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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mistä toiminnoista Oulun normaalikoulun alaluokkalaisten päivä 

koostuu fyysisen kokonaisaktiivisuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa kartoitettiin lasten vapaa-ajan 

toimintoja, ohjattuja ja omatoimisia harrastuksia sekä välimatkaliikuntaa. Koulupäivän ajalta kartoitettiin 

ainoastaan välituntitoimintoja. Tutkimuksessa vertailtiin sukupuolten ja luokka-asteiden välisiä eroja.  

 

Tutkimusaineisto (n=243) kerättiin kaikilta Oulun normaalikoulun 1.−6.luokkalaisilta joulukuussa 2011. 

Tutkimus oli luonteeltaan kvantitatiivinen survey-tutkimus. Se toteutettiin käyttäen strukturoitua 

kyselylomaketta, jonka oppilaat täyttivät kotona yhdessä huoltajan kanssa. Tällä pyrittiin herättämään 

keskustelua kotona ja saamaan todenmukaisempia vastauksia. Tutkimusaineisto käsiteltiin ja analysoitiin 

IBM SPSS Statistics -ohjelman avulla.  

 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään fyysisen aktiivisuuden käsitettä, lapsen fyysistä 

aktiivisuutta ja fyysisen aktiivisuuden tilaa. Tämän jälkeen esitellään fyysisen aktiivisuuden suosituksia sekä 

alan aiemmista tutkimuksista saatuja tuloksia. Lisäksi siinä tarkastellaan alakoululaisen päivän 

kokonaisaktiivisuutta välimatkaliikunnan, kouluajan fyysisen aktiivisuden ja vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden 

kautta. Vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus on jaettu järjestettyyn ja omaehtoiseen liikuntaan.  

 

Tutkimus osoitti, että sukupuolten ja luokka-asteiden välillä oli jossain määrin eroja. Suurimmassa osassa 

vapaa-ajan toimintoja tytöt olivat poikia aktiivisempia. Pojilla päivittäistä ruutuaikaa kertyi enemmän kuin 

tytöillä ja he pelasivat tyttöjä selvästi enemmän tietokone- ja videopelejä. Niin ohjattuihin harrastuksiin 

osallistuminen kuin omatoiminenkin harrastaminen oli yleisempää ylemmillä luokka-asteilla ja 

harrastamattomien lasten osuus väheni iän myötä. Yleisimmin kouluun kuljettiin vuodenajasta riippumatta 

pyörällä ja ohjattuihin harrastuksiin autokyydillä. Yli puolet alakoululaisista leikki liikuntaleikkejä ja jutteli 

kavereiden kanssa kaikilla välitunneilla. 

 

Tutkimustuloksia hyödynnettiin toisessa pro gradu -tutkielmassa, jossa kartoitettiin vähän liikkuvien lasten 

toiveita koulupihan suhteen. Lisäksi tulokset antavat tietoa oppilaiden huoltajille sekä normaalikoulun 

henkilökunnalle alakoululaisten fyysisen kokonaisaktiivisuuden tilasta.  
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1 JOHDANTO 

Fyysinen aktiivisuus sekä lapsilla että aikuisilla on vähentynyt ja näin ollen päivittäinen 

ajankäyttö on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Fyysistä työtä tehdään vä-

hemmän, työtehtävät ovat keventyneet, opiskeluajat pidentyneet ja ruutuaika on merkittä-

västi lisääntynyt. (Lintunen 2007, 26.) Viihdemedian käyttö on kasvanut valtavasti ja mo-

net nuoret viettävät jopa 6−8 tuntia päivässä ruudun ääressä (Heinonen, Kantomaa, Karvi-

nen, Laakso, Lähdesmäki, Mäenpää, Pekkarinen, Stigman, Sääkslahti, Tammelin, & Va-

sankari 2008, 24). Istuvaan elämäntapaan sosiaalistuminen on ongelma yhä useamman 

lapsen ja nuoren kohdalla (Karvinen, Räty & Rautio 2010, 4−6). Lapsista ja nuorista yhä 

useampi liikkuu fyysisen aktiivisuuden suosituksiin nähden liian vähän. Suositusten mu-

kaan kaikkien 7−18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1−2 tuntia päivässä monipuolisesti 

ja ikään sopivalla tavalla. (Heinonen ym. 2008, 6.) Tutkimuksemme ajankohtaisuutta voi-

daankin perustella lasten ajankäytön jatkuvalla muutoksella. 

Syksyllä 2011 alkoi Oulun yliopiston, Oulun normaalikoulun ja Pohjois-Pohjanmaan Lii-

kunta ry:n yhteistyöprojekti, jossa tarkoituksena oli suunnitella Oulun normaalikoululle 

uusi koulupiha. Meidän tehtävämme oli projektin alussa kerätä Oulun normaalikoulun ala-

luokkalaisten kokonaisaktiivisuutta kartoittava aineisto, josta toinen tutkijapari poimi kou-

lupihalla vähän tai ei lainkaan liikkuvat lapset jatkotutkimukseen. Tällä jatkotutkimuksella 

(Alho & Martikainen 2013) selvitettiin koulupihalla liikkumattomien lasten toiveita koulu-

pihaa koskien. Projektissa oli mukana myös arkkitehtiopiskelija, joka suunnitteli jatkotut-

kimustulosten perusteella koulupihan, jonka tarkoitus oli motivoida vähän liikkuvat lapset 

liikkumaan välitunneilla. Tähän mennessä koulupihalle on istutettu uusi nurmialue, mutta 

pihaa ei ole muuten uudistettu, joten tutkimuksen vaikuttavuutta ei tältä osin voida arvioi-

da. 

Tekemämme tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mihin toimintoihin Oulun normaalikoulun 

alakoulun oppilaat käyttävät aikansa. Tutkimus sisälsi oppilaiden vapaa-ajan toimintoja, 

koulu- ja harrastusmatkaliikuntaa, sekä välituntien ajankäyttöä kartoittavia kysymyksiä. 

Lisäksi tutkimuksella pyrittiin selvittämään oppilaiden järjestettyihin vapaa-ajan toimintoi-

hin osallistumista liikuntaharrastusten ja muiden harrastusten osalta, sekä lasten harrastu-

neisuutta järjestetyn liikunnan ulkopuolella ja tehokkaan liikunnan osuutta siitä. Tutkimuk-

sen teoriaosa perustuu keväällä 2012 tekemäämme kandidaatin tutkielmaan. 
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Lapset ja nuoret harrastavat liikuntaa enemmän kuin koskaan aiemmin, mutta samaan ai-

kaan fyysinen kunto on huonontunut. Arjen fyysinen aktiivisuus on vähentynyt huomatta-

vasti, eikä harrastuneisuus riitä tasoittamaan arkiliikunnan vähenemisestä johtuvaa vajetta 

fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärässä. (Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010 2010, 

6.) Lasten fyysisen aktiivisuuden suoria vaikutuksia terveyteen on vaikeampaa havaita 

kuin aikuisilla, sillä lapset ovat yleisesti ottaen melko terveitä ja esimerkiksi pitkäaikaissai-

raudet ovat lasten keskuudessa verrattain harvinaisia. On kuitenkin perusteltua väittää, että 

fyysisellä aktiivisuudella on tulevia sairauksia ehkäisevää vaikutusta varsinkin silloin, kun 

liikunta jatkuu läpi elämän. (Vuori 2010b, 146–147.) 

Monet liikuntakasvatuksen tutkimuksen perehtyvät johonkin tiettyyn fyysisen kokonaisak-

tiivisuuden osaan, mutta harvemmin aihetta on tutkittu kokoavasti. Suomessa lasten fyysis-

tä kokonaisaktiivisuutta on pääosin tutkittu lajiharrastamisen, koululiikunnan ja vapaa-ajan 

harrastamisen näkökulmasta. Näistä esimerkkinä vuosina 2001–2003 toteutettu LAPS 

SUOMEN-tutkimus, vuosina 2007–2008 toteutettu lasten terveysseurantatutkimus (LATE) 

ja vuosina 2009–2010 toteutettu Kansallinen liikuntatutkimus. Vaikka tutkimuksia fyysi-

sestä aktiivisuudesta on lähiaikoina tehty runsaasti, on tutkimuskohde jatkuvassa muutok-

sessa ja sen vuoksi erittäin ajankohtainen. 

Tutkimuksemme rakentuu niin, että tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään 

fyysistä aktiivisuutta fyysisen aktiivisuuden käsitteen, lapsen fyysinen aktiivisuuden ja 

fyysisen aktiivisuuden tilan määrittelyn kautta. Tämän jälkeen käsitellään fyysisen aktiivi-

suuden suositusten toteutumista sekä alakoululaisen kokonaisaktiivisuutta, joka koostuu 

välimatkaliikunnasta, kouluajan fyysisestä aktiivisuudesta ja vapaa-ajan fyysisestä aktiivi-

suudesta. Teoreettisen viitekehyksen jälkeen kuvataan tutkimuksen toteutusta ja luvussa 6 

esitellään tutkimustuloksia. Pohdinnassa esitellään tutkimuksen johtopäätökset ja arvioi-

daan tutkimuksen luotettavuutta, sekä esitellään jatkotutkimusaiheita. 
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2 FYYSINEN AKTIIVISUUS 

Tässä kappaleessa käsittelemme fyysistä aktiivisuutta. Aluksi määrittelemme fyysisen ak-

tiivisuuden käsitteen. Perehdymme lasten fyysisen aktiivisuuden luonteeseen, sekä sen 

merkitykseen lapsen kasvussa ja kehityksessä. Lisäksi tarkastelemme fyysisen aktiivisuu-

den nykytilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

2.1 Fyysisen aktiivisuuden määritelmä 

Fyysinen aktiivisuus tarkoittaa kaikkea lihastyötä, jossa energiankulutus lisääntyy lepo-

tasosta. Liikunta on säännöllistä ja tarkoituksenmukaista fyysistä aktiivisuutta, jolla pyri-

tään esimerkiksi kohottamaan fyysistä kuntoa, parantamaan terveyttä tai nauttimaan lii-

kunnan tuottamasta ilosta ja nautinnosta. (Fogelholm, Paronen & Miettinen 2007, 21; Vuo-

ri 2010a, 18–19.) Liikunta on osa fyysistä aktiivisuutta ja se mielletään yleensä omaehtoi-

seen vapaa-ajan liikkumiseen ja harrastamiseen. Inaktiivisuus, eli liikkumattomuus tarkoit-

taa fyysisen aktiivisuuden vastakohtaa. Fyysinen aktiivisuus on tällöin niin pientä, että se 

ei pysty pitämään yllä elimistön rakenteita tai toimintoja niiden normaalien tehtävien mu-

kaisena. (Vuori 2010a, 19–20.) Fyysisellä kokonaisaktiivisuudella tarkoitamme tässä tut-

kimuksessa kaikkea päivän aikana kertyvää fyysistä aktiivisuutta. 

Nupponen (1997) erottelee fyysisen aktiivisuuden käsitettä sen mukaan, milloin ja miten 

aktiivisuus ilmenee. Kuviossa 1 on esitetty liikunta-aktiivisuuden nelikenttä, joka koostuu 

alakouluikäisillä lapsilla kouluaikana ja kouluajan ulkopuolella tapahtuvasta aktiivisuudes-

ta sekä ilmiaktiivisuudesta ja kiinnostuksesta. 
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 KOULUAIKANA KOULUAJAN ULKO-

PUOLELLA 

ILMIAKTIIVISUUS Koululiikunta-aktiivisuus 
 

-intensiivisyys 
 

- suuntautuminen 

Liikuntaharrastus 
 

-määrä 
 

-intensiivisyys 
 

- suuntautuminen 

KIINNOSTUS Koululiikuntatoiveet 
 

-kokemukset 
 

- asenteet 

Toiveharrastukset 
 

  Liikuntamotiivit 

 

KUVIO 1. Koululaisen liikunta-aktiivisuuden pääulottuvuudet (Nupponen 1997, 20) 

 

WHO:n koululaistutkimuksen mukaan oppilaan päivittäinen liikunta-aktiivisuus koostuu 

kouluajan ulkopuolella tapahtuvasta liikunnasta, eli vapaa-ajan liikunta-aktiivisuudesta ja 

koululiikunnasta, eli kouluajan liikunta-aktiivisuudesta (Vuori, Ojala, Tynjälä, Villberg, 

Välimaa & Kannas 2005, 40). Kouluajan liikunta-aktiivisuudella tarkoitetaan liikuntatun-

neilla tapahtuvan liikunnan lisäksi myös koulun järjestämää muuta liikuntaa (Nupponen 

1997, 21). 

Arkiliikunnalla tarkoitetaan kaikkia fyysisen aktiivisuuden muotoja, jotka tapahtuvat päi-

vittäisten askareiden aikana (Uusitupa 2012, 364). Kaikki suunnitellun vapaa-ajan liikunta-

aktiivisuuden ulkopuolella tapahtuva liikkuminen tai liikehtiminen päivän aikana lasketaan 

arkiliikunnan, tai toisin sanoen perusliikunnan piiriin. Arkiliikunnan merkitys on huomat-

tavasti suurempi energiankulutuksen kannalta, kuin vapaa-ajan liikunnan. Se vaikuttaa 

energian kulutukseen pitkin päivää, kun taas vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus tapahtuu 

yleensä tietyissä lyhyemmissä pätkissä. Energian kulutus arkiliikunnan aikana on suhteelli-

sen vähäistä, mutta toistoja ehtii kertyä paljon. (Mustajoki 2007, 71.) 
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2.2 Lapsen fyysinen aktiivisuus 

Säännöllinen fyysinen aktiivisuus on edellytys lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle, 

sillä se vaikuttaa lapsen fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin ominaisuuksiin (Fogelholm 

2011, 84; Nupponen, Halme, Parkisenniemi, Pehkonen & Tammelin 2010, 12; Pelkonen 

2005, 17). Lasten liikunta voi olla terveyttä lisäävää, edistävää tai suojelevaa sekä joissakin 

tapauksissa sairauksilta ehkäisevää. Liikunta ylläpitää elimistön rakenteita ja toimintoja, 

sekä vahvistaa ja parantaa sen fyysisiä ominaisuuksia. Liikunta vaikuttaa motoristen taito-

jen kehittymiseen, lihasvoimaan, luiden ja jänteiden vahvuuteen sekä kestävyyteen. Ener-

giankulutusta lisäämällä liikunnan myönteiset vaikutukset näkyvät elinten toiminnoissa 

sekä terveydessä. Jos ihminen liikkuu vähän tai ei lainkaan, alkaa aineenvaihdunta huonon-

tua. Mekaanisen kuormituksen ja hermoston aktiivisuuden ollessa vähäistä elinjärjestelmi-

en toiminnot heikkenevät. Osa liikunnan tuomista vaikutuksista ilmenee lapsen elämässä 

välittömästi, mutta monet vaikutukset näkyvät vasta vuosien kuluttua. (Alen & Raunamaa 

2010, 30–31.) 

Energian purkaminen ja motoristen taitojen harjoitteleminen ja oppiminen onnistuu hyvin 

ulkona. Ulkoilu on perusteltua keväisin ja kesäisin myös D-vitamiinin saannin kannalta, 

jota saadaan auringon valosta. Liikunta ja erityisesti ulkona tapahtuva liikunta parantavat 

hengityselimistön toimintakykyä ja nopeuttavat verenkiertoa. (Karling, Ojanen, Sivén, Vi-

hunen & Vilén 2009, 231.) Suomessa moninainen luonto ja vuodenaikojen vaihtelu luo 

hienot mahdollisuudet lasten erilaiseen liikkumiseen ulkona. Vain harvoin on sellainen 

ilma, että ulkoilu on mahdotonta. Pukeutuminen tosin vaikuttaa ulkoilun mielekkyyteen 

huonommissa sääoloissa. (Koistinen, Ruuskanen & Surakka 2004, 70.) 

Lapsuudessa luontainen tarve liikkua on suurimmillaan ja ihminen on fyysisesti aktiivi-

simmillaan (Alen ym. 2010, 30–31). Fyysisesti aktiivinen lapsi todennäköisesti nauttii 

elämästään enemmän ja kasvaa terveemmäksi aikuiseksi kuin inaktiivinen lapsi. Lasten 

liikunta on tärkeää, jotta heidän liikunta- ja sosiaaliset taidot kehittyisivät, ja jotta he oppi-

sivat yhteisiä sosiaalisia pelisääntöjä. Lapsen minäkuva ja liikunnallinen minäkuva sekä 

identiteetti kehittyvät liikunnan avulla. Onnistumisen kokeminen liikunnassa saa aikaan 

mielihyvän tunteen ja parantaa mahdollisesti lapsen itsetuntoa. (Vuori 2010b, 145–146.) 

Epäonnistuminen tai nolatuksi tuleminen liikunnassa puolestaan ovat psyykkisesti niin 

rankkoja kokemuksia, että ne voivat pahimmillaan karkottaa lapsen liikunnan parista ko-

konaan (Alen ym. 2010, 31). 
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Lapsena ja nuorena harrastettu liikunta ennustaa liikkuvaa elämäntapaa myös aikuisena. 

Tähän vaikuttavat erityisesti psyykkiset tekijät, eli liikunnan tuoma ilo ja nautinto, sekä 

sosiaaliset tekijät eli perhe ja ystävät. Motoristen- ja lajitaitojen hallinta, parantunut kunto 

sekä painonhallinta edesauttavat itsessään liikunnan harrastamista ja sen pysyvyyttä. (Fo-

gelholm 2011, 84.) Motoristen taitojen kehittyminen perustuu pääosin hermostolliseen 

oppimiseen. Tämän vuoksi hermoston kehittymisaika eli ensimmäiset kymmenen elinvuot-

ta ovat otollisin aika motoristen taitojen opetteluun. Motoriset taidot kehittyvät parhaiten 

toiminnoissa joissa lapsi käyttää samanaikaisesti useita aistikanavia, esimerkiksi liikkumis-

, käsittely- ja tasapainotaitoja. (Vuori 2010b, 147.) 

Myös motivaatio vaikuttaa lapsen fyysiseen aktiivisuuteen. Motivaatio voidaan määritellä 

monimutkaiseksi dynaamiseksi prosessiksi, jossa yhdistyvät ihmisen persoonallisuus, sekä 

sosiaaliset ja kognitiiviset tekijät (Deci & Ryan 1985, 3−10). Motivaatio näkyy yksittäisis-

sä toiminnoissa ja valinnoissa, mutta tämän lisäksi samankaltaisena toimintana kautta elä-

män, jolloin puhutaan pysyvästä motiivipiirteestä. Suuret muutokset elämässä perustuvat 

usein motiiveihin ja motivaatio myös kehittyy usein näiden muutosten vaikutuksesta. 

(Nurmi & Salmela-Aro 2005, 10–12.) Tehtävän tai toiminnan motivoidessa sisäsyntyisesti, 

on tehtävän suorittaminen itsessään lasta motivoivaa. Ulkosyntyisellä motivaatiolla taas 

tarkoitetaan sitä, että syyt tehtävän suorittamiseen tulevat tehtävän ulkopuolelta, kuten 

esimerkiksi arvosanan, palkinnon, ihailun tai kiitoksen toivossa. Lapsi motivoituu toimin-

taan tai tehtävään, sillä näin hän saavuttaa tavoitellun tuloksen tai koska hän on saanut sii-

hen käskyn ulkoapäin. Näin ollen ulkoinen motivaatio voidaan nähdä välineellisenä. (Au-

nola 2005, 109; Liukkonen, Jaakkola & Kataja 2006, 28.) Aiempien tutkimusten valossa 

voidaan todeta sisäisen motivaation yhteys myönteisiin tunteisiin, käyttäytymismalleihin ja 

ajatuksiin, kun taas ulkoinen motivaatio sekä motivaation puuttuminen ovat kielteisesti 

yhteydessä näihin tekijöihin (Liukkonen ym. 2006, 28). 

Telama (1986) jakaa motivaation tilanne- ja yleismotivaatioon. Yleismotivaation käsitteel-

lä hän tarkoittaa pysyväluonteista tavoitteellisuutta tai jotakin tiettyä toimintaa kohtaan 

osoitettua pysyvää kiinnostusta. Pysyväluonteisella tarkoitetaan sitä, ettei tavoitteellisuus 

vaihtele eri tilanteissa, vaikka voikin hiljalleen muuntua toiminnassa. Tilannemotivaatio 

taas liittyy niihin päätöksiin, joita tehdään yksittäisessä toimintatilanteessa.  Toimintaan 

osallistuminen tai osallistumatta jättäminen sekä toiminnan intensiteetti ovat henkilön ti-

lannemotivaatiosta riippuvaisia. Toimintaan kohdistuva yleinen kiinnostus eli yleismoti-

vaatio, tilanteessa vaikuttavat yllykkeet ja rajoitteet, sekä toimintamahdollisuudet vaikutta-
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vat kaikki tilannemotivaatioon. Telaman (1986, 151) mukaan se, mitä haastavampaa lii-

kuntaan osallistuminen esimerkiksi sääolosuhteiden, liikuntavälineiden saatavuuden ja 

liikuntapaikan etäisyyden vuoksi on, sitä voimakkaampi yleismotivaatio tarvitaan toimin-

taan ryhtymiseen. 

2.3 Fyysisen aktiivisuuden tila 

Fyysinen aktiivisuus sekä lapsilla että aikuisilla on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten 

aikana huomattavasti. Tekijöitä löytyy useita: fyysistä työtä tehdään vähemmän, työtehtä-

vät ovat keventyneet, opiskeluajat ovat pidentyneet ja ruutuaika on merkittävästi lisäänty-

nyt. (Lintunen 2007, 26.) Viihdemedian käyttö on kasvanut valtavasti ja monet nuoret viet-

tävät jopa 6-8 tuntia päivässä ruudun ääressä (Heinonen ym. 2008, 24). 

Lintusen (2007) mukaan ihmiset arvostavat terveyttä ja ovat hyvin tietoisia fyysisen aktii-

visuuden terveellisyydestä. Silti suomalaisista nuorista arviolta joka toinen ja aikuisista 

joka kolmas ei liiku terveytensä kannalta riittävää määrää. Maailman terveysjärjestö 

WHO:n selvityksen mukaan liikkumattomuudesta onkin 2000-luvulla tullut neljänneksi 

yleisin kuolinsyy. (Mäkinen 2011, 54.) Liikkumattomuus aiheuttaa yhteiskunnalle valtavia 

taloudellisia kustannuksia vuosittain. Esimerkiksi vähäisen liikunnan takia on vuosittain 

arvioitu kertyvän 300-400 miljoonan euron kustannukset yhteiskunnalle. Kulut aiheutuvat 

sairauspoissaoloista, työn tuottavuuden heikkenemisestä sekä suorista terveydenhuolto- ja 

sosiaalimenoista. (Fogelholm, Paronen & Miettinen 2007, 4.) Liikkumattomuuden hinta on 

pelkästään diabeteksen osalta Suomessa noin 700 miljoonaa euroa vuodessa (Husu, Paro-

nen, Suni & Vasankari 2011, 9). 

Ihmisten fyysisen aktiivisuuden edistäminen on suuri haaste liikunta-alan ammattilaisille 

(Lintunen 2007, 25). Lapset elävät teknisten laitteiden ja virikkeiden ympäröimänä ja hei-

dän vapaa-ajastaan kilpailee useampi taho kuin koskaan aiemmin. Istuvaan elämäntapaan 

sosiaalistuminen on ongelma yhä useamman lapsen ja nuoren kohdalla. Liian vähän liik-

kuviksi lasketaan kaikki lapset, joiden päivittäinen liikuntamäärä ei yllä täyttämään suosi-

tuksia. Riskiryhmänä voidaan pitää erityisesti lapsia, joille päivittäistä liikunta-aktiivisuutta 

kertyy vain 0-30 minuuttia. Näiden lasten kohdalla terveysriskit kasvavat huomattavasti, 

motoriset taidot eivät pääse liikkumattomuuden takia kehittymään ja liikkumattomuus voi 
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aiheuttaa ongelmia oppimisessa sekä sosio-emotionaalisessa kehityksessä. (Karvinen ym. 

2010, 44−6.) 

Kansallisen liikuntatutkimuksen 2009–2010 (2010) mukaan lähes kaikki lapset ja nuoret 

harrastavat liikuntaa, mutta samaan aikaan fyysinen kunto on heikentynyt. Lapset eivät 

enää leiki ulkona ja lähiympäristössä samalla tavoin kuin ennen, vaan liikunta on siirtynyt 

enemmän lajiharjoittelun suuntaan. Vapaa-ajan liikuntaharrastuneisuus on lisääntynyt 1970 

-luvulta alkaen, mutta se ei riitä korvaamaan fyysisen kokonaisaktiivisuuden vähenemistä, 

koska hyöty- ja arkiliikunta ovat samaan aikaan vähentyneet (Lintunen 2007, 26−27). 

Suurimmalla osalla 7−12 -vuotiailla liikuntaa harrastavilla lapsilla harrastuskertoja kertyy 

viikossa 1−2. Näin ollen liikuntaa harrastavat lapsetkaan eivät välttämättä yllä suositusten 

asettamaan fyysisen aktiivisuuden määrään, mikäli liikunnan harrastaminen ylettyy vain 

järjestettyyn vapaa-ajan liikkumiseen. (Mäenpää 2008, 43.) Lasten ja nuorten passiivinen 

arki nähdään kansanterveydellisenä ongelmana. Kilpaurheilua harrastavilla lapsilla ja nuo-

rilla tämä ongelma näyttää myös kasvaneen. Lisätty omatoiminen tai ohjattu lajiharjoittelu 

ei täytä fyysisen aktiivisuuden vaatimuksia terveyden kannalta, sillä arkiliikunta on vähen-

tynyt merkittävästi. 8−11-vuotiailla arkiliikunnan määrä näyttää olevan vielä kohtuullinen, 

mutta erityisen huono tilanne on 12–18-vuotiaiden keskuudessa. (URL 1, 62.) 

Fyysisen kunnon heikentymistä selittävät erityisesti intensiivisen kestävyysliikunnan vähe-

neminen ja lihavuuden lisääntyminen. Lapset ja nuoret jakaantuvat nykyisin yhä enemmän 

erittäin paljon ja ei lainkaan liikkuviin. Jo suositusten mukaisesti liikkuvat, harrastavat 

liikuntaa entistä enemmän, kun taas passiivisten liikkujien fyysinen aktiivisuus on pienen-

tynyt entisestään. (Vuori 2010b, 158–159; Huotari 2004, 113.) Fogelholmin (2011) mu-

kaan tyttöjen, murrosikäisten, lihavien ja koulussa heikosti menestyvien liikkumisen tuke-

miseen täytyisi kiinnittää erityistä huomiota. Nämä ryhmät liikkuvat vähiten kaikista lap-

sista ja nuorista ja kuuluvat näin ollen riskiryhmään. 

Huonontunut kunto lapsilla ja nuorilla on luonnollisesti huolestuttava ja negatiivinen ilmiö. 

Huonontunut kunto vieraannuttaa jo ennestään vähän liikkuvia liikunnan parista, sillä huo-

nokuntoinen lapsi ja nuori ei välttämättä pysty tai halua osallistua fyysistä aktiivisuutta 

vaativiin harrastuksiin tai muihin toimintoihin. Tämä taas puolestaan edistää jo olemassa 

olevaa lihavuutta ja voi johtaa aineenvaihdunnallisten sairauksien syntyyn. (Vuori 2010b, 

158–159.) 
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Kouluikäisten lihavuus on lisääntynyt viimeisen 30 vuoden aikana arviolta 11–25%, ja sen 

nähdään johtuvan ainakin osittain arkiliikunnan vähenemisestä. (Tammelin 2008, 14). 

Runsasenergiset välipalat, ateriat ja juomat, sekä fyysisesti passiivinen ajankäyttö ovat 

lisääntyneet ja intensiivinen kestävyysliikunta on vähentynyt. Lihavuuden haitoista lapsilla 

ollaan syystäkin huolestuneita, sillä sen negatiiviset vaikutukset ylettyvät fyysisiin, psyyk-

kisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Haitat eivät koske vain nykyhetkeä, vaan ne vaikuttavat 

lapsen terveyteen ja hyvinvointiin myös tulevaisuudessa. Lapsuusiän lihavuus säilyy hyvin 

todennäköisesti aikuisuuteen saakka, vaikka pojilla se ei ole yhtä todennäköistä kuin tytöil-

lä. Lihavilla lapsilla liikkuminen on kömpelömpää ja raskaampaa, mikä saattaa vaikuttaa 

lapsen haluun osallistua liikuntaan. Tästä saattaa syntyä tilanne, jossa lihavuus kasvaa ja 

liikkuminen vähenee entisestään. Lihavuus lapsuus- ja nuoruusiässä lisää riskiä sairastua 

mm. hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksiin samoin kuin tyypin 2 diabetekseen. 

(Vuori 2010b, 153–154.) 

Kautiaisen (2008) mukaan ruutuajan kasvanut määrä voi olla yksi selittäjä kasvaneelle 

ylipainoisuudelle ja tytöillä se näkyy selvemmin kuin pojilla. Toisaalta videopelien osuus 

kokonaisruutuajan määrästä ei näyttäisi olevan niin suuressa yhteydessä ylipainoisuuteen, 

kuin TV:n katselu ja tietokoneen käyttö. Tätä selittää esimerkiksi se, että videopelien pe-

laaminen on aktiivisempaa toimintaa ja napostelulle ei jää samalla tavoin aikaa, kun esi-

merkiksi TV:n katselussa. Toisaalta myös ylipainoisuus voi itsessään lisätä passiivista 

olemista, ja näin ollen lisätä TV:n katselua. 
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Lasten päivittäisen liikunnan pitäisi sisältää reipasta liikuntaa, jolloin pulssi nousee ja hen-

gitys kiihtyy ainakin vähän. Reippaan liikunnan jaksoja tulisi olla päivän aikana useita ja 

niiden tulisi kestää kerrallaan vähintään 10 minuuttia. Jakson aikana lapsen tulisi liikkua 

enemmän kuin olla paikallaan. Paras hyöty terveyden kannalta saavutetaan, kun ainakin 

puolet päivän kokonaisaktiivisuudesta kertyy reippaasta liikunnasta. Päivän aikana kerty-

vän liikunnan tulisi sisältää myös tehokasta liikuntaa, jolloin lapsi hengästyy ja pulssi nou-

see merkittävästi. Verrattuna kevyeen tai reippaaseen liikuntaan, tehokas liikunta saa ai-

kaan suurempia muutoksia ja positiivisia vaikutuksia elimistössä. Tehokas liikunta on 

myös fyysisen kestävyyden ja sydän- ja verenkiertoelimistön kannalta vaikuttavampaa 

kuin kevyt tai reipas liikunta. (Heinonen ym. 2008, 19–20.) 

Fyysisen aktiivisuuden suositukset kouluikäisille ei määritä ylärajaa lapsen liikkumiselle, 

vaikka liikunnan ollessa liian yksipuolista ja rasittavaa, se voi olla lapsen terveydelle hai-

taksi (Heinonen ym. 2008, 18–19; Vuori 2010b, 146). Yksipuolinen lajiharjoittelu saattaa 

myös vaikuttaa negatiivisella tavalla lapsen myöhempään kehittymiseen urheilijana (URL 

1, 62). 

Suositusten mukaan fyysistä aktiivisuutta tulisi kerryttää viikon jokaisena päivänä, koska 

liikuntaa ja sen vaikutuksia ei voi varastoida. Välipäivät liikunnasta eivät ole vaarallisia, 

mutta pidempiä inaktiivisia jaksoja tulee välttää. (Heinonen ym. 2008, 18; Alen ym. 2010, 

30.) Riittävä palautumisaika ja uni ovat tärkeitä lapsen kasvulle, oppimiselle ja terveydelle. 

Lapsi tarvitsee 9−10 tuntia unta joka yö. Liikuntaa ei tulisi harrastaa niin, että se häiritsee 

yöunta. Raskas liikunta lähellä nukkumaanmenoaikaa, saattaa vaikuttaa unen saantiin ja 

unen laatuun negatiivisella tavalla. (Heinonen ym. 2008, 19, 26.) 

Yli kaksi tuntia kestäviä istumisjaksoja ei lapsille suositella. Suositukset rajaavat viihde-

median ääressä käytettävän maksimiajan kahteen tuntiin päivässä. (Heinonen ym. 2008, 

18.) Lasten ja nuorten tulisi välttää pitkiä istumajaksoja koulupäivän aikana ja sen jälkeen. 

Vaikka paikallaan olon aikana tapahtuu paljon hyviä asioita kuten lukemista, opiskelemis-

ta, kirjoittamista, kuuntelemista ja sosiaalista kanssakäymistä, yhtämittainen paikallaan olo 

voi olla terveydelle haitaksi. Ihminen voi toisaalta täyttää fyysisen aktiivisuuden suosituk-

set, vaikka käyttääkin paljon aikaa passiiviseen toimintaan (Pate, Mitchell, Byun, & Dow-

da, 2011, 907, 911; Salmon, Tremblay, Marshall & Hume, 2011, 197).  Perusteluja liikun-

nallisesti passiivisten toimintojen välttämiseen on kuitenkin useita. Paljon viihdemediaa 

käyttävillä lapsilla on huonommat edellytykset ehtiä saavuttamaan suositusten mukaista 
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fyysistä aktiivisuutta. Paljolla istumisella on myös havaittu olevan yhteys lihavuuteen ja 

tuki- sekä liikuntaelinsairauksiin. (Heinonen ym. 2008, 23.) 

Lasten liikunnan tulisi olla hauskaa ja se tulisi toteuttaa lasten omilla ehdoilla. Lapset eivät 

liiku pakottamalla tai rationaalisin perustein. Kouluikäiset eivät ole yleensä kovinkaan 

kiinnostuneita fyysisen aktiivisuuden tuomista kauaskantoisista terveysvaikutuksista.  Kun 

lapsi kokee iloa, nautintoa ja onnistumisen kokemuksia liikunnassa, sen vaikutukset näky-

vät todennäköisesti läpi elämän. Lapsena harrastettu säännöllinen liikunta etenkin urheilu-

seuroissa, ennustaa liikkuvaa elämäntapaa myös aikuisena. (Vuori 2010b, 147, 159.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 248) mukaan koulun liikunnanope-

tuksella pyritään vaikuttamaan positiivisesti lapsen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 

toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Liikunnanopetuksen tulee tarjota taitoja, tietoja ja koke-

muksia, jotka mahdollistavat liikunnallisen elämäntavan omaksumisen ja liikunnan tervey-

dellisen merkityksen ymmärtämisen. Opetuksessa on huomioitava yksilön valmiudet kehit-

tymismahdollisuudet, sillä toiminnallisena oppiaineena liikunnassa edetään leikkien ja tai-

tojen oppimisen kautta omaehtoisen harrastuneisuuden suuntaan. Onnistuneet liikunnan 

oppimiskokemukset vahvistavat lapsen itsetuntemusta ja suvaitsevaisuutta. Tavoitteellinen 

liikunnanopetus korostaa vastuullisuutta, reilun pelin sääntöjä ja yhteisöllisyyden merkitys-

tä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 248–249.) 

Etenkin vuosiluokilla 5−9 liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon sukupuolten erilaiset 

tarpeet ja yksilöllisen kehityksen erot. Monipuolisen opetuksen avulla tuetaan oppilaan 

kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti ja tarjotaan mahdollisuus vapaaehtoiseen liikunnan 

harrastamiseen. Oppilaiden omalla aktiivisuudella on merkittävä rooli opetuksessa. Tavoit-

teena on, että liikunta oppiaineena parantaa sekä oppilaan itsenäisiä työskentelytaitoja että 

yhteistyötaitoja korostamatta keskinäistä kilpailuasetelmaa. Oppilaan tulee myös oppia 

toimimaan asianmukaisesti ja turvallisesti liikuntatilanteissa. (Perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteet 2004, 248–249.) 

Lasten fyysistä aktiivisuutta arvioidaan kouluterveystarkastuksissa kirjaamalla ylös niiden 

päivien lukumäärä viikkoa kohden, jolloin lapsi on liikkunut vähintään yhden tunnin ajan. 

Jos lapsen vanhemmat ovat mukana terveystarkastuksessa, voidaan myös heidän fyysisestä 

aktiivisuudestaan keskustella. Mikäli kartoituksen perusteella on syytä puuttua lapsen lii-
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kuntatottumuksiin, voi lapsi saada liikuntaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa. (Mäkinen, 

Borodulin, Tammelin & Alapappila 2011, 153–156). 

LAPS SUOMEN -tutkimuksessa tutkittiin valtakunnallisesti lasten fyysistä aktiivisuutta 

vuosina 2001–2003. Tutkimuksessa fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan kaikkea, myös 

koulun liikunnan ja seuratoiminnan ulkopuolista aktiivisuutta. Tarkoituksena tutkimukses-

sa oli saada tietoa 3−12-vuotiaiden lasten liikunta-aktiivisuuden määrästä ja laadusta, sillä 

tietoa varsinkin nuorempien suomalaislasten liikunta-aktiivisuudesta on hyvin vähän. Tut-

kimuksen mukaan 7−8-vuotiaat liikkuvat keskimäärin 10 minuuttia vähemmän kuin 9−12-

vuotiaat lapset. Eniten koko ikäryhmästä liikkuivat 10-vuotiaat. Tytöt liikkuivat vähemmän 

kuin pojat. (Nupponen ym. 2010, 5.) 

LAPS SUOMEN -tutkimuksesta käy myös ilmi, että vuodenaikojen vaihtelulla ja lasten 

iällä on merkitystä fyysisen aktiivisuuden määrään. Kesä- ja kevätkuukausina fyysinen 

aktiivisuus oli selvästi korkeampaa kaiken ikäisillä. (Nupponen ym. 2010, 5.) Kansallisessa 

liikuntatutkimuksessa 2009–2010 havaittiin, että vuodenaikojen väliset vaihtelut, sukupuo-

li sekä asuinpaikkakunta vaikuttivat eri lajien suosioon. Liikkumisen määrään asuinpaikal-

la ei kuitenkaan todettu olevan vaikutusta. (Kansallinen liikuntatutkimus 2009−2010, 5−6, 

10−12.) 

Lasten terveysseurannan kehittäminen -hanke (LATE) toteutti vuosina 2007–2008 lasten 

terveysseurantatutkimuksen kymmenessä terveyskeskuksen lastenneuvolassa ja koulu- 

terveydenhuollossa. Tutkimuksessa mukana olivat kouluikäisistä 1.-, 5.- ja 8.- tai 9.-luokan 

oppilaat. LATE -tutkimuksen mukaan 1.-luokan oppilaista 90 % ulkoili, leikki ulkona tai 

harrasti liikuntaa suositusten mukaisesti. Fyysisen aktiivisuuden määrä osoittautui tällä 

ikäryhmällä hieman suuremmaksi viikonloppuisin kuin arkipäivisin. (Mäki 2010, 104.) 

LAPS SUOMEN -tutkimuksessa ilmeni että 7−8-vuotiaat ulkoilivat arkipäivisin keskimää-

rin 2h 47min, joka oli noin 1,5h vähemmän kuin viikonloppuisin. Tytöt ulkoilivat poikia 

vähemmän. Molemmilla sukupuolilla ulkoilun määrä viikonloppuisin kasvoi iän myötä, 

mutta pojilla se väheni arkipäivien osalta. (Nupponen ym. 2010, 83.) 

Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010 selvitti 3−18-vuotiaiden lasten ja nuorten fyysistä 

aktiivisuutta lajiharrastuneisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan 92 % lapsista ja 

nuorista harrastaa liikuntaa. 1990-luvun puolivälistä lähtien liikunnan harrastuneisuus on 

kasvanut merkittävästi, mutta prosenttilukemat ovat pysyneet suunnilleen samoina koko 
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2000-luvun alun. (Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010, 5-6, 10–12.) LATE -

tutkimuksessa liikunnan harrastamista ja sen tehoa kartoitettiin 5.-luokkalaisilta kolmella 

kysymyksellä. Vain 18 % viidesluokkalaisista vastasi harrastaneensa liikuntaa edellisellä 

viikolla vähintään tunnin joka päivä. (Mäki 2010, 104.) 

LATE -tutkimuksessa liikunnan intensiteettiä kysyttäessä 90 % 5.-luokkalaisista pojista ja 

83 % tytöistä kertoi harrastavansa lievästi hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa vähin-

tään puoli tuntia kerrallaan 2−3 kertaa viikossa. Samassa ikäryhmässä noin 10 % pojista ja 

17 % tytöistä harrasti hikoilua aiheuttavaa ja hengästyttävää liikuntaa vähintään puolen 

tunnin ajan kerrallaan kerran viikossa tai harvemmin. (Mäki 2010, 104.) Vuosittain tehdys-

sä kouluterveyskyselyssä kartoitetaan peruskoulujen 8.- ja 9.-luokkalaisten sekä ammat-

tioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden ja lukiolaisten terveyttä. Samat kunnat ovat 

vastausvuorossa aina joka toinen vuosi. Vuonna 2011 kyselyyn vastasi 46 997 peruskoulun 

8.- ja 9.-luokkalaista. Kouluterveyskyselyn 2010/2011 mukaan 8.- ja 9.-luokkalaisista ty-

töistä 36 % ja pojista 33 % harrastaa hengästyttävää liikuntaa korkeintaan yhden tunnin 

viikossa vapaa-ajallaan. Sekä tytöillä että pojilla prosenttilukema on laskenut muutaman 

yksikön vuodesta 2001. (URL 2.) 

Maailman terveysjärjestön, WHO:n, kansainvälisessä tutkimuksessa kartoitettiin 11-, 13- 

ja 15-vuotiaiden nuorten terveystapoja. Fyysistä aktiivisuutta mittaavassa osiossa kysyttiin 

kuinka monena päivänä viikossa vastaaja liikkuu vähintään 60 minuuttia päivässä ainakin 

ajoittain hengästyen tai niin että pulssi kohoaa. Vuosien 2005/2006 kyselyssä 48 % suoma-

laisista 11-vuotiaista pojista ilmoitti liikkuvansa päivittäin mainitun määrän. Vastaava luku 

suomalaistytöillä oli 37 %. 13-vuotiaista pojista 24 % ja tytöistä 15 % vastasi liikkuvansa 

kohtalaisella kuormittavuudella päivittäin, kun 15-vuotiaista enää vain 15 % pojista ja 9 % 

tytöistä liikkui tämän verran. (Currie, Gabhainn, Godeau, Roberts, Smith, Cuurrie, Picket, 

Richter, Morgan, & Barnekow. 2008, 105−108.) 

LATE -tutkimuksen mukaan kouluikäiset nukkuvat keskimäärin 8,1–9,9 tuntia joka yö. 1.-

luokkalaisten yöunitunteja kertyi 8−12. 5.-luokkalaisilla vastaavat luvut olivat 7−11 tuntia. 

Suurin osa, eli 73 % 1.-luokkalaisista nukkui keskimäärin 10 tuntia ja 5.-luokkalaisista 

62 % 9 tuntia yön aikana. (Mäki 2010, 103.) LAPS SUOMEN -tutkimuksessa 9−12-

vuotiailla nukkumisaikaa kertyi keskimäärin 9h 55min (Nupponen ym. 2010, 104). Ajan-

käytön muutokset 2000-luvulla -tutkimuksessa saatiin samansuuntaisia tuloksia, eli 10−14-

vuotiaat lapset nukkuivat keskimäärin 9h 47min yössä. (Pääkkönen & Hanifi 2011, 16.) 
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LATE -tutkimuksen mukaan 1−2 tuntia päivässä ruutuaikaan käytti noin 95 % ensimmäi-

sen luokan tytöistä ja pojista. Viidennen luokan oppilaista yhtä paljon ruutuaikaan käytti 

aikaa 58 % pojista ja 70 % tytöistä. Vanhemmalla ikäryhmällä suositusten mukaisen kah-

den tunnin maksimiajan ylitys oli huomattavasti suurempi. Viikonloppuisin ruutuaikaa 

kertyi enemmän kuin arkipäivisin. (Mäki 2010, 105.) Myös kouluterveyskyselyssä 

2010/2011 kartoitettiin nuorten ruutuajan määrää. Tutkimuksen mukaan peruskoulun 8.- ja 

9.-luokkalaisista tytöistä 21 % ja pojista 26 % viettää ruudun ääressä päivän aikana neljä 

tuntia tai enemmän. Vastaajista 17 % mukaan netissä vietetty aika aiheuttaa ongelmia vuo-

rokausirytmissä. (URL 2.) Ajankäytön muutokset 2000-luvulla -tutkimus osoittaa, että 

10−14-vuotiaiden tietokoneella käytetty aika on kasvanut vuosien 1999–2000 50 minuutis-

ta vuosien 2009–2010 vajaaseen 80 minuuttiin päivässä, mutta television katselu on vähen-

tynyt samalla aikavälillä oin 2,5 tunnista vajaaseen kahteen tuntiin päivässä (Pääkkönen & 

Hanifi 2011, 35, 40–41). 

Syksyllä 2011 UKK-instituutti toteutti yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Kasit 

liikkeelle! – koulumatka ja liikuntakyselyn, jossa selvitettiin koulumatkaliikuntaa, vapaa-

ajan liikuntaa ja ruutuaikaa. Kyselyaineisto kerättiin kaikista Tampereen yläkouluista 

verkkokyselynä ja siihen vastasi 1464 8.-luokkalaista. Vain yli 60 prosenttia niistä oppi-

laista, joilla oli lyhyt eli enintään kolmen kilometrin matka, kulki koulumatkansa kävellen 

tai pyörällä. Tavallisimmat syyt lyhyen matkan liikkumiseen muuten kuin jalan tai pyörällä 

olivat mm. haluttomuus käyttää pyöräilykypärää, sujuvat bussiyhteydet ja huoli pyörään 

kohdistuvasta ilkivallasta. Liikuntaharrastuksiin osallistuminen oli 8.-luokkalaisilla yleistä, 

mutta silti liikunta-aktiivisuuden suositukset täytti pojista vain kolmannes ja tytöistä vajaa 

viidennes. Vapaa-ajan liikuntaa rajoittivat muut harrastukset ja muu tekeminen. Lähiympä-

ristössä liikuttiin eniten puistoissa, kävely- ja pyöräteillä. Vajaalla viidesosalla päivittäinen 

ruutuaika ei ylittänyt suositusten mukaista kahta tuntia. Noin 40 prosentilla vastanneista 

kahden tunnin ruutuaika ylittyi joka päivä. (Paronen, Aittasalo & Jussila 2012, 3−4.) 

Yllämainittujen tutkimusten mukaan kokoavasti voidaan todeta, että pojat liikkuvat kaikis-

sa ikäryhmissä enemmän kuin tytöt. Kevät- ja kesäkuukausina fyysinen aktiivisuus on kor-

keampaa kuin syys- ja talvikuukausina. Suurimmalla osalla alkuopetuksen luokkien oppi-

laista fyysisen aktiivisuuden suositukset toteutuvat ja aktiivisuutta kertyy enemmän viikon-

loppuisin kuin arkipäivisin. Urheiluseuroissa tapahtuvan liikunnan määrä on kasvanut sel-

västi viimeisen 15 vuoden aikana, mutta harrastaminen romahtaa selvästi 12 ikävuoden 

jälkeen. Terveyttä edistävä fyysinen aktiivisuus on selvästi vähäisempää yläasteikäisillä 
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sekä 2. asteen koulutuksessa olevilla. Tutkimuksen mukaan suurin osa lapsista nukkuu 

tarpeeksi suosituksiin nähden. Ruutuaikaa kertyy runsaasti lähes kaikilla alkuopetuksen 

oppilailla, mutta vanhemmilla oppilailla suositusten rajaama määrä ylittyy selvästi enem-

män. 
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4 ALAKOULULAISEN KOKONAISAKTIIVISUUS 

Alakoululaisen fyysinen aktiivisuus voi päivän aikana koostua kuljetuista koulumatkoista, 

koulu- ja välituntiliikunnasta, sekä ohjatusta liikunnasta kerhossa tai urheiluseurassa. Lap-

sen fyysistä aktiivisuutta päivän aikana kartuttaa myös vapaa-ajan liikunta yksin tai kave-

reiden ja perheen kanssa. (Karvinen 2008, 27.) 

Suomessa perhe on vahva liikuntaan sosiaalistumiseen ja liikunta-aktiivisuuden pysymi-

seen vaikuttava tekijä kouluikäisillä. Useassa tutkimuksessa on todettu yhteys vanhemman 

ja lapsen liikuntaharrastuksen välillä. (Laakso, Nupponen & Telama 2007, 58.) Yhteys 

koskee molempien vanhempien vaikutusta ja kohdistuu sekä tyttöihin että poikiin. Isän 

vaikutus on ollut yleensä äidin vaikutusta vahvempi ja korrelaatiot ovat olleet yleensä vah-

vemmat pojilla kuin tytöillä. Vanhemman vaikutus lapsen fyysiseen aktiivisuuteen voi 

perustua muun muassa hyväksyvään asenteeseen, rohkaisuun ja sosiaalisen tuen osoittami-

seen. (Laakso, Nupponen, Koivusilta, Rimpelä & Telama 2006, 8−9.) Perheen yhteiset 

liikuntahetket ovat hyvä keino lasten ja vanhempien vuorovaikutuksen syventämiseen (Fo-

gelholm 2011).  Myös muiden perheenjäsenten liikunta-aktiivisuus voi edistää lapsen lii-

kuntaharrastusta (Laakso ym. 2007, 58). Sisaruksista erityisesti isoveljen merkitys liikun-

taharrastuksen suhteen on todettu merkittäväksi tekijäksi (Takalo 2004, 67). 

Perheen sosiaalisella asemalla on todettu yhteys lasten liikunta-aktiivisuuteen. Sosioeko-

nomisessa asemassa korkeammalla olevien perheiden lapset harrastavat aktiivisemmin 

liikuntaa kuin alemman sosiaalisen aseman perheiden lapset. Tämä voi osaltaan selittyä 

vanhempien liikuntaharrastuneisuuden kautta, sillä ylempien sosiaaliryhmien vanhemmat 

harrastavat keskimäärin enemmän liikuntaa kuin alempien ryhmien vanhemmat. (Laakso 

ym. 2007, 58.) Laakso ym. (2006) erottelee perheen merkityksen liikuntaharrastusta tuke-

vaan kulttuuriseen pääomaan ja harrastamisen mahdollistavaan taloudelliseen pääomaan. 

Organisoidun urheilun maksut ovat lisääntyneet ja urheiluvälineet ovat kallistuneet. Li-

sääntyneet kustannukset monissa urheilulajeissa korostavat kodin ekonomisen aseman 

merkitystä. Mitä enemmän liikunta tapahtuu maksua vaativissa, rakennetuissa paikoissa, 

jonne pääsemiseen tarvitaan kuljettamista, sitä helpommin eriarvoisuus perheiden aseman 

ja asuinpaikan välillä näkyy. (Laakso ym. 2006, 8−11.) 
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Liikunnan sosioekonomisia eroja on selitetty muun muassa lapsuuden elinoloilla, sosiaali-

silla ja kulttuurisilla tekijöillä sekä fyysisillä ja/tai psyykkisillä työoloilla. Ainoastaan pe-

ruskoulun käyneet, työntekijä-asemassa olevat tai pienet tulot omaavat raportoivat harras-

tavansa vähemmän liikuntaa kuin korkeamman koulutuksen saaneet tai ammattiasemassa 

olevat suomalaiset. Liikunnan sosioekonomiset erot ovat pysyneet samankaltaisina jo yli 

kaksikymmentä vuotta. (Mäkinen 2011, 56–57.) 

Perheen lisäksi merkittävä liikuntaan sosiaalistava tekijä on vertaisryhmä eli lapsen kaveri-

piiri. Kavereiden kannustava asenne edistää sekä lapsen osallistumista urheiluharjoituksiin 

että liikuntaharrastusta yleensä. (Laakso ym. 2007, 59.) Perheen vaikutus liikuntasosiali-

saatiossa vähenee etenkin murrosikäisillä kavereiden merkityksen korostuessa. Lapset pei-

laavat omia taitojaan ja tietojaan vertaisiinsa ja nuoret pohtivat millaisina heitä pidetään 

muiden silmissä. Se mitä lapsi ajattelee muiden hänestä arvostavan, on minäkuvan raken-

tumisen kannalta usein tärkeässä asemassa. Varsinkin poikien keskuudessa liikunnallisia 

kykyjä pidetään suuressa arvossa ja liikuntakykyisyydellä on monesti yhteys hyväksynnän 

tai syrjinnän kokemiseen. (Lehmuskallio 2011, 26.) 

Suomessa on yksi maailman tiheimmin rakennetuista liikuntapaikkaverkoista. Arviolta 

180:tä henkilöä kohden on yksi liikuntapaikka. Näiden yli 29 000 liikuntapaikan lisäksi 

asukkaiden käytössä on luonto, kevyen liikenteen kulkuväylät sekä muut liikuntaan sovel-

tuvat ympäristöt. (Haukilahti, Kaivosoja, Kangasvieri, Kiviniemi, Koivisto, Korjus, Laiti-

nen, Mattila, Melkas, Narikka, Olin, Paqvalin, Puronaho, Pyykkönen, Savola, Sulonen, 

Virtala, Virtanen & Weissenberg 2007.) Opetusministeriön julkaisun mukaan asuinpaikka 

vaikuttaa liikuntapaikkojen käyttöön. Pääkaupunkiseudulla pidetään uimahalleja, kunto-, 

voimistelu-, ja palloilusaleja sekä kevyen liikenteen väyliä keskimäärin liikuntapaikoista 

tärkeimpinä. Maaseutumaisissa kunnissa puolestaan maantiet korostuvat pääasiallisina 

liikkumispaikkoina. (Opetusministeriön julkaisuja 2008:45, 15.)  

Asuinpaikan sijainti on fyysisen ympäristön tekijöistä selvimmin yhteydessä nuorten lii-

kunta-aktiivisuuteen. Erot asuinpaikkojen välillä ovat suurimmat urheiluseurojen järjestä-

mässä liikunnassa. Maaseudun haja-asutusalueilla urheiluseuratoimintaan osallistuminen 

on vähäisempää kuin taajamissa. (Laakso ym. 2006.) 
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4.1 Välimatkaliikunta 

Raja liikunnan harrastamisen ja muun liikunnan välillä ei ole selkeä, koska liikunta liittyy 

niin monenlaisilla tavoilla moniin erilaisiin toimintoihin. Toisaalta eroja ei edes tarvitse 

korostaa, vaan tärkeämpää on tarkastella kaikkea liikkumista. Esimerkiksi kulkeminen 

kouluun tai harrastuksiin fyysisesti aktiivisella tavalla voidaan nähdä liikuntaharrastuksena 

tai puhtaasti välineenä riippuen henkilön intresseistä ja tavoitteista. Liikuntaharrastuksena 

välimatkaliikuntaa voidaan pitää silloin, jos henkilö kulkee välimatkansa vain harrastuksen 

vuoksi, vaikka käytössä olisi muitakin vaihtoehtoja. Liikkuminen nähdään puhtaasti väli-

neenä, kun muita vaihtoehtoja ei ole. (Telama, Vuolle & Laakso 1986, 17–18.) Tällöin 

voidaan koululaisten osalta puhua esimerkiksi koulumatkaliikunnasta tai harrastusmatka-

liikunnasta (Takalo 2004, 52). 

Välimatkaliikunta on muuttunut entistä passiivisempaan suuntaan. Koulumatkoja kulkemi-

nen fyysisesti aktiivisella tavalla on vähentynyt. Sosiaalisia suhteita sekä asiointia hoide-

taan median ja teknologian avulla yhä enemmän. Autolla liikutaan lyhyitäkin matkoja, 

vaikka pyörällä tai kävellen liikkuminen olisi mahdollista. (Tammelin 2008, 12.) Vanhem-

pien vaikutus siihen, miten lapsi kulkee koulumatkansa, on merkittävä (Kerr, Rosenberg, 

Sallis, Saelens, Frank & Conway 2006, 792). Liikkumistapaan on havaittu vaikuttavan 

myös matkan pituus, perheen ekonominen asema ja moottoriajoneuvon käyttömahdolli-

suus, tarkoittaen joko perheen omaa kulkuneuvoa tai julkista liikennettä. (Tudor-Locke, 

Ainsworth, Adair & Popkin 2003, 470.) Tampereella tehdyssä Kasit liikkeelle! -

tutkimuksessa myös viitsimättömyys, pyöräilykypärän käyttö ja pyörälle tehtävä ilkivalta 

kouluissa rajoittivat nuoria liikkumasta kouluun fyysisesti aktiivisella tavalla (Paronen ym. 

2012, 13). Lapset kulkevat koulumatkansa joka ikinen koulupäivä, joten se tulisi nähdä 

hyvänä mahdollisuutena kartuttaa päivän kokonaisaktiivisuutta. Fyysisesti aktiivisella ta-

valla liikkuminen kouluun ei vain vähennä inaktiivisuutta, mutta myös opettaa aktiiviseen 

käyttäytymiseen tulevaisuudessa. (Tudor-Locke, Ainsworth & Popkin 2001, 311–312). 

Kuka minua liikuttaa? -tutkimuksessa tutkittiin vuonna 2001 sosiaalisen ympäristön koet-

tua merkitystä 10−12-vuotiaiden lasten liikunta-aktiivisuuteen. Vanhempien antama toi-

minnallinen tuki lapsen liikuntaharrastuksessa kohdistui yleisimmin välimatkaliikuntaan, 

joka ilmeni lasten kuskaamisena harrastuksiin. Lapset mielsivät vanhempien toiminnallisen 

tuen kohdistuvan enemmän organisoituihin liikuntaharrastuksiin kuin omaehtoiseen liik-

kumiseen. Myös vanhempien halukkuus kuljettaa lapsia harjoituksiin näytti olevan suu-
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rempaa fyysisesti aktiivisilla lapsilla. Vähän liikkuvat lapset kokivat kuitenkin vanhempien 

olleen halukkaampia kuljettamaan harrastukseen lasten ollessa nuorempia. (Takalo 2004, 

55.) 

LAPS SUOMEN -tutkimuksen mukaan 7−8-vuotiaista kävellen kouluun elo-syyskuussa 

kulki 61 prosenttia lapsista. Tästä ikäluokasta 15 prosenttia taittoi koulumatkan vanhempi-

en autokyydillä ja tyttöjä kuljetettiin poikia useammin kouluun talvella ja syksyllä. Pyöräi-

ly oli selvästi vuodenaikaan sidonnainen, sillä keväisin ja syksyisin pyörällä kouluun kulki 

noin 30 prosenttia, mutta talvella vain alle viisi prosenttia lapsista. Fyysisesti aktiivisen 

koulumatkan kesto oli 7−8-vuotiailla keskimäärin 23 minuuttia, mutta variaatiot matkan 

kestossa olivat suuria. Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroa matkan kestossa. 9−12-

vuotiaista kävellen koulumatkat keväisin ja syksyisin kulki 19 prosenttia lapsista ja pyöräl-

lä 55 prosenttia. Talvisin koulumatkan jalan kulki lähes puolet lapsista kun pyörää kulku-

välineenä käytti ainoastaan 8 prosenttia. Fyysisesti aktiivisella tavalla kouluun syksyisin ja 

keväisin kulki 77 prosenttia 9−12-vuotiaista ja talvisin 58 prosenttia. (Nupponen ym. 2010, 

129, 156.) 

Tanskassa tutkittiin 9-vuotiaiden koululaisten fyysisen aktiivisuuden määrää koulumatka-

liikunnan osalta. Tutkimus oli osana Eurooppalaisesta nuorten sydäntutkimusta ja siinä 

verrattiin fyysisesti aktiivisten ja passiivisten liikkumistapojen vaikutusta lapsen kokonais-

aktiivisuuteen. Tutkimukseen osallistui 590 lasta, joista lopulta 332 yksilön osuus voitiin 

sisällyttää lopullisiin tuloksiin. 24,1 % lapsista kulki koulumatkansa kävellen, 38,9 % pyö-

rällä, 24,7 % autolla ja 12,3 % bussilla. Useimmilla koulumatkansa kävellen, pyörällä tai 

autolla kulkevilla matka-aika oli maksimissaan 15 minuuttia. Tutkimuksessa selvisi, että 

lapset jotka kävelivät kouluun, olivat selvästi fyysisesti aktiivisempia kuin lapset jotka kul-

kivat koulumatkansa autolla. Ne jotka kulkivat matkansa pyörällä, kerryttivät kokonaisak-

tiivisuutta autolla kulkevia enemmän, mutta ero ei ollut merkittävä. Pojilla fyysisesti aktii-

visella tavalla liikkuminen oli selvästi yhteydessä runsaaseen fyysiseen aktiivisuuteen, 

mutta tytöillä merkittävä yhteys runsaaseen fyysiseen aktiivisuuteen oli vain kouluun käve-

lemisellä. (Cooper, Andersen, Wedderkopp, Page & Froberg 2005, 179.) 

Ymmärrys lasten fyysisen aktiivisuuden terveysvaikutuksista on tärkeää, kun taistellaan jo 

lapsuuteen asti ylettyvää kansainvälistä ylipainoepidemiaa vastaan sekä pyritään vakiinnut-

tamaan aikainen liikkuva elämäntapa. Tähän asti on fyysistä aktiivisuutta koskevissa tut-

kimuksissa keskitytty ensisijaisesti koulun liikuntatunteihin, vapaa-ajan liikuntaan, pelei-
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hin ja leikkeihin. Näissä koulumatkaliikunta on laajalti jätetty huomiotta. Todiste siitä, että 

lasten välimatkaliikunta on vähentynyt, voidaan kerätä kansallisista kuljetustutkimuksista. 

Moottoriajoneuvojen käyttö, mukaan lukien lasten kuljettaminen, on lisääntynyt merkittä-

västi. Todellisuudessa on vain vähän todisteita sille, että koulumatkojen kulkeminen fyysi-

sesti aktiivisella tavalla olisi tärkeä lähde lasten fyysiseen aktiivisuuteen, mutta tämä joh-

tuu paljolti siitä, että koulumatkaliikunta on jätetty vähälle huomiolle muun, aktiivisemman 

liikunnan tarkastelun rinnalla. (Tudor-Locke ym. 2001, 309.) 

4.2 Kouluajan fyysinen aktiivisuus 

Kouluajan liikunta sisältää kaiken liikkumisen, mitä koulupäivän aikana tapahtuu. Tämä 

tarkoittaa liikuntatuntien lisäksi välitunteja, koulun järjestämiä tapahtumia, matkoja ja 

teemapäiviä sekä kerhoja ja iltapäivätoimintaa. (Laakso ym. 2007, 50; Tammelin 2008, 

13.) Suomessa liikuntakasvatus on kirjattu osaksi Perusopetuksen opetussuunnitelmaa. 

Liikunnan opetuksen päätavoitteita ovat lapsen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen, 

sekä lapsen kasvattaminen liikunnalliseen elämäntapaan. (Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet 2004, 248.) 

Vähintään yhdeksän vuoden ajan koulu tavoittaa lähes kaikki kunkin ikäluokan lapsista ja 

nuorista. Perusopetuslain mukaan kaikille oppilaille opetetaan liikuntaa yhteisenä oppiai-

neena peruskouluaikana keskimäärin kaksi liikuntatuntia (2 x 45min) viikossa. (Haukilahti 

ym. 2007, 22.) Liikuntatunnit eivät yksin riitä koululaisen päivittäisen liikunnan määräksi. 

Liikunnan opetuksella pyritäänkin tarjoamaan oppilaille sellaisia tietoja, taitoja ja koke-

muksia, joiden avulla oppilas voi omaksua liikunnan osaksi elämäntapaansa. Parhaimmil-

laan koululiikunnalla on myönteiset vaikutukset lapsen fyysiseen, sosiaaliseen, sekä 

psyykkiseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn. (Tammelin 2008, 13.) Lapset ja nuoret viet-

tävät huomattavan osan kaikesta ajastaan koulussa, joten koululiikunta voi ehkäistä passii-

vista elämäntapaa, jos sille luodaan oikeanlaiset puitteet. (Heikinaro-Johansson, McKenzie 

& Johansson 2009, 5). 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna Suomen liikunnanopetuksen päätavoitteet 

ovat vielä hyvin yksilökeskeisiä, vaikka ne tarvitsisivat enneminkin painotusta terveyttä 

edistävään liikuntaan. Mikäli liikunnan opetuksen halutaan edistävän kansanterveyttä, tulee 

kunnon kohottamisesta siirtyä liikkumisen edistämiseen. Liikuntatunneilla tulisi mittaami-
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sen ja kunnon testaamisen sijasta keskittyä itse liikkumiseen. (Heikinaro-Johansson ym. 

2009, 6−7.) Erityisesti vähän vapaa-ajallaan liikkuville lapsille koulun liikunnalla on eri-

tyinen merkitys (Heikinaro-Johansson & Telama 2005, 253). Joillekin lapsille koulun lii-

kuntatunnit ovat lähes ainoita paikkoja kerryttää fyysistä aktiivisuutta. Oppilaiden oman 

arvion mukaan koululiikunnan intensiteetti on varsin alhainen, joten siihen täytyisi kiinnit-

tää erityistä huomiota liikunnan opetuksen suunnittelussa. (Laakso, Nupponen, Saarni, 

Pere & Rimpelä 2005, 5−8.) 

Liikunnan opetus voidaan järjestää joko niin, että tytöt ja pojat ovat yhdessä ryhmässä tai 

erikseen. Yleensä 3.-luokasta ylöspäin jako liikunnan opetusryhmiin tapahtuu sukupuolen 

mukaan. 1.−2.-luokilla sekä alle 50 oppilaan kouluissa poikien ja tyttöjen yhteisopetus on 

yleistä. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa liikunnan opetuksen tavoitteet ovat pojille ja 

tytöille samat. Erillisryhmiä kuitenkin suositaan muun muassa sukupuolten välisten ta-

soerojen vuoksi. (Heikinaro-Johansson & Telama 2005, 264.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet rajaavat opetusta, mutta käytännössä koulul-

la ja opettajalla on suuri valta siitä, mitä liikunnan tunneilla opetetaan. Tämän takia opetet-

tavat sisällöt vaihtelevat eri koulujen välillä. Opettajien on kuitenkin valittava sisällöt sillä 

perusteella, millä ne tukevat mahdollisimman hyvin oppilaan motoristen perustaitojen ke-

hittymistä ja niin, että oppilaat saavat kokemusta eri sisä- ja ulkolajeista laajasti. Yleisim-

mät urheilulajit alakoulun liikuntatunneilla ovat luistelu, pesäpallo, pelit ja leikit, jalkapal-

lo, yleisurheilu, sähly, koripallo, voimistelu, lentopallo sekä telinevoimistelu. (Heikinaro-

Johansson & Telama 2005, 260–261.) 

Fyysisen aktiivisuuden suosituksen kouluikäisille (2008) painottaa, että koulupäivän rytmi 

on merkittävä tekijä oppilaiden jaksamisen kannalta. Oppitunnit tulisi sijoittaa niin, että 

koulupäivää ja -viikkoa tauottavat erilaisen fyysisesti aktiiviset tuokiot. Yli kaksi tuntia 

kestäviä oppitunteja tulisi välttää. Pidempien oppituntien tai kaksoistuntien jälkeen tulisi 

olla pidempiä, 15–30 minuuttia kestäviä välitunteja. Liikkumista mahdollistavia pidempiä 

välitunteja tulisi alakouluikäisillä olla lukujärjestyksessään päivittäin. (Karvinen 2008, 36.) 

Koululiikuntatuntien lisäksi juuri välitunnit ovat valtava resurssi fyysisen aktiivisuuden 

kartoittamiseen, sillä peruskoulun aikana lapsi viettää 2000 tuntia välitunnilla. Liikunta-

tunneilla käytettyä aikaa peruskoulun aikana kertyy 600 tuntia. (Liinamaa 2004.) Välitunti-

liikunta tulisi nähdä fyysisen aktiivisuuden täydentäjänä, mutta sitä ei tulisi pitää koulun 
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liikuntatuntien korvikkeena. Välitunnit ja liikuntatunnit voivat osaltaan edistää lapsen fyy-

sistä aktiivisuutta ja tervettä elämäntapaa. Välituntiliikunta, ja eritoten omaehtoinen leik-

kiminen ja pelaaminen, tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden luovuuden käyttämiseen, 

sekä tukea sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen lapsen kasvussa. (Ramstetter, Mur-

ray & Garner 2010, 524.) 

Yksi tärkeimmistä liikuntapaikoista lapsilla on koulun piha-alue. Lapset liikkuvat eniten 

kotipihoilla ja kaduilla sekä koulun piha-alueilla. Kouluaikana pihat toimivat liikunnan 

opetusympäristöinä ja välituntipaikkoina. Koulupihat on myös todettu olevan hyviä lähilii-

kuntapaikkoja lähialueen asukkaille niiden runsaan käytön ja helpon saavutettavuuden 

vuoksi. (Fogelholm ym. 2007, 79.) 

Koulupihojen kunnostaminen on keskeisessä asemassa koululaisten liikunnan edistämises-

sä. Suomessa on reilut 3000 alakoulun koulupihaa, joista joka kolmas on arvioitu olevan 

huonossa kunnossa ja vaativan välittömästi korjausta. Koulupihoihin kaivataan leikkivä-

lineistöä ja noin puolessa kouluista liikuntapaikkojen vähäisyys on ongelma. Huolestutta-

vaa on, että lähes yksi kolmesta koulupihasta on vailla luontoaluetta, vaikka ne ovat yleen-

sä etenkin pienempien oppilaiden suosimia liikuntaympäristöjä. Koulupihojen liikunta- ja 

leikkipaikat on yleensä rakennettu hyvin perinteiseen ja stereotyyppiseen malliin. Pihassa 

on yleensä vain suurehko hiekkakenttä, pallopeliseinä, koripallokori, muutamia keinuja ja 

jonkinlainen kiipeilyteline. Lasten kiinnostuksen kohteet ja liikuntalajien trendit eivät näy 

pihan suunnittelussa, vaikka liikkumisen edistämisen näkökulmasta juuri houkuttelevim-

mille ja monipuolisemmille koulupihoille olisi tarvetta. (Norra, Ruokonen & Karvinen 

2004, 32.) 

Kouluajan liikunta-aktiivisuus kertyy lapsilla pääsääntöisesti liikuntatunneilla ja välitun-

neilla. Liikuntatuntien ja välituntien erona on kuitenkin se, että välituntien aikana liikku-

minen on oppilaan oma valinta. (Vuori ym. 2005, 40.) LAPS SUOMEN -tutkimuksen mu-

kaan yleisimmät välitunnin viettotavat olivat kavereiden kanssa oleskelu, juttelu, kävely ja 

liikuntaleikkien leikkiminen. Noin puolet 9−12-vuotiaista pojista osallistui liikunnallisiin 

leikkeihin tai pallopeleihin useimmilla välitunneilla. 9−11-vuotiaista tytöistä yli puolet ja 

12-vuotiaista tytöistä joka kolmas leikki liikuntaleikkejä. Käveleminen oli yleisempää väli-

tunneilla tyttöjen kuin poikien ryhmissä ja selvästi yleisempää käveleminen oli 11–12-

vuotiaiden poikien ryhmissä verrattuna nuorempiin poikiin. (Nupponen ym. 2010, 134.) 
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on monipuolisen ja virkistävän toiminnan tarjoa-

minen lapselle. Sen suunnittelussa tulee huomioida lapsen yksilöllinen ja yhteisöllinen 

kehitys sekä lapsen omat toiveet ja tarpeet. Toiminnan tulee olla luonteeltaan monipuolista 

ja sen tulee tukea lapsen terveyttä ja hyvinvointia. Lapselle tulee kerhotoiminnan puitteissa 

tarjota mahdollisuus vireystilaa parantavaan liikkumiseen ja ulkoiluun, sekä mahdollisuus 

itse valittuun toimintaan ja rentoutumiseen. Yksi kerhotoiminnan tavoitteista on löytää 

lapselle persoonallisuuden kehitystä tukevia harrastuksia. Osallistumisen tuottama riemu ja 

onnistumisen kokemukset ovat lapsen itsetunnon kehityksen kannalta tärkeitä. Kun lasta 

rohkaistaan ja kehutaan, oppii hän luottamaan omiin taitoihinsa. (Koululaisten aamu- ja 

iltapäivätoiminnan perusteet 2004, 4−6.) 

Lääninhallitukset jakoivat lukuvuodelle 2008–2009 liikunnallisen iltapäivätoiminnan ke-

hittämistukea 102 eri hankkeelle yhteensä 669 000 euroa. Tuki keskittyi 3.−9.-

luokkalaisten iltapäiväkerhotoimintaan ja sen tavoitteena oli lisätä lasten ja nuorten harras-

tusmahdollisuuksia. Yläkoululaisten osallistujamäärät kerhoissa olivat huomattavasti pie-

nemmät kuin 3.−6-luokkalaisten. Pojat osallistuivat ikäryhmästä riippumatta tyttöjä aktiivi-

semmin liikunnalliseen iltapäivätoimintaan. Suurin osa hankkeista tavoitti toiminnallaan 

fyysisesti inaktiivisia lapsia ja nuoria. Vähemmän liikkuvia oli aktivoitu mukaan toimin-

taan alentamalla liikunnan harrastamisen aloittamisen kynnystä. Vähän liikkuville suunna-

tuissa ryhmissä toiminta suunniteltiin lapsilähtöisesti ja harrastuspaikat sijaitsivat koulujen 

lähistöllä lapsille tutussa ympäristössä. Joissakin tapauksissa osallistumiseen positiivisesti 

vaikutti liikuntakerhojen maksuttomuus ja lapselle jo ennestään tuttu ohjaaja. Lapsia hou-

kuteltiin liikunnan pariin myös lajivalinnat huomioiden. Useissa liikuntakerhoissa kokeil-

tiin monia eri lajeja, perusasioita harjoiteltiin sääntöjä soveltaen ja osassa hankkeista kil-

pailullisuudesta luovuttiin kokonaan. Liikuntalajeista inaktiivisia innostaviksi koettiin esi-

merkiksi palloilulajit, golf, keilailu ja uinti. Vähän liikkuvia toimintaan aktivoiviksi koet-

tiin myös erilaiset retket, tapahtumat ja leikit. Haasteellisena koettiin tehtävään pätevien 

ohjaajien löytäminen ja soveltuvien tilojen saaminen. Puute vapaista liikuntatiloista lienee-

kin jonkinasteinen maanlaajuinen ongelma. Liikuntakerhojen kilpaillessa samoista salivuo-

roista urheiluseurojen kanssa syntyy luonnollisesti tilaongelmia. (Hakamäki, Pälvimäki, 

Laakso & Laine 2009, 5−13; 17–18) 
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4.3 Vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus 

Vapaa-ajan fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan kouluajan ulkopuolista, lapsen kokonais-

aktiivisuutta kerryttävää fyysistä aktiivisuutta. Vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus voidaan 

jakaa järjestettyyn liikuntaan sekä omaehtoiseen liikuntaan. Lapsen vapaa-ajan fyysiseen 

aktiivisuuteen vaikuttaa niin lapsen fyysinen kuin sosiaalinenkin ympäristö. 

4.3.1 Järjestetty liikunta 

Järjestettyyn liikuntaan osallistumisella tarkoitetaan liikunnan harrastamista urheiluseu-

roissa tai muissa yhteisöissä, jotka tarjoavat mahdollisuuden liikunnan harrastamiseen. 

Järjestetty liikunta kattaa myös muunlaisen osallistumisen yhteisöjen organisoimaan lii-

kuntatoimintaan. (Vuolle 1986, 137.) Järjestetty liikunta voidaan määritellä myös liikun-

naksi, jossa ohjaajan tehtävä on huolehtia lasten liikuttamisesta (Takalo 2004, 24). 

Kansallisen liikuntatutkimuksen 2009–2010 mukaan 92 prosenttia 3−18-vuotiaista harras-

taa liikuntaa. Suositumpia liikuntalajeja ovat jalkapallo, pyöräily, uinti, juokseminen, sali-

bandy ja hiihto. Perusliikuntamuotoja harrastetaan paljon seuratoiminnan ulkopuolella. 

Tyttöjen ja poikien välillä ei ole eroa liikunnan harrastamisessa yleensä, mutta sukupuolten 

harrastamat lajit poikkeavat huomattavasti toisistaan. Tytöt harrastavat voimistelua, ratsas-

tusta, taitoluistelua ja tanssia moninkertaisesti enemmän poikiin verrattuna. Poikavaltaisia 

lajeja ovat muun muassa jalkapallo, jääkiekko ja salibandy. Monissa lajeissa löytyy kui-

tenkin suunnilleen yhtä paljon tyttö- ja poikaharrastajia. Tällaisia lajeja ovat muun muassa 

hiihto, kuntosaliharjoittelu ja yleisurheilu. (Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010, 6−8.) 

LAPS SUOMEN -tutkimuksen (2010) mukaan uinnin, pesä- ja koripallon, tenniksen, 

suunnistuksen ja laskettelun harrastaminen urheiluseurassa oli yhtä yleistä pojilla kuin ty-

töillä. Suurimmat lajikohtaiset erot sukupuolten välillä olivat jääkiekon, jalkapallon ratsas-

tuksen ja tanssin urheiluseuraharrastuksissa. Iän myötä liikuntakerhoon osallistuminen 

väheni ja seuratoimintaan osallistuminen lisääntyi ikävuosina 9−12. Joka toisella 9−12-

vuotiaista oli yksi liikuntaharrastus ja lähes kolmasosalla kaksi tai useampia liikuntaharras-

tuksia. Harrastuksissa käyvien lasten määrä ja harrastuskerrat lisääntyivät iän myötä. 

(Nupponen ym. 2010.) 
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Taulukosta 1 nähdään, että Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan 3−18-vuotiaista lii-

kuntaa harrastavista lapsista ja nuorista noin neljäsosa harrastaa yhtä liikuntalajia. Tämä 

tulos ei juuri ole muuttunut vuosituhannen vaihteesta, mutta muutosta vuoteen 1997–1998, 

jolloin yhtä liikuntalajia harrasti 33 %, on tapahtunut. 69 % urheilevista lapsista ja nuorista 

harrastaa vähintään kahta lajia, kun vastaava luku vuonna 1995 oli 55 %. (Kansallinen lii-

kuntatutkimus 2009–2010, 12.) 

TAULUKKO 1. Harrastettujen lajien määrä niiden keskuudessa, jotka harrastavat liikuntaa 

(Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010, 12) 

 1995 
 

% 

1997–98 
 

% 

2001–02 
 

% 

2005–06 
 

% 

2009–10 
 

% 

Yksi lajia  

 

Kaksia lajia 

 

Kolme lajia 

 

Neljä lajia 

 

Ei yhtään lajia 

44 

 

27 

 

14 

 

9 

 

5 

33 

 

30 

 

20 

 

15 

 

2 

25 

 

28 

 

22 

 

22 

 

3 

25 

 

27 

 

21 

 

21 

 

5 

24 

 

28 

 

20 

 

21 

 

7 

 

Taulukko 1 osoittaa, että lapsista ja nuorista huomattavasti suurempi osa harrastaa liikuntaa 

kuin reilu viisitoista vuotta sitten. Vuonna 1995 kaikista lapsista ja nuorista liikuntaa har-

rasti 76 %. Liikunnan harrastaminen on selvästi yleistynyt samalla kun lasten fyysinen 

kunto on arvioitu aiempaa huonommaksi. Tätä ristiriitaa selittää päivittäisen fyysisen aktii-

visuuden vähentyminen, jota urheilulajien harrastamisen yleistyminen ei kykene paikkaa-

maan. Liikkumisen luonne on muuttunut jokapäiväisestä leikkimisestä säännöllisesti tois-

tuvaksi lajiharjoitteluksi. (Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010, 6). 

Liikunta on tärkeä sosiaalisia kokemuksia ja elämyksiä mahdollistava ympäristö. Liikun-

taan sosiaalistuminen eli sisäisen liikuntamotivaation synty ja liikuntaharrastuksen omak-

suminen ovat edellytyksiä liikunnan sosiaalisille vaikutuksille. Telaman ja Polven (2005) 

mukaan liikunnan toivotaan sosiaalistavan yksilöä muun muassa toiset huomioon ottamal-



27 

 

la, toisten kanssa yhteistyössä toimimalla ja kunnioittamalla ja noudattamalla sovittuja 

sääntöjä. Lapsen lähiympäristöön kuuluvat perhe, ystäväpiiri ja koulu, jossa lapsi oppii 

yhteiskunnalliset normit, arvot ja käyttäytymismallit. Lapsuus ja nuoruus ovat tärkeimmät 

sosiaalistumisen kaudet, mutta sosiaalistuminen jatkuu jossain muodossa myös aikuisiässä. 

(Telama & Polvi 2010, 628–629.) 

Halu sosiaaliseen vuorovaikutukseen on merkittävä ihmisiä liikuttava tekijä ja monet lii-

kuntalajit keräävät ihmiset yhteen lajin luonteen takia (Telama & Polvi 2010, 628–629). 

Yhdessä leikkiminen ja erilaiset joukkuepelit mahdollistavat yksilöiden välisen vuorovai-

kutuksen ja opettavat toisten huomioon ottamisen taitoja. Yhdessä liikkuminen ja ystä-

vyyssuhteet ovat lapselle arvokasta sosiaalista pääomaa.  (Fogelholm 2011.) Täytyy kui-

tenkin muistaa, että osalle liikunta on mielekästä ja rentouttavaa nimenomaan yksin harras-

tettuna. 

Peräti puolet 12-vuotiaista ei yllä kansainvälisiin liikuntasuosituksiin ja joka viides liikkuu 

tuskin ollenkaan, vaikka liikunnan harrastaminen on tässä iässä suurimmillaan. Siitä huo-

limatta että urheiluseuroissa tehdään hyvää työtä, on haastavaa saada inaktiivinen lapsi 

mukaan urheiluseuratoimintaan. Fyysisesti passiiviselle lapselle voi usein helpommin lä-

hestyttäviä liikuntaharrastuksia tarjota koulu sekä muut kuin liikuntajärjestöt. (Fogelholm 

ym. 2007, 32). 

4.3.2 Omaehtoinen liikunta 

Omaehtoisella liikkumisella tarkoitetaan liikuntaa, joka tapahtuu koulun ja urheiluseuran 

ulkopuolella joko yksin, kavereiden tai perheen kanssa. Lapsen fyysinen aktiivisuus ei aina 

siis koostu järjestetystä liikunnasta vaan usein se on esimerkiksi fyysistä aktiivisuutta ker-

ryttävää leikkiä omaehtoisesti. (Takalo 2004, 24.) Lähes kaikki suomalaiset harrastavat 

liikuntaa urheiluseuratoiminnan ulkopuolella ja runsas omaehtoinen liikuntaharrastunei-

suus onkin ominaista suomalaiselle liikuntakulttuurille. Lapsuuden omaehtoiseen liikkumi-

seen sisältyvät fyysisesti aktiiviset leikit ja pelit vaihtuvat nuoruudessa omaehtoiseen ul-

koiluun ja kuntoliikuntaharrastuksiin. (Laakso ym. 2007, 51). 

LAPS SUOMEN -tutkimuksen mukaan 9−12-vuotiaista liikkui 72 prosenttia omatoimisesti 

vähintään kerran viikossa. Nuoremmat lapset harrastivat vähemmän omatoimista liikuntaa 
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kuin vanhemmat lapset. Ikäryhmästä riippumatta pojat harrastivat päivittäin enemmän lii-

kuntaa kuin tytöt ja poikien liikuntakertojen kesto oli keskimäärin tyttöjen liikuntakertojen 

kestoa pidempi. Viikoittain yli puolet lapsista pyöräili, luisteli, leikki ulkona, lenkkeili tai 

hiihti. Pojilla pallo- ja mailapelit sekä lumi- ja rullalautailu olivat yleisempiä omatoimista 

liikuntaa kuin tytöillä. (Nupponen ym. 2010.) 

TAULUKKO 2. Tahot, joiden kanssa tai järjestämänä urheilua tai liikuntaa harrastetaan 3-

18-vuotiaiden keskuudessa (Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010, 13) 

 

 

 

 

 

1997–98 

 

N=5.520 

 

%    määrä 

2001–02 

 

N=5.531 

 

  %    määrä 

2005–06 

 

N=5.505 

 

 %     määrä 

2009–10 

 

N=5.505 

 

 %    määrä 

Urheiluseurassa 

 

Koulun urheilukerho 

 

Omatoimisesti yksin 

 

Omatoimisesti / kaverit 

 

Jossain muualla 

36   376.000 

 

8     81.000 

 

36   373.000 

 

44   457.000 

 

13   135.000 

40    427.000 

 

18    190.000 

 

40    424.000 

 

58    618.000 

 

13    136.000 

42    417.000 

 

15    155.000 

 

41    410.000 

 

54    541.000 

 

13    134.000 

43    424.000 

 

13    125.000 

 

37    364.000 

 

48    468.000 

 

18    181.000 

 

Taulukosta 2 nähdään, että kavereiden kanssa tai omatoimisesti yksin harrastavien lasten 

määrä on 2000-luvun alusta vähentynyt huomattavasti. Myös koulun urheilukerhon suosio 

liikuttajana on vähentynyt. Maksullisten liikuntapalveluiden käyttö on lisääntynyt, joka 

selittää jossain muualla harrastetun liikunnan lisääntymistä. Maksullisia liikuntapalveluita 

ovat esimerkiksi kuntosalit ja tanssikoulut.  (Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010, 13). 

LAPS SUOMEN -tutkimuksen mukaan 9−12-vuotiaiden yleisimmin käytetty liikuntapaik-

ka oli uimaranta, jota ilmoitti käyttävänsä yli puolet lapsista. Muita yleisimmin käytettyjä 

liikuntapaikkoja olivat luistinrata, hiihtolatu, mäenlaskumäki ja jalkapallokenttä. Näitä 
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liikuntapaikkoja ilmoitti käyttävänsä yli kolmasosa lapsista. Tytöt käyttivät useimpia lii-

kuntapaikkoja poikia harvemmin. Ainoastaan koulun sali, yleisurheilukenttä ja pururata 

olivat paikkoja, joiden käytössä ei tyttöjen ja poikien välillä ollut eroja. (Nupponen ym. 

2010, 164.) 

Liikkumisympäristöt ja liikuntapaikkojen rakentaminen vaikuttavat lasten ja nuorten fyysi-

seen aktiivisuuteen (Husu ym. 2011, 28). Lääninhallituksen peruspalvelujen arviointirapor-

tin 2006 mukaan maalla ja kaupungissa asuvat suomalaiset ovat eriarvoisessa asemassa 

jää- ja uimahallipalveluiden suhteen. Uimahalli löytyy kaupunkimaisista kunnista 86 pro-

sentissa, kun vastaava luku maaseutumaisissa kunnissa on 17 prosenttia. Jääurheilun har-

rastamismahdollisuus löytyy 88 prosentissa kaupunkimaisista kunnista ja 35 prosentissa 

maaseutumaisista kunnista. (Sisäasiainministeriön julkaisuja 31/ 2007, 159.) 

Liikuntaharrastusten yleistyminen on positiivinen ilmiö, mutta tulisi muistaa, että harras-

taminen ei yksin korvaa lapsen arkiliikuntaa. Sen vuoksi esimerkiksi välimatka- ja välitun-

tiliikuntaan tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Vanhemmat, opettajat ja päättäjät 

ovat keskeisessä roolissa lapsen fyysisen aktiivisuuden edistäjinä, sillä pienillä teoilla ja 

tuella lasta voidaan kannustaa liikkuvampaan arkeen. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa esittelemme tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimusongelmat. Kerromme käy-

tetyistä tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen kohdejoukosta, sekä esittelemme mittausvä-

lineenä käytetyn tutkimuslomakkeen. Luvussa tarkastelemme myös aineiston käsittelyä ja 

analysointia, sekä arvioimme tutkimuksen luotettavuutta. 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

 

Syksyllä 2011 meitä pyydettiin mukaan Oulun yliopiston, Oulun normaalikoulun ja Poh-

jois-Pohjanmaan Liikunta ry:n yhteistyöprojektiin, jossa tarkoituksena oli suunnitella Ou-

lun normaalikoululle uusi koulupiha. Tehtävämme oli projektin alkuvaiheessa kerätä kaik-

kien Oulun normaalikoulun alaluokkalaisten kokonaisaktiivisuutta kartoittava tutkimusai-

neisto, josta toinen tutkijapari poimi koulupihalla vähän tai ei lainkaan liikkuvat lapset 

jatkotutkimukseen. Jatkotutkimuksella (Alho & Martikainen 2013) selvitettiin koulupihalla 

liikkumattomien toiveita koulupihan suhteen. Projektissa mukana olleen arkkitehtiopiskeli-

jan tehtävänä oli jatkotutkimuksesta saatujen tulosten perusteella suunnitella koulupiha, 

jonka päämääränä oli saada myös vähän tai ei lainkaan liikkuvat lapset motivoitua liikku-

maan välituntien aikana. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, mistä toiminnoista Oulun normaalikoulun ala-

luokkalaisten päivä koostuu fyysisen kokonaisaktiivisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen 

tarkoituksena on myös antaa tietoa normaalikoulun oppilaiden vanhemmille sekä koulun 

opettajille lasten fyysisen kokonaisaktiivisuuden tilasta. Tutkimus on jaettu viiteen alla 

olevaan tutkimusongelmaan, mutta pääpaino on tutkimuksen ensimmäisellä kysymyksellä. 

Kartoittavan otteen lisäksi on jokaisen tutkimuskysymyksen kohdalla tarkoituksena vertail-

la tyttöjen ja poikien välisiä eroja, sekä vertailla vastauksia luokka-asteeseen perustuen. 
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Tutkimusongelmat: 

● Mihin toimintoihin oppilaat käyttävät vapaa-aikaansa? 

● Kuinka usein oppilaat harrastavat liikuntaa järjestetyn liikunnan ulkopuolel-

la ja kuinka suuri osa siitä on tehokasta liikuntaa? 

● Kuinka monta ohjattua harrastusta oppilailla on ja mikä on liikuntaharras-

tusten osuus niistä? 

● Miten oppilaat liikkuvat koulu- ja harrastusmatkansa, ja kuinka paljon aikaa 

matkoihin kuluu? 

● Mihin toimintoihin oppilaat käyttävät aikaansa välituntisin? 

 

5.2 Tutkimusmenetelmät ja kohdejoukko 

Tutkimuksemme on kvantitatiivinen, eli määrällinen tutkimus, joka on toteutettu käyttäen 

strukturoitua kyselylomaketta. Tämä keino tunnetaan Survey-tutkimuksen keskeisenä me-

netelmänä, eli siinä on kerätty aineisto standardoidusti tietyltä joukolta ihmisiä (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 193). Kyseessä on poikittaistutkimus, eli tutkimuksessa on ke-

rätty tietoa samana ajankohtana joukolta ihmisiä (Vastamäki 2007, 126). Kyseinen tutki-

musmenetelmä valittiin, koska sillä saatiin tavoitettua suhteellisen pienellä vaivalla ja yh-

teistyöprojektin edellyttämällä nopealla aikataululla kaikki Normaalikoulun alaluokkien 

oppilaat. 

Survey-tutkimus voidaan jakaa kolmeen alalajiin: kuvailevaan, eli deskriptiiviseen, vertai-

levaan, eli komparatiiviseen ja selittävään, eli analyyttiseen tutkimukseen. Deskriptiivisellä 

survey-tutkimuksella pyritään ainoastaan kuvailemaan tutkittavaa asiaa tai ilmiötä, kompa-

ratiivisessa tutkimuksessa pyritään selvittämään aineistosta nousevia eroja sekä yhtäläi-

syyksiä ja analyyttinen tutkimus puolestaan pyrkii selvittämään aineiston syy-seuraus -

suhteita. (Soininen & Merisuo-Storm 2009, 95−96.) Tämä tutkimus ei edusta selkeästi vain 

yhtä survey-tutkimuksen alalajia. Tutkimus on pääosin deskriptiivinen survey-tutkimus, 

mutta siinä on osin komparatiivisia piirteitä. 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Oulun normaalikoulun 1.−6.-luokkalaiset ja kohde-

joukko määräytyi yhteistyöprojektin myötä. Tutkimuksessa haluttiin siis kartoittaa juuri 

kyseisen koulun oppilaiden fyysistä kokonaisaktiivisuutta ja tämän takia oli perusteltua 
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kerätä tutkimusaineisto ainoastaan kyseisestä koulusta. Tutkimus haluttiin toteuttaa kaikilla 

alakoulun oppilailla, jotta saataisiin mahdollisimman kattava otanta eri ikäryhmistä. Koe-

henkilöksi suostuminen vaatii normaalisti sopimuksen, jonka tutkimukseen osallistuva 

henkilö allekirjoittaa (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 67). Oulun normaalikoulu on Oulun 

yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan harjoittelukoulu, joka osallistuu myös aktiivisesti 

tutkimustoimintaan. Tämän vuoksi emme tarvinneet erillisiä tutkimuslupia tutkimukseen 

osallistuvilta oppilailta tai heidän vanhemmiltaan, vaan luvan myönsi Oulun normaalikou-

lun rehtori. 

Aineistonkeruu toteutettiin niin, että jokaiseen Normaalikoulun alaluokkaan vietiin oppi-

lasmäärää vastaava määrä kyselylomakkeita. Kyselylomakkeet annettiin henkilökohtaisesti 

luokkien opettajille ja samalla kerrottiin tutkimusaihe, tutkimuksen tarkoitus sekä tutki-

musaikataulu. Tutkimuslomakkeiden mukana opettajille annettiin ohjeet kyselylomakkei-

den jakamisesta oppilaille sekä niiden palautuksesta sovittuun paikkaan. Myös lomakkeet 

itsessään sisälsivät pienen lähetekirjelmän, jossa kerrottiin lyhyesti tutkimuksesta ja sen 

tarkoituksesta (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 2002, 137; Hirsjärvi ym. 2009, 204). Oppilaat 

täyttivät tutkimuslomakkeen kotona yhdessä huoltajan kanssa. Tutkimus toteutettiin yhtä-

aikaisesti koko kohderyhmälle ja vastausaikaa lomakkeille annettiin kaksi viikkoa. Lopulta 

parilla karhuamiskerralla vastausprosenttia saatiin kasvatettua 74 %:iin. 

TAULUKKO 3. Tutkimuksen kohdejoukko 

Luokka-

aste 

Tytöt 

 

% Pojat % Yhteensä (N) % 

1.lk 19 8 22 9 41 17 

2.lk 17 7 18 7 35 14 

3.lk 25 10 21 9 46 19 

4.lk 16 7 24 10 40 17 

5.lk 14 5 21 9 35 14 

6.lk 21 9 25 10 46 19 

Yhteensä 112 46 131 54 243 100 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa voidaan keskeisenä eettisenä kysymyksenä pitää otoskoon 

määrittelyä. Jotta tutkimus on luotettava, täytyy otannan edustaa tutkittavaa perusjoukkoa 

riittävällä tarkkuudella. Yleistä sääntöä riittävälle otoskoolle ei kuitenkaan ole olemassa, 
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mutta selvää on, että mitä suurempi otos sen suuremmalla todennäköisyydellä se edustaa 

perusjoukkoa riittävän tarkasti. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 66–71.) Kyselyyn vastasi 

koulun 328 oppilaasta 243 (taulukko 3), eli 74 % koko perusjoukosta, joten otosta voidaan 

pitää luotettavana. Tyttöjä vastanneista oli 112 eli 46 % ja poikia 131 eli 54 %. 1.-

luokkalaisia vastaajista oli 17 %, 2.-luokkalaisia 14 %, 3.-luokkalaisia 19 %, 4.-

luokkalaisia 17 %, 5.-luokkalaisia 14 % ja 6.-luokkalaisia 19 % koko perusjoukosta. 

5.3 Tutkimuslomake 

Aineistonkeruun menetelmäksi valittiin strukturoitu kyselylomake, koska sillä saatiin ta-

voitettua suhteellisen pienellä vaivalla kaikki Normaalikoulun alaluokkien oppilaat. Kyse-

lyn muodoksi valittiin paperinen kyselylomake, sillä verkkokyselynä vastausprosentti olisi 

mitä todennäköisimmin jäänyt hyvin pieneksi. Tutkimuslomake lähetettiin lapsen mukana 

kotiin, jossa se täytettiin yhdessä huoltajan kanssa (Hirsjärvi ym. 2009, 196). Tällä pyrittiin 

parantamaan vastausten reliabiliteettia, eikä lomakkeiden täyttäminen vienyt aikaa koulun 

oppitunneilta. Lomakkeiden kotona täyttämisen etuna katsottiin myös se, että huoltajat 

mahdollisesti keskustelisivat lasten kanssa heidän ajankäytöstään vapaa-ajalla ja välitunti-

sin. 

Koska tutkimusongelmia vastaavaa valmista kyselylomaketta ei ollut saatavilla, laadittiin 

lomake itse. Tavoitteena oli luoda mittari, jolla pystyttiin kattamaan mahdollisimman laa-

jasti koulupäivän ulkopuolelle jäävät toiminnot. Kysymystyypit valittiin niin, että niiden 

vertailtavuus suosituksiin nähden olisi mielekästä, ja että tuloksia pystyttäisiin vertaamaan 

myös alan muihin tutkimuksiin. Kyselylomakkeen laadinnassa hyödynnettiin LAPS 

SUOMEN -tutkimusta ja Kouluterveyskyselyä 2009/2010. Koska yhteistyöprojektin pää-

määränä oli suunnitella Oulun normaalikoululle uusi koulupiha, sisällytettiin välituntitoi-

mintoja kartoittava kysymys tutkimuslomakkeeseen. Myös liikunnan motiiveja sekä liik-

kumattomuuden syitä käsittelevät kysymykset nähtiin tutkimuslomaketta laadittaessa tar-

peelliseksi, jotta toinen tutkijapari pystyi hyödyntämään vastauksia omassa tutkimukses-

saan. 

Aineisto kerättiin joulukuussa 2011, jota ennen suoritettiin pilottitutkimus erään toisen 

Oululaisen alakoulun 4.-luokassa. Testiluokka määräytyi koulun rehtorin toimesta. Pilotti-

tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tutkimuslomakkeen kysymysten ja rakenteen toimi-
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vuutta (Cohen, Manion & Morrison 2004, 248; Hirsjärvi ym. 2009, 204), sekä kartoittaa 

keskimääräistä vastausaikaa. Erityisesti pilottitutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan itse 

laatimien kysymysten toimivuutta, sillä aikaisempia kokemuksia näistä ei ollut (Vastamäki 

2007, 135–137). Vallin (2007, 106) mukaan tutkimuslomakkeen laadinnassa tulisi ottaa 

huomioon kyselyn vastaajat, eli tässä tapauksessa lapset ja heidän kapasiteettinsa vastata 

kyselyyn. Pilottitutkimuksessa saatiin selville, että keskimääräinen vastausaika oli noin 10 

minuuttia, joten kysymysten määrä päätettiin pitää samana. Tutkimuslomakkeen lopulli-

seksi muodoksi valittiin yhteen niitattujen A4-paperien sijasta taitettu A3-paperi, jotta sivut 

eivät irtoaisi tutkimuksen missään vaiheessa toisistaan. Ruutuaikaa kartoittavaa kysymystä 

(kysymys 4) muokattiin niin, että “päivässä” ja “viikossa” kohdat erotettiin toisistaan. Mo-

nivalintakysymysten taustaväri muutettiin valkoharmaaksi, jotta vastausvaihtoehdot oli 

helpompi hahmottaa, ja jotta värit avustivat vastaajaa (Cohen ym. 2004, 259). 

Lopullinen kyselylomake (liite 1) oli 4-sivuinen ja se sisälsi 11 kysymystä alakysymyksi-

neen, sekä taustatietokysymyksinä oppilaan nimen ja luokan. Tutkimuslomakkeessa kysyt-

tiin lapsen nimeä ja luokkaa, jotta yhteistyöprojektissa mukana ollut toinen tutkijapari pys-

tyi poimimaan havaintoyksiköiden joukosta oppilaat omaan tutkimukseensa. Oppilaan ni-

meä kysymällä pystyttiin myös parantamaan vastausprosenttia, koska opettaja pystyi seu-

raamaan ketkä olivat palauttaneet lomakkeen ja ketkä eivät (Valli 2007, 108). Omassa tut-

kimuksessamme vain luokka-asteella oli suoranaista merkitystä aineiston analyysissä. Ni-

mien perusteella tehtiin vain sukupuolijaottelu. 

Tutkimuslomake sisälsi kolme tavanomaisinta kysymystyyppiä: monivalintakysymyksiä, 

asteikkoihin perustuvia kysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä (Hirsjärvi ym. 2009, 198–

201). Monivalintakysymyksillä tavoitellaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa kysymysten ja 

vastausten sujuvaa vertailukelpoisuutta. Tutkimuksen tarkkuus ja vertailtavuus lisääntyy, 

kun käytetään jo käytössä olleita kysymystyyppejä. (Vastamäki 2007, 133; Vilkka 2007, 

67.) Tämän takia tutkimuslomakkeen kysymykset 1, 2, 3, 8 ja 9 on poimittu LAPS SUO-

MEN -tutkimuksesta ja kysymykset 6 ja 7 Kouluterveyskyselystä 2010/2011. Koska use-

ampi lasten ajankäyttöä käsittelevä tutkimus kartoitti ruutuaikaa ja unta, mutta tähän tutki-

mukseen soveltuvaa valmista kysymysmallia ei löytynyt, muodostettiin aiemmista tutki-

muksista mukaillen kysymykset 4 ja 5. Kysymykset 10 ja 11 luotiin täysin itse, koska vas-

taavanlaisia kysymyksiä ei löydetty valmiina. 
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Perinteistä monivalintakysymystyyppiä, eli monivalintakysymystä, jossa vastaaja valitsi 

yhden vastausvaihtoehdoista, käytettiin kysyttäessä koulu- ja harrastusmatkan kulkutapaa 

(kysymykset 2 ja 3), unen määrää (kysymys 5), ohjattujen harrastusten ulkopuolisen lii-

kunnan määrää (kysymys 6) sekä ohjattujen harrastusten ulkopuolisen tehokkaan liikunnan 

määrää (kysymys 7). Tämän lisäksi iltapäivä- ja iltatoimintoja kartoittavassa kysymyksessä 

(kysymys 8) käytettiin monivalintakysymystä, jossa vastaaja pystyi valitsemaan useamman 

vastausvaihtoehdon. (Cohen ym 2004, 251.) 

Tutkimuslomakkeen vapaa-ajan toimintoja kartoittavassa kysymyksessä (kysymys 1), väli-

tuntitoimintakysymyksessä (kysymys 9) ja liikuntamotivaatiokysymyksessä (kysymys 10) 

käytettiin asteikkoihin perustuvaa kysymystyyppiä. Ensimmäisessä kysymyksessä käytet-

tiin viisiportaista asteikkoa ja kysymyksissä 9 ja 10 neliportaista asteikkoa. Kaikissa kysy-

myksissä asteikot olivat laskevia. (Hirsjärvi ym. 2009, 200.) Monivalintakysymyksistä 

kysymykset 2, 3 ja 8, sekä kaikki asteikkoihin perustuvat monivalintakysymykset sisälsivät 

myös avoimen seurantakysymyksen, johon vastaaja pystyi halutessaan lisäämään näkö-

kulman, jota ei annettu valmiiksi. (Alkula ym. 2002, 132; Cohen ym. 2004, 255.) 

Avointa kysymysmallia käytettiin neljässä tutkimuslomakkeen kysymyksessä. Avoin ky-

symystyyppi oli osana koulumatkakysymystä kysyttäessä koulumatkan pituutta ja aikaa 

(kysymys 2). Tämän lisäksi myös harrastuskysymyksessä (kysymys 3) oli avoimia kohtia 

monivalintakysymyksen lisäksi samoin kuin ruutuaikakysymyksessä (kysymys 4).  Ainoa 

täysin avoin kysymys oli liikkumattomuuden syitä kartoittava kysymys (kysymys 11). Täs-

sä kysymyksessä oli perusteltua käyttää avointa kysymystä, jotta vastaajan oli mahdollista 

kertoa hänen todelliset ajatuksensa asiasta (Hirsjärvi ym. 2009, 201). Avoimilla kysymyk-

sillä tavoitellaan sitä, että vastaaja pystyy spontaanisti vastaamaan kysymykseen, eikä vas-

tausvaihtoehtoja rajata ennalta (Vilkka 2007, 68). Tässä tutkimuksessa avoimia kysymyk-

siä käytettiin myös tilan säästämiseksi, eikä kaikkien vastausvaihtoehtojen antaminen olisi 

ollut tarkoituksenmukaista. Kysymyksellä 10 ja 11 kartoitettiin oppilaiden liikuntamotiive-

ja ja liikkumattomuuden syitä. Koska vastausprosentti jäi näissä kysymyksissä verrattain 

pieneksi, päädyttiin ne lopulta jättämään kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle. 
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5.4 Aineiston käsittely ja analysointi 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on yleensä käytössä kolme aineiston käsittelyn vaihetta: 

lomakkeiden tarkistus, aineiston muuttaminen numeraalisesti käsiteltävään muotoon, sekä 

tallennetun aineiston tarkistus. Aineiston käsittelyn jälkeen on analyysivaihe, jossa saatuja 

tutkimustuloksia analysoidaan erilaisin menetelmin. Analyysimenetelmän valintaan ei löy-

dy yhtä oikeaa ratkaisua, vaan tutkijan on valittava menetelmä niin, että se tukisi mahdolli-

simman hyvin tutkittavaa aihetta ja tutkimusongelmaa. Yhdessä tutkimuksessa voidaan 

käyttää monia analyysimenetelmiä riippuen tutkimuksen luonteesta sekä tutkimuskysy-

myksistä. (Vilkka 2007, 105, 119). 

Tutkimusaineisto eli palautetut kyselylomakkeet tarkastettiin ensiksi puuttuvien tai virheel-

lisesti täytettyjen lomakkeiden varalta, sekä arvioitiin tutkimuksen kato, eli puuttuvien tie-

tojen määrä. (Vilkka 2007, 106). Selkeiden puutteiden vuoksi vain yksi tutkimuslomak-

keista jouduttiin hylkäämään. Tutkimuslomakkeet luokiteltiin sukupuolittain nimien perus-

teella ja numeroitiin juoksevalla numeroinnilla, jotta niitä oli helpompaa käsitellä. Näin 

ollen myös mahdolliset virhesyötöt oli helpompi korjata jälkikäteen ja palata yksittäisiin 

vastauksiin. (Heikkilä 2008, 125.) 

Lomakkeiden tarkistamisen ja luokittelun jälkeen luotiin IBM SPSS Statistics -ohjelmalla 

havaintomatriisipohja, johon määriteltiin kysymyslomakkeen mukaisesti kaikki muuttujat. 

Samalla osalle muuttujista määritettiin mitta-asteikko tai arvo Value Labels  -kenttään, 

jotta niiden käsitteleminen olisi sujuvampaa. Jokaisen tutkimuslomakkeen kaikki tiedot 

syötettiin ja tallennettiin numeerisesti havaintomatriisiksi datalomakkeelle ja puuttuvat 

tiedot jätettiin tyhjiksi. Näin toimittiin siksi, että muuttujan määrittelyn yhteydessä Missing 

Values  -oletusarvoa ei tarvinnut muuttaa erikseen. (Heikkilä 2008, 123–126.) Puuttuvia 

arvoja ei ole tarkoituksella korvattu, vaan vastaukset on analysoitu vastausmäärien mukai-

sesti. Kun puuttuvia tietoja on vähän ja tarkoitus ei ole käyttää isoja muuttujajoukkoja sa-

malla kertaa, ei puuttuvien tietojen korvaaminen ole tarpeen. Korvaamalla ja ilman kor-

vaamista saadaan tällaisessa tapauksessa käytännössä identtiset tulokset. 

Osa havaintomatriisin muuttujista luokiteltiin jälkikäteen uudelleen, jotta niiden käsittele-

minen ja analysoiminen olisi mielekkäämpää. Alkuperäisiä frekvenssijakaumia ei kuiten-

kaan poistettu, vaan luokittelun seurauksena saatiin uusia muuttujia. Tällaista luokittelua 

käytettiin esimerkiksi ohjattuja harrastuksia kartoittavassa kysymyksessä (kysymys 3) 
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muiden kuin liikuntaharrastusten sekä liikuntaharrastusten jaottelemisessa. Näin toimittiin 

siksi, että tutkimuksen kannalta ei ollut merkityksellistä tietää, mikä harrastus oli kyseessä. 

(Heikkilä 2008, 133−134.) 

Tutkimusaineiston syöttämisen jälkeen aineisto tarkistettiin sekä muuttujien määrittelyn, 

että aineiston syöttämisen osalta. Ensimmäiseksi tarkastettiin vastaavatko muuttujien nimet 

ja arvojen selitteet annettuja tietoja. Tämän jälkeen myös syötetyt arvot tarkastettiin niin, 

että kunkin muuttujan vaihteluvälit tarkastettiin erikseen. Näin pystyttiin suhteellisen hel-

posti varmistamaan, että syötetyt arvot sijoittuivat minimi- ja maksimiarvojen välille sekä 

olivat näin ollen todenmukaisia. (Heikkilä 2008, 131–132.) Koska arvojen syöttäminen 

havaintomatriisiin toteutettiin samanaikaisesti molempien tutkijaosapuolten kesken, suurin 

osa virheistä havaittiin jo syöttövaiheessa ja korjattiin välittömästi. 

Syötetyt tiedot muutettiin sellaiseen muotoon, että ne voitiin käsitellä ja analysoida vas-

taamaan tutkimukselle annettuja tutkimusongelmia. Aineiston analyysi aloitettiin siten, että 

aluksi tutkittiin jokaisesta muuttujasta saatuja arvoja ja kuvailtiin niitä. Tutkimustulosten 

kuvailuun on käytetty tekstin lisäksi taulukkoja sekä kuvioita, ja osaksi liitteet täydentävät 

tutkimustuloksia tarkempien jakaumien avulla. Aineiston analyysissä on tässä tutkimuk-

sessa käytetty sijaintilukuja, ristiintaulukointia, Mannin−Whitney U-testiä ja Kruskall Wal-

lisin testiä. 

Kun tutkittiin yhden muuttujan jakaumia, käytettiin sijaintilukuja, eli havaintoarvojen si-

jaintia kuvaavia tunnuslukuja. Näistä yleisimmin käytössä olivat prosentit, joita käytettiin 

kaikissa kysymyksissä. Mediaania käytettiin kysymysten 2, 3, 6 ja 7 kuvailussa. Näiden 

lisäksi käytettiin keskiarvoa kysymyksissä 4 ja 9 sekä moodia kysymyksessä 2. Hajontalu-

kua tutkittiin ainoastaan vinouden osalta kysymyksessä 2, kun verrattiin havaintoarvojen 

poikkeavuuksia toisistaan. (Vilkka 2007, 199.) Vinoutta tutkittiin sekä koulumatkan aikaa 

että koulumatkan pituutta koskevissa kysymyksissä, sillä molemmista pyrittiin saamaan 

tietoa frekvenssijakauman poikkeavuuksista, mutta myös näiden kahden kysymyksen tu-

losten korrelaatioista. 

Kahden muuttujan välisiä yhteyksiä tutkittiin tässä tutkimuksessa ristiintaulukoinnilla, jota 

on käytetty kaikissa muissa kysymyksissä, paitsi välimatkakysymyksissä (kysymys 2 ja 3). 

Ristiintaulukoinnilla tutkittiin sekä sukupuolen, että luokka-asteen riippuvuutta saatuihin 
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muuttujiin. Taulukoista saatuja frekvenssi- ja prosenttijakaumia on käytetty tulosten tarkas-

telussa ja analysoinnissa. (Metsämuuronen 2006, 334–347.) 

Kahden riippumattoman otoksen keskiarvojen eroa testattiin parametrittomalla 

Mann−Whitney U-testillä. Testiä käytettiin kysymyksessä 9 vertailtaessa sukupuolen vai-

kutusta välituntitoimintoihin. Testi on erittäin tehokas järjestysasteikollisten muuttujien 

tutkimuksessa ja testin avulla voitiin havaita juurikin jakaumien sijainnissa olevat erot.  

SPSS-ohjelma laski järjestyslukujen perusteella testisuureen ja tämän jälkeen merkitse-

vyystason, jonka perusteella voitiin tehdä johtopäätökset. (Heikkilä 2008, 233–234; Met-

sämuuronen 2006, 370.) Usean riippumattoman muuttujan tarkasteluun parametrittomasti 

käytettiin Kruskal-Wallisin testiä. Testiä käytettiin kysymyksien 6 ja 7 tarkasteluun. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksemme keskeisimmät tulokset. Tutkimustulokset käsitel-

lään tutkimusongelma kerrallaan. Ensimmäisessä kappaleessa (6.1) avataan vapaa-ajan 

toimintaa koskevat tutkimustulokset (kysymykset 1, 4, 5 & 8). Kappaleessa 6.2 käsitellään 

järjestetyn liikunnan ulkopuolella harrastamista ja tehokkaan liikunnan osuutta siitä. Seu-

raavassa kappaleessa (6.3) avataan tutkimustuloksia järjestettyihin vapaa-ajan harrastuksiin 

osallistumista ja tarkastellaan liikuntaharrastusten osuutta kaikkiin harrastuksiin nähden. 

Kappaleessa 6.4 käsitellään koulu- ja harrastusmatkaliikuntaa kartoittavien kysymysten 

tulokset (kysymykset 2 & 3). Oppilaiden ajankäyttöä välitunneilla selvitettiin kysymyksel-

lä 9 ja tämän kysymyksen tutkimustuloksia tarkastellaan kappaleessa 7.3. Puuttuvia arvoja 

ei ole tarkoituksella korvattu, vaan vastaukset analysoitiin vastausmäärien mukaisesti. 

6.1 Vapaa-ajan toiminta 

Tämä kappale koostuu kyselylomakkeen (liite1) vapaa-ajan toimintoja kartoittavista kysy-

myksistä kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä. Kyselyn ensimmäisellä kysymyksel-

lä haluttiin kartoittaa vastaajien toimintoja vapaa-ajalla. Kysymyksessä selvitettiin osallis-

tumista ja sen useutta 17 vapaa-ajan toimintoon. Taulukossa neljä on kuvattu tarkat pro-

senttijakaumat kustakin vapaa-ajan toiminnosta ja niiden useudesta kaikkien vastanneiden 

osalta. 
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TAULUKKO 4. Vapaa-ajan toimintoihin osallistuminen 

 
Vapaa-ajan toiminnot päivittäin 

 

 

% 

6-4 ker-

taa 

viikossa 

% 

3-1 ker-

taa vii-

kossa 

% 

harvemmin 

kuin kerran 

viikossa 

% 

en kos-

kaan 

 

% 

N 

1. soittaminen tai laulaminen 12 13 29 29 17 242 

2. urheiluohjelmien katselu TV:stä 2 9 23 41 25 240 

3. muu TV/ videon katselu 45 26 21 6 2 240 

4. kavereiden kanssa oleskelu ja 

jutteleminen 

48 31 16 5 0 243 

5. perheen kanssa oleskelu 83 12 4 1 0 243 

6. tietokone/videopelien pelaami-

nen 

19 31 36 13 1 234 

7. kirjojen tai lehtien lukeminen 39 26 21 12 2 240 

8. urheiluseuran harjoituksiin 

osallistuminen 

3 19 37 6 35 241 

9. muihin ohjattuihin harrastuksiin 

osallistuminen 

5 9 31 18 37 242 

10. urheilukilpailujen katseleminen 

paikan päällä 

0 1 5 48 46 241 

11. koulutehtävien tekeminen koto-

na 

45 50 4 1 0 238 

12. taiteen ja käsityön harrastami-

nen  

14 26 39 15 6 242 

13. yksin oleminen 18 20 39 20 3 242 

14. kotitöissä auttaminen 16 20 46 18 0 243 

15. nuorisotalolla käynti 4 11 7 31 47 242 

16. ulkoilu 65 23 10 2 0 239 

17. ei ohjattu, omatoiminen vapaa-

ajan liikunta 

27 34 27 10 2 240 

 

Kuten yllä olevasta taulukosta neljä nähdään, yli 80 % vastanneista ilmoitti oleskelevansa 

perheen kanssa päivittäin. Muita suosittuja päivittäisiä vapaa-ajan toimintoja olivat ulkoilu 

(65 %), kavereiden kanssa oleskelu ja jutteleminen (48 %) sekä television katselu (45 %). 

Koulutehtäviä tehtiin kotona yleisimmin 4−6 kertaa viikossa (50 %) tai päivittäin (45 %). 

19 % ilmoitti osallistuvansa urheiluseuran harjoituksiin 4−6 kertaa viikossa ja 37 % 1−3 

kertaa viikossa. Vastaavasti muihin ohjattuihin osallistui vastaajista 9 % 4-6 kertaa viikos-

sa ja 31 % 1−3 kertaa viikossa. Vähemmän suosittuja vapaa ajan toimintoja olivat muun 

muassa nuorisotalolla käynti (47 % ei koskaan) ja urheilukilpailujen katseleminen paikan 

päältä (46 % ei koskaan). Taulukosta 4 näkyvien tietojen lisäksi 25 oppilasta ilmoitti va-

paa-ajalla leikkivänsä, viisi oppilasta mökkeilevänsä ja viisi osallistuvansa lemmikin hoi-

toon. 
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vansa 30 % oppilaista. (Kuvio 6.) Näiden toimintojen välillä tytöillä ja pojilla ei vastauk-

sessa ollut merkittäviä eroja. 

Tietokone- tai videopelejä välittömästi koulun jälkeen pelasi 33 % vastanneista. Tästä tyt-

töjen osuus oli 8 % ja poikien osuus 25 % eli poikien osuus oli selvästi suurempi.  Harjoi-

tuksiin tai harrastuksiin ilmoitti välittömästi koulun jälkeen osallistuvansa 16 % kaikista 

oppilaista ja 12 % vastanneista ilmoitti menevänsä urheilemaan välittömästi koulun jäl-

keen. Soittoläksyjä koulun jälkeen harjoitteli 10 % vastanneista, joista 8 % tyttöjä ja 2 % 

poikia. 10 % vastasi nukkuvansa tai olevansa tekemättä mitään erityistä iltapäivisin. Muita 

mainittuja iltapäivän vapaa-ajan toimintoja olivat iltapäiväkerhoon meneminen (n=9), 

ajanvietto nuorisotalolla (n=7), kotityöt (n=4) ja internetin käyttö (n=4). 

Iltaisin televisiota ilmoitti katsovansa 63 % vastanneista sen ollessa yleisin iltatoiminto. 

Sisä- ja ulkoleikkejä iltaisin ilmoitti leikkivänsä 58 %.  Harjoituksissa tai harrastuksissa 

iltaisin kävi 51 % kysymykseen vastanneista. 49 % vastasi kuuntelevansa musiikkia tai 

lukevansa iltaisin ja tietokone- tai videopelejä pelasi 40 % vastanneista, joista 14 % tyttöjä 

ja 26 % poikia. Urheilevansa illalla ilmoitti 18 %. 22 % ilmoitti, ettei tee mitään erityistä 

tai lepää iltaisin ja soittoläksyjä harjoitteli myös 22 % vastanneista. Muita toimintoja, joita 

oppilaat ilmoittivat iltaisin tekevänsä, olivat internetin käyttö (n=3), kotitöihin osallistumi-

nen (n=2) ja nuorisotalolla käynti (n=1). Tyttöjen ja poikien iltatoimintojen yleisyyden 

välillä ei ollut suuria eroja muissa kuin tietokone- ja videopelien yleisyyttä mittaavassa 

kysymyksessä. 

6.2 Järjestetyn liikunnan ulkopuolella harrastaminen ja tehokkaan liikunnan osuus 

siitä 

Kysymyksellä 6 selvitettiin, kuinka usein 7−12-vuotiaat harrastavat liikuntaa vapaa aika-

naan, ohjattujen harjoitusten ulkopuolella vähintään puolen tunnin ajan.  Laatikkojanaku-

vion seitsemän y-akselilla sijaitsevat arvot 1−6 jakautuvat seuraavasti: 1= en lainkaan, 2= 

kerran viikossa tai harvemmin, 3= 2−3 kertaa viikossa, 4= 4−6 kertaa viikossa, 5= noin 

kerran päivässä, 6= useita kertoja päivässä.  
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KUVIO 7. Vapaa-aikana harrastetun liikunnan useus ohjattujen harrastusten ulkopuolella, 

vähintään puolen tunnin ajan (n=243) 

Laatikkojanakuviosta seitsemän nähdään, että 1.- ja 2.-luokkalaisten mediaani sijoittuu 

arvon 4 kohdalle eli puolet vastanneista 1.- ja 2.-luokkalaisista harrasti liikuntaa 4−6 kertaa 

viikossa tai harvemmin. 25 % 1.- ja 2.-luokkalaisista liikkui vapaa-ajallaan ohjattujen har-

joitusten ulkopuolella 2−3 viikossa tai harvemmin ja 75 % noin kerran päivässä tai har-

vemmin. Myös 6.-luokkalaisten mediaani sijoittuu arvon 4 kohdalle eli 50 % vastanneista 

6.-luokkalaisista liikkui 4−6 kertaa viikossa ohjattujen harjoitusten ulkopuolella tai har-

vemmin. 4.-luokkalaisilla mediaani oli korkein. Heistä puolet ilmoitti liikkuvansa noin 

kerran päivässä tai harvemmin vähintään puolen tunnin ajan ohjattujen harjoitusten ulko-

puolella. Kolme 1.-luokan oppilasta, yksi 5.-luokkalainen ja yksi 6.-luokkalainen ilmoitti-

vat, etteivät liiku lainkaan vähintään puolen tunnin ajan ohjattujen harjoitusten ulkopuolel-

la. Sukupuolten välillä ei havaittu merkittäviä eroja. Tarkemmat jakaumat sukupuolten ja 

luokka-asteiden väliltä löytyy liitteestä 6. 
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Kysymyksellä 7 kartoitettiin tehokkaan liikunnan osuutta vapaa-ajan liikunnasta ohjattujen 

harjoitusten ulkopuolella. Tehokkaalla liikunnalla tässä tarkoitetaan liikuntaa, jossa lapsi 

hengästyy ja hikoilee. Laatikkojanakuvion kahdeksan y-akselin arvot 1−6 jakautuvat seu-

raavasti: 1= en yhtään, 2= noin ½ tuntia, 3= noin 1 tunti, 4= noin 2−3 tuntia. 5= 4−6 tuntia, 

6= noin 7 tuntia tai enemmän. 

 

 
 

KUVIO 8. Tehokkaan liikunnan osuus vapaa-ajan liikunnasta, ohjattujen harjoitusten ul-

kopuolella viikossa (n=243) 

 

Laatikkojanakuviosta kahdeksan nähdään, että jokaisen luokka-asteen mediaani eli keski-

luku sijoittuu arvon 4 kohdalle. Tämä mukaan siis puolet jokaisen luokka-asteen oppilaista 

liikkuu vapaa-aikanaan, ohjattujen harjoitusten ulkopuolella noin 2−3 tuntia tai vähemmän. 

1.-, 3.- ja 5.-luokkalaisista 25 % harrasti tehokasta liikuntaa noin puolen tunnin ajan vii-

kossa tai vähemmän. 22 % 6.-luokkalaisista ilmoitti liikkuvansa noin 7 tuntia tai enemmän 

viikon aikana kun vastaava luku oli 5.-luokkalaisilla 11 %, 4.-luokkalaisilla 15 %, 3.-

luokkalaisilla 11 %, 2.-luokkalaisilla 9 % ja 1.-luokkalaisilla 10 %. 

Tehokasta liikuntaa kartoittavaan kysymykseen vastanneista 243:sta tyttöjä oli 46 % 

(n=112) ja poikia 54 % (n=131). 13 % vastanneista tytöistä ja 9 % pojista ilmoitti, ettei 

harrasta yhtään tehokasta liikuntaa ohjattujen harjoitusten ulkopuolella. Noin ½ tuntia vii-
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kossa ohjattujen harjoitusten ulkopuolella ilmoitti tehokasta liikuntaa harrastavansa 13 % 

tytöistä ja 9 % pojista. Keskimäärin yhden tunnin viikossa liikuntaa, jossa lapsi hengästyy 

ja hikoilee, ilmoitti ohjattujen harjoitusten ulkopuolella harrastavansa 18 % tytöistä ja 

12 % pojista. Suurin osa vastanneista, 29 % tytöistä ja 28 % pojista ilmoitti harrastavansa 

tehokasta liikuntaa noin 2−3 tuntia viikossa ohjattujen harjoitusten ulkopuolella. Tytöistä 

20 % ilmoitti harrastavansa tehokasta liikuntaa noin 4−6 tuntia viikossa ja 7 % noin 7 tun-

tia tai enemmän. Pojista vastaavasti 23 % harrasti tehokasta liikuntaa 4−6 tuntia viikkoa 

kohden ja 7 tuntia tai enemmän harrasti vastanneista pojista 19 %. 

6.4 Järjestettyihin harrastuksiin osallistuminen  

Kysymyksellä 3 selvitettiin niitä harrastuksia, joihin lapsi kulkee säännöllisesti vähintään 

kerran viikossa. Taulukosta 5 nähdään vastanneiden (n=243) harrastusten määrä luokka-

asteittain. Tulokset on eritelty harrastuskohtaisesti. Suurimmalla osalla vastanneista oli 

yksi harrastuskerta yhtä harrastusta kohden viikossa.  

TAULUKKO 5.  Kaikkien harrastusten määrä luokka-asteittain 

  Ei har-

rastuksia 

 Yksi 

harrastus 

 Kaksi 

harras-

tusta 

 Kolme 

harras-

tusta 

 Neljä 

harras-

tusta 

 Viisi 

harras-

tusta 

Yhteensä 

N=243 

Luokka-

aste 

 1.  37%  32%  24%  7%  0%  0% 100% (n=41) 

 2.  34%  31%  17%  9%  9%  0% 100% (n=35) 

 3.  22%  35%  33%  4%  2%  4% 100% (n=46) 

 4.  20%  30%  40%  10%  0%  0% 100% (n=40) 

 5.  23%  51%  17%  9%  0%  0% 100% (n=35) 

 6.  18%  54%  22%  4%  2%  0% 100% (n=46) 

 Yhteensä  25%  39%  26%  7%  2%  1% 100% (n=243) 

 

Kaikista kyselyyn vastanneista (N=243) yhteensä 182 lasta eli 75 % ilmoitti kulkevansa 

säännöllisesti vähintään kerran viikossa johonkin harrastukseen. Vähintään kahteen harras-

tukseen ilmoitti osallistuvansa 36 %, vähintään kolmeen harrastukseen 10 % ja vähintään 

neljään harrastukseen ilmoitti säännöllisesti kerran viikossa osallistuvan 3 % vastanneista. 
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Kaksi vastaajista ilmoitti osallistuvansa vähintään kerran viikossa viiteen harrastukseen. 

Kokonaan harrastamattomien lasten osuus väheni iän myötä. 1.-luokkalaisista kokonaan 

harrastamattomien lasten osuus oli 37 % kun vastaava luku 3.-luokkalaisilla oli 22 %. 6.-

luokkalaisista 18 % ilmoitti, ettei harrasta säännöllisesti mitään. (Taulukko 5.) 

Vähintään yksi harrastuskerta viikossa oli 82 %:lla tytöistä ja 69 %:lla pojista. Vähintään 

kahteen harrastukseen ilmoitti osallistuvansa 48 % tytöistä ja 25 % prosenttia pojista, kol-

meen harrastukseen osallistui tytöistä 16 % ja pojista 5 %. Säännöllisesti vähintään neljään 

harrastukseen viikossa ilmoitti osallistuvansa 4 % tytöistä ja 2 % pojista ja viiteen harras-

tukseen osallistui 2 tyttöä. Tytöistä 18 % ja pojista 31 % ilmoitti, ettei harrasta säännölli-

sesti lainkaan ohjatusti. Tarkemmat tyttöjen ja poikien väliset jakaumat löytyy liitteestä 7. 

TAULUKKO 6. Liikuntaharrastusten määrä luokka-asteittain 

  Ei  liikunta- 

harrastuksia 

 Yksi liikunta-

harrastus 

 Kaksi liikunta-

harrastusta 

 Kolme liikunta-

harrastusta 

N=243 

 Luok-

ka-aste 

 1.  39%  37%  24%  0%  100% (n=41)  

 2.  37%  34%  26%  3%  100% (n=35) 

 3.  33%  50%  15%  2%  100% (n=46) 

 4.  30%  43%  22%  5%  100% (n=40) 

 5.  29%  45%  26%  0%  100% (n=35) 

 6.  20%  67%  11%  2%  100% (n=46) 

 Yhteensä  31%  47%  20%  2%  100% (n=243) 

 

Liikuntaa täysin harrastamattomien lasten prosenttiosuus väheni hieman, mitä ylemmälle 

luokka-asteelle siirryttiin (taulukko 6). 1.-luokkalaisista 39 % ilmoitti, ettei osallistu lain-

kaan ohjattuun liikuntaharrastukseen, kun vastaava luku 3.-luokkalaisilla oli 33 % ja 6.-

luokkalaisilla 20 %. Lähes puolilla vastanneista oli yksi liikuntaharrastus viikossa ja 20 % 

kaksi liikuntaharrastus. Vain 2 % vastaajista ilmoitti harrastavansa kolmea liikuntaharras-

tusta viikossa. 

Vähintään kerran viikossa säännöllistä liikuntaa harrasti 73 % tytöistä ja 66 % pojista. 

Kahteen liikuntaharrastukseen osallistui viikoittain 27 % tytöistä ja18 % pojista. Kolmeen 

eri liikuntaharrastukseen viikossa ilmoitti säännöllisesti kulkevansa kaksi vastanneista 112 

tytöstä ja kolme 131:sta pojasta. 
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ta kertoi pelaavansa pallopelejä välituntisin, jonka lisäksi myös seisominen ja muiden kat-

seleminen oli yhtä yleistä. Vähiten suosittu valmiista vastausvaihtoehdoista oli sellaisten 

leikkien leikkiminen, joissa ei liikuta, sillä vain 12 % vastaajista (n=204) valitsi tämän vas-

tausvaihtoehdon. 

Mann-Whitney U -testin mukaan poikien ja tyttöjen välinen ero välituntitoiminnoissa oli 

merkittävä (p≤0.05) ainoastaan kävelemisen ja sellaisten leikkien osalta, joissa ei liikuta. 

Ero nousee esille tarkasteltaessa kysymyksen kaikkia vastauksia. 42 % tytöistä ja 28 % 

vastanneista pojista ilmoitti kävelevänsä kaikilla välitunneilla. Useimmilla välitunneilla 

vastasi kävelevänsä 30 % tytöistä ja 23 % pojista. Vain harvoilla välitunneilla ilmoitti kä-

velevänsä 22 % tytöistä ja 35 % pojista. Tämän lisäksi 5 % tytöistä sekä 14 % pojista ei 

ilmoittanut yhdelläkään välitunnilla kävelevänsä. Muita kuin liikuntaleikkejä leikki kaikilla 

välitunneilla 4 % tytöistä ja 1 % pojista. 

Tarkasteltaessa välituntitoimintoja luokkaryhmittäin, voidaan todeta, että kavereiden kans-

sa jutteleminen oli suosituin tekeminen. 1.−2.-luokkalaisten sekä 3.−4.-luokkalaisten kes-

kuudessa liikuntaleikit ja käveleminen tulivat samassa järjestyksessä kuin vertailtaessa 

koko ryhmään. 5.−6.-luokkalaisilla sen sijaan käveleminen oli valittu liikuntaleikkejä hie-

man suositummaksi toiminnaksi. 1.−2.-luokkalaisista vain 4 % (n=74) ilmoitti pelaavansa 

pallopelejä, kun vastaava luku 5.−6.-luokkalaisilla oli 36 % (n=72). 
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7 POHDINTA 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen ja tutkimustulosten luotettavuutta, tutkimustuloksis-

ta tehtyjä johtopäätöksiä, sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita lyhyesti. Luvussa pohdi-

taan myös tutkimuksesta esille nousseita muita teemoja ja verrataan saatuja tuloksia alan 

aikaisempiin tutkimuksiin sekä fyysisen aktiivisuuden suosituksiin. 

Kaikki päivän aikana tehdyt toiminnot vaikuttavat fyysiseen kokonaisaktiivisuuteen. Lii-

kunnan lisäksi kaikki aktiivinen toiminta leikistä kotitöihin ja ulkoiluun kerryttävät eri-

tasoisesti fyysistä aktiivisuutta, toisin kuin inaktiivisen toiminnot kuten TV:n katselu ja 

autossa istuminen. Lapsen fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat päätökset tapahtuvat lapsen 

lähiympäristössä. Tämän vuoksi on tärkeää, että kotona, koulussa ja lapsen harrastuksissa 

tiedostetaan päivittäisen fyysisen aktiivisuuden merkitys lapsen kehityksen, terveyden ja 

hyvinvoinnin kannalta. Lasten ohjaaminen liikunnan pariin pienestä pitäen on tärkeää, sillä 

nuorena opittu liikunnallinen elämäntapa ennustaa fyysisesti aktiivista elämäntapaa myös 

aikuisiällä. 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tässä kappaleessa käsitellään aluksi tutkimuksen luotettavuutta mittausvälineen, eli tutki-

muslomakkeen osalta, ja sen jälkeen luotettavuutta koko tutkimuksen tasolla. Tutkimuslo-

makkeen luotettavuutta kuvataan yleensä validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Validiteetilla 

tarkoitetaan sitä, mitataanko mittareilla niitä asioita, mitä on tarkoitettu mitattavan ja re-

liabiliteetti sitä, kuinka tutkimus on toistettavissa. Tutkimuksen luotettavuus on suoraan 

yhteydessä tutkimuslomakkeen luotettavuuteen. (Hirsjärvi ym. 2009, 231; Metsämuuronen 

2006, 64–65.) Tämän lisäksi tutkimuksen luotettavuutta on tarkasteltava kokonaisuudes-

saan, eli kuinka pätevää, yleistettävää ja käyttökelpoista tietoa tutkimuksessa saadaan sekä 

kuinka objektiivisuus vaikuttaa siihen (Soininen & Merisuo-Storm 2009, 151, 164). 

Validiteetti voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla mi-

tataan käytännössä sitä, kuinka hyvin sillä voidaan yleistää tutkittavaa aihetta. Tutkimuk-

sen sisäinen validiteetti puolestaan voidaan jakaa vielä kolmeen osaan; sisällön validiteet-

tiin, käsitevaliditeettiin ja kriteerivaliditeettiin. Sisällön validiteetilla viitataan lähinnä kä-

sitteisiin ja teoriaan. Se siis vastaa siihen, kuinka hyvin tutkimuksessa käytetyt käsitteet 
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ovat muun teorian mukaisia ja oikein käytettyjä, sekä kattavatko ne tarpeeksi laajasti käsi-

teltävän aiheen. Käsitevaliditeetti tarkastelee periaatteessa samaa asiaa kuin sisällön validi-

teetti, mutta menee siinä vielä pidemmälle niin, että kysymyksen kohteena on yksittäinen 

käsite ja sen operationalisointi. Kriteerivaliditeetti on sisäisen validiteetin laji, jossa tutki-

muslomakkeella saatua arvoa verrataan johonkin arvoon, joka toimii validiuden kriteerinä. 

Tällaisia arvoja voivat olla esimerkiksi samalla mittarilla aiemmin toteutetut arvot. (Met-

sämuuronen 2006, 66−67.) 

Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Oulun normaalikoulun alaluokkien oppilaat. Tutkimus 

toteutettiin alakoulun kaikilla oppilailla, joten sen voidaan katsoa edustavan kyseisen alu-

een alakouluikäisten lasten joukkoa, mutta koko maata kattavaa yleistystä kohdejoukon 

perusteella ei voida tehdä. Koska tutkimuksessa haluttiin saada tietoa kyseisen koulun op-

pilaiden kokonaisaktiivisuudesta, sen ulkoinen validiteetti voidaan katsoa olevan hyvä. 

Tutkimuksen sisäisen validiteetin voidaan katsoa olevan hyvä sisällön validiuden ja käsite-

validiuden osalta, sillä tässä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä ja termejä on käytetty laa-

jasti alan aiemmissa tutkimuksissa sekä muissa julkaisuissa. 

Reliabiliteetillä tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta, eli sen kykyä antaa luotettavia, 

ei-sattumanvaraisia tuloksia (Hirsjärvi ym. 2009, 231). Reliabiliteettia voidaan tutkia kol-

mesta eri näkökulmasta, joita ovat toistomittaus, rinnakkaismittaus ja mittarin sisäinen yh-

tenäisyys. Toistomittauksella tarkoitetaan mittausta, jossa tutkimus tehdään eri aikaan sa-

malla mittarilla. Rinnakkaismittaus tarkoittaa, että tutkimus tehdään samaan aikaan eri mit-

tareilla. Mittarin sisäisen yhtenäisyyden kautta mitattaessa käytetään samaan aikaan samaa 

mittaria. (Metsämuuronen 2006, 67.) Tässä tutkimuksessa tarkastellaan reliabiliteettia mit-

tarin sisäisen yhtenäisyyden kautta ja sen voidaan katsoa olevan kohtalaisen luotettava, 

sillä tutkittavia asioita on kysytty kohdejoukolta täysin samalla tavalla. 

Satunnaisvirheet alentavat tutkimuksen reliabiliteettia. Tällaisina voidaan lukea huolimat-

tomuudesta johtuvat virheet, vastaajan muistin puutteellisuus ja esimerkiksi aineiston tal-

lennuksen yhteydessä tapahtuva lyöntivirhe. (Alkula ym. 2002, 94.) Tämän tutkimuksen 

satunnaisvirheiden määrää vähentää se, että tutkijoita on ollut kaksi. Näin ollen esimerkiksi 

lyöntivirheet on huomattu ja korjattu yleensä välittömästi. 

Kerättävän tutkimustiedon perusteella voidaan suunnilleen arvioida saatavien tietojen luo-

tettavuutta. Luotettavinta tietoa saadaan yleensä tosiasioista. Luotettavuus yleensä piene-
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nee käyttäytymistä tutkittaessa sekä mielipiteitä tai asenteita kysyttäessä. (Alkula ym. 

2002, 121.) Tutkimuksemme on hyvin pitkälti käyttäytymistä tutkiva, mutta kysymystyyp-

pien luotettavuudessa on eroja. Esimerkiksi ohjattujen harrastusten (Kysymys 3) voidaan 

katsoa edustavan pysyvämpää ja näin ollen luotettavampaa tyyppiä, kuin välittömästi kou-

lun jälkeen tapahtuvien toimintojen (kysymys 8), sillä ohjatulle harrastukselle on ennalta 

määritetty toiminta ja ajankohta. 

Myös kyselyn ajankohta vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkimus toteutettiin juuri 

ennen joululomaa, jolloin esimerkiksi osa ohjatuista harrastuksista on joulutauolla. Tämän 

lisäksi jotkut liikuntaharrastukset ja vapaa-ajan toiminnot ovat hyvin vuodenaikakohtaisia, 

ja näin ollen vastaajat ovat todennäköisesti ilmoittaneet vain kyselyajankohtana toteutuvat 

toiminnot. 

Tutkimus kartoittaa lasten toimintoja päivän aikana, mutta tutkimuksen luonteen vuoksi se 

on vain pintaraapaisu aiheesta. Ensimmäiseksi ongelmaksi muodostuu käytetty survey -

tutkimusmenetelmä, jossa Alkulan ym, (2002, 121) mukaan vastaukset jäävät helposti hy-

vin pinnallisiksi, koska vastaaja valitsee vastauksensa valmiiksi annettujen vaihtoehtojen 

mukaan. Vastatessaan he kuitenkin saattavat ajatella hyvin eri tavalla asioita. Saattaa myös 

olla, ettei vastaajalla ole selkeää mielipidettä asiasta, mutta silti hän vastaa kysymykseen. 

Survey-tutkimuksessa jokaista vastausta pidetään yhtä arvokkaana, joka tässä tapauksessa 

muodostuu ikään kuin virheeksi. 

Koska lapsen päivään sisältyvistä toiminnoista pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava 

kuva, tutkimus ei antanut mahdollisuutta tutkia toimintojen useutta ja kestoa kaikilla osa-

alueilla. Syvempi tarkastelu vaatisi tutkimuslomakkeen kartoittavan otteen lisäksi myös 

tarkkaa päiväkirjan kirjoittamista, ja tarkemmassa kokonaisaktiivisuutta mittaavassa tutki-

muksessa myös esimerkiksi aktiivisuusmittareiden tai kiihtyvyysantureiden käyttö olisi 

suotavaa. Tässä tutkimuksessa haluttiin nimenomaan saada tietoa mahdollisimman laajasti 

koko kohdejoukolta, joten Pro gradun laajuus ei myöskään tämän vuoksi mahdollistanut 

toimintojen yksityiskohtaisempaa tarkastelua. 

Survey-tutkimus luo omat puutteensa ja ongelmansa tutkimuksen luotettavuutta tarkastel-

taessa. Tutkimustyyppiä on muun muassa kritisoitu siitä, että se antaa usein hyvin pinnal-

lista tietoa tutkittavasta aiheesta. Tämän lisäksi suuri aineisto tekee sen käsittelemisestä 

kaavamaista (Soininen & Merisuo-Storm 2009, 96.) Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, 
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että kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän takia tutkijan objektiivisuus korostuu. Tutkimus-

tulokset eivät nouse tutkijan harhoista, kiinnostuksesta, motivaatiosta tai omista näkökul-

mista, vaan ne selittyvät tutkittavien ominaisuuksista ja kontekstista. (Soininen & Merisuo-

Storm 2009, 164.) 

8.2 Johtopäätöksiä 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuskysymys kerrallaan tutkimuksen keskeisimpiä johtopää-

töksiä. Tutkimuksen painottuessa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, myös johtopäätös-

luku on painottunut vapaa-ajan toimintojen tarkasteluun. Lopussa esitellään mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. 

Lapsi käyttää vapaa-aikaansa erilaisiin toimintoihin, joista lähes kaikki kerryttävät jossain 

määrin fyysistä kokonaisaktiivisuutta. Neljä viidestä vastanneesta ilmoitti tutkimuksessa 

oleskelevansa perheen kanssa päivittäin. Muita suosittuja päivittäisiä vapaa-ajan toimintoja 

olivat koulutehtävien tekeminen, ulkoilu, kavereiden kanssa oleskelu ja jutteleminen sekä 

television katselu. Vapaa-ajan toimintoja kartoittaessa on hyvin epätodennäköistä saada 

täysin totuudenmukaisia vastauksia etenkin useuden kannalta, sillä toiminnot vaihtelevat 

päivästä ja vuodenajasta riippuen. Jotkut toiminnoista saattavat olla kausiluontoisia tai vä-

hän aikaa pinnalla. Toimintojen tekemiseen ja niiden useuteen vaikuttavat lapsen oman 

motivaation lisäksi hänen ympärillä tehtävät valinnat, ympäristö ja esimerkiksi sääolosuh-

teet. 

Tytöt ovat aktiivisempia toimijoita vapaa-ajalla pois lukien tietokone- ja videopelien pe-

laamisen, urheiluseuran harjoituksiin osallistumisen, urheiluohjelmien katsomisen televisi-

osta ja urheilukilpailujen katselun paikan päällä. Taiteen ja käsityön harrastaminen oli ty-

töillä myös selvästi yleisempään kuin pojilla, sillä yli puolet tytöistä ja vain alle neljäsosa 

pojista vastasi harrastavansa näitä 4 kertaa tai useammin viikossa. Tutkimustulokset ovat 

samankaltaisia LAPS SUOMEN -tutkimuksen kanssa (Nupponen ym. 2010, 108−109.) 

Kysymyksessä 1 ei kartoitettu leikin useutta vapaa-ajan toiminnoissa, mutta 25 lasta vasta-

si avoimessa seurantakysymyksessä leikkivänsä päivittäin. Valmiiksi annettuna vastaus-

vaihtoehtona kysymyksessä 8 ulko- ja sisäleikkeihin ilmoitti iltapäivisin sekä iltaisin osal-

listuvansa yli puolet lapsista. Leikki onkin yksi tärkeimmistä fyysistä aktiivisuutta kartut-

tavista toiminnoista lapsen arjessa. Liikkumisen lisäksi leikin voidaan katsoa olevan lapsel-
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le välttämätöntä myös lapsen psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä kehityksen kan-

nalta. 

Tietokone- ja videopelien pelaaminen ovat suosittuja vapaa-ajan toimintoja lasten keskuu-

dessa. Iltapäivätoimintoja kartoittavassa kysymykseen vastanneista kolmasosa ilmoitti pe-

laavansa tietokone- tai videopelejä iltapäivisin. Selvästi suurempi osa pojista pelasi tieto-

kone- tai videopelejä koulun jälkeen tyttöihin verrattuna poikien osuuden ollessa yli kol-

minkertainen. Myös illalla pelaaminen oli yleisempää pojilla kuin tytöillä. Vapaa-ajan toi-

mintoja kartoittavan kysymyksen ja ruutuaikakysymyksen tulokset tietokone- ja videopeli-

en pelaamisen yleisyydestä tukevat väitettä, että pojat pelaavat tietokone- ja videopelejä 

tyttöjä useammin. LAPS SUOMEN -tutkimuksessa on saatu samansuuntaisia tutkimustu-

loksia (Nupponen ym. 2010, 108). Vaikka pelaamisen haittoja fyysiseen toimintakykyyn ei 

ole tutkimuksissa pystytty todistamaan, on selvää, että runsas pelaaminen vie aikaa muilta 

toiminnoilta kuten liikunnalta ja nukkumiselta. Tämän lisäksi pelien lapsille sopimattomat 

sisällöt ja peliriippuvuuden uhka on huomioitava lasten ja nuorten runsaassa pelaamisessa 

(Salokoski 2005, 10). 

TV:n katsominen kerrytti lasten päivittäistä ruutuaikaa eniten kaikista tutkimuksessa kysy-

tyistä ja se oli selvästi yleisempää iltaisin, kuin koulun jälkeen. Iltapäivisin hieman vajaa 

kolmannes oppilaista vastasi katsovansa televisiota kun vastaava luku illalla oli yli 60 %. 

Lapsille tarkoitettu ohjelmatarjonta sijoittuu yleensä alkuiltaan sekä viikonloppuihin, joka 

osaltaan selittää tätä eroa. Television katselun yleisyydessä ei tyttöjen ja poikien välillä 

havaittu eroja. Useissa kotitalouksissa televisio on edelleen yleisin mediakanava, johon 

lapsilla on vapaa ja useimmiten myös valvomaton pääsy. Huolestuttavaa on, että juurikin 

runsaalla tv:n katselulla ja lasten sekä nuorten ylipainolla ja terveysongelmilla on löydetty 

yhteys (Strasburger 2011, 201). 

Internetin käyttö on yleistynyt viime vuosien aikana, eikä sen käyttö rajoitu enää vain tie-

tokonepäätteelle. Yhä useammalla on verkkoyhteys omassa puhelimessaan, vaikka lapsilla 

se on hieman harvinaisempaa. Tutkimuksen mukaan internetin käyttö lisääntyi iän myötä. 

Eri viihdemediat kerryttivät lasten päivittäistä ruutuaikaa vajaasta tunnista puoleentoista 

tuntiin, niinä päivinä kun niitä katsottiin ja pojilla ruutuaikaa kertyi jonkin verran tyttöjä 

enemmän mediasta riippumatta. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että tutkimuksen ruutu-

aikakysymyksessä on vastattu alakanttiin. Ruudun ääressä käytettyä aikaa voi olla hyvin 
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vaikea arvioida, sillä ruutuja on nykyisin joka puolella ja aikaa sen edessä kertyy huomaa-

matta reilusti. 

Teknologian käyttö esimerkiksi älypuhelimien ja tablettitietokoneiden osalta on yleistynyt 

viimeisen puolentoista vuoden aikana huomattavasti myös lasten keskuudessa. Älypuheli-

mien lisääntyneiden ominaisuuksien vuoksi voidaan niiden käytön katsoa lisäävän lasten 

päivittäistä ruutuaikaa. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2011, jolloin ruutuaikakysy-

mystä laadittaessa ei vielä koettu älypuhelimien ja tablettitietokoneiden käyttöä lasten kes-

kuudessa merkittävänä päivittäisen ruutuajan lisääjänä. Jos tutkimus toteutettaisiin uudes-

taan, otettaisiin päivittäistä ruutuaikaa kartoittavaan kysymykseen myös edellä mainitut 

laitteet mukaan. Ongelmallista saattaisi kuitenkin olla päivittäisen käytön minuuttikohtai-

nen arviointi. Lisäksi tutkimusaineiston keräämisen jälkeen normaalikoulun Kirppa-solu 

on UBIKO-hankkeen myötä ottanut opetuskäyttöön iPodit ja iPadit. Mielenkiintoista olisi 

tietää, millä tavoin tämä on vaikuttanut oppilaiden päivittäiseen ajankäyttöön ruutuajan 

osalta. 

Riittävä unimäärä on välttämätöntä lapsen normaalille kasvulle ja fyysisen aktiivisuuden 

suositusten mukaan lapsi tarvitsee 9−10 tuntia unta joka yö (Heinonen ym. 2008, 19, 26). 

Kyselyyn vastanneet ilmoittivat nukkuvansa yössä keskimäärin 9 tuntia 15 minuuttia ja 

näin ollen suurin osa lapsista nukkuu suositusten mukaisesti. Tuloksista saatiin myös sel-

ville, että 1.- ja 2.-luokkalaiset nukkuvat keskimäärin enemmän kuin vanhemmat oppilaat. 

Samansuuntaisia tuloksia on saatu muistakin tutkimuksista. LAPS SUOMEN -

tutkimuksessa 9−12-vuotiaat nukkuivat keskimäärin 9h 55min (Nupponen ym. 2010, 104). 

LATE -tutkimuksen mukaan kouluikäiset nukkuivat yön aikana keskimäärin 8,1−9,9 tun-

tia. Lähes kolme neljästä 1.-luokkalaisista nukkui keskimäärin 10 tuntia ja 5.-luokkalaisista 

62 % 9 tuntia yön aikana. (Mäki 2010, 103.) 

Liikunnan harrastaminen ei rajoitu pelkkään ohjattuun lajiharjoitteluun, vaan järjestetyn 

liikunnan ulkopuolella harrastetaan liikuntaa omaehtoisesti. Erona järjestettyyn liikuntaan 

on se, että toimija itse päättää toimintansa ja liikunnan intensiteetin. Kaikista vastaajista 

vajaa kolmannes liikkui vapaa-aikanaan, ohjattujen harjoitusten ulkopuolella viikossa noin 

2−3 tuntia tai vähemmän, eli suurimmalla osalla vapaa-ajan liikuntaa kertyy kohtalaisesti. 

Huolestuttavaa on kuitenkin se, että muutama vastaajista ilmoitti, ettei liiku lainkaan ohjat-

tujen harjoitusten ulkopuolella. Sukupuolten välillä ei havaittu tulosten tarkastelussa mer-
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kittäviä eroja. Kouluterveyskyselyssä 2010/2011 saatiin samankaltaisia tuloksia sukupuo-

len osalta, mutta kaikkia vastanneita tarkasteltaessa pientä eroa oli havaittavissa (URL2). 

Liikunnan tulisi olla monipuolista ja sen intensiteetin tulisi vaihdella. Fyysisen aktiivisuu-

den suositusten mukaan lasten liikunnan tulisi sisältää päivittäin tehokkaan liikunnan jak-

soja. Tehokkaalla liikunnalla tässä tarkoitetaan liikuntaa, jossa lapsi hengästyy ja hikoilee. 

(Heinonen ym. 2008, 20.) Noin kaksi kolmesta vastaajasta ilmoitti viikon aikana harrasta-

vansa tehokasta liikuntaa ohjattujen harrastusten ulkopuolella 2−3 tuntia tai vähemmän. 

Huomattavaa on, että 13 % tytöistä ja 9 % pojista ilmoitti, ettei harrasta yhtään tehokasta 

liikuntaa ohjattujen harjoitusten ulkopuolella. Sukupuolten välillä havaittiin vaihtelua vain 

niiden vastaajien kesken, jotka ilmoittivat harrastavansa tehokasta liikuntaa 7 tuntia viikos-

sa tai enemmän. Tässä ryhmässä tyttöjen osuus oli kolmanneksen pienempi kuin pojilla. 

Jakaumat yläasteikäisillä Kouluterveyskyselyssä 2010/2011 olivat samankaltaiset, mutta 

sukupuolten välillä ei voitu tässä havaittu yhtä selvää eroa. (URL2.) 

Järjestetyn liikunnan ulkopuolista harrastamista voidaan tukea esimerkiksi tehokkaalla 

liikuntapaikkarakentamisella, liikuntapaikkojen kunnossapidolla ja yleisövuorojen antami-

sella. Virikkeellinen ja turvallinen ympäristö kannustaa sekä mahdollistaa omaehtoisen 

liikunnan harrastamiseen. Omaehtoinen harrastaminen on usein myös sellaista, jota lapset 

voivat tehdä itsekseen vaikkapa koulun jälkeen, sillä se ei ole välttämättä paikkaan ja ai-

kaan sidottua. Ohjattujen harrastusten kustannukset nousevat toisinaan hyvin korkeiksi ja 

omaehtoisen liikunnan harrastamisen hyvänä puolena voidaan nähdä sen edullisuus. Luon-

nollisesti liikuntavälineet maksavat, mutta pienillä kustannuksillakin harrastaminen on 

mahdollista. 

Suurimmalla osalla (73 %) lapsista on tutkimuksen mukaan yksi harrastus ja suurimmalla 

osalla harrastavista lapsista harrastuskertoja viikossa kertyy 1−3 yhtä harrastusta kohden. 

Kaksi harrastusta on neljäsosalla oppilaista. Tytöt harrastivat poikia enemmän vertailtaessa 

kaikkia harrastajia ja harrastuksia oli pojilla keskimäärin vähemmän kuin tytöillä. Harras-

tuneisuus osoittautui kasvavan iän myötä. LAPS SUOMEN -tutkimuksessa saatiin saman-

laisia tuloksia yhden harrastuksen osalta, mutta kahteen harrastukseen osallistuvia lapsia 

oli 10 % enemmän. Myös sukupuolten osalta jakaumat olivat likimain samanlaiset suhtees-

sa toisiinsa ja harrastamattomuus väheni myös kyseisessä tutkimuksessa iän myötä. (Nup-

ponen ym. 2010, 125.) Lasten ohjattu harrastaminen näyttää olevan enemmän sääntö kuin 

poikkeus, ja lasten ikään kuin odotetaan harrastavan jotakin. Yhä nuoremmat lapset harras-
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tavat ja harrastuskertoja viikossa kertyy useita. Kehityssuunta antaa myös yhä vahvemman 

kuvan siitä, että lasten aktivoiminen annetaan ulkopuolisen henkilön tai tahon tehtäväksi. 

Ohjattu harrastaminen on viime vuosina lisääntynyt, mutta tämä ei tarkoita sitä että lapset 

liikkuisivat enemmän. Vähintään yhteen liikuntaharrastukseen osallistui 69 % kaikista op-

pilaista, joka on myös merkittävä osuus kaikista harrastuksista. Myös urheiluseuran harjoi-

tuksiin osallistuttiin yleisimmin 1−3 kertaa viikossa. Poikien osuus liikuntaa harrastavista 

lapsista oli hieman suurempi kuin tyttöjen, mutta eroa ei voida pitää merkittävänä. LAPS 

SUOMEN -tutkimuksessa poikien tyttöjä yleisempi osallistuminen liikuntaharrastuksiin 

todettiin kuitenkin merkittävänä erona (Nupponen ym. 2010, 126). Kansallisen liikuntatut-

kimuksen 2009–2010 mukaan (taulukko 1) liikuntaharrastuneisuus oli selvästi yleisempää 

tähän tutkimukseen verrattaessa. Liikuntaharrastukset eivät korvaa arkiliikuntaa ja omaeh-

toista harrastamista, sillä liikunnan määrä jää usein suhteellisen pieneksi. Suurimmalla 

osalla lapsista on yksi harrastuskerta viikossa ja keskimääräinen kesto harjoituksissa on 

noin 60 minuuttia. Näin ollen harrastus kattaa vain seitsemäsosan viikon liikuntatarpeesta. 

Huomioitavaa on myös se, että tunnin harjoituksissa vain osa ajasta kerryttää fyysistä ak-

tiivisuutta ja vain pieni osa tästä on reipasta tai tehokasta liikuntaa. 

Ohjatut harjoitukset ja harrastukset ajoittuivat selvästi yleisemmin iltaan kuin iltapäivään. 

Noin puolet vastanneista ilmoitti käyvänsä illalla harrastuksissa ja iltapäivisin vastanneista 

16 % osallistui harrastuksiin tai harjoituksiin. Kokoavasti voidaan todeta, että poikien kul-

keminen säännöllisesti liikuntaharrastuksiin on yleisempää kuin tytöillä, mutta tytöt harras-

tavat yleisesti poikia enemmän. Tämän lisäksi harrastamattomuus näyttää pienenevän iän 

karttuessa alakouluikäisillä. Lasten liikuntaa voitaisiin enemmän tukea järjestämällä mak-

suttomia harrastuksia, jolloin ainakaan kustannukset eivät nousisi harrastamisen esteeksi. 

Liikenneviraston tutkimuksen (2012, 12) mukaan kaikista kulkutavoista fyysisesti aktiivi-

sella tavalla liikkuminen on vähentynyt huimasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Huomattavaa on, että etenkin lasten ja nuorten osuudet ovat laskeneet merkittävästi. Nor-

maalikoululaiset kulkevat kuitenkin koulumatkansa suurimmaksi osaksi fyysisesti aktiivi-

sella tavalla. Sekä keväisin ja syksyisin että talvisin, yleisin kulkutapa kouluun oli pyöräi-

ly. Silti huomattavasti suurempi osa kulki koulumatkansa keväisin ja syksyisin pyöräillen 

kuin talvisin. Talvisin koulumatkojen kulkeminen oli yleisempää kävellen ja autolla verrat-

tuna muihin vuodenaikoihin. Koulumatkan pituus ja koulumatkaan käytetty aika olivat 

selkeästi verrannollisia toisiinsa. Oulun normaalikoulun oppilaiden koulumatkaa voidaan 
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pitää kohtuullisen mittaisena ja matkan puolesta suurin osa oppilaista voisi periaatteessa 

kulkea koulumatkansa fyysistä aktiivisuutta kerryttäen esimerkiksi pyörällä tai kävellen. 

Fyysisen aktiivisuuden kannalta matkan pituutta kiinnostavampaa onkin siis se, miten lap-

set kulkevat kouluun. 

Toisin kuin kouluun, harrastuksiin selvästi yleisin kulkutapa oli autokyyti. Kolme neljästä 

ilmoitti kulkevansa harrastusmatkat autolla. Pyörällä harrastuksiin kulki 12 % vastanneista 

ja vain 5 % ilmoitti kulkevansa harrastusmatkat pyörällä. Harrastusmatkakysymyksellä ei 

kartoitettu harrastusmatkan pituutta, mutta voidaan olettaa että harrastusmatka on usein 

koulumatkaa pidempi, sillä keskimääräinen harrastusmatka-aika yhteen suuntaan oli 14 

minuuttia. Harrastuspaikat ovat usein erittäin riippuvaisia kullekin harrastukselle ominai-

sista tarpeista tilan ja välineistön suhteen, joten harrastuksiin on osittain kuljettava pitkiä-

kin matkoja. Autokyytiä suositaan monesti myös harrastusvälineiden kuljettamisen takia ja 

lapsia kuskataan harrastuksiin siksi, että se on ilta-aikaan mahdollista. Kotitalouksissa au-

tojen määrä on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, joka oletettavasti vaikut-

taa myös lasten kuskaamiseen (Liikennevirasto 2012, 42). 

Jokainen oppilas osallistuu jokaisena koulupäivänä välitunnille. Välitunti kestää yleisim-

min 15–30 minuuttia ja sen aikana lapsen on mahdollista oppituntien välissä purkaa ener-

giaa ja samalla kerryttää päivittäistä fyysisen kokonaisaktiivisuuden määrää. Toisin kuin 

esimerkiksi liikuntatunneilla, on välitunneilla liikkuminen omaehtoista. Tosin joillakin 

kouluilla ohjattua välituntitoimintaa saatetaan järjestää. Koulupiha ja koulun välituntisään-

nöt liikunnan mahdollistajana tai rajoittajana vaikuttavat välituntiaktiivisuuteen. Myös 

vuodenaika vaikuttaa osaltaan välituntitoimintoihin. Tutkimusaineisto kerättiin joulukuus-

sa, jolloin esimerkiksi pallopelien pelaamisen yleisyys välituntitoimintona on todennäköi-

sesti pienempi kuin keväisin ja syksyisin, sillä normaalikoulun pallokenttä jäädytetään tal-

visin. 

Selvästi suosituin toiminto välitunneilla oli kaiken ikäisten keskuudessa kavereiden kanssa 

jutteleminen. Fyysistä aktiivisuutta kerryttävistä toiminnoista liikuntaleikit ja kävely olivat 

suosituimmat välituntitoiminnot ja niitä välituntisin ilmoitti tekevänsä yli puolet vastan-

neista. Välitunneilla kävelemisessä ja muiden kuin liikuntaleikkien leikkimisessä oli suku-

puolten välillä eroa, niin että tytöillä nämä toiminnot olivat yleisempiä. LAPS SUOMEN -

tutkimuksessa saatiin hyvin samansuuntaisia tuloksia kaikkia ikäryhmiä vertailtaessa, mut-

ta luokka-asteiden välillä oli pieniä eroja. (Nupponen ym. 2010, 134). Yhden koulupäivän 
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aikana välituntien puitteissa on usean lyhyemmän ajanjakson aikana mahdollista kerryttää 

fyysistä kokonaisaktiivisuutta merkittävästi. Parhaimmillaan välitunti liikuttaa oppilaita 

vuodenajasta riippumatta, huomioi oppilaiden tarpeet ja toiveet liikuttavan pihan suhteen 

sekä lisää yhteisöllistä toimintaa. Jotta välitunneista saataisiin kaikki hyödyt irti, tulee sen 

resurssit tunnistaa ja niiden hyödyntämistä edesauttaa mahdollisuuksien mukaan esimer-

kiksi toimivien fyysistä aktiivisuutta edistävien liikuntapaikkojen rakentamisella ja ylläpi-

tämisellä, sekä ohjatulla välituntitoiminnalla. 

Suomalaisten lasten fyysinen kunto on heikentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana 

samalla kun lasten liikuntaharrastusten määrä on kasvanut.  Fyysisen kunnon romahtamista 

selittää osaltaan ainakin lasten arkiliikunnan vähentyminen. Yhteiskunta on muuttunut yhä 

istuvammaksi ja monet toiminnot ovat automatisoituneet niin, ettei niiden suorittamiseen 

tarvita enää fyysisiä ponnisteluja.  Lapsen liikuntaharrastusten lisääminen ei yksin riitä 

fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumiseen.  

Tutkimustulosten tarkoitus oli antaa tietoa oppilaiden fyysisestä kokonaisaktiivisuudesta 

lasten huoltajille sekä koulun henkilökunnalle. Laajojen, valtakunnallisten tutkimusten 

ongelmana usein on se, että niiden tulokset eivät välttämättä ylety yksilötasolle saakka. 

Tämä tutkimus antaa tietoa juuri normaalikoulun oppilaista, ja näin ollen sen voidaan olet-

taa kiinnostavan lasten lähellä toimivia aikuisia enemmän. Näin ollen saaduilla tutkimustu-

loksilla pyritään herättelemään keskustelua koulun oppilaiden fyysisestä kokonaisaktiivi-

suudesta. 

Tutkielman tekoprosessin aikana olemme huomanneet, että huomio on kiinnittynyt aiem-

paa enemmän fyysistä kokonaisaktiivisuutta kerryttäviin tekijöihin ja valintoihin niin 

omassa kuin läheisten toiminnassa. Monesti havainnot liittyvät siihen, että ruutuaikaa ker-

tyy päivittäin huolestuttavia määriä ja etenkin omaehtoista fyysistä aktiivisuutta liian vä-

hän. Ymmärrys siitä, että opettajan työssä on mahdollista vaikuttaa lasten kokonaisaktiivi-

suuteen, on kasvanut. Lapsen arjen pieniin valintoihin vaikuttamalla suositusten on mah-

dollista täyttyä. 

Mahdollisessa jatkotutkimuksessa olisi kiinnostavaa tarkastella lasten fyysistä kokonaisak-

tiivisuutta syvemmin, jolloin kyselylomakkeen lisäksi tutkimuksessa käytettäisiin esimer-

kiksi päiväkirjaa. Näin saataisiin tietoa tarkemmin lapsen toiminnoista, ja erityisesti fyysi-
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sen kokonaisaktiivisuuden määristä. Tällöin myös vuodenaikojen vaihtelun sekä arkipäivi-

en ja viikonlopun väliset erot voitaisiin ottaa huomioon. 

Olisi myös kiinnostavaa tutkia sellaista aktiivisuutta, jonka ei automaattisesti ajatella ker-

ryttävän lapsen fyysistä kokonaisaktiivisuutta, mutta joka todellisuudessa vaikuttaa koko-

naisaktiivisuuteen huomattavasti. Tällainen tutkimuskohde voisi olla esimerkiksi välimat-

kaliikunnan ja välituntiliikunnan vaikutus lapsen fyysiseen kokonaisaktiivisuuteen, sillä 

Suomessa näistä aiheista on tehty verrattain vähän tutkimusta. Vaikka tutkimuksia fyysi-

sestä aktiivisuudesta on lähiaikoina tehty runsaasti, on tutkimuskohde jatkuvassa muutok-

sessa ja sen vuoksi erittäin ajankohtainen. Useissa tutkimuksissa on ilmennyt, että lapset ja 

nuoret liikkuvat yhä vähemmän. Tämän vuoksi olisikin tärkeää tutkia sitä, mihin ajankäyt-

tö kohdistuu ja mikä motivoisi lapsia liikkumaan. Muutos ihmisten fyysisessä aktiivisuu-

dessa näyttää jatkuvan edelleen ja sen vuoksi on perusteltua, että kattavia kartoituksia fyy-

sisestä kokonaisaktiivisuudesta tehdään myös tulevaisuudessa. 
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LIITTEET 

LIITE 1. Kyselylomake 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

LIITE 2. Vapaa-ajan toimintojen jakaumat luokka-asteittain 

 
soittaminen tai laulaminen * luokka-aste Crosstabulation 
 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

soittaminen 

1,00 7 8 3 7 8 7 40 

2,00 14 7 19 12 7 12 71 

3,00 12 8 13 12 12 12 69 

4,00 6 7 5 3 3 8 32 

5,00 2 5 6 6 4 7 30 

Total 41 35 46 40 34 46 242 

 

urheiluohjelmien katselu tv:stä * luokka-aste Crosstabulation 

 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

urheiluohjelmat 

1,00 16 9 14 12 6 4 61 

2,00 14 21 24 15 12 13 99 

3,00 6 2 6 7 10 23 54 

4,00 5 2 2 5 4 4 22 

5,00 0 1 0 0 2 1 4 

Total 41 35 46 39 34 45 240 

 

muu tv/videon katselu * luokka-aste Crosstabulation 
 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

muutv 

1,00 0 1 1 2 0 1 5 

2,00 1 4 3 4 3 0 15 

3,00 8 6 9 7 7 13 50 

4,00 5 10 13 8 10 16 62 

5,00 27 14 20 17 15 15 108 

Total 41 35 46 38 35 45 240 

 

kavereiden kanssa oleskelu tai jutteleminen * luokka-aste Crosstabulation 
 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

kaverioleskelu 

2,00 1 1 3 4 1 1 11 

3,00 6 6 6 8 5 9 40 

4,00 15 13 13 8 16 10 75 

5,00 19 15 24 20 13 26 117 

Total 41 35 46 40 35 46 243 

 



 

 

 

 

perheen kanssa oleskelu * luokka-aste Crosstabulation 
 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

perheoleskelu 

2,00 0 0 0 0 1 2 3 

3,00 0 0 1 1 3 5 10 

4,00 1 1 8 8 4 8 30 

5,00 40 34 37 31 27 31 200 

Total 41 35 46 40 35 46 243 

 

tietokone/videopelien pelaaminen * luokka-aste Crosstabulation 
 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

tietokone 

1,00 1 0 0 1 0 0 2 

2,00 10 6 7 7 0 3 33 

3,00 21 12 19 8 12 16 88 

4,00 7 11 12 14 16 14 74 

5,00 2 6 8 10 7 13 46 

Total 41 35 46 40 35 46 243 

 

kirjojen tai lehtien lukeminen * luokka-aste Crosstabulation 

 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

lukeminen 

1,00 1 1 0 1 0 1 4 

2,00 6 1 2 7 4 9 29 

3,00 10 3 11 7 6 13 50 

4,00 10 4 14 12 12 10 62 

5,00 14 26 19 12 13 11 95 

Total 41 35 46 39 35 44 240 

 

urheiluseuran harjoituksiin osallistuminen * luokka-aste Crosstabulation 

 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

urheiluseura 

1,00 21 11 17 13 9 12 83 

2,00 0 1 4 3 6 1 15 

3,00 16 18 16 11 11 17 89 

4,00 4 4 8 9 8 13 46 

5,00 0 1 1 3 1 2 8 

Total 41 35 46 39 35 45 241 

 



 

 

 

 

muihin ohjattuihin harrastuksiin osallistuminen * luokka-aste Crosstabulation 
 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

muuohjattu 

1,00 19 18 15 12 14 12 90 

2,00 10 5 9 5 6 9 44 

3,00 10 8 17 14 9 18 76 

4,00 1 2 4 6 4 4 21 

5,00 1 2 1 3 2 2 11 

Total 41 35 46 40 35 45 242 

 

urheilukilpailujen katselu paikan päällä * luokka-aste Crosstabulation 

 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

urheilukilpkatse-

lu 

1,00 23 19 20 19 17 13 111 

2,00 17 14 24 18 13 29 115 

3,00 1 2 0 3 4 2 12 

4,00 0 0 2 0 1 0 3 

Total 41 35 46 40 35 44 241 

 

koulutehtävien tekeminen kotona * luokka-aste Crosstabulation 

 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

kouluttekeminen 

1,00 0 0 0 0 0 1 1 

2,00 0 1 0 1 0 1 3 

3,00 3 0 1 2 2 0 8 

4,00 27 21 26 17 17 12 120 

5,00 11 13 19 19 14 30 106 

Total 41 35 46 39 33 44 238 

 

taiteen ja käsityön harrastaminen * luokka-aste Crosstabulation 
 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

taideharrastus 

1,00 0 1 1 4 5 3 14 

2,00 2 7 4 9 5 9 36 

3,00 20 8 20 15 13 19 95 

4,00 10 11 15 8 9 9 62 

5,00 9 8 6 4 3 5 35 

Total 41 35 46 40 35 45 242 

 



 

 

 

 

yksin oleminen * luokka-aste Crosstabulation 

 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

yksinoleminen 

1,00 6 0 2 0 0 0 8 

2,00 13 6 10 5 4 11 49 

3,00 17 15 19 15 13 14 93 

4,00 3 8 11 8 10 8 48 

5,00 2 6 4 12 8 12 44 

Total 41 35 46 40 35 45 242 

 

kotitöissä auttaminen * luokka-aste Crosstabulation 

 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

kotityöt 

1,00 0 0 1 0 0 0 1 

2,00 8 5 8 12 5 4 42 

3,00 26 19 17 16 15 19 112 

4,00 5 7 12 6 8 11 49 

5,00 2 4 8 6 7 12 39 

Total 41 35 46 40 35 46 243 

 

nuorisotalolla käynti * luokka-aste Crosstabulation 
 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

nuorisotalo 

1,00 24 13 22 20 14 21 114 

2,00 7 8 13 13 14 21 76 

3,00 0 5 4 2 2 3 16 

4,00 8 7 6 3 3 0 27 

5,00 2 2 1 1 2 1 9 

Total 41 35 46 39 35 46 242 

 

ulkoilu * luokka-aste Crosstabulation 

 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

ulkoilu 

2,00 1 0 1 1 0 1 4 

3,00 5 1 2 3 2 10 23 

4,00 11 8 9 11 9 8 56 

5,00 24 26 34 23 23 26 156 

Total 41 35 46 38 34 45 239 

 



 

 

 

 

 

 

LIITE 3. Ruutuajan keskimääräisten minuuttimäärien jakaumat sukupuolittain 

 

 TV DVD/video Internet Tietokone-/ vi-

deopelit 

Tytöt 77min 53min 59min 57mina 

Pojat 89min 58min 73min 81min 

 

 

 

 

ei ohjattu, omatoiminen vapaa-ajan liikunta * luokka-aste Crosstabulation 
Count 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

eiohjattuvpliik 

1,00 2 1 0 3 0 0 6 

2,00 4 5 7 1 4 3 24 

3,00 14 5 11 13 7 14 64 

4,00 12 13 15 15 12 14 81 

5,00 9 11 13 8 11 13 65 

Total 41 35 46 40 34 44 240 



 

 

LIITE 4. Yöunituntien jakaumat luokka-asteittain ja sukupuolittain 

 

 
 

 

 

 



 

 

LIITE 5. Vapaa-ajan toiminnot iltapäivällä ja illalla luokka-asteittain ja sukupuolit-

tain 

 

 

Teen ltapäivällä 

(N=243) 

1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Tytöt Pojat Yh-

teensä 

Menen urheilemaan 3 8 2 6 3 8 11 19 30 

Käyn harjoituksissa tai 

harrastuksissa 

4 6 7 7 4 11 23 16 39 

Kuuntelen musiikkia 

tai luen 

12 12 16 13 15 25 49 44 93 

Leikin sisällä 35 22 32 13 15 10 62 65 127 

Leikin ulkona 25 23 29 19 17 15 63 65 128 

Pelaan tietokone- 

/videopelejä 

7 12 17 20 12 13 21 60 81 

Katselen telkkaria 15 9 15 14 8 12 33 40 73 

Harjoittelen soittoläk-

syjä 

1 5 5 4 1 9 20 5 25 

Nukun/ en tee mitään 

erityistä 

3 2 5 3 3 8 7 17 24 

 

 

Teen illalla (N=243) 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Tytöt Po-

jat 

Yh-

teensä 

Menen urheilemaan 6 9 5 10 4 10 20 24 44 

Käyn harjoituksissa tai 

harrastuksissa 

17 17 21 22 17 31 64 61 125 

Kuuntelen musiikkia tai 

luen 

17 23 26 17 17 20 65 55 120 

Leikin sisällä 35 28 36 15 17 10 70 71 141 

Leikin ulkona 29 27 31 18 18 17 64 76 140 

Pelaan tietokone- 

/videopelejä 

17 17 17 16 14 15 34 62 96 

Katselen telkkaria 28 22 28 21 21 33 71 82 153 

Harjoittelen soittoläksy-

jä 

2 4 5 5 0 3 15 4 19 

Nukun/ en tee mitään 

erityistä 

6 5 6 9 11 16 29 24 53 

 

 

 



 

 

LIITE 6. Vapaa-ajan liikunnan useus- ja intensiteettijakaumat sukupuolittain 

 

Vapaa-ajan liikunta * sukupuoli Crosstabulation 

 Sukupuoli Total 

Tyttö Poika 

VAliikunta En lainkaan 2 3 5 

Kerran viikossa tai harvem-

min 

13 16 29 

2-3 kertaa viikossa 18 26 44 

4-6 kertaa viikossa 32 32 64 

Noin kerran päivässä 31 33 64 

Useita kertoja päivässä 16 21 37 

Total  112 131 243 

 

 

 

Tehokas liikunta * sukupuoli Crosstabulation 

 Sukupuoli Total 

Tyttö Poika 

VAliikunta 

tehokas 

En yhtään 14 12 26 

Noin ½ tuntia 14 12 26 

Noin 1 tunti 20 16 36 

Noin 2-3 tuntia 33 37 70 

Noin 4-6 tuntia 23 30 53 

Noin 7 tuntia tai enemmän 8 24 32 

Total  112 131 243 

 

 



 

 

LIITE 7. Ohjattujen liikunta- ja muiden harrastusten jakaumat sukupuolittain 

 

 Kaikkien harrastusten määrä sukupuolen mukaan N 

ei harras-

tuksia 

yksi har-

rastus 

kaksi har-

ras-tusta 

kolme 

harras-

tusta 

neljä har-

ras-tusta 

viisi har-

rastusta 

 
tyttö 20 38 36 13 3 2 112 

poika 41 57 27 4 2 0 131 

Yhteensä 61 95 63 17 5 2 243 

 

 

 

 Liikuntaharrastus sukupuolen mukaan N 

ei liikunta-

har-rastuksia 

yksi liikun-

tahar-rastus 

kaksi liikun-

tahar-

rastusta 

kolme lii-

kuntahar-

rastusta 

 
tyttö 30 51 29 2 112 

poika 45 63 20 3 131 

Yhteensä 75 114 49 5 243 

 Muu kuin liikuntaharrastus sukupuolen mukaan N 

ei muita 

harras-

tuksia 

yksi muu 

kuin liikun-

tahar-rastus 

kaksi muuta 

kuin liikunta-

har-rastusta 

kolme muuta 

kuin liikunta-

har-rastusta 

neljä muuta 

kuin liikunta-

har-rastusta 

 
tyttö 73 25 12 1 1 112 

poika 114 15 2 0 0 131 

Yhteensä 187 40 14 1 1 243 



 

 

LIITE 8. Koulu- ja harrastusmatka 

 

 

koulumatka talvisin * luokka-aste Crosstabulation 

 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

 

Autolla 8 2 1 2 2 4 19 

Osan autolla 2 3 6 4 6 5 26 

Pyörälä 14 13 16 20 19 26 108 

Kävellen 17 17 22 14 8 11 89 

Total 41 35 45 40 35 46 242 

 

 

koulumatka talvisin * sukupuoli Crosstabulation 

 

 sukupuoli Total 

tyttö poika 

 

Autolla 13 6 19 

Osan autolla 15 11 26 

Pyörällä 35 73 108 

Kävellen 49 40 89 

Total 112 130 242 

 

 

koulumatka kevät&syksy * luokka-aste Crosstabulation 

 

 luokka-aste Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

 

Autolla 3 1 0 0 1 0 5 

Osan autolla 4 0 2 1 1 3 11 

Pyörällä 21 27 37 36 29 39 189 

Kävellen 13 7 6 3 4 2 35 

Rullalaudalla 0 0 0 0 0 2 2 

Total 41 35 45 40 35 46 242 

 



 

 

 

 

koulumatka kevät&syksy * sukupuoli Crosstabulation 

 

 sukupuoli Total 

tyttö poika 

 

Autolla 3 2 5 

Osan autolla 7 4 11 

Pyörällä 84 105 189 

Kävellen 18 17 35 

Rullalaudalla 0 2 2 

Total 112 130 242 

 



 

 

LIITE 9. Välituntien ajankäyttöjakaumat luokka-asteittain ja sukupuolittain 

 Välitunti leikin liikuntaleikkejä Total 

1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Tytöt Pojat 

En yhdellä-

kään väli-

tunnilla 

5 0 1 1 1 6 8 6 14 

Harvoilla 

välitunneilla 

11 8 6 15 11 11 29 33 62 

Useimmilla 

välitunneilla 

16 15 23 9 18 19 47 53 100 

Kaikilla 

välitunneilla 

9 11 14 6 4 2 16 30 46 

Total 41 34 44 31 34 38 100 122 222 

 

 Välitunti pelaan pallopelejä Total 

1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Tytöt Pojat 

En yhdellä-

kään väli-

tunnilla 

32 19 16 11 4 10 44 48 92 

Harvoilla 

välitunneilla 

9 11 15 11 23 9 39 39 78 

Useimmilla 

välitunneilla 

0 3 7 10 5 16 15 26 41 

Kaikilla 

välitunneilla 

0 0 1 1 1 4 1 6 7 

Total 41 33 39 33 33 39 99 119 218 

 

 

 Välitunti leikin leikkejä, joissa ei liikuta Total 

1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Tytöt Pojat 

En yhdellä-

kään väli-

tunnilla 

23 15 18 15 18 13 35 67 102 

Harvoilla 

välitunneilla 

9 14 12 11 14 17 43 34 77 

Useimmilla 

välitunneilla 

5 3 4 4 1 3 10 10 20 

Kaikilla 

välitunneilla 

3 1 0 0 0 1 4 1 5 

 40 33 34 30 33 34 92 112 204 

 



 

 

 

 Välitunti kävelen Total 

1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Tytöt Pojat 

En yhdellä-

kään väli-

tunnilla 

5 3 4 4 3 2 5 16 21 

Harvoilla 

välitunneilla 

10 11 14 8 8 11 22 40 62 

Useimmilla 

välitunneilla 

10 8 10 5 13 11 30 27 57 

Kaikilla 

välitunneilla 

15 11 10 13 9 16 42 32 74 

Total 40 33 38 30 33 40 99 115 214 

 

 Välitunti juttelen ja olen kavereiden kanssa Total 

1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Tytöt Pojat 

En yhdellä-

kään väli-

tunnilla 

2 1 1 1 0 0 1 4 5 

Harvoilla 

välitunneilla 

4 4 3 1 2 1 5 10 15 

Useimmilla 

välitunneilla 

13 9 19 14 13 11 39 40 79 

Kaikilla 

välitunneilla 

21 20 17 22 19 30 62 67 129 

Total 40 34 40 38 34 42 107 121 228 

 

 Välitunti seison ja katselen muita Total 

1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Tytöt Pojat 

En yhdellä-

kään väli-

tunnilla 

24 17 19 15 16 14 48 57 104 

Harvoilla 

välitunneilla 

11 13 10 8 12 9 30 33 63 

Useimmilla 

välitunneilla 

3 1 6 3 2 8 8 15 23 

Kaikilla 

välitunneilla 

2 2 1 4 2 6 10 7 17 

Total 40 33 36 30 32 37 96 112 208 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


