiminen laskevat työ- ja ikävuosien karttuessa. To-

dennäköistä on, että nuorten upseerien fyysinen kunto on parempi, kuin jo useamman vuoden 

työssä olleiden. Kadettikoulun aikana fyysistä toimintakykyä mitataan ja sille on asetettu mi-

nimivaatimus, jotta opiskelija voi valmistua sotatieteiden kandidaatiksi (105. Kadettikurssin 

ja 88. Merikadettikurssin sotatieteiden kandidaatin opintojen päättämiseen liittyvät toimenpi-

teet, 2021, s. 6).  

Tutkimuksen tavoitteina on selvittää, minkälainen yhteys itseraportoidulla fyysisellä aktiivi-

suudella on fyysiseen toimintakykyyn Maavoimissa palvelevilla sotatieteiden maistereilla ja 

mitkä asiat vaikuttavat Maavoimissa palvelevien upseerien fyysiseen aktiivisuuteen. Tutki-

muksella selvitetään myös fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn muutoksia vuosien 2015–

2020 välillä. Tarkoitus on myös selvittää, laskeeko upseerien fyysinen aktiivisuus ja toiminta-

kyky iän ja työvuosien lisääntyessä sekä selvittää syitä liikunnan harrastamiselle ja ennen 

kaikkea liikkumattomuuteen. Tämän lisäksi selvitetään, miten upseerit kokevat Puolustus-

voimien roolin fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistäjänä. 

On tärkeää selvittää, miten upseerien fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky ovat muuttuneet ja 

millainen yhteys niillä on toisiinsa sekä mitä mahdollisia syitä liikkumattomuuteen Maavoi-

missa palvelevilla upseereilla on. Vähentynyt liikunta-aktiivisuus sekä heikentynyt fyysinen 

toimintakyky voivat altistaa useille vakaville sairauksille heikentäen upseerien kokonaishy-

vinvointia. Lisäksi vaikutukset osana Puolustusvoimien joukkojen suorituskykyä voivat olla 

merkittävät, jos suuntaus on samanlainen (Kansallinen riskiarvio 2018, 2019, s. 15; Kyröläi-

nen & Santtila, 2021, s. 11).  

Liikuntasuositukset%20-%20THL
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2. FYYSINEN AKTIIVISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

2.1  Fyysinen aktiivisuus  

Fyysinen aktiivisuus mielletään yläkäsitteeksi. Nykypäivänä tiedeyhteisö on samaa mieltä 

siitä, että fyysisellä aktiivisudella tarkoitetaan tahdonalaisten lihasten supistumista erilaisen 

liikkeen aikaansaamana, samalla kun energiankulutus nousee (Thompson ym., 2003; Mälkiä 

& Wasenius, 2019, s. 10). Vuorokautisen energiankulutuksen seuraamisen on katsottu olevan 

yksinkertaisin tapa määritellä yksilön fyysistä aktiivisuutta, vaikka muitakin keinoja on. (Ter-

veyskirjasto, 2019; Mälkiä & Wasenius, 2019, s. 10.) Kun fyysistä aktiivisuutta tarkastellaan 

energiankulutuksen kautta, se kattaa kaikki ihmisen vuorokauden aikana tekemät toiminnot 

työstä kotiaskareisiin ja vapaa-ajan liikunnasta nukkumiseen ja lepäämiseen. Aikaisemmin 

fyysisellä aktiivisuudella on tarkoitettu vain suunnitelmallista liikkumista, joka aiheuttaa eli-

mistölle kuormitusta ja energiankulutuksen kasvua, mutta nykyään käsite liikunta voidaan 

määritellä tavoitteellisena fyysisenä aktiivisuutena. (Mälkiä & Wasenius, 2019, s. 10.) 

Caspersenin ym. (1985) mukaan fyysinen aktiivisuus on kokonaisuus, joka muodostuu useista 

asioista. Fyysinen aktiivisuus ilmenee kehon liikkeenä luurankolihaksia hyödyntäen, jolloin 

energiankulutus nousee. Sillä on positiivinen yhteys fyysiseen kuntoon ja se on suunniteltua 

ja toistuvaa kehon liikettä. Tämän lisäksi liikunnan avulla pyritään kehittämään ja ylläpitä-

mään fyysistä kuntoa. (Caspersen ym., 1985.) Kansainvälinen terveysjärjestö WHO (2021) 

puolestaan määrittelee fyysisen aktiivisuuden liikkeenä, jonka aikaansaamiseksi tarvitaan li-

hasten tuottamaa energiankulutusta nostavaa liikettä. Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan 

kaikenlaista liikkumista urheilusta vapaa-ajan askareisiin. Hyviä tapoja fyysisen aktiivisuuden 

lisäämiseen ovat esimerkiksi kävely, pyöräily, urheilu ja leikkiminen. Fyysistä aktiivisuutta 

voidaan lisätä iästä tai tasosta riippumatta. (WHO, 2020.) Suni ja Taulaniemi (2016) määritte-

levät fyysisen aktiivisuuden olevan kaikenlaista liikettä, jonka tuottamiseen tarvitaan lihas-

voimaa ja joka ylittää selvästi lepoenergiankulutuksen tason. 

Fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla on todettu olevan lukuisia suotuisia vaikutuksia ihmi-

sen terveydelle ja kokonaishyvinvoinnille. Liikunnan positiiviset vaikutukset näkyvät kehossa 

nopeasti. Fyysistä aktiivisuutta lisäämällä voidaan ehkäistä useita sydänsairauksia ja syöpiä, 

aivohalvausta ja aikuisiän diabetesta. Lisäksi se auttaa ehkäisemään korkeaa verenpainetta, 

parantamaan ruokailutottumuksia ja arvostusta yksilön omaa kehoa kohtaan, helpottaa pai-

nonhallintaa sekä parantaa mielenterveyttä, elämänlaatua ja hyvinvointia. (Biddle & Mutrie, 

2002, s. 24; Sydänmaanlakka, 2006, s. 100–101; Salmimies, 2008, s. 61; WHO, 2020.) 
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Liikkumattomuudella tai inaktiivisuudella tarkoitetaan lihasten vähäistä käyttöastetta, jolla on 

negatiivisia vaikutuksia ihmisen kokonaisterveydelle ja hyvinvoinnille. Inaktiivisuus tai vä-

häinen liikunta ovat usein määrittelemättömiä käsitteitä, joille ei ole asetettu tarkkaa raja-

arvoa. Tiedeyhteisön yleisenä konsensuksena kuitenkin on, että inaktiivisuuden rajana voi-

daan pitää istuen tai puolimakuulla tehtäviä suoritteita, joiden intensiteetti on alle 1,5 metabo-

lista ekvivalenttia (Mälkiä & Wasenius, 2019, s. 11). MET -standardilla tarkoitetaan lepo ai-

neenvaihdunnan kerrannaista. Arvolla kuvataan fyysisen aktiivisuuden aiheuttamaa energian-

kulutuksen lisäystä verrattuna lepotasoon. (Terveyskirjasto, 2019; Mälkiä & Wasenius, 2019, 

s. 169.)  

Useissa tutkimuksissa ilmenee, että fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen on olemassa lukuisia 

eri menetelmiä. Fyysistä aktiivisuutta voidaan mitata joko objektiivisesti tai subjektiivisesti. 

Menetelmillä on omat hyvät ja huonot puolensa, eikä tiettyä menetelmää voida soveltaa jokai-

sessa tilanteessa. (Lamonte & Ainsworth, 2001; Biddle & Mutrie, 2002, s. 22; Mälkiä & Wa-

senius, 2019, s. 43–44.) Tässä tutkimuksessa fyysistä aktiivisuutta mitataan subjektiivisella 

menetelmällä. Fyysisen aktiivisuuden tasoa kartoitetaan kyselyn avulla. Kysely on helppo, 

nopea, puolueeton ja melko luotettava tapa mitata fyysisen aktiivisuuden tasoa, kun sitä halu-

taan selvittää isolta kohdejoukolta (Lamonte & Ainsworth, 2001; Mälkiä & Wasenius, 2019, 

s. 11). Luotettavuutta voi heikentää se, että vastaajat arvioivat fyysisen aktiivisuuden tasoaan 

subjektiivisesti omaan kokemukseensa ja muistiinsa perustuen. Tulosten luotettavuus saattaa 

laskea, sillä fyysisen aktiivisuuden tasoa ei voida varmistaa objektiivisilla menetelmillä esi-

merkiksi liikeantureita tai energiankulutusta mittaavia välineitä hyödyntäen. (Telama ym., 

1996; Lamonte & Ainsworth, 2001.) 

Vaikka fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla tiedetään olevan lukuisia suotuisia vaikutuksia 

ihmisen terveyteen ja kokonaishyvinvointiin, niillä voi olla myös terveyteen liittyviä riskejä. 

(Biddle & Mutrie, 2002, s. 20; Parkkari ym., 2004). Siscovickin ym. (1985) mukaan tyypilli-

simmät harjoittelusta johtuvat riskit ovat äkillinen sydänkohtaus sekä tuki- ja liikuntaelin-

vammat. On kuitenkin todettu, että liikunnan harrastamisen hyödyt ovat riskejä merkitykselli-

semmät (Siscovick ym., 1985). 

Fyysinen aktiivisuus ja -toimintakyky ovat merkittäviä mittareita ihmisen kokonaishyvin-

voinnin arvioinnille. Usealle liikunnan harrastamisen välttämättömyys ja sen positiiviset vai-

kutukset ovat tuttuja, mutta tietoisuuden sijaan haaste voi olla asioiden muuttamisessa teoiksi. 

Haasteena voi olla saada ihminen aktivoitumaan pitkällä aikavälillä ymmärtäen, että elämän-

tapojen muuttamisella liikunnallisempaan suuntaan on suotuisia vaikutuksia kokonaishyvin-

vointiin ja moniin terveydellisiin seikkoihin. (Biddle & Mutrie, 2002, 13–14; Sydänmaanlak-
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ka, 2006, s. 97–98; Keskinen ym., 2018, s. 11.) Lisäksi on huomioitava, että yleisen fyysisen 

aktiivisuuden ja liikunnan lisäämisellä voidaan parantaa terveyttä ja kokonaishyvinvointia 

ilman, että fyysinen kunto parantuisi (Keskinen ym., 2018, s. 11). 

Suomalaisen aikuisväestön fyysistä aktiivisuutta on tutkittu Suomi 100 KunnonKartta -

tutkimuksen avulla. Tutkimus on toteutettu UKK-instituutin toimesta yhteistyössä Liikunta-

lääketieteen keskuksen, Tampereen Urheilulääkäriaseman, Kuopion liikuntalääketieteen tut-

kimuskeskuksen, ODL liikuntaklinikan, Likes-tutkimuskeskuksen, Helsingin kaupungin, Tu-

run ammattikorkeakoulun ja Lapin urheiluopiston kanssa. Kyselyyn osallistui 10500 20–69-

vuotiasta suomalaista miestä ja naista. (Husu ym., 2018, s. 16.) Tutkimusaineisto kerättiin 

sähköisellä aineistolla ja sen lisäksi tutkittavat osallistuivat 1–2 tutkimuskäyntiin oman asuin-

alueensa tutkimuskeskuksessa. Tutkittavien fyysistä aktiivisuutta ja paikallaoloa mitattiin vii-

kon ajan UKK RM42 -liikemittarilla. Tulokset analysoitiin UKK-instituutissa. (Husu ym., 

2018, s. 17–18.)  

 

Kuvio 1. Suomalaisten aikuisten fyysinen aktiivisuus ja paikallaolo (Husu ym., 2018, s. 20) 

Kuviossa 1 nukkumiseen ja uneen käytetty aika on rajattu pois. Tutkimuksessa havaittiin, että 

ikäluokasta riippumatta noin 60 % hereillä oloajasta käytettiin passiivisesti ja noin 25 % ajas-

ta käytettiin liikkumiseen. Suurin osa liikkumiseen käytetystä ajasta oli teholtaan kevyttä. 

(Husu ym., 2018, s. 20.) Kun liikunta-aktiivisuutta verrattiin aikuisten terveysliikuntasuosi-

tuksiin, todettiin, että vain noin 20 % kyselyyn osallistuneista täytti nämä suositukset (Husu 

ym., 2018, s. 26). Tutkimuksessa ei kuitenkaan selvitetty syitä, jotka ovat yhteydessä väestön 

liian vähäiseen liikunta-aktiivisuuteen. (Husu ym., 2018, s. 55.) 
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2.2  Motivaatio fyysisen aktiivisuuden taustalla  

Fyysinen aktiivisuus nähdään terveyskäyttäytymisenä ja se koetaan yhtenä terveydentilan 

määrittäjistä. Sen lisäksi ainakin käyttäytymistieteisiin nojaten fyysinen aktiivisuus on yksi 

käyttäytymisen muoto. (Mälkiä & Wasenius, 2019, s. 23.) Ryanin ja Decin (2000) itseohjau-

tuvuusteorian mukaan ihminen on joko sisäisesti tai ulkoisesti motivoitunut ja päättää omasta 

fyysisestä aktiivisuudestaan ja siitä, kuinka paljon hän harrastaa liikuntaa. Asia ei kuitenkaan 

ole yksinkertainen, sillä motivaatiosta huolimatta arki- ja työelämässä voi olla tekijöitä, jotka 

rajoittavat liikunnan harrastamista. Silloin yksilö ei voi päättää tekemistään asioista niiden 

täydessä laajuudessa, eikä vaihtoehtoisia tapoja tehdä niitä välttämättä ole (Salmela-Aro & 

Nurmi, 2002, s. 10). Liikuntaa rajoittavia tekijöitä voivat olla muun muassa perhe, ajan puut-

teen lisääntyminen, elämänarvojen muuttuminen, sairaudet, osaamisen vaje fyysisen aktiivi-

suuden toteuttamiseen ja niiden kautta motivaation ja arvojen suuntautuminen muihin asioi-

hin. (Sandström & Ahonen, 2011, s. 71; Mälkiä & Wasenius, 2019, s. 23–25.)  

Motivaatiopsykologian avulla yritetään ymmärtää, miksi ihmiset tekevät asioita tietyllä taval-

la (Salmela-Aro & Nurmi, 2002, s. 10). Vaikka käsitteen motivaatio määrittely ei ole helppoa, 

yhteistä motivoituneelle toiminnalle on sen päämäärä, tavoite (Elliot & Fryer, 2008, s. 235). 

Mitchell (1982) määrittelee (kuten Elliot ja Fryer, 2008, s. 235 ovat esittäneet) motivaation 

tavoiteohjatuksi toiminnaksi, joka muodostuu psykologisen prosessin kautta. Prosessin tavoit-

teena on saavuttaa tavoitteellinen ja pitkäjänteinen toiminta. Phares ja Chaplin (1997) puoles-

taan määrittelevät (kuten Elliot ja Fryer, 2008, s. 235 ovat esittäneet) motivaation sisällämme 

olevaksi voimaksi, joka ohjaa käyttäytymistämme kohti tiettyä tavoitetta. Motivaation onkin 

todettu olevan yksi merkittävimmistä tekijöistä liikunnan harrastamiseen (Molanorouzi ym., 

2015). 

Ryan ja Deci (2000) lähestyvät motivaatiota itseohjautuvuusteorian avulla. Sen mukaan moti-

vaatio on joko sisä- tai ulkosyntyistä, tai sitä ei ole lainkaan. Itseohjautuvuusteoria kuvaa mo-

tivaation jatkumoa, jossa ihmisen käyttäytymistä kohti tavoitetta ohjaa motivaation luonne, 

sen sääntely ja syntymekanismi. Mitä itseohjautuvampi ihminen on, sitä sisäsyntyisempää 

motivaatio on, eikä toimintaa ohjaa tai säätele mikään ulkopuolinen tekijä. Kun itseohjautu-

vuusteorian jatkumossa (Kuvio 2) edetään vasemmalle, motivaation luonne muuttuu yhä ul-

koisemmaksi ja toimintaa ohjaa yhä useammin jokin ulkopuolinen tekijä. Jatkumossa sisäinen 

motivaatio on erillään ulkoisesta motivaatiosta, sillä sisäisessä motivaatiossa yksilö määrää 

täysin itse mitä tekee. Ulkoinen motivaatio on jaettu neljään eri alaluokkaan riippuen toimin-

nan sääntelijästä ja motivaation luonteen syntymekanismista. (Deci & Ryan, 2000; Ryan & 

Deci, 2000.) Kuviossa 2 on esitetty itseohjautuvuusteorian jatkumo. 
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Kuvio 2. Itseohjautuvuusteorian jatkumo (Mukaillen Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000) 

Psykoanalyyttisen teorian mukaan yksilön motiiveihin pohjautuva toiminta on tiedostamaton-

ta. Tällainen ajattelu pohjautuu esimerkiksi synnynnäisiin ominaisuuksiin, lapsuusaikaisiin 

ihmissuhteisiin sekä ympäristöön, jossa on kasvettu ja joiden vaikutukset seuraavat läpi elä-

män. (Salmela-Aro & Nurmi, 2002, s. 11; Biddle & Mutrie, 2002, s. 27; Reeve, 2018, s. 7–8.) 

Lapsi, jolle on nuorena tarjottu monipuolista ja terveellistä ruokaa, syö myös todennäköisesti 

aikuisena samalla tavalla. Yksilö, joka on tottunut liikkumaan säännöllisesti ja monipuolisesti 

jo nuorena, jatkaa mitä todennäköisemmin liikunnallista elämäntapaa myös aikuisena. (Sal-

mimies, 2008, s. 25.) 

Aaltonen ym. (2014) tutkivat vapaa-ajan liikunnan motiiveja suomalaisilla noin 30-vuotiailla 

miehillä sekä naisilla. Tutkimukseen osallistuneet kohortoitiin pitkäaikaisesta seurantatutki-

mus FinnTwin16:sta. Tutkimukseen valittiin 2308 henkilöä. Tutkimuksen osallistuneet jaet-

tiin vuorokautisen MET -standardin perusteella aktiivisiin ja inaktiivisiin ryhmiin. Ryhmien 

välisiä motiiveja liikunnan harrastamiseen vertailtiin Wald -testin avulla. 

Tutkimuksessa käytetyt motiivit liikunnan harrastamisen olivat: 

1. Taitojen kehittäminen  

2. Fyysisen kunnon ylläpitäminen tai parantaminen 

3. Yhdessäolo ystävien kanssa 

4. Psyykkisen terveyden ylläpitäminen tai parantaminen 

5. Ulkonäön ylläpitäminen tai parantaminen 

6. Ryhmäpaine ja muiden ihmisten odotukset 
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7. Liikunnan tuoma mielihyvä 

8. Kilpailuvietti ja halu olla parempi kuin muut 

Tulokset osoittivat, että aktiivisilla sekä inaktiivisilla henkilöillä tärkein liikunnan harrastami-

sen motiivi oli fyysisen kunnon ylläpitäminen ja parantaminen. Seuraavaksi tärkeimmät mo-

tiivit olivat kummallakin ryhmällä psyykkisen kunnon ylläpitämien tai parantaminen sekä 

liikunnan tuoma nautinto. Harvimmin ilmoitettu motiivi oli ryhmäpaine ja muiden ihmisten 

odotukset. Se oli myös ainoa liikunnan motiivi, jonka inaktiiviset henkilöt ilmoittivat aktiivi-

sia henkilöitä useammin. (Aaltonen ym., 2014.) 

Allenderin ym. (2006) mukaan tärkeimmät liikuntamotiivit aikuisilla olivat tunne siitä, että on 

saavuttanut jotain, taitojen kehittäminen, ystävät sekä liikunnan tuoma nautinto. On mielen-

kiintoista, että liikunnan motiivit nuorilla aikuisilla olivat erilaisia kuin vanhemmilla ihmisil-

lä. Nuoret aikuiset kokivat ulkonäön, painonhallinnan sekä sosiaalisten suhteiden rakentami-

sen tärkeimpinä syinä harrastaa liikuntaa. (Allender ym., 2006.) Korkiakangas (2010) tutki 

suomalaisten perheellisten aikuisten liikuntamotiiveja. Tärkeimmiksi liikunnan motiiveiksi 

ilmoitettiin terveyden ja fyysisen kunnon ylläpitäminen. Lisäksi liikunnan koettiin tasapai-

noittavan muutoin kiireistä arkea. Muut tärkeät syyt olivat painonhallinta, liikunnan tuoma 

mielihyvä sekä omassa harrastuksessa kehittyminen. (Korkiakangas, 2010.) 

2.3  Liikkumattomuuden syyt 

Kun puhutaan liikkumattomuudesta ja siihen johtaneista syistä, voidaan tärkeänä ennustajana 

pitää lapsuus- ja nuoruusaikaa. Liikuntasuhteen rakentuminen alkaa jo lapsena ja siihen vai-

kuttavat kulttuurilliset, yhteiskunnalliset, yksilölliset, sosiaaliset sekä institutionaaliset syyt. 

Keskeisimmät taitekohdat ovat murrosikä ja nuori aikuisuus. Murrosiässä suhtautuminen lii-

kuntaan voi muuttua kielteiseksi esimerkiksi kehossa tapahtuvien muutosten seurauksena. 

Nuorilla aikuisilla puolestaan harrastukset, työ, opiskelu tai perheenlisäys vievät yhä enem-

män aikaa, jolloin liikuntaan käytetty aika saattaa vähentyä. (Vanttaja ym., 2017, s. 73–74.) 

Vanttajan ym. (2017) mukaan, vuonna 2013 vähän liikkuvien nuorten tärkeimmät syyt vähäi-

selle liikunnalle olivat laiskuus, ajan puute sekä liikunnan tuoman kilpailun kokeminen epä-

miellyttäväksi. Muita syitä olivat muun muassa liikunnan kokeminen epämieluisaksi, tottu-

mattomuus liikuntaa kohtaan sekä sopivien liikuntapaikkojen puuttuminen läheltä kotia. 

Syitä aikuisten liikkumattomuuteen voi olla runsaasti, eikä syihin ole olemassa yksiselitteistä 

vastausta, vaikka tutkimuksia on tehty viime vuosikymmeninä paljon. Liikkumattomuuteen ja 

niiden syihin voivat vaikuttaa sosiaaliset, kognitiiviset fysiologiset ja ympäristölliset tekijät, 

riippuen millaiselle kohderyhmälle tutkimus tehdään. (Sallis & Hovell, 1990.) Owen ja Bau-
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man (1992) tutki yli 5000 australialaista. Heidän tutkimuksessaan selvisi (kuten Biddle ja 

Mutrie, 2002, s. 36–37 ovat esittäneet), että ajan puute liikkumattomuuden syynä oli yleisem-

pää 25–54 vuotiailla, kuin yli 55-vuotiailla. Tutkimus osoitti myös, että useammin ajan puut-

teen syyksi liikkumattomuuteen ilmoittivat ne, joilla oli perheessään lapsia. (Biddle & Mutrie, 

2002, s. 36–37). Allenderin ym. (2006) mukaan tärkeimmät liikuntaa rajoittaneet syyt aikui-

silla olivat huonot kouluaikaiset kokemukset liikunnasta, ahdistus uudessa toimintaympäris-

tössä toimimisesta, loukkaantumisen riski, identiteettiristiriita sekä sopivien esikuvien puute. 

Dunnin ym. (1997) mukaan fyysisen aktiivisuuden esteitä saattavat olla sosiaalisen tuen puu-

te, tiedon puute, sopivien tilojen puute, liikunnan kokeminen epämiellyttäväksi sekä käsitys 

siitä, että ainoa oikea ja kehittävä tapa liikkua on suunnitelmallinen liikuntaohjelma (Mann & 

Jimenez, 2016, s. 204). Lisäksi fyysiseen aktiivisuuteen voivat vaikuttavaa perimä, liikunnan 

vaikutuksesta johtuvat fysiologiset muutokset sekä liikunnan aiheuttamat tunteet ja tunnetilat 

(Sandström & Ahonen, 2011, s. 71). 

Moreno-Llamas ym. (2020) tutkivat vuonna 2017 28 031 yli 15-vuotiaan eri yhteiskunta-

luokissa olevien eurooppalaisten liikkumattomuuden syitä. Tutkittavia oli kymmenestä eri 

EU-maasta ja heidät jaettiin kolmeen eri luokkaan heidän ekonomisen asemansa mukaan. 

Liikkumattomuuden syiksi voitiin ilmoittaa ajan puute, liikunnasta aiheutuvat kustannukset, 

kilpailuhenkisyyden puute, sopivien välineiden ja tilojen puute, vamma tai sairaus, ystävien 

vähäisyys, syrjityksi tulemisen tunne, motivaation puute sekä loukkaantumisen pelko. Tulok-

set osoittivat, että heikoimmassa ekonomisessa luokassa olevat naiset ilmoittivat tärkeimmiksi 

liikkumattomuuden syiksi ystävien ja kilpailuhenkisyyden puutteen. Miehet ilmoittivat tär-

keimmiksi syiksi motivaation puutteen ja liikunnan harrastamisen hinnan. Keskiluokassa ole-

vat naiset ilmoittivat tärkeimmiksi syiksi ajanpuutteen ja syrjityksi tulemisen. Keskiluokkaan 

kuuluneet miehet puolestaan ilmoittivat, että ajanpuute ja loukkaantumisriksi olivat tärkeim-

mät syyt liikkumattomuuteen. Korkeimmassa luokassa olevat naiset sekä miehet ilmoittivat 

tärkeimmiksi tekijöiksi liikkumattomuuteen ajan ja kavereiden puutteen sekä syrjityksi tule-

misen tunteen. (Moreno-Llamas ym., 2020.) 

Vuonna 1992 Englannissa tehtiin laaja tutkimus Allied Dunbar National Fitness Survey 

(ADNFS). Siinä tutkittiin yli 4000 englantilaisen aikuisen liikuntakäyttäytymistä ja muun 

muassa syitä liikkumattomuudelle. Tutkimuksessa kohderyhmän syitä inaktiivisuudelle tutkit-

tiin viiden osakokonaisuuden avulla. Tuloksista havaittiin, että ajanpuute oli yleisin vastaus 

sekä miehillä että naisilla. Noin 50 % yli 35-vuotiasta ilmoitti tämän tekijän suurimmaksi 

liikkumattomuuden syyksi. Fyysinen este oli harvimmin esiintynyt selittäjä. Taulukossa 1 on 

esitetty vaihtoehdot liikkumattomuuden syinä, joita vastaajien oli mahdollista valita. (Biddle 

& Mutrie, 2002, s. 38.) 
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Taulukko 1 

Liikunnan harrastamista estäneet tekijät (Biddle & Mutrie 2002, 38) 

Osakokonaisuus Syy 

Fyysinen Loukkaantuminen estää liikunnan harrastamisen 

 Olen liian lihava 

Terveydentilani ei ole tarpeeksi hyvä 

Olen liian vanha 

Tunneperäinen En ole urheilullinen henkilö 

Olen liian ujo 

Saatan loukkaantua tai vahingoittaa terveyttäni liikkuessani 

Motivaatioperäinen Minun täytyy levätä ja rentoutua vapaa-ajallani 

Minulla ei ole energiaa 

En kuitenkaan jatkaisi harrastusta 

En nauti liikunnasta 

Aika Minulla ei ole riittävästi aikaa 

Työt vievät kaiken aikani 

Lasten hoitaminen estää liikunnan 

Käytännöllisyys Ei ole kaveria, jonka kanssa liikkua 

Ei ole varaa harrastaa liikuntaa 

Lähellä ei ole sopivia liikuntapaikkoja 

En omista sopivia liikuntavarusteita 
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3. TOIMINTAKYKY 

3.1  Toimintakyvyn ulottuvuudet 

Toimintakyky voidaan määritellä yksinkertaisesti kyvyksi toimia. Määritelmä voidaan ym-

märtää yksilön valmiutena, joka edeltää toimintaa tai toimintakykyä ja jota käytetään jonkin 

asian suorittamisen työkaluna. (Osiel, 2002, kuten Toiskallio & Mäkinen, 2009, s. 48, ovat 

esittäneet.) Joukon kohdalla puhutaan suorituskyvystä, mutta yksilöstä puhuttaessa parempi 

käsite on toimintakyky. Joukko koostuu toimintakykyisistä yksilöistä, jotka pystyvät toimi-

maan määrätietoisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla. Toimintakykyä voidaan kehittää ja sen 

tason pitää adaptoitua tilanteen mukaisesti. Sotilaan toimintakyvyn on mahdollistettava toi-

miminen muun muassa kuoleman tai loukkaantumisen vaarassa, epävarmoissa ja epäselvissä 

tilanteissa, kovien äänien vaikutuspiirissä sekä väsyneenä ja nälkäisenä. (Toiskallio, 1998a, s. 

25–26.) 

Toimintakyky muodostuu neljästä eri ulottuvuudesta, jotka tukevat vahvasti toisiaan. Ulottu-

vuudet ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja eettinen. Vaikka fyysinen osa-alue on vain 

yksi toimintakyvyn ulottuvuuksista, on selvää, että yhden osa-alueen heikentyminen vaikuttaa 

muihin toimintakyvyn ulottuvuuksiin. Ulottuvuudet ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa 

toistensa kanssa. (Toiskallio, 1998a, s. 27–28; Toiskallio, 1998b, s. 161). Tämä tutkimus kes-

kittyy käsittelemään neljästä ulottuvuudesta yhtä, sotilaan fyysistä toimintakykyä.  

  

Kuvio 3. Toimintakyvyn ulottuvuudet (Mukaillen Toiskallio, 1998a, s. 27) 
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3.2  Fyysinen toimintakyky 

Fyysisen kunnon käsitteet ovat kehittyneet vuosikymmenten aikana, eikä niiden määrittely ole 

aina ollut yksinkertaista. Nykypäivänä puhutaan enemmänkin fyysisestä toimintakyvystä kuin 

kunnosta. (Keskinen ym., 2018, s. 11.) Tässä tutkimuksessa fyysisellä toimintakyvyllä tarkoi-

tetaan fyysistä kuntoa, jota voidaan mitata. Mittareina käytetään 12 minuutin juoksutestiä ja 

lihaskuntotestiä, jotka mittaavat henkilöiden aerobista kestävyyttä sekä lihasvoimaa. 

Steinhaus (1936) määritteli (kuten Keskinen ym., 2018, s. 11. ovat esittäneet) fyysisen kun-

non nykyisen olotilan ja kuoleman välisenä etäisyytenä. Willgoose (1961) puolestaan määrit-

teli (kuten Keskinen ym., 2018, s. 11. ovat esittäneet), että fyysinen kunto on fyysisen aktiivi-

suuden sietämistä ilman vakavaa fyysistä väsymystä. Tultaessa lähemmäksi nykypäivää, te-

oksessa Mosby’s Medical and Nursing Dictionary (1986) fyysinen kunto määritellään (kuten 

Keskinen ym., 2018, s. 11. ovat esittäneet) ihmisen kyvyksi selviytyä päivittäisitä toiminnois-

ta valppaana ja tarmokkaana ilman liiallista väsymystä. Sen lisäksi hyvä fyysinen kunto auttaa 

ihmistä kohtaamaan yllättäviäkin tilanteita sekä nauttimaan erilaisista vapaa-ajan aktivitee-

teista. (Keskinen ym., 2018, s. 11.) Nykypäivänä Kansainvälinen terveysjärjestö WHO mää-

rittelee ICF-luokituksen mukaisesti toimintakyvyn yläkäsitteeksi, joka pitää sisällään kehon 

toiminnot, suoritukset sekä osallistumisen. (WHO, 2013, s. 3.) THL määrittelee fyysisen toi-

mintakyvyn ihmisen fyysisinä edellytyksinä selviytyä tärkeäksi kokemistaan arjen asioista ja 

tehtävistä. Fysiologisesti ajateltuna tärkeitä ominaisuuksia fyysisen toimintakyvyn kannalta 

ovat lihasvoima ja -kestävyys, kestävyyskunto, nivelten liikkuvuus, kehon asennon ja liikkei-

den hallinta sekä keskushermoston toiminta. Yksinkertaisesti fyysinen toimintakyky ilmenee 

ihmisen kykynä liikuttaa itseään haluamallaan tavalla. Fyysiseen toimintakykyyn voidaan 

yhdistää myös näkö- ja kuuloaisti. (THL, 2019.) 

Fyysinen toimintakyky ja kunto ovat subjektiivisesti koettuja käsitteitä riippuen niiden koki-

jasta, hänen arvoistaan sekä fyysisen kuntonsa senhetkisestä tilasta. Käsitteiden määrittely 

perustuu usein siihen kohderyhmään, josta kyseisessä viitekehyksessä puhutaan. Ammattiur-

heilijan ja vakavasti sairaan henkilön käsitykset fyysisestä toimintakyvystä tai kunnosta voi-

vat olla hyvin erilaiset. Huonokuntoiselle tai sairaalle toimintakyky voi olla sitä, että hän saa 

puettua sukan jalkaansa omatoimisesti, kun urheilijalle fyysinen toimintakyky ilmenee kyky-

nä voittaa juoksukilpailun suomenmestaruus. (Salmimies, 2008, s. 67; Keskinen ym., 2018, s. 

11–12) 

Fyysisen toimintakyvyn rajoitteet heijastuvat moniin ei-toivottuihin ilmiöihin. Niitä ovat hei-

kentynyt elämänlaatu sekä lisääntynyt riski erilaisiin sairauksiin, mukaan lukien mielenter-

https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-on
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veydelliset sairaudet. (Tomey & Sowers, 2009, s. 1; Helajärvi ym., 2015.) Heikon fyysisen 

toimintakyvyn rajoitteista johtuvat riskit koskevat kaikkia ja WHO:n mukaan liikkumatto-

muus on yksi suurimmista itsenäisistä riskitekijöistä kuolemaan. Lisäksi liikkumattomuus ja 

heikentynyt fyysinen toimintakyky aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia terveydenhuol-

tomenoihin. (Tomey & Sowers, 2009, s. 1; Helajärvi ym., 2015; WHO, 2020.) 

3.2.1 Kestävyys 

Kestävyyskunto rakentuu sydämen, keuhkojen sekä verenkiertoelimistön yhteistoiminnasta. 

Edellä mainitun hapenkuljettamiselimistön tarkoituksena on tuottaa eri liikkeissä työskentele-

ville lihaksille tarpeeksi happea sekä poistaa lihaksistosta hiilidioksidia ja laktaattia, joita nii-

hin muodostuu fyysisesti raskaissa suorituksissa. (Aalto, 2009, s. 22; Ermolao & Bergamin, 

2016, s. 49; Hynynen, 2016, s. 117.) Puhuttaessa kestävyydestä ja kestävyyskunnosta tarkoi-

tetaan usein aerobisesta harjoittelua. Aerobista liikuntaa on esimerkiksi kävely, hölkkä, hiihto 

tai pyöräily. Aerobisen liikunnan avulla sydämen pumppausteho sekä hengityselimistön kunto 

paranevat. (Aalto, 2009, s. 22.) 

Aerobisella liikunnalla tarkoitetaan kaikkea sellaista liikuntaa tai toimintaa, jossa käytetään 

suuria lihasryhmiä pitkäkestoisesti niin, että lihaksen tarvitsema energia muodostuu aerobisen 

aineenvaihdunnan avulla. Aerobisessa liikunnassa lihakset saavat energiansa adenosiinitrifos-

faatin (ATP) muodossa aminohapoista, hiilihydraateista sekä rasvahapoista. (Patel ym., 2016, 

s. 3; Nummela, 2016a, s. 128–129.) Kestävyys voidaan jakaa vielä tarkemmin kolmeen kestä-

vyyden tehoalueeseen. Tehoalueet ovat maksimikestävyys, vauhtikestävyys ja peruskestä-

vyys. Eri tehoalueita tulee harjoittaa niille tarkoitetuilla, toisistaan poikkeavilla harjoituksilla. 

(Aalto, 2009, s. 23; Nummela, 2016b, s. 272–275.) 

Taulukko 2 

Kestävyyden teho alueet (Mukaillen Aalto, 2009, s. 23; Nummela, 2016b, s. 274) 

 Peruskestävyys Vauhtikestävyys Maksimikestävyys 

Tehoalue (%VO2max) 40–70 % 65–90 % 80–100 % 

Sykealue < 165/min 160–185/min 175–200/min 

Veren laktaatti < 2 mmol/l 2–5 mmol/l 5–10 mmol/l 

Rasituksen kuvaus Ei mainittavaa rasi-

tusta 

Hikoilua ja hengäs-

tymistä 

Maksimaalinen rasi-

tus 

Harjoittelun tavoite Kuntopohjan luomi-

nen, terveys- ja hyö-

tyliikunta 

Kunnon parantami-

nen 

Suorituskyvyn mak-

simointi 
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Kun liikunnan teho kasvaa, hengitystiheys ja sydämen syke kiihtyvät ja lihakset tarvitsevat 

toimiakseen yhä enemmän happea. Tarvittu hapen määrä on suoraan yhteydessä siihen, kuin-

ka paljon sydän- ja verenkiertoelimistön tulee tehdä töitä. Hapenkuljetuselimistön kunto ker-

too suoraan sen, kuinka hyvässä kestävyyskunnossa ihminen on. Mitä parempi kestävyyskun-

to on, sitä pienemmällä työmäärällä sydämen ja muun hengitys- ja verenkiertoelimistön tulee 

työskennellä. Kunnon kehittyessä elimistö pystyy tuottamaan tarvittavan määrän happea ta-

loudellisemmin ja syke pysyy alhaisempana. (Aalto, 2009, s. 22.) 

Kestävyyskuntoa mitataan yleensä maksimaalisen hapenottokyvyn testeillä. Maksimaalista 

hapenottokykyä kuvataan usein yhtälöllä VO2max. (Jones & Carter, 2000, Esteve-Lanaon 

ym., 2016, s. 120 mukaan; Laine ym., 2016, s. 82.) Maksimaalinen hapenottokyky suhteute-

taan usein kehonpainoon ja se ilmaisee henkilön hengitys- ja verenkiertoelimistön kykyä kul-

jettaa happea ja toimivien lihasten kykyä käyttää sitä energiantuotantoon maksimaalisessa 

rasituksessa (Laine, ym., 2016, s. 82; Keskinen ym., 2018, s. 329; Terveyskirjasto, 2021). 

Puolustusvoimien käytetyin maksimaalisen hapenottokyvyn mittari on nykyään 12 minuutin 

juoksutesti eli Cooperin testi (Koski & Pihlainen, 2018, s. 286). 

3.2.2 Lihasvoima 

Lihasvoimaa tarvitaan kehon liikuttamiseen ja urheilussa esimerkiksi harjoitusvälineen tai 

vastustajan siirtämiseen (Häkkinen & Ahtiainen, 2016, s. 250). Sotilaiden tyypillisimpiä li-

hasvoimaa vaativia tehtäviä ovat muun muassa taakan kantaminen, laskeminen tai työntämi-

nen sekä marssiminen taisteluvarustuksessa (Ojanen, 2020, s. 47). Voima jaetaan ominaisuuk-

siensa mukaan kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat kestovoima, maksimivoima ja nopeusvoi-

ma. Kestovoima voidaan luokitella vielä pienempiin osa-alueisiin sen eri ominaisuuksien mu-

kaan. (Kauranen, 2014, s. 440; Häkkinen & Ahtiainen, 2016, s. 250–251.) Nämä osa-alueet 

ovat aerobinen lihaskestävyys ja anaerobinen voimakestävyys. Sen lisäksi maksimivoima 

voidaan jakaa edelleen hypertrofiseen perusvoimaharjoitteluun sekä hermostolliseen maksi-

mivoimaharjoitteluun ja nopeusvoima sykliseen pikavoimaharjoitteluun sekä räjähtävän voi-

man harjoittamiseen. Voiman eri osa-alueita tulisi harjoittaa kullekin ominaisella tavalla, jotta 

kehitys olisi mahdollisimman tehokasta. (Aalto ym., 2014, s. 77; Ahtiainen & Häkkinen, 

2018, s. 169.) 

Kestovoimaa harjoittamalla pyritään parantamaan hermo-lihasjärjestelmän kykyä tuottaa 

voimaa pitkiä aikoja, jopa minuutteja. (Aalto ym., 2014; s. 78; Kauranen, 2014, s. 442; Häk-

kinen & Ahtiainen, 2016, s. 250. Kestovoimaa harjoittamalla parannetaan lihaskudoksen kes-

tävyysominaisuuksia (Kauranen, 2014, s. 442). Kestovoiman kehittäminen voidaan jakaa vie-
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lä kahteen alakokonaisuuteen, lihaskestävyysharjoitteluun ja voimakestävyysharjoitteluun. 

Lihaskestävyysharjoittelun tavoitteena on parantaa yleistä lihaskestävyyttä ja ylläpitää jo ole-

massa olevaa voimaa. (Aalto ym., 2014, s. 78.) Hyviä tapoja kehittää kestovoimaa ovat esi-

merkiksi kuntopiiri tai kuntosaliharjoittelu. (Aalto ym., 2014, s. 78; Kauranen, 2014, s. 442–

443) Voimakestävyysharjoittelun tarkoituksena on kehittää voimaa ja kestävyyttä sekä lihak-

sen kykyä sietää laktaattia. (Aalto ym., 2014, s. 79; Kauranen 2014, s. 443.) On huomioitava, 

että pitkäaikaisella kestovoimaharjoittelulla on negatiivisia vaikutuksia henkilön maksimi- ja 

nopeusvoima ominaisuuksiin, sillä sen on todettu aktivoivan paremmin hermo-

lihasjärjestelmän hitaita kuin nopeita motorisia yksiköitä (Kauranen, 2014, s. 442). 

Maksimivoimalla tarkoitetaan yksittäisen lihaksen tai lihasryhmän kykyä tuottaa voimaa tah-

donalaisessa kertasupistuksessa (Kauranen, 2014, s. 440; Häkkinen & Ahtiainen 2016, s. 

250). Maksimivoiman harjoittamisen tavoitteena on ensisijaisesti lihaksen maksimaalisen 

voiman lisääminen. Maksimivoima kehittyy harjoittelemattomalla henkilöllä aluksi nopeasti 

ja sen kehittämiseen ei tarvita maksimaalisia kuormia, mutta myöhemmin kuormia tulee kas-

vattaa, jotta kehitys ei pysähdy (Kauranen, 2014, s. 440; Ahtiainen & Häkkinen, 2016, s. 

255). Maksimivoiman kehittämisen kannalta tärkein yksittäinen tekijä on ylikuormitusperiaa-

te, jossa joko harjoitusintensiteettiä ja -määrää tai toistoja kasvatetaan tavoitteellisesti (Kaura-

nen, 2014, s. 440; Ahtiainen & Häkkinen, 2016, s. 256). Perusvoimaharjoittelulla lihaksen 

poikkipinta-alaa kasvatetaan, jolloin myös lihaksen voimantuotto kasvaa. Tämän lisäksi li-

haksen nopea voimantuotto sekä anaerobinen suorituskyky paranevat. Hyvin tehokkaalla har-

joittelulla, jossa korostetaan lihaksen negatiivista työskentelyä, tuotetaan lihakseen mikrovau-

rioita, jotka keho korjaa lihaksen palautuessa ja siitä tulee entistä suurempi ja vahvempi. Har-

joittelun pitää olla pitkäjänteistä ja lihas tulee harjoittaa lähes uupumiseen saakka erillisillä 

harjoituskerroilla. (Aalto ym., 2014, s. 79–80; Häkkinen & Ahtiainen, 2016, s. 253–255.) 

Nopeusvoima tarkoittaa hermo-lihasjärjestelmän kykyä tuottaa mahdollisimman suuri voima 

mahdollisimman lyhyessä ajassa mahdollisimman suurella nopeudella. Nopeusvoiman kehit-

tyessä ihminen pystyy samassa ajassa tuottamaan enemmän voimaa kuin ennen, tai saman 

voiman tuottamiseen tarvitaan vähemmän aikaa kuin ennen. (Aalto ym., 2014, s. 83; Kaura-

nen 2014, s. 441.) Nopeusvoimaa harjoitellessa keskeistä on liikkeiden suoritus- ja liikeno-

peus, joiden avulla pyritään muuttamaan hermo-lihasjärjestelmän motoristen yksiköiden luon-

taista aktivoitumisjärjestystä (Kauranen, 2014, s. 441).  Taulukossa 3 on esitetty voiman eri 

osa-alueiden harjoittamisen periaatteet. 
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Taulukko 3 

Voiman eri osa-alueiden harjoittelu (Mukaillen Aalto ym., 2014, s. 79–83; Kauranen, 2014, s. 

440–443; Häkkinen & Ahtiainen, 2016, s. 251) 

 Kestovoima Maksimivoima Nopeusvoima 

Hypertrofinen Hermostollinen 

Kuorma (%) 0–60 60–85 85–100 30–80 

Sarjoja / harjoitus 3–6 3–6 3–6 1–4 

Toistoja / sarja 10– 6–12 1–6 1–10 

Palautusaika 30–60 s 1–3 min 2–5 min 3–5 min 

Lihasten voimantuotto-ominaisuuksilla ja koolla on todettu olevan useita suotuisia vaikutuk-

sia terveyteen. Lihasten suurempi koko ja voimantuotto lisäävät kehon perusaineenvaihduntaa 

ja auttavat painonhallinnassa. Parantunut lihaskunto auttaa ehkäisemään osteoporoosia sekä 

aikuisiän diabetesta. Hyvä lihaskunto edesauttaa myös ylläpitämään lihasten toimintakykyä 

ehkäisten loukkaantumisriskejä ja luoden edellytyksiä selviytyä arkipäiväisistä askareista. 

(Ahtiainen & Häkkinen, 2018, s. 168.) 
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4.  FYYSINEN TOIMINTAKYKY PUOLUSTUSVOIMISSA 

4.1  Ammattisotilaiden fyysisen toimintakyky ja sen vaatimukset 

Puolustusvoimissa annetun lain (551/2007) 43 §:n mukaan ammattisotilaan tu-

lee ylläpitää virkatehtäviensä edellyttämiä sotilaan perustaitoja ja kuntoa. Tä-

män lisäksi Puolustusministeriön asetuksessa oleskelu- ja vierailuluvista, kielto-

tauluista, vartio- ja päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutuksesta se-

kä ammattisotilaan perustaidoista ja kunnosta (1253/2007) säädetään (14§): ” 

Ammattisotilaan perustaidot ja kunto arvioidaan säännöllisesti testien ja ter-

veystarkastuksen perusteella. Jos ammattisotilaan perustaidot tai kunto eivät 

vastaa hänen tehtävänsä asettamia vaatimuksia, hänelle voidaan laatia ohjelma 

perustaitojen parantamiseksi tai kunnon kohottamiseksi.” (Laki Puolustusvoi-

mista, 2007; Fyysinen toimintakyky, 2021, s. 5.) 

Ammattisotilaan henkilökohtainen vastuu on ylläpitää omaa fyysistä toimintakykyään. Am-

mattisotilas on velvollinen ilmoittamaan esimiehelleen, jos hänen työ- tai toimintakykynsä 

ovat rajoittuneet nykyisessä työtehtävässä. (Fyysinen toimintakyky, 2021, liite1, s. 1.) Ammat-

tisotilaiden fyysisen toimintakyvyn taso jaetaan viiteen eri luokkaan. Henkilökohtaisen tason 

määrittää työntekijän hallintoyksikkö. Luokat on esitetty tarkemmin taulukossa ja kuviossa 4. 

Taulukko 4 

Ammattisotilaiden fyysisen toimintakyvyn tasojen määrittely (Fyysinen toimintakyky, 2021, 

liite1, s. 1) 

Taso Kuvaus 

1 Sisätyö, kevyt toimistotyö, kuljettajatyö, pääasiassa istumista 

2 Sisä- ja ulkotyön yhdistelmä, vaihteleva kuormitus yhtäjaksoisesti enintään 2-4h. 

Kriisinhallinnan esikuntatehtävät. 

3 Ulkotyö, jatkuva kuormitus yhtäjaksoisesti yli 4 h. Perusyksiköiden kouluttajateh-

tävät. Kriisinhallinnan operatiiviset tehtävät. 

4 Ulkotyö, raskas kuormitus (taisteluvarustus) yhtäjaksoisesti yli 8 h. Tiedustelukou-

lutus, valmiusyksikkötyöskentely. 

5 Fyysisesti erittäin vaativat tehtävät. Erikoisjoukkotoiminta 
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Kuvio 4. Ammattisotilaiden tehtäväkohtaiset fyysisen toimintakyvyn vaatimukset ja tavoitteet. 

(Fyysinen toimintakyky, 2021, liite1, s. 2) 

Puolustusvoimat edellyttää kaikilta ammattisotilailta vähintään 2000 metrin tulosta 12 minuu-

tin juoksutestissä tai hapenottokyvyn vähimmäisarvoa 33,4 millilitraa painokiloa kohden mi-

nuutissa UKK-kävelytestissä. Tämän lisäksi lihaskuntotestistä tulee saavuttaa vähintään 50 

pistettä. Taakankannossa työntekijän tulee yltää vähintään 100 metriin. (Fyysinen toimintaky-

ky, 2021, liite1, s. 2.)  

Puolustusvoimat määrittää kaikkia henkilöstöryhmiä koskevat liikuntasuositukset 18–64-

vuotiaille seuraavasti: kaksi kertaa viikossa lihaskuntoa ja liikehallintaa sekä 75 minuuttia 

rasittavaa liikkumista tai 150 minuuttia reipasta liikkumista viikossa. Lisäksi suositellaan ke-

vyttä liikkumista, omatoimista tai ohjattua taukoliikuntaa sekä paikallaanolon pitkäaikaista 

välttämistä. Tehtäväkohtainen fyysisen toimintakyvyn taso ja yksilölliset ominaisuudet vai-

kuttavat suositeltuun viikoittaisen liikunnan määrään ja laatuun. (Fyysinen toimintakyky, 

2021, s. 7.)  

Vaara ym. (2020) tutki nuorten upseerien fyysisen kunnon muutoksia kolmen vuoden ajanjak-

solla työelämän alkuvuosina. Tutkimukseen osallistuneita upseereita oli kaikista puolustus-

haaroista yhteensä 180. Upseerit olivat valmistuneet Kadettikoulusta vuosina 2013 ja 2014. 

Tutkimuksessa mitattiin kestävyyskunnon muutosta 12 minuutin juoksutestillä. Lihaskuntoa 

mitattiin Suomen Puolustusvoimien käytössä olevalla lihaskuntotestillä. Tutkimuksessa ha-

vaittiin sekä aerobisen että lihaskunnon laskeneen kolmen ensimmäisen työvuoden aikana. 

Heikoimman lähtötason omaavilla kestävyys- ja lihaskunto olivat pysyneet samana, mutta 
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korkeimman lähtötason omaavilla tulokset olivat laskeneet. Muutokset tuloksissa olivat kui-

tenkin hyvin pieniä ja Puolustusvoimien asettamien vaatimusten perusteella upseerit olivat 

pääsääntöisesti kolmen vuoden jälkeen hyväkuntoisia. Muutokset fyysisessä kunnossa saatta-

vat johtua harjoittelu- ja ruokailutottumusten muutoksista. Muutoksiin saattavat vaikuttaa 

työelämän asettamat uudet vaatimukset, kuten sotaharjoitusvuorokausien suuri määrä sekä 

työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen työuran alkuvuosina. Tutkimustulokset viittaavat, 

että yksilön lähtötaso vaikuttaa fyysisen kunnon muutokseen. Näin ollen eri lähtötason omaa-

villa upseereilla tulisi olla erilainen ohjeistus ja tuki liikuntatottumuksiin heidän työuransa 

alkuvuosina. (Vaara ym., 2020.) Tutkimukseen osallistuneiden nuorten upseerien fyysisen 

toimintakyvyn muutokset on esitetty tarkemmin taulukoissa 5 ja 6. 

Taulukko 5 

Lihaskuntotestin osatestien muutokset (Vaara ym., 2020) 

 Istumaannousu Etunojapunnerrus Vauhditon pituushyppy 

 1. testi 2. testi 1. testi 2. testi 1. testi 2. testi 

MAAV  48.7 ± 7.6 47.2 ± 7.6* 45.2 ± 10.7 43.1 ± 10.4* 241.6 ± 18.5 239. 3± 19.8* 

MERIV  47.0 ± 7.6 46.2 ± 7.2 49.0 ± 11.8 47.5 ± 7.3 241.2 ± 17.1 238.9 ± 16.7 

ILMAV  48.4 ± 6.5 45.8 ± 7.2 41.2 ± 10.1 40.7 ± 5.9 229.2 ± 18.2 229.9± 12.5 

MAAV (n=126–135), MERIV (n=27–29), ILMAV (n=6–10) 

Taulukko 6 

12 minuutin juoksutestin muutokset (Vaara ym., 2020) 

 1. testi 2. testi 

MAAV (n=126–135) 2810 ± 244 2761 ± 264*** 

MERIV (n=27–29) 2786 ± 255 2763 ± 253 

ILMAV (n=6–10) 2661 ± 191 2584 ± 135 

 

4.2  Sotatieteiden maisterin tutkinto, tavallisimmat työtehtävät ja niiden fyysiset 

vaatimukset 

Sotatieteiden maisterin tutkinto perustuu Puolustusvoimista, Rajavartiolaitoksesta ja Maan-

puolustuskorkeakoulusta annettuihin lakeihin, jotka muun muassa määrittävät Puolustusvoi-

mille ja Rajavartiolaitokselle niiden tehtävät. Tutkinnon päätehtävänä on tuottaa sekä Puolus-

tusvoimille että Rajavartiolaitokselle normaali- ja poikkeusolojen tehtävien vaatimia korkea-

koulutettuja upseereita. Upseereilta edellytetään laaja-alaista teorian ja käytännön yhteenso-

vittamista ja soveltamista sekä jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Upseerin vakinaiseen virkaan 

johtavan koulutusohjelman keskeisimpinä tavoitteina on luoda tutkinnon suorittaneille val-
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miuksia toimia normaaliolojen perusyksikön päällikkötehtävissä ja perusyksikköpäällystön 

kansainvälisissä tehtävissä sekä poikkeusolojen joukkojen joukkoyksikköpäällystötehtävissä. 

Sen lisäksi upseerit ovat suorituskykyisiä oman puolustushaaransa ja aselajinsa sotataidon 

asiantuntijoita. (Opinto-opas 2020: Sotatieteiden maisterin tutkinto ja sen lisäksi suoritettavat 

sotilasammatilliset opinnot, 2020, s. 7–10.) 

Tehtävät edellyttävät tehtäväkohtaisten vaatimusten mukaisen fyysisen toimintakyvyn lisäksi 

myös riittävää henkilökohtaista psyykkistä, sosiaalista ja eettistä toimintakykyä. Toimintaky-

kykoulutuksen tavoitteena on, että upseerit pystyvät toimimaan esimerkkinä alaisilleen ja 

kannustamaan heitä kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kehittämiseen. Sen lisäksi tavoitteena 

on, että upseerit osaavat huomioida toimintakyvyn asettamat rajoitteet ja vaatimukset erilai-

sissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä. Fyysisen toimintakyvyn asettamat vaatimukset edel-

lyttävät koko opintojen ajalle sijoittuvaa fyysisen kunnon suunnitelmallista ylläpitämistä ja 

kehittämistä, jota myös testataan vuosittain fyysisen toimintakyvyn testeillä. Sen lisäksi am-

mattisotilaan perustaitoja ja terveydentilaa arvioidaan säännöllisesti myös terveystarkastuksen 

perusteella. Ammattisotilaiden on lakisääteisesti ylläpidettävä työtehtäviensä ja sodanajan 

sijoituksensa edellyttämää kuntoa ja ammattitaitoa. Fyysisen kunnon testit eivät kuitenkaan 

vaikuta tutkinnon loppuarvosteluun, eikä niiden suorittaminen ole edellytys valmistumiselle. 

(Opinto-opas 2020: Sotatieteiden maisterin tutkinto ja sen lisäksi suoritettavat sotilasamma-

tilliset opinnot, 2020, s. 8–9.) 

4.3  Fyysisen toimintakyvyn arviointi Puolustusvoimissa 

Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen Puolustusvoimissa alkoi vuonna 1964. Fyysisen kunnon 

testejä järjestettiin aluksi urheilujoukoille, etenkin niiden perustamisen yhteydessä. Myös Ka-

dettikoulussa ja nykyisessä Maasotakoulussa alettiin järjestää fyysisen kunnon testejä opiske-

lijavalintoihin liittyen. (Lammi, 2002.) Fyysisen kunnon testeinä käytettiin aluksi Balken 15 

minuutin juoksutestiä ja Harvardin Step -testiä. Koululaitoksen otettua käyttöön 12 minuutin 

juoksutestin myös Puolustusvoimat siirtyi käyttämään tätä testiä, ja nykyisin se on käytetyin 

kestävyyskunnon mittaaja. (Lammi, 2002; Fyysinen toimintakyky, 2021, liite 1, s. 2.) Muita 

käytössä olevia kestävyystestejä ovat UKK-kävelytesti, polkupyöräergometritesti sekä juok-

sumattotesti (Fyysinen toimintakyky, 2021, liite 1, s. 2). Kantahenkilökunnan kuntotestit aloi-

tettiin vuonna 1973 (Lammi, 2002). 

Puolustusvoimien palkattu henkilökunta suorittaa kuntotestit joka vuosi aina palvelusvelvolli-

suuden osoittamaan 55 vuoden ikään asti, jonka jälkeen testit tulee suorittaa kerran kolmen 

vuoden aikana (Fyysinen toimintakyky, 2021, liite1, s. 3). Nykymuotoiset kuntotestit otettiin 
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käyttöön loppuvuodesta 2020. Samalla käytöstä poistui lihaskuntoindeksi, joka sai arvon 0,00 

ja 5,00 väliltä. Arvo muodostui lihaskuntoliikkeiden testitulosten viitearvojen keskiarvoista. 

(Palkatun henkilöstön kenttäkelpoisuus ja fyysinen työkyky, 2016, 14.) Koska tämän tutki-

muksen tarkoituksena oli kartoittaa upseerien fyysistä toimintakykyä ja sen muutosta 2015–

2020, käytetään lihaskunnon arvioimiseen nykyisen pisteisiin perustuvan arvioinnin sijasta 

lihaskuntoindeksiä. Lihaskuntoindeksin määräytyminen on esitetty tarkemmin Liitteessä 2. 

Vuosittain kuntotesteihin osallistuu noin 10 000 Puolustusvoimien palkattuun henkilökuntaan 

kuuluvaa työntekijää. (Koski & Pihlainen, 2018, s. 286; Fyysinen toimintakyky, 2021, s. 1.) 

Fyysisen toimintakyvyn arviointiin palkatulla henkilökunnalla valtakunnallisesti kuuluvat 

kestävyystesti, lihaskuntotesti sekä taakankantotesti. Lihaskuntotestin yhteydessä mitataan 

paino, pituus, painoindeksi sekä vyötärönympärys. (Pääesikunnan koulutusosasto, 2021, s. 1.) 

Ammattisotilaiden osallistuminen kuntotesteihin perustuu Puolustusministeriön asetukseen 

(1253/2007). Erikseen määrätyissä tehtävissä tehtäväkohtaista fyysistä toimintakykyä arvioi-

daan lisäksi erillisillä testeillä, jotka määrittävät tulosyksikkö, toimiala tai aselaji. (Fyysinen 

toimintakyky, 2021, s. 6.) Ammattisotilaan tulee suorittaa yllä mainitut fyysisen kunnon testit 

vuosittain 1.1. – 31.10. välisenä aikana, ellei hänellä ole erikseen työterveyshuollon asettamia 

rajoitteita testien suorittamiseksi. Lisäksi fyysinen toimintakyky tarkastetaan vuosittain esi-

miehen johtamassa kehityskeskustelussa. (Fyysinen toimintakyky, 2021, liite1, s. 3.) 

Puolustusvoimien pääasiallinen testi kestävyyskunnon mittaamiseen on 12 minuutin juoksu-

testi. 12 minuutin juoksutestin tarkoitus on mitata koehenkilön aerobista hapenottokykyä. 

Minimivaatimukset 12 minuutin juoksutestissä suhteutetaan tehtäväkohtaiseen tavoitetasoon 

(Fyysinen toimintakyky, 2021, liite 1, s. 2). Lihaskuntotestissä koehenkilö suorittaa kolme 

erillistä liikettä sekä taakankannon. Liikkeet ovat suoritusjärjestyksessä vauhditon pituushyp-

py, istumaannousu sekä etunojapunnerrus. (Fyysinen toimintakyky, 2021, liite 4, s. 7.) Vauh-

dittoman pituushypyn tarkoituksena on mitata alaraajojen maksimaalista ja räjähtävää voi-

mantuottoa. Tavoitteena on hypätä mahdollisimman pitkälle, kuitenkin vähintään yksi (1) 

metri. Istumaannousun tarkoituksena on mitata keskivartalon koukistajalihasten dynaamista 

kestävyyttä. Tarkoituksena on saada mahdollisimman monta hyväksyttyä toistoa 60 sekunnis-

sa. Vähimmäisvaatimus istumaannousuissa on kymmenen (10) toistoa minuutissa. Etunoja-

punnerruksen tarkoituksena on mitata hartianalueen ja yläraajojen lihasten dynaamista voimaa 

sekä kestävyyttä. Tarkoituksena on saada mahdollisimman monta hyväksyttyä toistoa 60 se-

kunnin aikana. Vähimmäisvaatimus etunojapunnerruksissa on viisi (5) toistoa minuutissa. 

Taakankannon tarkoituksena on arvioida koehenkilön anaerobista kestävyyttä, puristusvoimaa 

ja lihashallintaa ja koordinaatiota. Testissä kannetaan kahta 20 kilogramman kahvakuulaa ja 

kävellään kahdeksikonmuotoista rataa, jonka laskennallinen pituus on 10 metriä. Tavoitteena 
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on edetä mahdollisimman pitkä matka 90 sekunnin aikana. Taakankannon minimivaatimus ja 

samalla tehtäväkohtaiseen tasoon vaadittava minimitulos on 100 metriä. (Fyysinen toiminta-

kyky, 2021, liite 1, s. 2; Fyysinen toimintakyky, 2021, liite 4, s. 11). 

Lihaskuntotestin osatestien perusteella muodostuu lihaskuntotestin yhteispistemäärä. Piste-

määrä muodostuu seuraavasti: vahdittoman pituushypyn tulos kerrotaan kahdellakymmenellä, 

mistä muodostuvat lopulliset osatestin pisteet. Esimerkiksi 2,20 metriä x 20 = 44 pistettä. Is-

tumaannousussa sekä etunojapunnerruksissa yksi suoritus on yksi piste. Esimerkiksi 45 tois-

toa = 45 pistettä. (Fyysinen toimintakyky, liite 4, s. 7.) 12 minuutin juoksutestin ja lihaskunto-

testin tavoitetasojen rajat on esitetty kuviossa 4. Pituuden, painon ja vyötärönympäryksen 

avulla arvioidaan koehenkilön kehonkoostumusta ja painoindeksiä. Vyötärön ympärysmitan 

sekä painoindeksin viitearvoluokat ja selitteet on esitetty Liitteessä 3. 

4.4  Liikuntamahdollisuudet Maavoimien joukko-osastoissa 

Puolustusvoimien henkilöstöllä on käytössään monipuolisia liikuntamahdollisuuksia eri jouk-

ko-osastoissa. Työpisteet tarjoavat työntekijöilleen monipuoliset ja laadukkaat liikuntatilat 

sekä -välineet. Liikuntapaikkojen lisäksi useat joukko-osastot tarjoavat liikuntamahdollisuuk-

sia lähikunnissaan esimerkiksi jäävuoroina jäähalleissa. Sen lisäksi liikuntapaikkoja tai -tiloja 

kehitetään useissa joukko-osastoissa jatkuvasti muun muassa Maanpuolustuksen kannatussää-

tiön antamilla varoilla (L. Torpo, henkilökohtainen tiedoksianto, 4. maaliskuuta, 2022). Tau-

lukossa 7 on esitetty liikuntatiloja ja -paikkoja, joita eri varuskuntien työntekijöillä on käytös-

sään. 
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Taulukko 7 

Maavoimien joukko-osastojen liikuntapaikat 2021 (L. Torpo, henkilökohtainen tiedoksianto, 

4. maaliskuuta, 2022) 
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Tekonurmi   x  x x  x x  x x 

Pääll. juoksurata   x  x x  x x o  o 

Hiekkakenttä x  o x x o o o o  x  

Palloiluhalli x x o x x   o o    

Kuntosali x/o x x x x o o x o  o o 

Siirr. harj. kontti          x   

Toim. harj. alue x  o x x/o o o x x o x x 

Pienpelikaukalo   x    o x     

Esterata x o x x x/o o  x x o  o 

Monitoimihalli            o 

Val. pururata/latu x x x  x/o x x o o o   

Pururata/latupohja x x x x x/o x x o o   x 

Kiintorastiverkosto o x o x x o o x x  o x 

Uimahalli x  o x x   o     

Jääkaukalo/kenttä   o          

Katukoripallokent.  o x x x o  x x o x x 

Frisbeegolf-rata o x x x x o  o x x o o 

Beachvolleykenttä  x x x x o   o o o x 

x=kunnossa tai valmisteilla, o=huonokuntoinen tai kehitettävä 
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5. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

5.1  Tutkimuksen lähtökohta 

Viimeisen 15 vuoden aikana sotilaan fyysistä toimintakykyä ja aktiivisuutta on tutkittu laajas-

ti kolmella osa-alueella. Osa-alueet ovat ”taistelija ja taistelukentän vaatimukset”, ”asevelvol-

listen fyysinen koulutus” sekä ”henkilöstön fyysinen työkyky ja kenttäkelpoisuus”. (Kyröläi-

nen & Santtila, 2021, s. 14.) Tämä tutkimus keskittyy viimeisimpänä mainittuun osa-

alueeseen, ”henkilöstön fyysinen toimintakyky ja kenttäkelpoisuus”. 

Usein tutkimukset käsittelevät kantahenkilökunnan fyysistä toimintakykyä tai sen merkitystä 

taistelukentän olosuhteissa sekä fyysisen toimintakyvyn suhdetta tehtäväkohtaisiin vaatimuk-

siin. Vain harvoissa tutkimuksissa keskitytään siihen, mitkä tekijät edistävät ja rajoittavat up-

seerien fyysistä aktiivisuutta ja liikunnan harrastamista. Tämän lisäksi upseerien ja kantahen-

kilökunnan fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn muutoksia ei ole juurikaan tutkittu. Sen 

sijaan varusmiesten ja reserviläisten fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä ja niiden muutok-

sia on tutkittu melko kattavasti (Kyröläinen & Santtila, 2021, s. 14–15.) 

Varusmiesten fyysistä kuntoa on tutkittu laajasti noin 35 vuoden ajan ja tutkimustulokset ovat 

osoittaneet, että varusmiesten fyysinen kunto on laskenut viime vuosikymmenien aikana. 

(Puolustusvoimat, 2020; Santtila & Kyröläinen, 2021, s. 25.) Palvelukseen astuvien varus-

miesten 12 minuutin juoksutestin tulos on heikentynyt keskiarvollisesti 337 metriä vuosien 

1980–2015 välisenä aikana. Lihaskuntoindeksin osalta vuonna 1982 noin 57 % palvelukseen 

astuneista varusmiehistä saavutti hyvän tai erinomaisen tulokseen, kun vuonna 2010 vastaa-

viin tuloksiin ylsi noin 47 % varusmiehistä Sen lisäksi varusmiesten keskipaino on noussut. 

Ennustemallit osoittavat, että suuntaus on samanlainen ainakin vielä lähitulevaisuudessa. 

(Santtila ym., 2018.)  

5.2  Aikaisempi tutkimus Puolustusvoimien viitekehyksessä  

Aiemmin esitetyn Vaaran ym. (2020) tekemän tutkimuksen lisäksi Tyyskä (2015) tutki dip-

lomityössään miessotilaiden mielipiteitä ja käsityksiä heidän fyysisestä kunnostaan ja senhet-

kisten kuntotestien suoritusvaatimuksista Puolustusvoimissa. Tutkimus toteutettiin kyselytut-

kimuksena ja tuloksia vertailtiin eri ammattiryhmien, ikäryhmien, fyysisen kunnon luokkien, 

painoindeksiluokkien, puolustushaarojen ja johtamistasojen välillä. Tutkimustulokset osoitti-

vat, että pääosa miessotilaista oli liikunnallisesti aktiivisia ja heidän mielestään sotilaan tuli 

olla fyysisesti hyvässä kunnossa. Kuntotesti koettiin pääosin myönteisenä ja sitä pidettiin laa-

dukkaana. Kuntotestirajojen tulisi kuitenkin olla sukupuolineutraaleja. Viikkoliikunta koettiin 
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tärkeäksi fyysisen kunnon kehittämisessä ja sitä pidettiin yhtä tärkeänä työtehtävänä muiden 

tehtävien kanssa. Suurimmat muutokset fyysisen kunnon laskussa ilmenivät varhaisen keski-

iän kynnyksellä, noin 40-vuotiaana. Upseerien havaittiin olevan paremmassa kunnossa kuin 

muiden henkilöstöryhmien edustajien ja yleisesti todettiin, että perusyksiköiden henkilökunta 

oli paremmassa kunnossa kuin esikunnissa työskentelevä. Upseerit, alle 40-vuotiaat ja yli 

2600 m juoksutestissä juosseet suhtautuivat fyysisen kunnon testien rajoihin muita kriitti-

semmin. (Tyyskä, 2015.) Vaara ym. (2016) tekivät vastaavan tutkimuksen kuin Tyyskä 

(2015), mutta kohdejoukkona olivat naissotilaat. 

Kajan (2016) tutki miessotilaiden mielipiteitä kuntotesteistä ja sotilaiden kuntovaatimuksista 

tasa-arvon ja rekrytoitumisen näkökulmista. Tutkielma kuvasi miessotilaiden mielipiteitä 

myös viikkoliikunnasta, fyysisestä kunnosta ja liikunnasta yleensä. Tutkimuksessa käytettiin 

Tyyskän (2015) keräämää aineistoa, jonka numeraaliset vastaukset oli jo analysoitu. Tässä 

tutkimuksessa keskityttiin avointen vastausten analysointiin. Vastauksia kertyi yhteensä 2 

918. Liikunnalla todettiin olevan yhteys terveyteen ja liikunnan harrastamisen todettiin ylläpi-

tävän henkistä työkykyä. Pääosa vastaajista suhtautui liikuntaan myönteisesti ja perusteli lii-

kunnan tarpeellisuutta lain ja asetusten asettamilla velvoitteilla. Poikkeavissa vastauksissa 

liikunnan vähäisyyttä ja negatiivista suhtautumista siihen selitettiin muun muassa yksilön ar-

voilla. Osa kritisoi myös kuntotestejä ja niihin toivottiin uudistusta. Nykyiset testit mittasivat 

vastaajien mielestä vääriä asioita ja niitä pidettiin osin jopa vaarallisina terveydelle. Sen lisäk-

si kuntovaatimusten tulisi olla tehtäväkohtaisia ja niiden toteutumista tulisi seurata tarkem-

min, puuttuen tehokkaammin epäkohtiin. Viikkoliikuntamahdollisuus koettiin erittäin hyväksi 

ja sen todettiin olevan tärkeä osa fyysisen kunnon ylläpitämistä. Viikkoliikunnan määrää toi-

vottiin myös kasvatettavan. (Kajan, 2016.) 

Torpo (2009) tutki esiupseerikurssin opinnäytetyössään Porin prikaatin ammattisotilaiden 

fyysisen kunnon tasoa vuonna 2008 ja vertasi sitä annettuihin käskyihin, määräyksiin ja vaa-

timuksiin. Tutkimuksen aineistona käytettiin Porin prikaatin henkilökunnan fyysisen kunnon 

testien tuloksia vuodelta 2008. Tuloksia verrattiin Puolustusvoimien asettamiin suorituskyvyn 

vaatimuksiin. Tutkimuksen keskeisimmät johtopäätökset olivat, että alle 40-vuotiaiden am-

mattisotilaiden kestävyyskunto ei täytä sodanajan vaatimuksia, mutta rauhan aikana taso kui-

tenkin hyväksyttiin. Havainto on mielenkiintoinen, sillä Puolustusvoimien kantahenkilökun-

nan tulee toimia poikkeusolojen vaatimissa tilanteissa. Tulosten perustella haasteena on sel-

viytyä näistä taistelutehtävistä, koska fyysisen kunnon lähtötaso ei täytä annettuja vaatimuk-

sia. (Torpo, 2009.)  
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5.3  Tutkimuksen rajaus 

Opinnäytetyö on rajattu Maavoimissa palveleviin noin 30–40 vuotiaisiin upseereihin. Upsee-

reilla tulee olla suoritettuna sotatieteiden maisterin tutkinto. Tämän ikäluokan ja tutkintotaus-

tan omaavilla upseereilla on elämässään oletettavasti sellaisia asioita, jotka saattavat vaikuttaa 

fyysisen kunnon kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä liikunta-aktiivisuuteen – voidaan puhua 

niin sanotuista ”ruuhkavuosista” (Itkonen & Kauravaara, 2015, s. 138). Sotatieteiden kandi-

daatit on rajattu pois, sillä heidän fyysinen kuntonsa ei ole oletettavasti vielä niin huonolla 

tasolla tai selkeästi laskenut, vaikka Vaaran ym. (2020) tutkimus osoittikin, että fyysinen toi-

mintakyky laskee jo ensimmäisten työvuosien aikana. Kadettikoulun aikana fyysistä toimin-

takykyä mitataan ja sille on asetettu minimivaatimus, jotta opiskelija voi valmistua sotatietei-

den kandidaatiksi, mutta työelämässä vaatimukset muuttuvat suosituksiksi (105. Kadettikurs-

sin ja 88. Merikadettikurssin sotatieteiden kandidaatin opintojen päättämiseen liittyvät toi-

menpiteet, 2021, s. 6). Sen lisäksi voidaan olettaa, että nuorilla upseereilla ei välttämättä ole 

elämässään sellaisia asioita, jotka rajoittavat liikunnan harrastamista niin usein, kuin jo use-

amman vuoden työssä olleilla upseereilla. EUK- tai YEK -koulutuksen käyneet on rajattu 

pois, jotta otanta kohdistuu halutun ikäisiin henkilöihin eikä kasva liian suureksi. Fyysistä 

toimintakykyä kartoitettiin 12 minuutin juoksutestin ja lihaskuntoindeksin tuloksilla sekä nii-

den muutoksilla viiden vuoden aikavälillä. Kuntotestien tulokset ovat tutkimukseen osallistu-

neiden itseraportoimia. 

5.4  Tutkimustehtävä ja tutkimusongelmat 

Tutkimuksen keskeisimpinä tavoitteina on selvittää, minkälainen yhteys itseraportoidulla fyy-

sisellä aktiivisuudella on fyysiseen toimintakykyyn maavoimissa palvelevilla sotatieteiden 

maistereilla ja mitkä asiat vaikuttavat maavoimissa palvelevien upseerien fyysiseen aktiivi-

suuteen. Tutkimuksen avulla selvitetään, laskeeko upseerien fyysinen aktiivisuus ja toiminta-

kyky todella iän ja työvuosien lisääntyessä sekä selvitetään mitä syitä liikunnan harrastami-

seen ja ennen kaikkea liikkumattomuuteen on. Lisäksi on tärkeää selvittää, miten upseerit 

kokevat Puolustusvoimien roolin fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistäjänä.  

Opinnäytetyön päätutkimuskysymys on: 

Mikä on itse raportoitu fyysisen aktiivisuuden taso Maavoimissa palvelevilla sotatietei-

den maistereilla ja mitä yhteyttä sillä on fyysiseen toimintakykyyn? 
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Opinnäytetyön alatutkimuskysymykset ovat: 

Miten fyysinen toimintakyky on muuttunut työssäolo vuosien aikana? 

Miten fyysinen aktiivisuus on muuttunut työssäolo vuosien aikana? 

Millä tekijöillä on yhteys Maavoimissa palvelevien sotatieteiden maisterien fyysiseen 

aktiivisuuteen? 

5.5 Tutkimuksen viitekehys 

 

Kuvio 5. Tutkimuksen viitekehys 
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6. TUTKIMUSMENETELMÄT 

6.1  Aineistonkeruumenetelmä 

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa tiedon tai aineiston kerääminen on johdon-

mukainen prosessi, jolla on tietty kaava tai sääntö. Kaavan jokainen vaihe on sidoksissa toi-

siinsa ja tutkija joutuu tekemään päätöksiä olemassa olevan tiedon perusteella prosessin jokai-

sessa vaiheessa. Otannan määrittelyn ensimmäisessä vaiheessa määritellään populaatio. Toi-

sessa vaiheessa määritellään otoskehikko ja kolmannessa valitaan otantamenetelmä. Neljän-

nessä vaiheessa asetetaan tavoite otoskoolle ja määritellään otosyksikkö. Viimeinen vaihe 

muodostuu kyselyn toteuttamisesta ja tiedon keräämisestä. (Kananen, 2011, s. 65.) 

Populaatio rajaa henkilöt, joita tutkitaan (Kananen, 2011, s. 65). Kohderyhmään kuuluvien 

henkilöiden tuli olla sellaisia, jotka olivat suorittaneet sotatieteiden maisterin tutkinnon, mutta 

eivät olleet täydentäneet tutkintoaan EUK- tai YEK -kurssilla. Päätettiin, että populaatio 

muodostuu edellä mainitut vaatimukset täyttäneistä SM5-, SM6-, SM7-, SM8- sekä SM9 -

kurssin suorittaneista henkilöistä, jotka palvelevat Maavoimissa. Otoskehikossa populaatioon 

kuuluvat henkilöt luetellaan esimerkiksi oppilasluettelon muodossa (Kananen, 2011, s. 65). 

SM10-kurssin kurssisihteeriltä saatiin SM5–SM9-kursseilta valmistuneista opiskelijoilta ex-

cel-muotoinen lista. Listasta ei tullut ilmi, palvelivatko kyseiset henkilöt Maa-, Meri- vai Il-

mavoimissa tai ovatko henkilöt SMVIR-opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet SM-tutkinnon, 

mutta työskentelevät valtion viroissa muualla kuin Puolustusvoimissa. Listassa oli yhteensä 

592 henkilöä. 

Maavoimissa palvelevia alettiin kartoittaa tarkastamalla jokainen listan henkilö nimen perus-

teella sähköpostipalvelu Outlookin osoitteistosta. Jos nimen perässä oleva tehtävänimike viit-

tasi suoraan muuhun puolustushaaraan kuin Maavoimiin, kyseinen henkilö karsittiin pois po-

pulaatiosta. Otoskoon katsotaan usein kasvattavan tutkimuksen luotettavuutta, mutta siihen ei 

voida kuitenkaan tarkasti määritellä tiettyä lukua tai vastausprosenttia, sillä perusjoukot ja 

tutkimustilanteet ovat hyvin erilaisia (Heikkilä, 2010, s. 41–42; Kananen, 2011, s. 65). Otos-

koko haluttiin mahdollisimman suureksi, vaikka tiedettiin, että vastaajien motivointi voi olla 

hankalaa. Otosyksikkönä pidettiin kyselyyn vastannutta henkilöä. 

Kysely lähetettiin 13.9.2021 336 henkilölle. Tässä vaiheessa ei oltu täysin varmoja, ovatko 

kaikki henkilöt sellaisia, jotka palvelevat Maavoimissa tai jotka eivät ole vielä täydentäneet 

koulutustaan EUK- tai YEK-kurssilla. Aineisto kerättiin verkkokyselyllä, joka tunnetaan yh-

tenä survey-tutkimuksen menetelmistä. Terminä survey tarkoittaa kyselyä, haastattelua tai 

havainnoinnin muotoa, jossa aineistoa kerätään vakioidusti ja joissa kyselyyn vastaavat koh-
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dehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta. Vakioinnilla tarkoitetaan, 

että kysymykset esitetään kaikille täysin samalla tavalla. (Hirsjärvi ym., 2016, s. 193.) Kyse-

lyyn vastattiin TUVE-PVMoodlessa, johon vastaajille lähetettiin sähköpostilinkki, joka toimi 

suoraan TUVE-verkossa. Vastaaminen ei edellyttänyt PVMoodle -tunnuksia, se perustui va-

paaehtoisuuteen ja tapahtui anonyymisti. Vastaajia pyydettiin luovuttamaan fyysisen toimin-

takyvyn testien tuloksia tutkijan käyttöön. 

Kysely muodostui avoimista kysymyksistä sekä strukturoiduista monivalintakysymyksistä, 

jotka noudattivat joko ordinaali-, nominaali- tai Likert- asteikkoa. Asteikkoihin perustuvissa 

kysymyksissä esitettiin väittämiä, joihin vastaaja valitsi mielestään parhaan vaihtoehdon. 

Esimerkiksi 1= täysin samaa mieltä, 5= täysin eri mieltä. Muut arvot olivat jotain tältä väliltä. 

(Hirsjärvi ym., 2016, s. 199–200.) Osaan kysymyksistä oli mahdollista valita usea vaihtoehto 

ja kaikkiin kysymyksiin vaadittiin vastaus. Saate kyselyyn ja käytetty kysymyssarja ovat Liit-

teessä 1. 

Kyselytutkimuksen haasteet tunnistettiin jo tutkimussuunnitelmaa tehdessä. Kyselyyn vastaa-

jilta ei ole mahdollisuutta varmistua, kuinka vakavasti tai todenmukaisesti he kysymyksiin 

ovat vastanneet. Lisäksi väärinymmärrykset ovat mahdollisia, jos kysymystenasettelussa ei 

ole onnistuttu. Vastaajat eivät välttämättä ole myöskään perehtyneet asiakokonaisuuksiin, 

joihin heidän tulee vastata. Lisäksi onnistuneen kyselylomakkeen laatiminen voi viedä aikaa, 

eikä lopullista vastaajamäärää voida ennakoida ja vastausprosentti voi jäädä pieneksi. (Hirs-

järvi ym., 2016, s. 195.) 

13.9.2021 lähetettyyn sähköpostiviestiin saatteineen, jossa oli linkki verkkokyselyyn, tuli 39 

automaattivastausta. Automaattivastausten syinä olivat muun muassa vuosilomat, isyysvapaat, 

sairauslomat ja ulkomaan virkamatkat tai kriisinhallintaoperaatiot. Muistutusviesti kyselyyn 

vastaamisesta lähetettiin 28.9.2021, jolloin siihen oli vastannut 96 henkilöä. 28.9.2021 auto-

maattivastauksia tuli yhdeksäntoista kappaletta. Kaiken kaikkiaan saatiin kaksi viestiä, joissa 

kerrottiin, että henkilöt eivät kuulu kyseiseen vastaajaryhmään. Kysely suljettiin 2.10.2021 

aamupäivällä. Lopulta 162 vastaajaa vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli 48,2%.  

6.2  Aineiston analyysimenetelmät 

Käytettävät mittarit ja mittaustasot vaikuttavat käytettävään analyysimenetelmään. Jokaisella 

analyysimenetelmällä on omat tarkat sääntönsä ja kriteerinsä, joita tutkija ei voi rikkoa. Ana-

lyysi tapahtuu siihen tarkoitetulla sähköisellä sovelluksella, tilasto-ohjelmalla. Tilasto-

ohjelma ei osaa valita oikeaa analyysimenetelmää itsenäisesti, vaan vastuu on täysin tutkijalla. 
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(Kananen, 2011, s. 85.) Tässä tutkimuksessa käytettiin IBM SPSS Statistics version 25-

tilasto-ohjelmaa. 

Tutkimuksen otoksen esittelyyn käytettiin kuvailevia tunnuslukuja ja frekvenssijakaumia. 

Jokaiseen kysymykseen tulleet vastaukset raportoitiin frekvenssiin tai frekvenssijakaumaan 

perustuen. Frekvenssitaulukoissa ilmoitettiin vastaajien ja vastausten määrä sekä prosentti-

osuudet joko kaikista vastaajista tai annetuista vastauksista. (Heikkilä, 2010, s. 147.) Parittais-

ta t-testiä käytettiin kuvaamaan fyysisen toimintakyvyn testien muutoksen tilastollista merkit-

sevyyttä. Parittaista t-testiä voidaan käyttää, kun halutaan vertailla kahta toisistaan riippuvaa 

otosta ja niiden keskiarvon muutosta. Vertailtavien testien tulee olla identtisiä ja niiden suorit-

taneiden henkilöiden samoja. (Hypoteesien testaus, 2014; Valli 2015, 116.)  

Tilastollisessa tutkimuksessa pyritään löytämään yhtäläisyyksiä, joiden tilastollinen merkit-

sevyys on tarpeeksi suuri, jotta tulokset voidaan yleistää perusjoukossa. Tilastollisen merkit-

sevyyden rajoina tässä tutkimuksessa käytettiin seuraavia raja-arvoja: tilastollisesti melkein 

merkitsevä p≤0,05, tilastollisesti merkitsevä p≤0,01 ja tilastollisesti erittäin merkitsevä 

p≤0,001. Tämä tarkoittaa sitä, että tilastollisen merkitsevyyden ollessa 0,01, on 1 % mahdolli-

suus siihen, että tulos ei pidä paikkaansa. (Valli, 2015, s. 103.) Lähes kaikissa tapauksissa 

luottamusvälinä pidettiin 95 prosenttia. 

Pearsonin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla etsittiin yhteyksiä liikunta-aktiivisuuden ja 

fyysisen toimintakyvyn, sekä harrastetun liikuntamuodon ja 12 minuutin juoksutestin tuloksen 

tai lihaskuntoindeksin arvon välillä. Korrelaatiokerroin saa arvon -1–1 väliltä ja mitä lähem-

pänä arvo on itseisarvoa 1, sitä suurempi yhteys asioiden välillä on. Positiivinen korrelaatio 

kuvaa esimerkiksi harrastetun liikunnan määrän yhteyttä parempaan 12 minuutin juoksutestin 

tulokseen. Negatiivinen korrelaatio puolestaan kuvaa esimerkiksi suuremman painon yhteyttä 

heikompaan leuanveto tulokseen henkilöillä, jotka eivät harjoittele. (Kananen, 2011, s. 108; 

Valli, 2015, s. 89–91.) 

Regressioanalyysi on korrelaatioanalyysin jatkoanalyysi. Analyysissa selvitetään eri muuttu-

jien välisten riippuvuuksien muotoa. Jos r:n arvo on suuri, merkitsee se suurta riippuvuutta. 

Regressioanalyysin avulla saadaan kuvaaja, joka kertoo kahden eri muuttujan välisen yhtey-

den ja sen suuruuden. Regression voimakkuuden ilmoittaa regressiosuora, jossa parhain mah-

dollinen arvo on yksi (1). Regressiosuoran selitysasteen tulee olla vähintään 0,25, jotta seli-

tyskykyä voidaan pitää kohtalaisena. (Kananen, 2011, s. 111–112.) Tutkimuksessa regressio-

analyysin avulla pyrittiin löytämään liikunta-aktivisuutta, 12 minuutin juoksutestin tulosta 

sekä lihaskuntoindeksin arvoa selittäviä tekijöitä. 
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Tutkimus oli luonteeltaan määrällinen kyselytutkimus, joten tutkimuksen luotettavuutta tulee 

tarkastella erilaisilla luotettavuuskriteereillä. Tyypillisimmät näistä ovat reliabiliteetti ja vali-

diteetti. Reliabiliteetilla arvioidaan sitä, kuinka hyvin tutkimus pystyy tuottamaan ei-

sattumanvaraisia tuloksia, kun se toistetaan samanlaisena samalle kohdejoukolle eri ajankoh-

tana eri mittaajan arvioimana. (Kananen, 2011, s. 118–120.) Validiteetilla puolestaan tarkoite-

taan sitä, miten hyvin tutkimus pystyy tuottamaan juuri sitä tietoa mitä halutaan (Kananen, 

2011, s. 121). Tutkimuksen luotettavuutta on tarkasteltu pohdinnassa. 
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7. TUTKIMUSTULOKSET 

7.1  Vastaajien taustatiedot 

Kyselyyn vastasi yhteensä 162 Maavoimissa palvelevaa sotatieteiden maisterin tutkinnon suo-

rittanutta upseeria. Kysely lähetettiin 336 henkilölle. Vastausprosentti oli 48,2 %. Vastaajista 

valtaosa oli miehiä. Vastanneiden keski-ikä oli 33,36 vuotta ja mediaani-ikä 33 vuotta. Iän 

vaihteluväli oli 29–45 vuotta. Taustatiedot on esitetty tarkemmin taulukoissa 8 ja 9.  

Taulukko 8 

Vastaajien taustatiedot 

Taustamuuttujat n % 

Sukupuoli   

Mies 155 95.7 

Nainen 5 3.1 

Muu / En halua kertoa 2 1.2 

Yhteensä 162 100 

Siviilisääty   

Naimisissa 84 51.9 

Avoliitossa 55 34.0 

Eronnut 8 4.9 

Naimaton 15 9.3 

Leski 0 0 

Yhteensä 162 100 

Asuinpaikkakunta   

Kaupunki, jossa on yli 90 000 asukasta 53 32.7 

Kaupunki tai kunta, jossa on 10 000 – 89 999 asukasta 93 57.4 

Taajama (alle 10 000 asukkaan kaupungissa tai kunnassa) 12 7.4 

Maaseutu 4 2.5 

Yhteensä 162 100 

 

Taulukko 9 

Vastaajien ikä 

n Ka + Kh Mediaani Min Max 

162 33.36 ± 2.49 33 29 45 
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7.2  Fyysinen toimintakyky ja sen muutokset 

Vastaajien fyysistä toimintakykyä kartoitettiin kysymällä heiltä 12 minuutin juoksutestin tu-

losta ja lihaskuntoindeksin (LKI) arvoa vuosilta 2015 sekä 2020. Vastaajien todellinen määrä 

vaihtelee 155 ja 158 välillä, sillä osa oli jättänyt vastaamatta tai tarkentanut, että eivät olleet 

kyseisenä vuonna suorittaneet 12 minuutin juoksutestiä tai lihaskuntotestiä. 

Tulokset osoittavat, että sekä 12 minuutin juoksutestin tulos että lihaskuntoindeksin arvo oli-

vat laskeneet keskiarvollisesti viiden vuoden aikavälillä. 12 minuutin juoksutestin tulos noin 

60 metriä, lihaskuntoindeksin arvo noin 0,1 yksikköä. 12 minuutin juoksutestin ja lihaskun-

toindeksin arvon muutokset on esitetty tarkemmin taulukoissa 10 ja 11. 

Taulukko 10 

12 minuutin juoksutestin tulokset ja muutos vuosina 2015 ja 2020 

Muuttuja 12 min juoksutes-

tin tulos 2015 

12 min juoksutes-

tin tulos 2020 

Muutos (%) 

n 158 157 -1 (.6) 

Ka. + Kh. 2800.79 ± 255.83 2739.06 ± 289.57 -61.73 (2.2) 

Med. 2800 2764 -36 (1.3) 

Min. 2010 2000 -10 (.5) 

Max. 3475 3533 58 (1.7) 

Taulukko 11 

Lihaskuntoindeksin arvot ja muutos vuosina 2015 ja 2020 

Muuttuja LKI 2015 LKI 2020 Muutos (%) 

n 155 156 1 (.6) 

Ka. + Kh. 4.10 ± 0.85 3.98 ± 0.94 -0.12 (2.9) 

Med. 4.33 4.24 -0.9 (2.1) 

Min. 1.50 1.33 -0.17 (11.3) 

Max. 5.00 5.00 0 (0) 

Vastaajat ilmoittivat 12 minuutin juoksutestin tuloksen ja lihaskuntoindeksin arvon merkittä-

västä muutoksesta ja muutoksen syystä viiden vuoden aikavälillä. 12 minuutin juoksutestissä 

merkittävän muutoksen rajana pidettiin 300 metriä ja lihaskuntoindeksissä 0,5 yksikköä. Mer-

kittävän muutoksen suunnalla ei ollut merkitystä. Tuloksista ilmenee, että 12 minuutin juok-

sutestissä vain 23 (~15 %) tulos oli noussut tai laskenut merkittävästi viiden vuoden aikana. 

Sen sijaan lihaskuntoindeksissä muutos oli tapahtunut 60 (37 %) henkilöllä. Muutosten mää-

rät 12 minuutin juoksutestissä ja lihaskuntoindeksissä on esitetty tarkemmin Kuviossa 6. 
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Kuvio 6. Itseraportoidut merkittävät muutokset 12 minuutin juoksutestissä ja lihaskuntoindek-

sissä 

12 minuutin juoksutestin tulosten ja lihaskuntoindeksin arvojen viiden vuoden välisen kes-

kiarvon muutoksen tilastollista merkitsevyyttä mitattiin parittaisella t-testillä. Tuloksista ha-

vaitaan, että 12 minuutin juoksutestien tulosten keskiarvon muutos on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä ja lihaskuntoindeksien arvojen keskiarvon muutosmuutos melkein merkitsevä.  

Taulukko 12 

t-testi 12 minuutin juoksutestin tuloksen ja lihaskuntoindeksin arvon muutoksesta 

Muuttuja Ka S t df CI p 

12 min juoksutesti 65.3 182.2 4.45 153 36.26 – 94.29 .000*** 

LKI  .13 .68 2.33 153 .02 – 2.33 .021* 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

Kun parittainen t-testi suoritettiin 12 minuutin juoksutestin tuloksien ja lihaskuntoindeksien 

arvojen keskiarvoista niiden henkilöiden osalta, jotka ilmoittivat merkittävästä muutoksesta 

viiden vuoden aikana, tulokset olivat edelleen tilastollisesti merkitseviä. 12 minuutin juoksu-

testin tulosten osalta merkitsevyys on hieman laskenut, mutta lihaskuntoindeksin arvojen 

osalta tilastollinen merkitsevyys on noussut. 

Taulukko 13 

t-testi 12 minuutin juoksutestin tuloksen ja lihaskuntoindeksin arvon muutoksesta niillä, joi-

den tulos oli muuttunut merkittävästi 

Muuttuja Ka S t df CI p 

12 min juoksutesti 252.25 313.0 3.60 19 105.74 – 398.76 .002** 

LKI  .33 1.03 2.46 57 .06 – .60 .017* 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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7.3  Itse raportoitu fyysinen aktiivisuus ja sen muutokset 

Kyselyssä kysyttiin upseerien liikuntatottumuksista sekä fyysisen aktiivisuuden tasosta viidel-

lä kysymyksellä. Ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin millaista liikuntaa henkilö pääasias-

sa harrastaa. Kysymys oli ”Millaista liikuntasi pääosin on? (voit valita useamman vaihtoeh-

don) Ajattele viimeksi kulunutta vuotta (12kk).” Ripeä ja reipas kestävyysliikunta sekä lihas-

kuntoharjoittelu olivat suosituimmat liikunnan muodot. 118 (~73 %) ilmoitti harrastavansa 

ainakin ripeää ja reipasta kestävyysliikuntaa. 91 (~65 %) vastasi harrastavansa ainakin lihas-

kuntoharjoittelua. Vain seitsemän (~4 %) ilmoitti, että ei harrasta juuri mitään säännöllistä 

liikuntaa. Suosituimmat liikuntamuodot on esitetty tarkemmin taulukossa 14. 

Taulukko 14 

Suosituimmat liikuntamuodot  

Muuttuja S % vastanneista (n=162) 

Ei juuri mitään säännöllistä liikuntaa 7 4.3 

Verkkaista ja rauhallista kestävyysliikuntaa 58 35.8 

Ripeää ja reipasta kestävyysliikuntaa  118 72.8 

Lihaskuntoharjoittelua 91 56.2 

Tasapainoa edellyttävää tai kehittävää liikuntaa  12 7.4 

Joukkuepelejä  36 22.2 

Kolmessa seuraavassa kysymyksessä kartoitettiin upseerien itseraportoitua fyysistä aktiivi-

suutta. Kysymykset olivat ”Kuinka usein harrastat urheilua tai liikuntaa vähintään puolen tun-

nin ajan?”, ”Kuinka monta tuntia viikossa tavallisesti harrastat sellaista liikuntaa niin, että 

hengästyt ja hikoilet?” ja ”Kuinka monena päivänä viikossa harrastat hengästyttävää hikoilut-

tavaa liikuntaa vähintään tunnin ajan?” 

Tulokset osoittivat, että pääosa, noin 75 % vastaajista ilmoitti harrastavansa urheilua tai lii-

kuntaa vähintään puolen tunnin ajan 2–6 kertaa viikossa. Kukaan ei ilmoittanut, että ei liik-

kuisi yhtään viikon aikana. Lähes puolet, noin 40 % vastasi, että harrastaa hengästyttävää ja 

hikoilua aiheuttavaa liikuntaa noin 2–3 tuntia viikossa. Noin 4–6 tuntia viikossa liikkuvien 

määrä oli noin 30 %. Vain kuusi (~4 %) ilmoitti, että ei harrasta yhtään tuntia viikossa hen-

gästymistä ja hikoilua aiheuttavaa liikuntaa. Yhtenä, kahtena ja kolmena päivänä viikossa 

liikuntaa harrastavia on lähes yhtä monta, noin kolmasosa (33 %) jokaista vaihtoehtoa. Kolme 

ilmoitti harrastavansa viikon jokaisena päivänä vähintään tunnin liikuntaa. Osa oli valinnut 

kysymyksiin useamman vaihtoehdon ja näitä vastauksia ei otettu huomioon tulosten analy-

soinnissa. Itseraportoitu fyysinen aktiivisuus on esitetty tarkemmin kuviossa 7.  
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Kuvio 7. Itse raportoitu fyysinen aktiivisuus 

Viidennessä kysymyksessä kysyttiin ”Jos vertaat fyysistä aktiivisuuttasi viiden vuoden takai-

seen, miten fyysinen aktiivisuutesi on muuttunut?” Noin puolet (49,4 %) oli sitä mieltä, että 

heidän fyysinen aktiivisuutensa oli vähentynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Vain noin 

joka viides (~20 %) ilmoitti heidän fyysisen aktiivisuutensa nousseen. Fyysisen aktiivisuuden 

muutokset viiden vuoden aikavälillä on esitetty tarkemmin kuviossa 8. 

 

Kuvio 8. Fyysisen aktiivisuuden muutos vuosien 2016 – 2021 välillä 
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7.4  Fyysisen aktiivisuuden yhteys fyysiseen toimintakykyyn 

Itse raportoidun fyysisen aktiivisuuden yhteyttä fyysiseen toimintakykyyn selvitettiin korre-

laatiokertoimen avulla ja sen tilastollisella merkitsevyydellä. Fyysistä aktiivisuutta kartoitet-

tiin kolmella kysymyksellä: 

1. Kuinka usein harrastat urheilua tai liikuntaa vähintään puolen tunnin ajan 

2. Kuinka monta tuntia viikossa tavallisesti harrastat liikuntaa niin, että hengästyt ja hikoilet?  

3. Kuinka monena päivänä viikossa harrastat hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa vähin-

tään tunnin ajan? 

Kolmen liikunta-aktiivisuuta mitanneen muuttujan reliabiliteettia arvioitiin Cronbachin alfan 

avulla ja niistä muodostettiin yksi summamuuttuja. Lopulliseen summamuuttujaan liikunta-

aktivisuus (LIIKAKT) valittiin kysymykset: ”Kuinka monta tuntia viikossa tavallisesti harras-

tat liikuntaa niin, että hengästyt ja hikoilet?” ja ”Kuinka monena päivänä viikossa harrastat 

hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa vähintään tunnin ajan?” (Crb α = 0,796) Korrelaatio-

kerrointa ja sen tilastollista merkitsevyyttä verrattiin ilmoitettuihin 12 minuutin juoksutestin 

tuloksiin sekä lihaskuntoindeksin arvoihin vuodelta 2020.  

Tuloksista ilmenee, että neljässä muuttujassa kuudesta korkeampi liikunta-aktiivisuus korreloi 

vähintään melko vahvasti (±≥0,4) parempaan 12 minuutin juoksutestin tulokseen sekä lihas-

kuntoindeksin arvoon. Kaikissa tapauksissa korrelaatio on tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(p<0,001). Itse raportoidun fyysisen aktiivisuuden vaikutus fyysiseen toimintakykyyn on esi-

tetty tarkemmin taulukoissa 15 ja 16. 

Taulukko 15 

Liikunta-aktiivisuuden ja 12 minuutin juoksutestin tuloksen välinen korrelaatio 

Muuttuja 1 2 3 4 

Kuinka usein väh ½ h - - - - 

Kuinka monta h / vko -.625*** - - - 

Kuinka monena päivänä / vko -.619*** .690*** - - 

12 min juoksutestin tulos -.380*** .509*** .467*** - 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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Taulukko 16 

Liikunta-aktiivisuuden ja lihaskuntoindeksin arvon välinen korrelaatio 

Muuttuja 1 2 3 4 

Kuinka usein väh ½ h - - - - 

Kuinka monta h / vko -.625*** - - - 

Kuinka monena päivänä / vko -.619*** .690*** - - 

LKI -.402*** .429*** .367*** - 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

Summamuuttuja LIIKAKT korreloi melko vahvasti sekä 12 minuutin juoksutestin tuloksen 

kanssa (0,501***) että lihaskuntoindeksin arvon kanssa (0,400***). Sen lisäksi huomattiin, 

että 12 minuutin juoksutestin tulokset sekä lihaskuntoindeksin arvot korreloivat vahvasti 

(0,563***) toistensa kanssa. Kaikki yhteydet ovat vähintään tilastollisesti merkitseviä. Lii-

kunta-aktiivisuuden ja fyysistä toimintakykyä mittaavien testien välinen korrelaatio ja tilastol-

linen merkitsevyys on esitetty tarkemmin taulukossa 17. 

Taulukko 17 

Liikunta-aktiivisuuden ja fyysisen toimintakyvyn välinen korrelaatio 

Muuttuja 1 2 3  

12 min juoksutesti - - -  

LKI .563*** - -  

LIIKAKT .501*** .400*** -  

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

Fyysisen aktiivisuuden muodon yhteyttä fyysiseen toimintakykyyn selvitettiin harrastettujen 

liikuntamuotojen ja fyysisen toimintakyvyn testitulosten välisillä yhteyksillä. Analyysissä 

käytettiin sekä korrelaatiokerrointa että regressioanalyysiä. Taulukossa 18 on raportoitu har-

rastettujen liikuntamuotojen ja 12 minuutin juoksutestin tuloksen välistä yhteyttä korrelaatio-

analyysin avulla. Ripeä ja reipas kestävyysliikunta korreloi vahvimmin (0,490) 12 minuutin 

juoksutestin tuloksen kanssa. Korrelaatio on myös tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001). 

 

 

 

 



       39  

Taulukko 18 

Liikuntamuotojen ja 12 minuutin juoksutestin tuloksen välinen korrelaatio 

Muuttuja 1 2 3 4 5 6 7 

Ei juuri mitään säännöllistä  -       

Verkkaista ja rauhallista -.095 -      

Ripeää ja reipasta  -.280*** -.268*** -     

Lihaskuntoharjoittelua  -.179*** -.093 .160** -    

Tasapainoa edellyttävää  -.060 -.015 .120 .012 -   

Joukkuepelejä  -.114 -.058 -.007 .053 -.038 -  

12 min juoksutesti -.209*** -.207*** .490*** .127 .108 .082 - 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

Taulukossa 19 on raportoitu harrastettujen liikuntamuotojen ja lihaskuntoindeksin arvon vä-

listä yhteyttä korrelaatiokertoimella. Huomataan, että lihaskuntoharjoittelulla on suurin yhteys 

lihaskuntoindeksin arvoon (0,374). Ripeä ja reipas kestävyysliikunta korreloi lähes yhtä vah-

vasti (0,349). Korrelaatiokertoimet ovat myös tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0,001). 

Taulukko 19 

Liikuntamuotojen ja lihaskuntoindeksin välinen korrelaatio 

Muuttuja 1 2 3 4 5 6 7 

Ei juuri mitään säänn.  -       

Verkkaista ja rauhallista -.095 -      

Ripeää ja reipasta  -.280*** -.268*** -     

Lihaskuntoharjoittelua  -.179*** -.093 .160** -    

Tasapainoa edellyttävää  -.060 -.015 .120 .012 -   

Joukkuepelejä  -.114 -.058 -.007 .053 -.038 -  

LKI -.208*** -.242*** .349*** .374*** .187** .208** - 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

Regressiomalli, jossa selitetään 12 minuutin juoksutestin tulosta harrastetulla liikuntamuodol-

la on tilastollisesti erittäin merkitsevä F(6, 150)=9,18, p<0,001 (Adj. R2=0,239.). Ripeä ja 

reipas kestävyysliikunta on voimakkain selittäjä (B=285,96) 

Taulukko 20 

12 minuutin juoksutestin tuloksen regressiomalli 

Muuttuja B p 

Ripeä ja reipas kestävyysliikunta 285.96 .000 

Huom. Mallin adj R2 = .239 
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Regressiomalli, jossa selitetään lihaskuntoindeksin arvoa harrastetulla liikuntamuodolla on 

tilastollisesti erittäin merkitsevä F(6, 149)=11,04, p<0,001 (Adj. R=0,280.). Lihaskuntohar-

joittelu on voimakkain selittäjä (B=.558) 

Taulukko 21 

Lihaskuntoindeksin arvon regressiomalli 

Muuttuja B p 

Lihaskuntoharjoittelu .558 .000 

Huom. Mallin adj R2 = .280 

7.5  Syitä fyysiseen aktiivisuuteen ja inaktiivisuuteen 

Upseerien syitä fyysiselle aktiivisuudelle ja inaktiivisuudelle selvitettiin kolmella kysymyk-

sellä. Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin ”Mikä tai mitkä tekijät ensisijaisesti rajoittavat 

tai ovat rajoittaneet liikkumistasi?” Vastaajat saivat vastata kysymykseen avoimesti, mainiten 

useita vaihtoehtoja. Tutkimuksen määrällisen luonteen vuoksi vastausvaihtoehdot luokiteltiin 

seitsemään eri kategoriaan. Kategorioiksi muodostuivat: 

1 = PERHE sisälsi vastaukset, jotka liittyivät perheeseen, lapsiin tai puolisoon. 

2 = TYÖ sisälsi vastaukset, jotka liittivät työn rasittavuuteen, epäsäännölliseen työaikaan ja 

sotaharjoituksiin. 

3 = HENKILÖKOHTAINEN MOTIVAATIO sisälsi vastaukset, jotka liittyivät omaan moti-

vaation, jaksamiseen, laiskuuteen sekä henkilökohtaisiin syihin. 

4 = AJAN PUUTE sisälsi vastaukset, jotka liittyivät yleiseen ei töistä johtuvaan ajan puuttee-

seen arjessa. 

5 = KORONAPANDEMIA sisälsi vastaukset, jotka liittyivät itse pandemiaan ja sen aiheut-

tamiin lieveilmiöihin, kuten erilaisiin rajoituksiin liikuntapaikoilla/tapahtumissa. 

6 = MUU sisälsi kirjavia vastauksia muun muassa loukkaantumisista kodin rakentamiseen ja 

työyhteisön liikunnallisen hengen puuttumiseen 

7 = EI RAJOITTAVIA TEKIJÖITÄ 

Yhteensä 104 (~64 %) oli maininnut vähintään yhdeksi liikuntaa rajoittaneeksi tekijäksi työn. 

Viisi (~3 %) oli sitä mieltä, että heillä ei ole liikuntaa rajoittavia tekijöitä. Liikuntaa rajoitta-

neet syyt on esitetty tarkemmin taulukossa 22. 
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Taulukko 22 

Liikuntaa rajoittaneet syyt 

Muuttuja  S % vastanneista (n=162) 

Perhe  57 35.2 

Työ  104 64.2 

Henkilökohtainen motivaatio  23 14.2 

Ajan puute  47 29.0 

Korona pandemia  20 12.3 

Muu  17 10.5 

Ei rajoittavia tekijöitä  5 3.1 

Toisessa kysymyksessä kysyttiin ”Mikä tai mitkä tekijät ensisijaisesti edistävät tai ovat edis-

täneet liikkumistasi?” Vastaajat saivat vastata kysymykseen avoimesti, mainiten useita vaih-

toehtoja. Tutkimuksen määrällisen luonteen vuoksi vastausvaihtoehdot luokiteltiin seitsemään 

eri kategoriaan. Kategorioiksi muodostuivat: 

1 = PERHE sisälsi vastaukset, jotka liittyivät perheen yhteisiin harrastuksiin, puolison anta-

maan kannustukseen, sekä lemmikkeihin ja niiden ulkoiluttamiseen. 

2 = KAVERIT sisälsi vastaukset, jotka liittyivät kavereiden, työkavereiden tai työyhteisön 

kannustukseen ja positiiviseen kannustamiseen liikuntaa kohtaan. 

3 = VAPAA-AIKA sisälsi vastaukset, jotka liittyivät vapaa-ajan sekä lomien tuoman mahdol-

lisuuden harrastaa liikuntaa. 

4 = TERVEYS sisälsi vastaukset, jotka liittyivät henkilökohtaisen terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen liikunnan avulla. 

5 = LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET sisälsi vastaukset, jotka liittyivät liikuntatilojen saata-

vuuden, käytettävyyden sekä kunnon liikuntaa edistävinä tekijöinä. 

6 = TYÖN KUVAN MUUTOS sisälsi vastaukset, jotka liittyivät työn kuvan muutoksen tuo-

man mahdollisuuden harrastaa liikuntaa. 

7 = MUU sisälsi kirjavia vastauksia muun muassa esimiehen kannustuksesta jo rutiiniksi 

muodostuneeseen päivärytmiin. 

Neljäsosa (~25 %) oli maininnut henkilökohtaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 

tärkeimmäksi syyksi liikkua. ”Kaverit”, ”liikuntamahdollisuudet”, ”työnkuvan muutos” sekä 

”muut” vaihtoehdot ilmoitettiin suunnilleen yhtä monta, noin 30 kertaa. Liikuntaa edistäneet 

syyt on esitetty tarkemmin taulukossa 23. 
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Taulukko 23 

Liikuntaa edistäneet syyt 

Muuttuja S % vastanneista (n=162) 

Perhe 15 9.3 

Kaverit 30 18.5 

Vapaa-aika 9 5.6 

Terveys 40 24.7 

Liikuntamahdollisuudet 32 19.8 

Työn kuvan muutos 30 18.5 

Muu 30 18.5 

Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin ”Mikä tai mitkä tekijät ovat liikuntaharrastuksesi kes-

keisimmät motiivit? (=miksi harrastan liikuntaa?)” Vastaajat saivat vastata kysymykseen 

avoimesti, mainiten useita vaihtoehtoja. Tutkimuksen määrällisen luonteen vuoksi vastaus-

vaihtoehdot luokiteltiin kuuteen eri kategoriaan. Kategorioiksi muodostuivat: 

1 = HENKILÖKOHTAINEN HYVINVOINTI sisälsi vastaukset, jotka liittyivät terveyden, 

fyysisen ja henkisen toimintakyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen. 

2 = TYÖ sisälsi vastaukset, jotka liittyivät työnantajan asettamiin vaatimuksiin fyysisen toi-

mintakyvyn ylläpitämisestä, työssä jaksamisesta sekä uskottavuudesta sotilaana. 

3= ULKONÄKO sisälsi vastaukset, jotka liittyivät ulkonäön sekä painonhallinnan merkityk-

sestä liikunnan harrastamiselle. 

4 = YHTEISÖLLISYYS sisälsi vastaukset, jotka liittyivät yhdessä tekemiseen, joukkuelajien 

merkitykseen, kilpaurheiluun sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. 

5 = LIIKUNNAN ILO sisälsi vastaukset, jotka liittyivät liikunnasta nauttimiseen osana elä-

mäntapaa sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin urheilun tai liikunnan saralla. 

6 = MUU sisälsi kirjavia vastauksia muun muassa perheelle ja lapsille esimerkkinä olemisesta 

aina suureen kiinnostukseen tiettyä spesifiä lajia kohtaan.  

Henkilökohtainen hyvinvointi oli selvästi tärkein motiivi liikunnan harrastamiselle. Yhteensä 

142 (~88 %) ilmoitti tämän vaihtoehdon vähintään yhdeksi liikunnan harrastamisen motiivik-

si. Huomioitavaa, että seuraavaksi esiintynein vastaus ”työ ja sen asettamat vaatimukset” 

esiintyi vain 36 (~22 %) kertaa. Motivaatiotekijät liikunnan harrastamiselle on esitetty tar-

kemmin kuviossa 9. 
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Kuvio 9. Liikunnan motiivit 

Selittäviä tekijöitä aktiivisuudelle ja inaktiivisuudelle pyrittiin löytämään regressioanalyysin 

avulla. Selitettävä muuttuja oli summamuuttuja liikunta-aktiivisuus (LIIKAKT). Selittävinä 

muuttujina käytettiin valmiiksi luokiteltuja edellä mainittuja muuttujia, jotka olivat edistäneet 

liikuntaa tai olivat liikunnan motiiveja. Regressiomallit, joissa selitettiin liikunta-aktivisuutta 

(LIIKAKT) liikuntaa edistäneillä tekijöillä F(7, 134)=2,08, p<0,050 (Adj. R2=0,051) ja lii-

kunnan motiiveilla F(6, 135)=1,36, p<0,234 (Adj. R2=0,015) eivät olleet tilastollisesti merkit-

seviä. Liikuntaa edistäneistä muuttujista ”oma terveys” (B=0,527) ja liikunnan motiivi muut-

tujista ”yhteisöllisyys” (B=0,700) olivat voimakkaimmat selittäjät. 

7.6  Puolustusvoimat fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn kehittäjänä 

Puolustusvoimien ja työn vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn selvitettiin 10 

kysymyksellä. Sen lisäksi vastaajia pyydettiin muun muassa arvioimaan sitä, ovatko Puolus-

tusvoimien liikuntatilat ja välineet ajantasaisessa kunnossa ja sitä, miten Puolustusvoimat voi-

sivat kannustaa työntekijöitään liikkumaan enemmän. 

Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin ”Miten tämänhetkinen työsi kuormittavuus vaikuttaa 

yleiseen fyysiseen aktiivisuuteesi?” Yhdessä vastauksessa kysymykseen oli valittu kaksi vaih-

toehtoa, joten tätä vastausta ei huomioitu analyysissa. Työn kuormittavuuden vaikutus aktiivi-

suuteen on esitetty tarkemmin kuviossa 10. 
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Kuvio 10. Työn kuormittavuuden vaikutus fyysiseen aktiivisuuteen 

96 (~60 %) ilmoitti, että heidän fyysinen aktiivisuutensa oli laskenut työn kuormittavuuden 

johdosta. Vain 17 (~11 %) ilmoitti, että työ on vaikuttanut fyysiseen aktiivisuuteen sitä nosta-

vasti. Niitä, jotka vastasivat työn vaikutuksen fyysiseen aktiivisuuteen olevan sitä laskevaa, 

pyydettiin kertomaan avoimella kysymyksellä, mitkä ovat tarkempia syitä fyysisen aktiivi-

suuden laskulle. Tutkimuksen määrällisen luonteen vuoksi vastaukset luokiteltiin neljään eri 

kategoriaan. Kategorioiksi muodostuivat: 1 = Työnkuvan muuttuminen, 2 = Työkiireet, niiden 

kuormittavuus ja sotaharjoitukset, 3 = Työstä johtuva väsymys ja 4 = Työmatkat, niiden pi-

tuus ja lisääntyminen. 

56 (~58 %) ilmoitti vähintään yhdeksi syyksi, että työkiireet sekä sotaharjoitukset ja niiden 

kuormittavuus vähentävät heidän fyysistä aktiivisuuttaan yleisesti. Lähes puolet (47,9 %) il-

moitti vähintään yhdeksi passivoivaksi tekijäksi työnkuvan muuttumisen. Syyt työn kuormit-

tavuuden vaikutuksesta yleiseen fyysiseen aktiivisuteen on esitetty tarkemmin taulukossa 24. 

Taulukko 24 

Työn vaikutus fyysiseen inaktiivisuuteen  

Muuttuja S % vastanneista (n=96) 

Työnkuvan muuttuminen 46 47.9 

Työkiireet jne. 56 58.3 

Työstä johtuva väsymys 26 27.1 

Työmatkat 5 5.2 
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17 (~11 %) ilmoitti, että heidän fyysinen aktiivisuutensa on noussut työn kuormittavuuden 

vaikutuksesta. Näitä vastaajia pyydettiin kertomaan avoimella kysymyksellä, mitkä ovat syitä 

fyysisen aktiivisuuden nousulle. Tutkimuksen määrällisen luonteen vuoksi vastaukset luoki-

teltiin kolmeen eri kategoriaan. Kategorioiksi muodostuivat: 1 = Työnkuvan muuttuminen, 2 

= Passiivisen työn vastapaino ja 3 = Työnkuva vaatii hyvää fyysistä kuntoa. 

10 (~60 %) ilmoitti, että työnkuvan muuttuminen vaikutti positiivisesti heidän fyysiseen ak-

tiivisuuteensa. Noin kolmasosa (31,3 %) ilmoitti, että passiivinen työ vaatii vastapainoksi 

fyysistä aktiivisuutta, jotta kokonaisvaltainen hyvinvointi säilyy. Yksi ei ollut perustellut 

omaa vastaustaan, joten sitä ei otettu huomioon tulosten raportoinnissa. Syyt työn kuormitta-

vuuden vaikutuksesta yleiseen fyysiseen aktiivisuteen on esitetty tarkemmin taulukossa 25. 

Taulukko 25 

Työn vaikutus fyysiseen aktiivisuuteen  

Muuttuja S % vastanneista (n=16) 

Työnkuvan muuttuminen 10 62.5 

Passiivisen työn vastapaino 5 31.3 

Työnkuva vaatii hyvää fyysistä kuntoa 1 6.3 

 

Seuraavassa kolmessa kysymyksessä selvitettiin upseerien osallistumista työpisteen järjestä-

miin liikuntatapahtumiin sekä työpisteiltä löytyvien liikuntatilojen käyttöön ja niiden laatuun. 

Kysymykset olivat ”Osallistutko joukko-osastosi tai työpisteesi järjestämään viikkoliikun-

taan?”, ”Kuinka paljon keskimäärin käytät aikaasi viikossa työantajasi mahdollistamaan liik-

kumiseen?” ja ”Käytätkö joukko-osastosi tai työpisteesi liikuntapaikkoja ja koetko niiden 

olevan riittävän laadukkaat?”  Osa vastaajista oli valinnut kysymyksiin useamman vaihtoeh-

don, joten vastauksia ei otettu analysoinnissa huomioon.  

Yli puolet (~55 %) ilmoitti, että osallistui harvoin tai ei ollenkaan järjestettyyn viikkoliikun-

taan. Vain ~15 % ilmoitti osallistuvansa järjestettyyn viikkoliikuntaan melkein aina tai usein. 

Yli puolet (54,4 %) ilmoitti, että käyttää viikossa liikkumisen enintään yhden tunnin työajasta. 

Noin joka viides (~18 %) ilmoitti, että käyttää yli kaksi tuntia työaikaa viikossa liikunnan 

harrastamiseen. Lähes kaksikolmasosaa (62,7 %) ilmoitti käyttävänsä liikuntatiloja ja näistä 

vastaajista lähes 70% oli sitä mieltä, että liikuntatilat ovat laadukkaat. 28 (17,4 %) ilmoitti, 

että ei käytä liikuntatiloja, mutta heistä 17 piti liikuntatiloja silti laadukkaina. Yhteensä 114 

(70,4 %) piti tiloja laadukkaana, riippumatta siitä käyttikö niitä itse. Osallistuminen viikkolii-

kuntaan ja liikuntatilojen käyttö on esitetty tarkemmin kuviossa 11. 
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Kuvio 11. Osallistuminen työpisteiden järjestämiin liikuntatapahtumiin sekä työpisteiltä löy-

tyvien liikuntatilojen käyttö 

Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin ”Mikä tai mitkä tekijät joukko-osastossasi tai työpis-

teelläsi ensisijaisesti rajoittavat liikkumistasi?” Vastaajat saivat vastata kysymykseen avoi-

mesti, mainiten vaihtoehtoja. Tutkimuksen määrällisen luonteen vuoksi vastausvaihtoehdot 

luokiteltiin kuuteen eri kategoriaan. Kategorioiksi muodostuivat: 

1 = TYÖ sisälsi vastaukset, jotka liittyivät työn rasittavuuteen, epäsäännölliseen työaikaan ja 

sotaharjoituksiin. 

2 = LIIKUNTAPAIKAT sisälsi vastaukset, jotka liittyivät niiden saatavuuteen, käytettävyy-

teen, laatuun tai kuntoon. 

3 = HENKILÖKOHTAISET SYYT sisälsi vastaukset, jotka liittyivät omaan motivaatioon, 

laiskuuteen, ajankäytön hallintaan ja henkilökohtaisiin syihin. 

4 = KORONAPANDEMIA sisälsi vastaukset, jotka liittyivät pandemiaan ja sen aiheuttamiin 

lieveilmiöihin, kuten erilaisiin rajoituksiin liikuntapaikoilla. 

5 = EI RAJOITTAVIA TEKIJÖITÄ 

6 = MUU sisälsi kirjavia vastauksia muun muassa arvostuksesta omaa kuntoa kohtaan ja siitä, 

että työkaverit eivät katso hyvällä, jos liikuntaa harrastetaan työajalla. 
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Yhteensä 110 (67,9 %) oli maininnut vähintään yhdeksi työpisteellä liikuntaa rajoittaneeksi 

tekijäksi työkiireen. 19 (11,7 %) oli sitä mieltä, että heillä ei ole työpisteellään liikuntaa rajoit-

tavia tekijöitä. Työpisteellä olevat rajoittavat tekijät liikunnan harrastamiselle on esitetty tar-

kemmin taulukossa 26. 

Taulukko 26 

Työpisteellä liikuntaa rajoittaneet syyt 

Muuttuja S % vastanneista (n=162) 

Työ 110 67.9 

Liikuntapaikat 10 6.2 

Henkilökohtaiset syyt 12 7.4 

Korona pandemia 37 22.8 

Ei rajoittavia tekijöitä 19 11.7 

Muu 5 3.1 

Seitsemännessä kysymyksessä kysyttiin ”Mikä tai mitkä tekijät joukko-osastossasi tai työpis-

teelläsi ensisijaisesti edistävät liikkumistasi?” Vastaajat saivat vastata kysymykseen avoimes-

ti, mainiten useita vaihtoehtoja. Tutkimuksen määrällisen luonteen vuoksi vastausvaihtoehdot 

luokiteltiin seitsemään eri kategoriaan. Kategorioiksi muodostuivat: 

1 = YHTEINEN LIIKUNTA sisälsi vastaukset, jotka liittyivät viikkoliikuntaan sekä yhteisiin 

työajalla tapahtuviin liikuntatapahtumiin. 

2 = LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET sisälsi vastaukset, jotka liittyivät liikuntatilojen saata-

vuuteen, käytettävyyteen sekä kuntoon liikuntaa edistävänä tekijänä. 

3 = ILMAPIIRI sisälsi vastaukset, jotka liittyivät positiiviseen ja kannustavaan ilmapiirin työ-

yhteisössä. 

4 = TYÖN KUVA sisälsi vastaukset, jotka liittyivät työn kuvan muutokseen liikunnan mah-

dollistavana tekijänä. 

5 = EI EDISTÄVIÄ TEKIJÖITÄ 

6 = MUU sisälsi kirjavia vastauksia muun muassa arvostuksesta omaa kuntoa kohtaan ja 

mahdollisuudesta käyttää liikuntaseteleitä. 

69 (42,6 %) mainitsi vähintään yhdeksi työpisteellä liikuntaa edistäväksi tekijäksi saatavilla 

olevat liikuntapaikat ja niiden käytettävyyden ja kunnon. Lähes yhtä moni, 61 (37.7 %) mai-

nitsi työyhteisön positiivisen ilmapiirin vähintään yhdeksi liikuntaa edistäväksi tekijäksi. Lii-

kuntaa edistävät tekijät on esitetty tarkemmin taulukossa 27. 
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Taulukko 27 

Työpisteillä liikuntaa edistäneet syyt 

Muuttuja S % vastanneista (n=162) 

Yhteinen liikunta 16 9.9 

Liikuntamahdollisuudet 69 42.6 

Ilmapiiri 61 37.7 

Työn kuva 22 13.6 

Ei edistäviä tekijöitä 16 9.9 

Muu 8 4.9 

Kahdeksannessa ja yhdeksännessä kysymyksessä kysyttiin ”Tukeeko joukko-osasto ja työpis-

te/perusyksikkö fyysisen toimintakyvyn kehittämistä?” Kahdeksanteen kysymykseen neljä ja 

yhdeksänteen kolme oli valinnut useamman vaihtoehdon, joten näitä ei otettu huomioon tulos-

ten analysoinnissa. Täysin samaa mieltä olevien osuus joukko-osastoa koskevassa kysymyk-

sessä oli 19,6 %, kun puolestaan perusyksikköä koskevassa kysymyksessä osuus oli 34 %. 

Osin samaa mieltä olevien määrä oli lähes sama (39,2 % ja 36,5 %), samoin kuin täysin eri 

mieltä olevien (2,5 % ja 1,9 %).  

Taulukko 28 

Joukko-osaston sekä perusyksikön koettu tuki fyysisen kunnon kehittämiselle 

Muuttuja n, J-OS % n, PYKS % 

Täysin samaa mieltä 31 19.6 54 34.0 

Osin samaa mieltä 62 39.2 58 36.5 

Siltä väliltä 42 26.6 33 20.8 

Osin eri mieltä 19 12.0 11 6.9 

Täysin eri mieltä 4 2.5 3 1.9 

Yhteensä 158 100 159 100 

Kysymyssarjan viimeisessä kysymyksessä kysyttiin: ”Miten Puolustusvoimat voisi paremmin 

kannustaa työntekijöitään liikkumaan?” Vastaajat saivat vastata kysymykseen avoimesti, mai-

niten useita vaihtoehtoja. Tutkimuksen määrällisen luonteen vuoksi vastausvaihtoehdot luoki-

teltiin kahdeksaan eri kategoriaan. Kategorioiksi muodostuivat: 

1 = TYÖKUORMAN VÄHENTÄMINEN sisälsi vastaukset, jotka liittyivät työkuorman vä-

hentämisen vaikutuksesta mahdollisuuteen ja jaksamiseen liikkua. 

2 = KANNUSTIN/RANGAISTUS sisälsi vastaukset, jotka liittyivät erilaisten kannustimien 

tai rangaistusten vaikutuksista liikunnan harrastamiseen.  
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3 = OHJATTU LIIKUNTA sisälsi vastaukset, jotka liittyivät ohjatun tai käsketyn liikunnan 

lisäämiseen. 

4 = LIIKUNTAPAIKAT sisälsi vastaukset, jotka liittyivät liikuntapaikkojen kehittämiseen ja 

niiden käytön helpottamiseen. 

5 = ESIMIESTYÖ sisälsi vastaukset, jotka liittyivät työnantajan tai esimiehen suhtautumiseen 

positiivisemmin ja kannustavammin liikunnan harrastamista kohtaan. Positiivinen ja kannus-

tavampi suhtautuminen näkyisi muun muassa asennemuutoksena, suoritusarvioinnissa, viik-

koliikunnan määrän kasvuna, positiivisempana ilmapiirinä. 

6 = KILPAILUTOIMINTA sisälsi vastaukset, jotka liittyivät kilpailutoiminnan kehittämiseen 

ja lisäämiseen. 

7 = MUU sisälsi kirjavia vastauksia muun muassa siitä, että kannustimet ovat jo tarpeeksi 

hyviä sekä korostettiin yksilön omaa vastuuta. 

8 = EI VASTAUSTA/MIELIPIDETTÄ 

Yhteensä 56 (34,6 %) oli maininnut vähintään yhdeksi Puolustusvoimien mahdollisuudeksi 

kannustaa työntekijöitään liikkumaan jonkin kannustimen tai rangaistuksen. Noin joka neljäs 

oli maininnut myös vähintään yhdeksi kannustimeksi työkuorman vähentämisen (25,3 %) tai 

esimiestyön parantamisen (24,7 %). Puolustusvoimien mahdollisuudet kannustaa työntekijöi-

tään liikkumaan on esitetty tarkemmin kuviossa 12. 

 

Kuvio 12. Puolustusvoimien mahdollisuudet liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen 
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8. POHDINTA 

8.1  Mitä tulokset kertovat? 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sotatieteiden maistereiden fyysisen aktiivisuuden ja toi-

mintakyvyn tasoa, niihin vaikuttaneita tekijöitä sekä niiden muutosta viimeisen viiden vuoden 

aikana. Näiden kysymysten avulla selvitettiin vastausta päätutkimusongelmaan ”Mikä on itse 

raportoitu fyysisen aktiivisuuden taso Maavoimissa palvelevilla sotatieteiden maistereilla ja 

mitä yhteyttä sillä on fyysiseen toimintakykyyn?” Lisäksi tutkimuksen avulla haluttiin selvit-

tää, pitääkö oletus upseerien fyysisen toimintakyvyn laskusta ja fyysisen aktiivisuuden vähe-

nemisestä erilaisten elämän mukanaan tuomien muuttujien vuoksi paikkaansa. Lisäksi selvi-

tettiin Puolustusvoimien vaikutusta fyysisen aktiivisuuden ja -toimintakyvyn tukijana ja edis-

täjänä.  

Tulosten perusteella upseerien itseraportoitu fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky ovat laske-

neet vuosien 2015 ja 2020 välisenä aikana. 12 minuutin juoksutestin tulosten osalta muutos on 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ja lihaskuntoindeksin arvon osalta melkein merkitsevä. Tut-

kimustulokset ovat samansuuntaisia kuin Torpon (2009), Tyyskän (2015) ja Vaaran ym. 

(2018) tekemissä tutkimuksissa. On selvää, että heikko fyysinen toimintakyky tai merkittävät 

muutokset toimintakyvyn heikkenemisessä voivat vaikuttaa omalta osaltaan Puolustusvoi-

mien suorituskykyyn ja uskottavuuteen. Puolustusvoimien tehtävä on tuottaa riittävän toimin-

takykyisiä joukkoja ja yksilöitä poikkeusolojen taistelutehtäviin. Fyysisen toimintakyvyn ja 

kunnon merkitys korostuu jo ennen operaatioiden alkua, sillä operaatioissa sotilaiden fyysisen 

kunnon kehittäminen on lähes mahdotonta ja riittävä fyysinen kunto tulee saavuttaa ennen 

operaatioita. Tämä ei koske pelkästään varusmieskoulutusta, vaan myös henkilökuntaa. Hen-

kilökunnan osalta vastuu on kuitenkin pitkälti heillä itsellään. (Kyröläinen & Santtila, 2021, s. 

11–12.) Joukon suorituskyvyn todetaan muodostuvan toimintakykyisistä yksilöistä (Toiskal-

lio, 1998a, s. 25). Tutkimustulosten perusteella voidaan olettaa, että joukon suorituskyky las-

kee yksilöiden heikentyneen fyysisen toimintakyvyn seurauksena. 

Vaikka fyysisen toimintakyvyn havaittiin laskevan, voidaan fyysisen kunnon testien tulosten 

keskiarvoja pitää hyvinä. 12 minuutin juoksutestin keskiarvo oli vuonna 2015 noin 2800 met-

riä ja vuonna 2020 vain noin 60 metriä vähemmän. Sen lisäksi lihaskuntoindeksin arvo oli 

noin 4 sekä 2015 että 2020. Kun fyysistä toimintakykyä verrataan Puolustusvoimien määrit-

tämiin tehtäväkohtaisiin tasoihin 12 minuutin juoksutestin tuloksen keskiarvon perusteella, 

todetaan, että vuonna 2015 81 upseeria olisi yltänyt tasoon 4, jossa testissä tulee juosta vähin-

tään 2800 metriä. Vuonna 2020 samaan tasoon ylsi 74 upseeria. Fyysisen toimintakyvyn ja 
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aktiivisuuden laskusta huolimatta voidaan todeta, että noin puolet upseereista ylsi tasoon 4 

sekä 2015 että 2020. Tämä voidaan nähdä hyvänä asiana, sillä taso 4 määritellään seuraavasti: 

Ulkotyö, raskas kuormitus (taisteluvarustus) yhtäjaksoisesti yli 8 h. Tiedustelukoulutus, val-

miusyksikkötyöskentely (Fyysinen toimintakyky, 2021, liite 1, s. 1). Sen lisäksi voidaan olettaa, 

että pääosa upseereista on vuonna 2015 on toiminut perusyksikön kaltaisessa työympäristös-

sä, jonka fyysisen toimintakyvyn tehtäväkohtainen taso on usein 3 ja määritellään seuraavasti: 

Ulkotyö, jatkuva kuormitus yhtäjaksoisesti yli 4 h. Perusyksiköiden kouluttajatehtävät. Krii-

sinhallinnan operatiiviset tehtävät (Fyysinen toimintakyky, 2021, liite 1, s. 1). Pääosa upsee-

reista on siis hyvässä fyysisessä kunnossa Puolustusvoimien fyysisen kunnon tavoitetasoihin 

ja Puolustusvoimien henkilöstön keskiarvoihin nähden. Vuonna 2020 kaikkien Puolustusvoi-

missa työskentelevien ammattisotilaiden 12 minuutin juoksutestin tuloksen keskiarvo oli 2585 

metriä (Henkilöstötilinpäätös, 2020, 20.)  

Vaikka tutkimustulokset osoittivat, että fyysisen aktiivisuuden taso on pääosalla riittävä, voi-

daan pohtia, ovatko Puolustusvoimien määrittämät fyysisen aktiivisuuden suositukset asian-

mukaiset. Suositukset on todennäköisesti pyritty määrittämään niin, että ne voidaan yleistää 

suurimmalle osalle Puolustusvoimien henkilöstöä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne olisi-

vat riittävät esimerkiksi perusyksikössä työskentelevälle nuorelle kouluttajalle, jonka henkilö-

kohtainen fyysisen kunnon tavoitetaso saattaa edellyttää 2800 metrin tulosta 12 minuutin 

juoksutestissä ja 130 metrin matkaa taakankannossa. Suosituimmat liikuntamuodot olivat rei-

pas ja ripeä kestävyysliikunta sekä kuntosaliharjoittelu, kuten THL:n pitkäaikaisesa seuranta-

tutkimuksessa FinTerveydessä (Mälkiä & Wasenius, 2019, s. 104–105). Lisäksi fyysisellä 

aktiivisuudella todettiin olevan selkeä yhteys fyysiseen toimintakykyyn. Noin puolet ilmoitti, 

että heidän fyysinen aktiivisuus on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana. Lasku havaitaan 

fyysisen kunnon testien tuloksissa, joihin liikunta-aktiivisuus korreloi vähintään melko vah-

vasti. 

Työn määrä ja sen rasittavuus oli mainittu yhdeksi merkittäväksi tekijäksi useaan liikunnan 

harrastamista rajoittavaan kysymykseen. Huolestuttavaa on, että työmäärän koetaan estävän 

liikunnan harrastamista, sillä liikunnan on todettu edistävän työssä jaksamista ja työkykyä 

(mm. Kajan, 2016). Lisäksi koettiin, että mahdollisuutta viikoittaiseen työajalla tapahtuvaan 

liikuntaan ei kyetä käyttämään työmäärän vuoksi. Havainto on samansuuntainen kuin Tyys-

kän (2015) ja Pihlaisen (2010) tekemissä tutkimuksissa. Muutoin liikuntaa rajoittaneet syyt 

ovat tavanomaisia ja ilmenevät muissa aiemmin tehdyissä tutkimuksissa. Keskeisimpiä syitä 

olivat perhe sekä motivaation ja ajan puute (Biddle & Mutrie, 2002, s. 37–39; Vanttaja ym., 

2017; Moreno-Llamas ym., 2020). Hypoteesi siitä, että fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky 

laskee työ- ja ikävuosien karttuessa, osoittautui osin oikeaksi, sillä noin puolet ilmoitti fyysi-
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sen aktiivisuutensa laskeneen viimeisen viiden vuoden aikana. Oletus, että laskuun olisi vai-

kuttanut keskeisesti perhe, puoliso, lapset tai elämänarvojen muuttuminen, ei täysin pitänyt 

paikkaansa, sillä työn määrä ja sen rasittavuus mainittiin tärkeimmäksi tekijäksi. 

Tärkeimmät fyysistä aktiivisuutta edistäneet tekijät ja motiivit liittyivät oman terveyden ja 

hyvinvoinnin ylläpitämiseen. On tärkeää huomata, että upseerit arvostavat omaa terveyttään ja 

sen tuomia positiivisia vaikutuksia elämässään. Osa ilmoitti työn vähintään yhdeksi tärkeim-

mäksi motiiviksi harrastaa liikuntaa. Tämä voidaan nähdä positiivisena asiana, sillä laki Puo-

lustusvoimista käskee ammattisotilaan pitämään henkilökohtaisesti huolta omasta fyysisestä 

toimintakyvystään ja osa kokee tämän myös tärkeäksi (Laki Puolustusvoimista, 2007; Fyysi-

nen toimintakyky, 2021, liite 1, s. 1). 

Puolustusvoimat on onnistunut luomaan hyvät resurssit liikunnan harrastamiseen työpisteillä. 

Moni vastaajista koki liikuntatilojen ja välineiden olevan laadukkaita ja käytti niitä aktiivises-

ti. Puolustusvoimien on tärkeää ylläpitää näiden liikuntatilojen laatua, sillä se on helppo tapa 

kannustaa työntekijöitä liikkumaan. Vaikka liikuntatilat ja -välineet koettiin laadukkaiksi ja 

Puolustusvoimien toimintaa ohjataan kaikille yhteisillä ohjeilla ja normeilla, joukko-osastojen 

väliset toimintakulttuurit saattavat olla hyvin erilaisia. Liikuntakulttuurien syntymiseen ja 

niiden jatkumiseen ovat vaikuttaneet niissä pitkäaikaisesti työskennelleet henkilöt. Tämä voi 

selittää sitä, että osa vastaajista koki joukko-osaston tai perusyksikön tuen liikunnan harras-

tamiselle olevan vähäistä. Olisi tärkeää selvittää eri joukko-osastoissa vallitsevien liikunta-

kulttuurien vaikutusta henkiköiden fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntakäyttäytymiseen.  

8.2  Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen kyselylomake laadittiin mukaillen Vaaran ym., (2015) reserviläistutkimuksessa 

käyttämää kyselylomaketta, mutta siihen lisättiin tutkijan itse laatimia kysymyksiä. Summa-

muuttuja liikunta-aktiivisuus muodostettiin eri skaaloilla olevista muuttujista ja se oli tutkijan 

itse luoma. Sen muodostamisessa eri skaaloilla olevat muuttujat standardisoitiin. Standardi-

soituja muuttujia tarkasteltiin niin, että ne olivat samassa skaalassa, jotta niistä voitiin luoda 

luotettava summamuuttuja. Tarkastelun jälkeen luotettavuutta heikentäneet kysymykset kar-

sittiin pois käytetystä summamuuttujasta niin, että Cronbachin α:n arvo saatiin riittävän suu-

reksi. Tämän perusteella voidaan todeta, että käytetty summamuuttuja oli melko luotettava. 

Lisäksi, kysymyssarjaa ei lähetetty kaikille Maavoimissa palveleville upseereille, jotka olivat 

suorittaneet SM -tutkinnon, mutta tutkimukseen osallistuneiden upseerien työtehtävät ja työ-

pisteet edustivat hyvin valtakunnallisia normeja. 
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Tutkimuksessa käytetty kysymyssarja testattiin ennen kyselyn toteuttamista SM10-kurssin 

opiskelijoilla. Heidän lisäksi kysymyssarjaa arvioivat tutkimuksen ohjaajat, jotka toimivat eri 

liikunta-alan tehtävissä Puolustusvoimissa. Kysymyssarjan todettiin mittaavan pääsääntöisesti 

niitä asioita, joita haluttiin selvittää. Muutaman kysymyksen asettelua olisi kuitenkin pitänyt 

muuttaa, jotta ne olisivat mitanneet haluttua asiaa. Muun muassa kysymys: ”Käytätkö joukko-

osastosi tai työpisteesi liikuntapaikkoja ja koetko niiden olevan riittävän laadukkaat?” ei tuot-

tanut sellaisenaan haluttuja tuloksia. Kysymys sisälsi kaksi kysymystä ja siihen saadut vas-

taukset olivat hyvin kirjavia. Vastausten luokittelu tuotti haasteita, sillä osa oli vastannut esi-

merkiksi vain ”ovat” tai ”eivät ole”. Toinen tyypillinen vastaus oli ”käyttäisin, jos olisi ai-

kaa”. Tästä tehtiin johtopäätös, että henkilö ei ilmeisesti käytä liikuntapaikkoja. Sen lisäksi 

jälkimmäiseen kysymykseen ei oltu vastattu lainkaan. Kysymys olisi pitänyt jakaa kahteen 

vastausvaihtoehdolliseen kysymykseen: 

1. Käytätkö joukko-osastosi tai työpisteesi liikuntapaikkoja? Kyllä / Ei. 

2. Koetko niiden olevan riittävän laadukkaat? Kyllä / En / EOS. 

Arvioidessa tutkimuksen luotettavuutta tulee huomioida etenkin aikaisemmin mainittu vas-

tausprosentti. Kohderyhmästä vain noin puolet vastasi kyselyyn, joten suurempi vastauspro-

sentti olisi voinut muuttaa tuloksia merkittävästi. Kyselyyn vastaamatta jättäneet ovat saatta-

neet olla sellaisia henkilöitä, jotka eivät koe liikuntaa tärkeäksi asiaksi. Sen lisäksi on huomi-

oitava, että todellinen vastausprosentti saattaa olla korkeampi (>50 %), sillä automaattivas-

tauksia sähköpostipalvelu Outlookissa lähetettyyn kyselyyn saatiin 58 kappaletta. Näillä up-

seereilla ei välttämättä ollut todellista mahdollisuutta vastata kyselyyn. Sen lisäksi voidaan 

olettaa, että kaikki, joille kysely lähetettiin eivät palvelleet Maavoimissa johtuen vastaajaryh-

miin kuuluvien henkilöiden kartoittamisen haasteista. On myös huomioitava, että työstä joh-

tuva kiire mainittiin keskeisimmäksi liikuntaa rajoittaneeksi syyksi ja voidaan olettaa, että 

työmäärä on vaikuttanut upseerien työtehtävien priorisointiin ja tästä syystä osa kohderyh-

mään kuuluvista ei ole vastannut kyselyyn. 

Fyysisen kunnon testien tulokset ovat vastaajien itseraportoimia, joten niihin tulee suhtautua 

varauksella. Sen lisäksi myös fyysistä aktiivisuutta mitattiin subjektiivisesti. Luotettavuutta 

olisi parantanut esimerkiksi subjektiivisen arvioinnin tukena käytetty objektiivinen menetel-

mä, kuten liikeanturit tai kalori-, askel- ja sykemittarit (Mälkiä & Wasenius, 2019, s. 38–39). 

Luotettavuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös tutkimuksessa käytetty kysymyssar-

ja, joka sisälsi paljon avoimia kysymyksiä. Vaikka avoimet kysymykset toivat esille sellaisia 

tekijöitä, joita ei ennalta osattu ottaa huomioon, luokittelun myötä informaatiota katosi. Tutki-

ja teki itse päätöksen vastausten luokittelusta ja luokittelu perustui tutkijan omaan harkintaan. 
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Parhaan tuloksen avoimista kysymyksistä olisi saanut laadullisella analyysilla (Heikkilä, 

2010, s. 49–50). Tutkimuksen kysymyssarjan kaikkiin kysymyksin vaadittiin vastaus, pois 

lukien ne kysymykset, jotka liittyivät edellisessä kysymyksessä annettuun vastaukseen. Ai-

neistoa analysoidessa huomattiin, että myös sellaisiin kysymyksiin, joihin toivottiin vain yhtä 

vastausta, oli valittu useampi vaihtoehto. Tällaisia vastauksia ei voitu ottaa analyysissä huo-

mioon, mistä johtuen todellinen vastaajamäärä joihinkin kysymyksiin jäi jopa 6 % pienem-

mäksi, kuin mitä se olisi voinut olla. Kysymyksiin, joihin haluttiin vain yksi vastaus, olisi 

pitänyt lisätä ehto, jolla estetään usean vaihtoehdon valitseminen. 

12 minuutin juoksutestin tuloksen ja lihaskuntoindeksin arvon muutoksen merkitsevyyttä nii-

den henkilöiden osalta, jotka olivat ilmoittaneet merkittävästä muutoksesta, tehtiin parittainen 

t-testi. 12 minuutin juoksutestin muutoksen tilastollinen merkitsevyys hieman laski, mutta 

lihaskuntoindeksin arvon muutoksen tilastollinen merkitsevyys kasvoi. Tämä voi johtua 

otoskoon pienuudesta, joka oli 12 minuutin juoksutestin osalta noin 20 henkilöä ja lihaskun-

toindeksin arvon osalta noin 60 henkilöä. Sen lisäksi muutoksen suuntaa ei otettu huomioon ja 

analysoiduissa tuloksissa oli sekä niitä, joiden tulos oli noussut tai laskenut merkittävästi.  

12 minuutin juoksutestin tulosten ja lihaskuntoindeksin arvojen keskiarvoa vuodelta 2015 ja 

2020 vertailtiin taustamuuttujiin nähden yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Taustamuuttu-

jien ja fyysisen kunnon testien tulosten tai liikunta-aktiivisuuden välillä ei havaittu yhteyttä tai 

tilastollista merkitsevyyttä. Tästä syystä raportointia taustamuuttujien suhteen ei tehty, sillä 

sitä ei koettu mielekkääksi. 12 minuutin juoksutestin tuloksia olisi voitu sen lisäksi tarkastella 

esimerkiksi ikäluokan mukaan niin, että vastaajat olisi jaettu kolmeen ikäluokkaan ja tarkas-

teltu, vaikuttaako ikä näissä tapauksissa fyysiseen toimintakykyyn. Vastaajien iän vaihteluväli 

oli kuitenkin pieni, joten ikäluokittelu ei olisi ollut järkevää, koska alle 30 ja yli 40-vuotiaita 

oli vain muutama pääosan ollessa noin 33-vuotiaita. 

Tutkimuksessa käytettiin perinteisen kirjallisuuden lisäksi runsaasti internet-lähteitä, jotka 

olivat artikkeleita. Artikkelit sisälsivät asianmukaiset metatiedot ja artikkelit olivat usein osa 

laajempaa tieteellisistä julkaisua. On ymmärrettävä, että internet-lähteisiin tulee suhtautua 

kriittisesti, sillä ne saattavat olla kaikkien käyttäjien vapaasti muokattavissa. Sen lisäksi kai-

kissa tapauksissa ei voitu olla varmoja, ovatko artikkelit vertaisarvioituja ja mikä niiden laatu 

on. Tästä syystä vastuu lähteiden laadusta ja luotettavuudesta oli tutkijalla. Sen lisäksi työssä 

käytettiin toissijaisia lähteitä, sillä alkuperäiset lähteet eivät olleet saatavilla. Toissijaisia läh-

teitä käytettiin kuitenkin harvoin ja niistä saatu tieto merkittiin asianmukaisella tavalla hyvää 

tieteellistä käytäntöä noudattaen. 
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8.3  Johtopäätökset 

Tutkimustulokset osoittavat, että upseerit ymmärtävät ja arvostavat terveyden ja hyvinvoinnin 

merkitystä kokonaishyvinvoinnin kannalta ja haluaisivat harrastaa liikuntaa enemmän. Sen 

lisäksi pääosa upseereista on hyvässä kunnossa ja fyysisen aktiivisuuden taso on riittävä. Noin 

puolet upseereista olisi yltänyt vuonna 2015 ja 2020 fyysisen toimintakyvyn tavoitetasoon 4. 

Voidaan olettaa, että vuoden 2020 tehtäväkohtaiset vaatimustasot eivät ole nousseet vuodesta 

2015 johtuen upseerien työtehtävistä ja urakierrosta. Tämä tutkimus ei kuitenkaan selvittänyt 

sitä, mikä upseerien tämänhetkinen fyysisen toimintakyvyn tavoitetaso on, tai miten se on 

viiden vuoden aikana muuttunut. Määritetyn fyysisen toimintakyvyn tason ja mitatun fyysisen 

kunnon välisen yhteyden selvittäminen vaatii jatkotutkimusta. 

Työn määrä ja sen rasittavuus nousivat ehdottomasti keskeisimmiksi liikuntaa rajoittaneiksi 

tekijöiksi niin työ- kuin vapaa-ajalla. Työmäärän on havaittu kasvavan valtakunnallisesti ai-

nakin kaikissa Maavoimien joukko-osastoissa. Voidaan olettaa, että ongelma on samansuun-

tainen myös muissa puolustushaaroissa, sillä kokemukset kentältä puoltavat tätä. Työmäärän 

lisäksi liikuntaa rajoittavat tekijät ovat samansuuntaisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa on 

todettu. Kun tiedetään, että työn määrä kasvaa useilla työntekijöillä ja osalle työn määrä alkaa 

olla liian suuri, voidaan huolestua työntekijöiden hyvinvoinnista. Työntekijöiden vähyys suh-

teutettuna vaadittuihin työtehtäviin ei ole kestävä yhtälö pitkällä aikavälillä. Tämän lisäksi 

työnkuvan muutos passivoi työntekijöitä entistä enemmän, johtuen pääsääntöisesti upseerien 

urakierrosta ja sen mukanaan tuomista työtehtävistä. Yhtälö, jossa työntekijät ovat henkisesti 

uupuneita eivätkä jaksa harrastaa työn vastapainoksi liikuntaa, voi aiheuttaa erilaisia ongel-

mia. Henkisestä uupumuksesta johtuva fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn heikkenemi-

nen voi aiheuttaa lisääntyneitä poissaoloja töistä. Tämä puolestaan aiheuttaa työmäärän ker-

tymisen muille työntekijöille, koska osa työtehtävistä on sellaisia, jotka tulee tehdä. Lisäksi 

poissaoloista aiheutuvat kustannukset terveydenhuollolle ovat merkittävät niin Puolustusvoi-

missa kuin sen ulkopuolella.  

Tutkimustulosten perusteella ei siis pitäisi niinkään olla huolissaan upseerien fyysisestä aktii-

visuudesta tai kunnosta, vaan pikemminkin heidän työssä jaksamisestaan. Asia on monimut-

kainen, sillä fyysisen kunnon kehittämisellä ja liikunnallisella aktiivisuudella on todettu ole-

van suotuisia vaikutuksia työssäjaksamiselle sekä kokonaishyvinvoinnille ja terveydelle. Nyt 

upseerit kokevat, että työmäärän takia ei ole aikaa tai voimia liikkua. Työmäärästä johtuva 

henkinen uupumus on niin suuri, että se rajoittaa liikunnan harrastamista ja näin ollen yksi 

parhaimmista tavoista henkisen uupumuksen ennaltaehkäisemiseksi on tavoittamattomissa. 

Tulevaisuudessa olisi tärkeää selvittää, miten työn määrä ja rasittavuus ovat vaikuttaneet sai-
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rauspoissaoloihin ja tutkia tarkemmin sitä, minkälaisia vaikutuksia työn määrällä on muun 

muassa upseerien kokonaishyvinvointiin, uneen ja palautumiseen. 

Ongelma on tunnistettu Puolustusvoimissa ja on tärkeää, että asiaan puututaan. Muun muassa 

sotilaiden työaikalakia ollaan kehittämässä, sillä nykyisellään se on vanhentunut ja aiheuttaa 

työntekijöille suurta rasitusta. Työntekijöillä ei ole todellista mahdollisuutta palautua esimer-

kiksi pitkistä sotaharjoituksista. Ennaltaehkäisyn on todettu olevan taloudellisesti paras keino 

torjua useita ongelmia ja siihen tulisi keskittää resursseja, sillä fyysisen kunnon kehittäminen 

ja elämäntapojen muuttaminen muuttuu ikävuosien lisääntyessä yhä haastavammaksi.  

Lopuksi on hyvä todeta maailman alkuvuodesta 2020 yllättäneen koronapandemian aiheutta-

mat vaikutukset upseerien liikuntakäyttäytymiseen. Tuloksista huomataan, että sillä on ollut 

osaltaan vaikutusta liikunnan harrastamiseen. Rajoitusten vuoksi liikuntapaikkoja ja -tiloja on 

suljettu tai niiden käyttöä on rajoitettu. Rajoituksilla on ollut suora vaikutus siihen, kuinka 

paljon osa upseereista harrasti liikuntaa. Ne, joiden harrastus on vaatinut liikuntatilan, ovat 

lopettaneet harrastuksensa ja osa on todennut, että kynnys harrastaa liikuntaa, on kasvanut 

liian suureksi. On toivottavaa, että pandemian helpottaessa ja rajoitusten lieventyessä ne hen-

kilöt, jotka ovat lopettaneet liikunnan harrastamisen, palaavat takaisin liikunnan pariin. Ko-

ronapandemian vaikutuksia upseerien liikuntakäyttäytymiseen olisi syytä tutkia ja se voi olla 

hyvä aihe opinnäytetyölle tulevaisuudessa. 
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Arvoisa upseeri, 

 

Kysely liittyy ylil Eetu Tiitisen pro gradu tutkielmaan. Kyseisen opinnäytetyön tarkoitus on 

selvittää maavoimissa palvelevien sotatieteiden maisterien fyysistä aktiivisuutta ja -

toimintakykyä, niiden muutoksia ja yhteyksiä toisiinsa. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja siihen vastaamiseen menee noin XX minuuttia. 

Vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja aineistoa ei esitetä sellaisessa muodossa, että yksittäis-

tä vastaajaa voitaisi tunnistaa. Aineisto jää tutkijan haltuun ja sitä voidaan käyttää jatkossa 

muissa tieteellisissä julkaisuissa. 

Jotta vastaaminen olisi sujuvaa, pyydetään vastaajaa aukaisemaan valmiiksi PVSAP itsepal-

velusta työntekijän fyysinen toimintakyky välilehti.  

Torni → Työkalut → PVSAP itsepalvelu → Työntekijä → Näytä fyysinen toimintakyky 

 

https://tuvepvmoodle.gov.mil.fi/mod/feedback/complete.php?id=257847&courseid 

 

Taustatiedot 

1. Mikä on sukupuolesi? 

2. Mikä on ikäsi? 

3. Mikä on siviilisäätysi? 

4. Minkälainen on asuinpaikkakuntasi? 

Fyysisen aktiivisuuteen ja sen muutokseen liittyvät kysymykset 

5. Millaista liikuntasi pääsoin on? (voit valita useamman vaihtoehdon) Ajattele viimeksi ku-

lunutta vuotta (12kk) 

6. Kuinka usein harrastat urheilua tai liikuntaa vähintään puolen tunnin ajan? 

7. Kuinka monta tuntia viikossa tavallisesti harrastat liikuntaa niin, että hengästyt ja hikoilet? 

8. Kuinka monena päivänä viikossa harrastat hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa vähin-

tään tunnin ajan? 

9. Jos vertaat fyysistä aktiivisuuttasi viiden vuoden takaiseen, miten fyysinen aktiivisuutesi on 

muuttunut? 

10. Mikä tai mitkä tekijät ensisijaisesti rajoittavat tai ovat rajoittaneet liikkumistasi? 

11. Mikä tai mitkä tekijät ensisijaisesti edistävät tai ovat edistäneet liikkumistasi? 

12. Mikä tai mitkä ovat liikuntaharrastuksesi keskeisimmät motiivit? (= miksi harrastan lii-

kuntaa?) 

Fyysiseen toimintakykyyn liittyvät kysymykset 

https://tuvepvmoodle.gov.mil.fi/mod/feedback/complete.php?id=257847&courseid
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13. Katso PVSAP itsepalvelusta vuoden 2015 12 minuutin juoksutestin tulos. Mikä oli tulok-

sesi? 

14. Katso PVSAP itsepalvelusta vuoden 2020 12 minuutin juoksutestin tulos. Mikä oli tulok-

sesi? 

15. Jos tuloksesi on laskenut tai noussut merkittävästi, mikä tai mitkä ovat mielestäsi tär-

keimmät syyt sille? (merkittävä muutos >300m). Jos tuloksessasi ei ole merkittävää muutosta, 

vastaa ”Ei muutosta”. 

16. Katso PVSAP itsepalvelusta vuoden 2015 lihaskuntoindeksisi. Mikä oli tuloksesi? 

17. Katso PVSAP itsepalvelusta vuoden 2020 lihaskuntoindeksisi. Mikä oli tuloksesi? 

18. Jos lihaskuntoindeksisi on laskenut tai noussut merkittävästi, mikä tai mitkä ovat mieles-

täsi tärkeimmät syyt sille? (merkittävä muutos >0,5 yksikköä). Jos tuloksessasi ei ole merkit-

tävää muutosta, vastaa ”Ei muutosta”. 

Puolustusvoimien vaikutus Fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn 

19. Miten tämänhetkinen työsi kuormittavuus vaikuttaa yleiseen fyysiseen aktiivisuuteesi?  

20. Jos vastasit edelliseen kysymykseen vaihtoehdon 2 tai 3, perustele vastauksesi lyhyesti. 

21. Osallistutko joukko-osastosi tai työpisteesi järjestämään viikkoliikuntaan? 

22. Kuinka paljon keskimäärin käytät aikaa viikossa työnantajasi mahdollistamaan liikkumi-

seen? 

23. Käytätkö joukko-osastosi tai työpisteesi liikuntapaikkoja ja koetko niiden olevan riittävän 

laadukkaat? 

24. Mikä tai mitkä tekijät joukko-osastossasi tai työpisteelläsi ensisijaisesti rajoittavat liikku-

mistasi? 

25. Mikä tai mitkä tekijät joukko-osastossasi tai työpisteelläsi ensisijaisesti edistävät liikku-

mistasi? 

26. Tukeeko joukko-osastosi sinua fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä? 

27. Tukeeko työpisteesi (perusyksikkö/vast) sinua fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä? 

28. Miten Puolustusvoimat voisi paremmin kannustaa työntekijöitään liikkumaan? 
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1. Mikä on sukupuolesi? 

1. Mies  

2. Nainen  

3. Muu / En halu kertoa 

 

 2. Mikä on ikäsi? 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

3. Mikä on siviilisäätysi? 

1. Naimisissa  

2. Avoliitossa  

3. Leski  

4. Eronnut  

5. Naimaton  

 

4. Minkälainen on asuinpaikkasi? 

1.Kaupunki, jossa on yli 90 000 asukasta  

2. Kaupunki tai kunta, jossa on 10 000 - 89 999 asukasta  

3. Taajama (alle 10 000 asukkaan kaupungissa tai kunnassa)  

4. Maaseutu 

 

5. Millaista liikuntasi pääosin on? (voit valita useamman vaihtoehdon) Ajattele viimeksi ku-

lunutta vuotta (12kk).  

1. Ei juuri mitään säännöllistä liikuntaa  

2. Verkkaista ja rauhallista kestävyysliikuntaa esim. kävely  

3. Ripeää ja reipasta kestävyysliikuntaa esim. juoksu, pyöräily, uinti, maastohiihto  

4. Lihaskuntoharjoittelua esim. kuntopiiri, kuntosali, voimailu, crossfit  

5. Tasapainoa edellyttävää tai kehittävää liikuntaa esim. tanssi  

6. Joukkuepelejä esim. jääkiekko, jalkapallo, salibandy, koripallo, lentopallo  
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6. Kuinka usein harrastat urheilua tai liikuntaa vähintään puolen tunnin ajan 

1. Useita kertoja päivässä  

2. Noin kerran päivässä  

3. 4-6 kertaa viikossa  

4. 2-3 kertaa viikossa  

5. Kerran viikossa  

6. Harvemmin  

7. En lainkaan  

 

7. Kuinka monta tuntia viikossa tavallisesti harrastat liikuntaa niin, että hengästyt ja hikoilet? 

1. En yhtään  

2. Noin ½ tuntia  

3. Noin tunnin  

4. Noin 2-3 tuntia  

5. Noin 4-6 tuntia  

6. 7 tuntia tai enemmän  

 

8. Kuinka monena päivänä viikossa harrastat hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa vähin-

tään tunnin ajan? 

1. Yhtenä päivänä  

2. Kahtena päivänä  

3. Kolmena päivänä  

4. Neljänä päivänä  

5. Viitenä päivänä  

6. Kuutena päivänä  

7. Seitsemänä päivänä  

 

9. Jos vertaat fyysistä aktiivisuuttasi viiden vuoden takaiseen, miten fyysinen aktiivisuutesi on 

muuttunut? 

1. Lisääntynyt  

2. Vähentynyt  
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3. Pysynyt suunnilleen samana  

 

 

10. Mikä tai mitkä tekijät ensisijaisesti rajoittavat tai ovat rajoittaneet liikkumistasi? 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

11. Mikä tai mitkä tekijät ensisijaisesti edistävät tai ovat edistäneet liikkumistasi? 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

12. Mikä tai mitkä tekijät ovat liikuntaharrastuksesi keskeisimmät motiivit? (= miksi harrastan 

liikuntaa?) 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

13. Katso PVSAP itsepalvelusta vuoden 2015 12 minuutin juoksutestin tulos. Mikä oli tulok-

sesi? 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

14. Katso PVSAP itsepalvelusta vuoden 2020 12 minuutin juoksutestin tulos. Mikä oli tulok-

sesi? 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

15. Jos tuloksesi on laskenut tai noussut merkittävästi, mikä tai mitkä ovat mielestäsi tär-

keimmät syyt sille? (merkittävä muutos >300m). Jos tuloksessasi ei ole merkittävää muutosta, 

vastaa "Ei muutosta". 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

16. Katso PVSAP itsepalvelusta vuoden 2015 lihaskuntoindeksisi, Mikä oli tuloksesi? 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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17. Katso PVSAP itsepalvelusta vuoden 2020 lihaskuntoindeksisi. Mikä oli tuloksesi? 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

18. Jos tuloksesi on laskenut tai noussut merkittävästi, mikä tai mitkä ovat mielestäsi tär-

keimmät syyt sille? (merkittävä muutos >0,5 yksikköä). Jos tuloksessasi ei ole merkittävää 

muutosta, vastaa "Ei muutosta". 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

19. Miten tämänhetkinen työsi kuormittavuus vaikuttaa yleiseen fyysiseen aktiivisuuteesi? 

1. Ei vaikuta oleellisesti  

2. On tehnyt minusta passiivisemman  

3. On tehnyt minusta aktiivisemman  

 

20. Jos vastasit edelliseen kysymykseen vaihtoehdon 2 tai 3, perustele vastauksesi lyhyesti. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

21. Osallistutko joukko-osastosi tai työpisteesi järjestämään viikkoliikuntaan? 

1. Melkein aina  

2. Usein  

3. Joskus  

4. Harvoin  

5. En koskaan  

 

22. Kuinka paljon keskimäärin käytät aikaasi viikossa työantajasi mahdollistamaan liikkumi-

seen? 

1. 0<1 h  

2. 1-2 h  

3. >2 h  

 

23. Käytätkö joukko-osastosi tai työpisteesi liikuntapaikkoja ja koetko niiden olevan riittävän 

laadukkaat? 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

24. Mikä tai mitkä tekijät joukko-osastossasi tai työpisteelläsi ensisijaisesti rajoittavat liikku-

mistasi? 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

25. Mikä tai mitkä tekijät joukko-osastossasi tai työpisteelläsi ensisijaisesti edistävät liikku-

mistasi? 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

26. Tukeeko joukko-osastosi sinua fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä? 

1. Täysin samaa mieltä  

2. Osin samaa mieltä  

3. Siltä väliltä  

4. Osin eri mieltä  

5. Täysin eri mieltä  

 

27. Tukeeko työpisteesi (perusyksikkö/vast) sinua fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä? 

1. Täysin samaa mieltä  

2. Osin samaa mieltä  

3. Siltä väliltä  

4. Osin eri mieltä  

5. Täysin eri mieltä  

 

28. Miten Puolustusvoimat voisi paremmin kannustaa työntekijöitään liikkumaan? 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

(Mukaillen Vaara & Kyröläinen, 2016). 
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Lihaskuntoindeksi ja lihaskuntotestin eri osatestein viitearvoluokat (Palkatun henkilöstön 

kenttäkelpoisuus ja fyysinen työkyky, 2016).  

Lihaskuntoindeksi määräytyy kolmen lihaskuntotestin viitearvopisteiden keskiarvosta. Lihas-

kuntotestien luokitus ja indeksit ovat seuraavat: 

erinomainen (lihaskuntoindeksi ≥ 4,5) 

kiitettävä (lihaskuntoindeksi < 4,5 ≥ 3,5) 

hyvä (lihaskuntoindeksi < 3,5 ≥ 2,5) 

tyydyttävä (lihaskuntoindeksi < 2,5 ≥ 1,5) 

välttävä (lihaskuntoindeksi < 1,5 ≥ 1,0) 

heikko (lihaskuntoindeksi < 1,0) 

Lihaskuntotestin osatestien viitearvopisteiden muodostuminen: 

 

Miehillä: 
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Naisilla: 

 

 



LIITE 2             3 
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Vyötärönympäryksen viitearvot ja selitteet (Fyysinen toimintakyky, 2021, liite 4, s. 9) 

Vyötärön ympärysmitta Selite 

Miehet alle 94 cm 

Naiset alle 80 cm 

Ei terveysriskiä 

Miehet 94–102 cm 

Naiset 80–88 cm 

Lievästi suurentunut terveysriski 

Miehet yli 102 cm 

Naiset yli 88 cm 

Huomattavasti suurentunut terveysriski 

 

Painoindeksin viitearvot ja selitteet (Fyysinen toimintakyky, 2021, liite 4, s. 8; WHO, 2022) 

BMI Selite 

alle 18,5 Alipaino. Paino on normaalia pienempi. Sairastuvuusriski on suurentunut. 

Usein laihuus on kuitenkin seuraus sairaudesta, ei sen syy. 

18,5–24,9 Normaali paino. Laihduttamiseen ei ole mitään terveydellistä syytä. 

25–29,9 Lievä ylipaino. Sairastuvuusriski on hieman suurentunut. Riskiä voidaan pie-

nentää elintapoja muuttamalla ilman selvää laihduttamista, lisäämällä liikuntaa 

ja muuttamalla ruokavaliota vähärasvaisemmaksi. 

30–34,9 Merkittävä ylipaino. Sairastuvuusriski on selvästi suurentunut ja myös kuollei-

suusriski on tavallista suurempi. Laihtuminen (5–15 % kehon painosta) saattaa 

olla hyödyllistä terveydelle. 

35–39,9 Vaikea ylipaino. Riskit ovat edellistä suuremmat. Laihtuminen (10–20 % ke-

hon painosta) on hyödyllistä terveydelle. 

40 tai yli Sairaalloinen lihavuus. Laihtuminen (10–20 % kehon painosta) on erittäin 

hyödyllistä terveydelle. 

 


