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Miksi tarkastelussa koulutus- ja työurat?

1. Onko liikunnalla merkitystä koulutus- ja työurien kehityksessä?

2. Menestyvätkö liikkujat vähemmän liikkujia paremmin työmarkkinoilla?

 Liikunnan pitkäaikaiset seuraukset 

 Koulutus yksi tärkeimmistä investoinneista inhimilliseen pääomaan

 Väestöllinen huoltosuhde

 Tuottava työväestö yksi talouskasvun perusta
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Mitä tiedetään?





Liikunta aikuisuudessa ja työmarkkinatulemat

LIIKUNTA

ANSIOTULOT

TYÖLLISTYMINEN



Nyt, entä 30-vuoden päästä?
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Onko lapsuudessa ja nuoruudessa 
harrastettu liikunta yhteydessä 

koulutus- ja työmarkkinatulemiin 
aikuisuudessa? 



Mihin tulokset perustuvat?

• Väitöstutkimus: Liikunta ja työurat

• Aineistona Lasten Sepelvaltimotaudin riskitekijät 
-tutkimus yhdistettynä Tilastokeskuksen 
rekistereihin

• Tutkimusaineisto vuosilta 1980 – 2012 

• Liikunta-aktiivisuus elämänkaaren eri vaiheissa

• Rekisteripohjaiset koulutus- ja työmarkkinatiedot 
yli 10-vuoden ajalta

https://www.likes.fi/tutkimus/liikunnan-vaikutukset-terveyteen-hyvinvointiin-ja-oppimiseen/tyourat
http://youngfinnsstudy.utu.fi/
http://www.stat.fi/tup/mikroaineistot/kuvaus_henkilo.pdf




Koulutus

Lähde: Opetushallitus; Kasvatus, koulutus ja tutkinnot



Tausta: Liikunta ja koulutus
• Liikunta mitattu 12- ja 15-vuotiaana:

Vapaa-ajan liikunta koulutuntien ulkopuolella
Osallistuminen urheiluseuran harjoituksiin
Osallistuminen kilpailuihin
Muutos liikunnassa 12-vuotiaasta 15-vuotiaaksi

• Koulutustiedot:
Keskiarvo peruskoulun päättyessä (itse-raportoitu)
Koulutusvuodet aikuisuudessa (rekisteripohjainen)

• Analyyseissä on huomioitu perhetausta (vanhempien koulutus, 
perheen tulot ja perheen koko) ja lapsen terveys



Koulumenestys

• Paljon liikkuneilla tytöillä ja pojilla on keskimäärin noin puoli arvosanaa 
korkeampi keskiarvo peruskoulun päättyessä verrattuna vähän 
liikkuneisiin (Kari ym. 2017)
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Liikunta 15-vuotiaana



Koulumenestys

• Liikunta-aktiivisuuden lisääntymisen on positiivisesti yhteydessä 
koulumenestykseen (Kari ym. 2017). 
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Muutos liikunnassa 12-vuotiaasta 15-vuotiaaksi



Koulutustaso

• Koulutusvuosien määrässä ero paljon liikkuvien ja vähän liikkuvien välillä 
on noin vuosi (Kari ym. 2017).
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Liikunta 15-vuotiaana

Vähän  liikkuvat Keskivertoliikkujat Paljon liikkuvat
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Koulutustaso

• Liikunta-aktiivisuuden lisäämisellä lapsuudessa ja nuoruudessa myönteinen
merkitys koulutustasoon aikuisuudessa (Kari ym. 2017).
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Muutos liikunnassa 12-vuotiaasta 15-vuotiaaksi

Liikunta vähenee Ei muutosta Liikunta lisääntyy
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Työurat

Kuva: Eläkeuudistus.fi



Tausta: Liikunta ja ansiotulot

• Liikunta mitattu 9-, 12- ja 15-vuotiaana:
Vapaa-ajan liikunta koulutuntien ulkopuolella

Osallistuminen kilpailuihin

• Keskimääräiset ansiotulot vuosilta 2000‒2010.

• Analyyseissä on huomioitu perhetausta (vanhempien koulutus, 
perheen tulot ja perheen koko) ja lapsen terveys



Ansiotulot

• Lapsuuden liikunta-aktiivisuus on yhteydessä korkeampiin pitkän 
aikavälin ansiotuloihin (+10 − 20%).

• Tulos nähtävissä erityisesti pojilla.

• Kun työllisyyskuukaudet huomioitu, yhteys liikunnan ja ansiotulojen 
välillä merkitsevä myös tytöillä.

 Liikunnallisesti aktiivisemmilla parempi työmarkkinoille 
kiinnittyminen.



Tausta: Liikunta ja työmarkkinoille 
kiinnittyminen

• Liikunta mitattu 9- ja 15-vuotiaana:
Vapaa-ajan liikunta koulutuntien ulkopuolella
Muutos liikunnassa 9-vuotiaasta 15-vuotiaaksi

• Työuratietoja 1997‒2010:
Työllistymisen todennäköisyys
Työttömyyskuukaudet
Työllisyyskuukaudet

• Analyyseissä on huomioitu perhetausta (vanhempien koulutus, perheen 
tulot ja perheen koko) ja lapsen terveys



Muutos liikunnassa 9-vuotiaasta 15-vuotiaaksi



Lapsuuden liikunta ja työmarkkinoille 
kiinnittyminen

• Lapsuuden liikunta on positiivisesti yhteydessä 
työllistymisen todennäköisyyteen ja työllisyyskuukausiin
(Kari ym. 2016; Kari ym. julkaisematon käsikirjoitus).

• Lapsuuden liikunnan ja työttömyyskuukausien välinen 
yhteys on negatiivinen (Kari ym. julkaisematon käsikirjoitus).



Mekanismi

Liikunta
Koulutus- ja 

työura

Terveys

Sosiaaliset 
suhteet

Kognitiiviset ja 
ei-kognitiiviset 

kyvyt

Signalointi



Take home message

• Liikunnalla voi olla kauaskantoisia seurauksia, ei pelkästään terveyteen ja 
terveydenhuollon kustannuksiin, vaan myös koulutus- ja työuriin.

• Yksilön vs. yhteyskunnan näkökulma
 Inhimillinen pääoma

 Hyvinvointi

 Tuottavuus

 Talouskasvu

• Taloustieteellisestä näkökulmasta kyse on siitä, että liikuntaan panostaminen 
näyttäisi olevan investointi, joka näkyy paitsi terveydessä ja terveydenhuollon 
kustannuksissa, myös koulumenestyksessä, koulutusurien pituudessa ja työurilla.
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