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1 JOHDANTO 

 

Liikunnan avulla voidaan edistää kouluikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Viimeisen sadan 

vuoden aikana fyysinen aktiivisuus välttämättömyytenä ihmisen elämässä on vähentynyt. 

Nykyään liikunta ei myöskään sisälly koululaisten arkipäivään luonnostaan, vaan se on 

useammin ainoastaan erillinen harrastus. Koulussa istutaan, fyysisesti raskaat työt ovat 

vähentyneet eikä kouluun tai kauppaan enää välttämättä mennä kävellen tai pyörällä. Ka-

vereita ei enää tavata kasvotusten, vaan kaverisuhteita hoidetaan sosiaalisen median avulla. 

Ruutuaika ylipäätään on lisääntynyt. Lasten fyysinen kunto on heikentynyt ja lisäksi useis-

sa länsimaissa lapset ja nuoret ovat yhä lihavampia. Aikuisiässä fyysinen aktiivisuus usein 

vähenee entisestään. (Hakkarainen 2009, 26–27; Tammelin 2008, 12; Lintunen 2007, 26.) 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää lasten fyysistä aktiivisuutta ja sen sisältöjä vii-

den arkipäivän ajan aamusta iltaan tarkastetuna. Tutkimuksen aihe nousi esille vireillä ole-

van Activity of School Aged Children -hankkeen kautta. Siinä on tarkoitus tutkia laajasti 

kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta. Lasten fyysisen aktiivisuuden sisältöjen tutkimisen 

lisäksi pilotoimme päiväkirjaa aineistonkeruumenetelmänä kyseistä hanketta varten. Tä-

män tutkimuksen rinnalla tehtiin toinen pro gradu -tutkielma (Arbelius & Halunen, 2015) 

Polarin aktiivisuusrannekkeita hyödyntäen. Siinä keskitytään fyysisen aktiivisuuden laa-

tuun ja jakautumiseen päivän aikana. Tavoitteena onkin, että tutkimuksemme tarkastelevat 

samaa ilmiötä samalla tutkimusjoukolla, hyödyntäen erilaisia aineistoja. Aiemmin lasten 

fyysistä aktiivisuutta on Suomessa tutkittu muun muassa Laps Suomen -tutkimuksessa ja 

Liikkuva koulu -hankkeessa (Tammelin, Laine & Turpeinen 2013; Nupponen, Halme, 

Parkkisenniemi, Pehkonen & Tammelin 2010). Näissä molemmissa tutkimuksissa on ver-

rattu lasten liikunnan määrää, sen riittävyyttä ja intensiteettiä suosituksiin. Usein tutkimuk-

sissa jää epäselväksi, mitä lapsi on tehnyt, jotta mitattu fyysinen aktiivisuus lisääntyy. Täs-

sä tutkimuksessa pyrimme selvittämään näitä toiminnan sisältöjä lasten arkipäivinä. Tar-

koitus olisi, että aktiivisuuspäiväkirjaa olisi jatkossa mahdollista hyödyntää jonkin objek-

tiivisen mittarin rinnalla. 

 

Ben-Arieh & Orif (2002, 225, 233, 237) selvittivät, millaista tietoa lasten ajankäyttötutki-

muksen kentällä tällä hetkellä on ja millaista tutkimusta tarvitaan lisää. Selvityksessä kävi 
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ilmi, että 6–11 -vuotiaiden kohdalla tutkitaan usein ainoastaan tiettyjä asioita, kuten ajan-

käytön suhdetta tiettyyn taitoon tai rajattuun toimintaan käytettyä aikaa. Alakouluikäiset 

ovat heidän mukaansa lapsista se ikäryhmä, jota on pienten lasten ohella vähiten tutkittu. 

Nimenomaan tämän ikäryhmän ajankäyttötutkimukselle on tarvetta. Tutkielmamme yhtenä 

tehtävänä olikin selvittää, mitä lapsen päivän aikana tapahtuu eli miten lapset käyttävät 

aikaansa ja mitä he päivittäin tekevät. Pyrimme aktiivisuuspäiväkirjan avulla saamaan tie-

toa kokonaisvaltaisemmin lasten konkreettisista tekemisistä ja toiminnoista. Lasten liikun-

taa ja fyysistä aktiivisuutta on tutkittu ja tutkitaan edelleen paljon. Telama ym. (2014, 960–

961) havaitsivat 27 vuoden ajan kerätyssä aineistossaan, että fyysinen aktiivisuus var-

haisaikuisuudessa on lapsuuden fyysisen aktiivisuuden seurausta. Xiaolin ym. (2014) sel-

vittävät tutkimuksessa kuinka aktiivinen käyttäytyminen, kuten pyöräily  tai kävey on yh-

teydessä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan. Heidän mukaan lapsia pitäisi rohkaista ja 

kannustaa pyöräilemään tai kävelemään kouluun, koska se vaikuttaa myöhempään aktiivi-

seen ja terveelliseen elämäntapaan.  

 

Tämä tutkimusraportti rakentuu seitsemästä pääluvusta. Luvuissa kaksi ja kolme tarkaste-

lemme fyysistä aktiivisuutta ja toiminnallisuutta lasten arjessa koulussa ja vapaa-ajalla. 

Tutkimuksemme toteuttamisesta kerromme tarkemmin luvussa neljä. Siinä avaamme tä-

män kuvailevan tapaustutkimuksen lähtökohtia, joita ovat tutkittava oppilasryhmä, päivä-

kirja aineistonkeruumenetelmänä sekä tutkimuskysymykset. Tutkimusaineistomme koos-

tuu ensisijaisesti aktiivisuuspäiväkirjojen aineistosta, jota aktiivisuusrannekkeista saadut 

tiedot täydentävät. Tarkastelemme luvussa neljä myös käyttämiämme aineiston käsittely- 

ja analyysimenetelmiä, kuten luokittelua ja kuvailua. Luvussa viisi vastaamme tutkimusky-

symyksiin. Ensimmäinen käsittelee oppilaiden fyysisen aktiivisuuden sisältöjä, toinen op-

pilaiden kokemusten ja aktiivisuusmittarien arvojen vastaavuutta ja kolmas aktiivisuuspäi-

väkirjan soveltuvuutta aineistonkeruumenetelmänä. Tutkimuksemme luotettavuutta ja 

etiikkaa pohdimme luvussa kuusi. Viimeisessä, seitsemännessä luvussa, pohdimme tutki-

mustulosten merkitystä lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämisen sekä fyysisen aktiivisuu-

den sisältöjen jatkotutkimusmahdollisuuksien näkökulmista.  
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2 FYYSINEN AKTIIVISUUS 

 

Fyysinen aktiivisuus –käsite tarkoittaa lepotasoa korkeammalla energiankulutuksella teh-

tyä lihastyötä. Toiminnan muoto ja yhteys vaihtelevat vapaasta leikistä koululiikuntaan, 

ohjattuihin harjoituksiin ja kotitöihin. Suomenkielisenä vastineena fyysisestä aktiivisuudes-

ta käytetään jonkin verran myös käsitteitä liikkuminen ja liikunta-aktiivisuus. Liikunta 

käsitteenä on tullut osaksi kielenkäyttöämme 1960 -luvulla. Se kattaa kaiken lihasten tah-

donalaisen ja energiankulutusta lisäävän toiminnan. Liikunta on osa fyysistä aktiivisuutta, 

joka taas käsitteenä viittaa pelkästään fyysisiin ja fysiologisiin tapahtumiin eikä sisällä 

odotuksia psyykkisistä vaikutuksista, sosiaalisista seurauksista tai toiminnan syistä. (Vuori 

2013a, 19–20; Nupponen ym.  2010, 14; Fogelholm ym.  2007, 21; Malina, Bouchard & 

Bar-Or 2004, 458.) Tässä luvussa käsittelemme fyysistä aktiivisuutta sen suositusten ja 

hyötyjen pohjalta. Lisäksi tarkastelemme erilaisia fyysisen aktiivisuuden arviointimene-

telmiä.  

 

2.1 Fyysisen aktiivisuuden hyödyt 

Liikunnan pitäisi tuottaa iloa ja elämyksiä ja sen pitäisi olla lapsen ja nuoren mielestä 

hauskaa. Liikunnan ilo saavutetaan, kun toimitaan lasten ja nuorten ehdoilla ja heidän nä-

kökulmastaan. Lapsen fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan vaikuttavat esimerkiksi ikä, 

sukupuoli, kehitystaso ja ravitsemus. (Heinonen ym. 2008, 20; Malina ym. 2004, 472.) 

Suomessa on tehty paljon tutkimusta siitä, kuinka lapsuusiän liikunta ennustaa aktiivisen 

elämäntavan säilymistä myös aikuisena. Tuloksista on selvinnyt, että lapsena ja nuorena 

paljon liikkuvat ovat myös aikuisena liikkuvampia, aktiivisempia ja terveempiä. (Telama, 

Yang & Hirvensalo 2012, 6–8.) Luultavasti tehokas keino elinikäisen fyysisen aktiivisuu-

den turvaamiseksi on urheilullisen elämäntavan juurruttaminen jo lapsuusiässä (Hakkarai-

nen 2009, 26–27; Tammelin & Telama, 2008, 52). Liikunta ja urheilu voivat vaikuttaa las-

ten ja nuorten terveyteen sekä biologiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun ja kehityk-

seen myönteisesti. Elinikäisen liikunnan ja terveiden elintapojen kautta fyysinen aktiivi-

suus voi edistää terveyttä. (Vuori 2013b, 146.)  
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Sairauksien ehkäisy, jaksaminen ja kasvaminen ovat terveysvaikutuksia, joita lapset itse 

liittävät liikuntaan (Matarma 2012, 47). Riittävällä päivittäisellä liikunnalla onkin monia 

biologisia vaikutuksia. Säännöllisesti toteutettu kohtuullinen, muttei liian rasittava, fyysi-

nen aktiivisuus edistää terveyttä. Yksittäiselläkin liikuntasuorituksella voi olla myönteisiä 

vaikutuksia esimerkiksi verenpaineeseen. Kuitenkin säännöllinen fyysinen aktiivisuus on 

merkittävämpää terveydelle, sillä liikunnan hyödylliset fysiologiset vaikutukset alkavat 

pienentyä kahden viikon kuluessa liikkumisen lopettamisesta. (Karvinen, Räty & Rautio 

2010, 4–5; Fogelholm ym. 2007, 21–22; Vuori & Miettinen 2000, 93.) Biologisesti lapset 

ja nuoret ovat usein terveitä, joten erilaisia terveyttä lisääviä vaikutuksia voi olla hankala 

osoittaa tutkimalla. Lihavuus poikkeaa kuitenkin tästä ilmiöstä.  (Vuori 2013b, 146.) Las-

ten ja nuorten lisääntyneeseen lihavuuteen vaikuttavat fyysisesti passiivisen ajankäytön 

lisääntyminen ja toisaalta fyysisen aktiivisuuden vähentyminen sekä epäterveellisen ruuan 

ja välipalojen lisääntynyt määrä. Lihavuudesta johtuva motorinen kömpelyys, aerobisen 

kunnon heikentyminen ja liikunnan raskauden tunne taas vähentävät liikuntaan osallistu-

mista ja todennäköisesti muutakin fyysistä aktiivisuutta. Lihavuuden ja liikunnan suhde 

onkin eräänlainen oravanpyörä, jossa liikunta vähenee ja lihavuus lisääntyy entisestään, 

jolloin niiden kielteiset vaikutukset kasautuvat. (Vuori 2013b, 153–154.) Passiivisuuden 

aiheuttamia terveysongelmia, kuten huonoa kuntoa ja ylipainoa ei kompensoi arvostus ja 

kiinnostus liikuntaa kohtaan eikä edes liikunnallisia merkityksiä ja harrastuksia sisältävä 

elämäntyyli (Lehmuskallio 2011, 25). 

 

Liikunta vaikuttaa myönteisesti myös henkiseen hyvinvointiin. Lapsilla positiiviset koke-

mukset liikunnasta voivat vahvistaa lapsen minäkuvaa. Fyysisesti aktiivisten on tutkittu 

hallitsevan stressiä liikkumattomia paremmin. (Fogelholm 2011, 84; Fogelholm ym. 2007, 

22.) On tutkittu, että mielihyvä lisääntyy jo puolen tunnin liikunnan vaikutuksesta. Yksit-

täisen liikuntakerran tuottama mielihyvä voi kestää jopa pari tuntia. Toisaalta liikunta voi 

aiheuttaa myös mielipahaa: väärä toiminta tai tilanne aiheuttaa kielteisen kokemuksen. 

(Ojanen & Liukkonen 2013, 242–243.) Itsearvostus ja liikuntaharrastus liittyvätkin toisiin-

sa. Tärkeää oppilaan liikunta-aktiivisuuden kannalta on se, kuinka taitavaksi ja osaavaksi 

hän kokee itsensä liikunnassa. Itseensä ja omiin taitoihinsa luottava lapsi on fyysisesti ak-

tiivisempi. (Laakso, Nupponen & Telama 2007, 57; Malina ym. 2004, 472.) Matarman 

(2012, 44, 47) tutkimuksessa selvisi että lapset ja nuoret itsekin liittävät hyvän olon ja hy-

vinvoinnin liikuntaan. 
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Liikunnan sosiaalinen merkitys on tärkeä ja liikunnan harrastamiseen vaikuttaa halu sosi-

aaliseen vuorovaikutukseen. Suhteet toisiin ihmisiin ja niiden tärkeys näyttäytyvät liikun-

nan motiiveina. On tutkittu, että kouluikäisistä yli puolet pitää tärkeänä liikkumisen sosiaa-

lisena motiivina sitä, että kaverikin harrastaa. (Telama & Polvi 2013, 630; Norra, Ruoko-

nen & Karvinen 2004, 6.) Kaverit ovat tärkeä liikuntaan kannustava tekijä, sillä lapset itse 

liittävät kavereiden kanssa harrastamisen ja kavereiden saamisen selkeäksi osaksi liikunta-

käsitettä (Matarma 2012, 29, 46). 

 

Liikkumisen avulla lapsi luo perustan kaikelle muulle oppimiselle, sillä lapsen sekä fyysi-

nen, kognitiivinen että emotionaalinen kehitys kulkevat käsi kädessä (Norra ym. 2004, 6). 

Liikunnan hyötyä koulumenestykseen on tutkittu lisäämällä liikuntatuntien määrää aikai-

sempaan. Yhdysvalloissa toteutetuista neljästätoista tutkimuksesta yhdessätoista oli havait-

tu liikunnan ja koulumenestyksen yhteys. Esimerkiksi Sallis, Prochaska & Taylor (2000) 

osoittivat tutkimuksessaan, kuinka terveysliikuntaan keskittynyt liikuntakasvatusohjelma 

paransi yhdeksänvuotiaiden oppilaiden menestystä kielissä ja lukemisessa. Davis ym. taas 

tekivät tutkimuksen, jossa 7–11 -vuotiaiden lasten aivotoiminnot ja matematiikan suorituk-

set paranivat 13 viikon liikuntaohjelman aikana. Myös liikuntatuntien sisällöllä on tutki-

musten mukaan merkitystä akateemiseen suoriutumiseen. Maeda ja Randall totesivat kak-

kosluokkalaisille tekemässään tutkimuksessa, että viiden minuutin reippaaseen liikunta-

tuokioon oppitunnilla osallistuneet oppilaat menestyivät matematiikan tehtävissä parem-

min kuin vertailuryhmä. On myös osoitettu että luokkahuonetyöskentelyn lomassa annetut 

liikunnalliset tehtävät saivat eräässä tutkimuksessa lapset noudattamaan paremmin luokka-

huoneen sääntöjä. Yhdysvaltojen Terveyspalvelulaitos teki puolestaan tutkimuksen, jonka 

mukaan välituntien aikaisen liikunnan ja koulumenestyksen välillä on positiivinen yhteys. 

Järjestämällä erilaisia mahdollisuuksia välituntiliikuntaan voidaan parantaa akateemisten 

oppiaineiden oppimista. Yhdysvalloissa 60 % välintuntiliikunnan ja akateemisen suoriu-

tumisen yhteydestä tehdyistä tutkimuksista osoittaa näiden välillä olevan positiivisen kor-

relaation. (Jaakkola 2012, 56–58.) Liikunnan ja koulumenestyksen välillä oleva myöntei-

nen yhteys näkyy esimerkiksi muistin parantumisena sekä poissaolojen vähyytenä. Hyviin 

kouluarvosanoihin on yhteydessä erityisesti koulupäivän aikainen liikunta. Liikunnan ja 

häiriökäyttäytymisen yhteys voi olla liikunnan tarjoama mahdollisuus ylimääräisen energi-

an purkamiseen, minkä takia tunnin tehtäviin jaksetaan keskittyä paremmin. Keskittymistä 

koulutehtäviin voi parantaa myös liikunnan tarjoama rentoutumisen mahdollisuus. (Syvä-

oja ym. 2012, 13, 17,19.)  
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2.2 Fyysisen aktiivisuuden suositukset 

Suomalaisten keskuudessa liikunta on luokiteltu kymmenen tärkeimmän elämäniloa tuot-

tavan asian joukkoon. Edelleen urheilun uskotaan myös pitävän lapset ja nuoret pois ei-

toivotuista aktiviteeteista. Kasvuikäisistä kuitenkaan enemmistö ei liiku terveytensä kan-

nalta tarpeeksi. (Lehmuskallio 2011, 25.) Liikkuva koulu -ohjelman tutkimuksessa mitat-

tiin vuosina 2010–2012 koululaisten fyysistä aktiivisuutta. Tutkimuksessa oppilaita oli 

seitsemästä alakoulusta ja kolmesta yläkoulusta pääasiassa Keski-Suomen alueella. Mitta-

usten tuloksena alakoululaisille kertyi reipasta liikuntaa keskimäärin 62 minuuttia päivässä, 

nuorimmille oppilaille enemmän kuin vanhimmille oppilaille. Alakoulun puolella eroa oli 

myös sukupuolten välillä: 1.–2. luokalla pojat liikkuivat 15 minuuttia tyttöjä enemmän, 3.–

4. luokalla taas 13 minuuttia enemmän. Viikonloppuisin fyysinen aktiivisuus oli 10–22 

minuuttia pienempää kuin arkipäivinä. Liikkumatonta aikaa oli 1.–2. -luokkalaisilla vähi-

ten, noin viisi tuntia päivässä. Näiden tulosten pohjalta voi todeta, että vain osalla lapsista 

täyttyivät fyysisen aktiivisuuden suositukset. (Tammelin, ym. 2014, 1870; Tammelin ym. 

2013, 8, 22–27.) Laps Suomen -tutkimuksessa taas saatiin vuosina 2001–2003 kerätystä 

aineistosta selville, että 9–12 -vuotiaat liikkuvat keskimäärin 2 tuntia 27 minuuttia vuoro-

kaudesta ja tästä 55 minuuttia koostui raskaasta liikunnasta (Nupponen ym. 2010, 161).  

 

Tällä hetkellä tiedetään, että lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden minimisuositukset 

eivät täyty, minkä on havaittu vaikuttavan aktiivisuuden määrään myös aikuisuudessa. Kun 

pohditaan, miten edistetään kokonaisvaltaista terveyttä niin lapsena kuin aikuisena, liikun-

nan omaksuminen elämäntavaksi on yksi avaintekijöistä. Kestävämpiin tuloksiin päästään, 

kun liikkumattomuuteen kiinnitetään ajoissa huomiota. (Syväoja, ym. 2012, 23–25.) Tut-

kimuksissa on osoitettu, että aikuisiän liikunnalle merkittävää on liikunnan jatkuvuus lap-

suudesta murrosiän yli aikuisuuteen. Toisaalta myös lapsena opitut monipuoliset liikunta-

taidot, kuten hyvät motoriset perustaidot, kehittyneet lajitaidot, sekä hyvä kunto ja normaa-

lipaino, helpottavat liikunnan harrastamista. (Fogelholm 2011, 85; Tammelin & Telama 

2008, 52–54.) Fyysinen aktiivisuus on kohtalaisen tai hyvin pysyvää ja tällainen elämänta-

pa alkaa muodostua jo varhaislapsuudessa (Telama ym. 2014, 960–961). Kun lapsena tot-

tuu liikkumaan, se jää pysyväksi elämäntavaksi. (Hakkarainen 2009, 26–27; Tammelin & 

Telama, 2008, 52). 
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Suomessa lasten liikkumisen ohjenuorana käytetään Nuori Suomi Ry:n Fyysisen aktiivi-

suuden suositusta kouluikäisille 7–18 -vuotiaille. Suositus on sovellettavissa sekä urheile-

ville että erityislapsillekin ja sen lähtökohtana on terveysliikunta. 7–12 -vuotiailla lapsilla 

fyysisen aktiivisuuden suositus on vähintään 1½–2 tuntia päivässä. Terveen kasvun ja ke-

hityksen sekä hyvinvoinnin edellytys on jokapäiväinen liikunta, koska liikuntaa ei voi va-

rastoida. Suositeltavaa on siis liikkua joka päivä, mutta satunnainen liikkumattomuus ei ole 

vaarallista. Kuitenkin jatkuvia liikkumattomuuden jaksoja pitäisi välttää. Liikunnan ja liik-

kumisen oppiminen vaatii toistoja, sillä lapset oppivat tekemällä ja kokeilemalla. Lasten 

liikuntaa ei yleensä tarvitse rajoittaa, koska terve lapsi lopettaa automaattisesti, jos kuormi-

tus tulee liian raskaaksi. Liikunnasta voi tulla terveysriski, jos se on liian yksipuolista tai 

palautumisjakso ei ole tarpeeksi pitkä. Lapsi tarvitsee liikunnan vastapainoksi riittävästi 

palautumisaikaa ja unta. (Heinonen ym. 2008, 17–19.)  

 

Lasten liikunnan intensiteetin tulisi vaihdella pitkäkestoisista mutta kevyistä ja kohtalaises-

ti kuormittavista jaksoista lyhyisiin kuormittaviin jaksoihin. Myös hermostollista kehitystä 

ja tätä kautta uusien tiedollisten taitojen oppimisen edellytystä voidaan vahvistaa monipuo-

lisen liikunnan avulla. (Tammelin ym. 2013, 65; Fogelholm 2011, 86.) Hyöty on suurin, 

kun lapsen päivän aikana toteutuneesta liikunnasta vähintään puolet tapahtuu yli 10 minuu-

tin jaksoissa (Tammelin ym. 2013, 63; Heinonen ym. 2008, 19). Perustaitojen harjoittelu 

lapsen omista lähtökohdista painottuu kouluiässä.  Tämä taas luo pohjaa monipuolisille 

harrastusmahdollisuuksille myöhemmässä iässä. (Tammelin ym. 2013, 66; Fogelholm 

2011, 86.) 

 

Kouluikäisten pitäisi välttää suositusten mukaan pitkiä ja yhtämittaisia istumisjaksoja. 

Esimerkiksi ruutuaika, kuten tietokoneella toimiminen ja television katsominen, on este 

riittävälle päivittäiselle liikunnalle, mutta myös hyvälle unelle. Suositusten mukaan lasten 

ja nuorten päivittäinen ruutuaika tulisi olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Yhtämittaista 

istumista ja ruutuaikaa ei suositella yli kahta tuntia päivässä. Liian pitkä istuminen vaikut-

taa haitallisesti aineenvaihduntaan ja sitä kautta myös terveyteen. Istumisajan vähentämi-

sellä ja sen säännöllisellä tauottamisella voidaan kuitenkin lieventää terveyshaittoja. 

(Tammelin ym. 2013, 63–64, 66–67.) Liikkumattomina hetkinä tehdään hyviäkin asioita, 

esimerkiksi luetaan, kirjoitetaan ja seurustellaan. Sopiva suhde päivittäisen liikunnan, liik-

kumattomuuden ja levon välillä on tärkeä. On tutkittu, että 3–4 -luokkalaisilla täysin liik-
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kumatonta aikaa on keskimäärin 7,9 tuntia päivittäin. (Tammelin ym. 2013, 26; Heinonen 

ym. 2008, 23, 27.) 

 

Tutkimuksessamme tarkastelun kohteena ovat oppilaiden arkipäivät, joista jokaisen tulisi 

fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan sisältää sekä liikunnallisia että liikkumattomia 

hetkiä. Monipuolisen fyysisen aktiivisuuden tulisi näkyä osana lasten aktiivisuuspäiväkir-

joja, jotta se olisi suositusten mukaista. Otamme huomioon myös fyysisen aktiivisuuden 

intensiteetin kysymällä lapsen tuntemusta toiminnan raskaudesta. Suositusten mukaan sekä 

keston että intensiteetin tulisi vaihdella päivän aikana. Aktiivisuuspäiväkirjojen avulla ei 

saada kokonaisvaltaista ja moniulotteista kuvaa fyysisen aktiivisuuden suositusten mukai-

sesta toiminnasta. Päiväkirjat kuitenkin kertovat hyvin toiminnan sisällöistä, intensiteetistä 

ja säännöllisyydestä, jotka ovat tutkimuksemme kannalta tärkeimmät fyysisen aktiivisuu-

den ulottuvuudet.  

 

2.3 Fyysisen aktiivisuuden arviointi 

Fyysistä aktiivisuutta voidaan määrittää sekä liikunnan ja liikunta-aktiivisuuden määränä 

että niiden laatuna. Määrällistä kuvausta ovat useus, eli tietyn ajan sisällä tehtyjen liikunta-

kertojen määrä, ja kesto, eli yhden liikuntakerran tai kaikkien harjoituskertojen yhteinen 

ajallinen kesto. Laadullista kuvausta taas ovat rasittavuus, jota voidaan kuvata energian- tai 

hapenkulutuksen määrällä ja sykkeellä, sekä liikuntatapa eli liike- ja liikuntamuodot. Fyy-

sisen aktiivisuuden arviointimenetelmät voidaan jakaa objektiivisiin ja subjektiivisiin arvi-

ointimenetelmiin. Subjektiivisen menetelmät perustuvat omaan arviointiin ja objektiiviset 

taas erilaisiin laitteisiin, jolloin tutkittavan omat arvot, asenne ja arviointi eivät vaikuta 

tuloksiin. (Vuori 2013a, 19–20; Fogelholm 2012, 75; Nupponen ym. 2010, 14–15.) Mil-

lään fyysisen aktiivisuuden mittarilla ei ole mahdollista tutkia kaikkia fyysisen aktiivisuu-

den osa-alueita joten aina on valittava tutkimustehtäviin sopiva menetelmä (Sääkslahti 

1999, 332). Tässä kappaleessa kerromme yleisesti erilaisista fyysisen aktiivisuuden arvi-

ointi- ja mittausmenetelmistä. Paneudumme syvemmin kahteen tutkimuksessamme käytet-

tyyn menetelmään: subjektiiviseen päiväkirjamenetelmään sekä objektiiviseen Polar Acti-

ve –aktiivisuusmittariin. 
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Subjektiivisille arviointimenetelmille on yhteistä saada tietoa liikuntaan käytetystä ajasta, 

liikunnan kuormittavuudesta, liikunnan lajista sekä liikunnan toteuttamistavasta. Omaan 

arviointiin perustuvien arviointimenetelmien etuna ovat nopeus, pienet kustannukset ja 

tiedonkeruun joustavuus. Kerätyn tiedon tarkkuuteen vaikuttaa usein kyky raportoida kaik-

ki tarvittava tieto takautuvasti, mutta siihen voivat vaikuttaa myös tutkittavan mielipiteet ja 

havainnot tutkimuksesta ja omasta toiminnastaan. Luotettavinta tietoa saataisiinkin suoras-

ta toiminnan arvioinnista ja sen välittömästä ylöskirjaamisesta. Esimerkiksi havainnointi 

antaa arvokasta tietoa toiminnan kontekstista sekä tarkkaa tietoa siitä, mitä todella tehdään. 

Tämä on kuitenkin menetelmänä aikaa vievä ja vaatii paljon resursseja, sillä yksi havain-

noija voi kerätä tietoa vain muutamasta tutkittavasta kerrallaan. Havainnoinnissa usein jää 

myös osa päivästä tutkimatta. Havainnointia varten on kuitenkin kehitetty useita tietoko-

neohjelmia sekä systemaattisia havainnointijärjestelmiä. Toinen havainnointiin pohjautuva 

menetelmä, videointi, mahdollistaa ajan säästämisen ja poistaa tutkijan läsnäolon vaikutuk-

sen tutkittavien toiminnasta.  Yksi reaaliaikainen arvointimenetelmä on myös välitön ylös 

kirjaaminen, jossa tutkittavat voivat itse kirjata toimintaansa tietyin aikavälein – reaaliai-

kaisesti. Reaaliaikainen kirjaaminen antaa luotettavinta tietoa, mutta menetelmä vie aikaa 

ja vastausmäärä saattaakin olla matala. (Fogelholm 2012, 78–83; Loprinzi & Cardinal 

2011, 20; Nupponen ym. 2010, 16–17; Corder, Ekelund,  Steele, Wareham & Brage 2008, 

978; Ben-Aireh & Ofir 2002, 235.) 

 

Takautuvat raportointimenetelmät, kuten kyselylomakkeet ja päiväkirjat, ovat nopeita ja 

halpoja subjektiivisia tutkimusmenetelmiä. Tutkittavan henkilön kognitiiviset kyvyt, muisti 

ja aikakäsitys vaikuttavat tulosten luotettavuuteen. Myös lapsen ikä rajoittaa tiedonsaantia 

vaikka lapsi itse onkin oman toimintansa paras tiedonlähde. Kouluikäiset lapset pystyvät jo 

melko luotettavasti raportoimaan toimintaansa. Kyselylomakkeissa ja päiväkirjamenetel-

missä lähtökohtana on selvittää aktiivisuuden määrää ja kuormittavuutta koko päivän ajal-

ta. Näiden menetelmien toistettavuus on yleensä kohtalaisen hyvä. Kyselylomake on tutki-

jalle halvempi, sillä siinä riittää yksi tapaaminen tutkittavien kanssa, kun taas päiväkirja-

menetelmä vaatii useita yhteydenottoja luotettavuuden takaamiseksi. (Fogelholm 2012 81–

83; Nupponen ym. 2010, 16–17; Ben-Aireh & Ofir 2002, 235.)  

 

Laps Suomen –tutkimuksessa (Nupponen ym. 2010, 16–17) lasten liikunta-aktiivisuutta 

tutkittiin 9–12 -vuotiaiden osalta sekä kyselylomakkeilla että aikajanapäiväkirjoilla. Näistä 

jälkimmäisessä aktiivisuuden tasoa kuvattiin joko värittämällä tai kuvioimalla päivän aika-
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jana aktiivisuuden intensiteetin mukaan. Yksi lasten fyysistä aktiivisuutta ainakin osittain 

päiväkirjoilla selvittänyt tutkimus on Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimus, jossa 10 mi-

nuutin tarkkuudella selvitettiin eri liikuntalajeihin käytettyä aikaa, hyötyliikuntaan käytet-

tyä aikaa ja liikunnan sosiaalista kontekstia. Myös STRIP -tutkimus (Varhaislapsuudessa 

alkanut sydän ja verisuonisairastavuuden ehkäisyprojekti) käytti päiväkirjamenetelmää, 

jossa vanhemmat täyttivät aikajanapäiväkirjaa lasten eri toimintoihin käyttämästä ajasta. 

(Berg & Piirtola 2014 34, 169–181.) Vuonna 1983 on myös julkaistu Claude Bouchardin 

kehittelemä fyysisen aktiivisuuden päiväkirja, jossa tutkittavan tulisi täyttää 15 minuutin 

jaksoissa fyysisen aktiivisuuden kuormittavuus kahden tunnin välein päiväkirjalomakkee-

seen. (Fogelholm 2012, 81–83.)  

 

Päiväkirjalla voidaan tutkia tyypillistä ja tavanomaista toimintaa. Päiväkirjatutkimus antaa 

yksityiskohtaista tietoa tietyin aikavälein tapahtuvasta toiminnasta ja kokonaisvaltaisen 

kuvan päivän tapahtumista. Päiväkirjan avulla on mahdollista arvioida sekä liikunnan ko-

konaismäärää että fyysisiin aktiviteetteihin käytettyä aikaa. Päiväkirja mahdollistaa tutkit-

tavan toiminnan luontevassa ympäristössä ja samalla toiminta on mahdollista kirjoittaa 

muistiin nopeasti. Päiväkirjasta nähdäänkin toimintojen järjestys, toistuvuus ja kesto. 

Muistinvarainen kirjaaminen on todettu luotettavaksi. Tärkeintä on, että lasten ajankäyttöä 

tutkittaessa lapsi itse on tiedonlähteenä. Päiväkirjaa käytettäessä oppilaiden motivointi, 

ohjaus ja opastus ovat tärkeässä roolissa ja siltikin vastausmäärä saattaa olla heikko ja kes-

keytysmäärä suuri. (Fogelholm 2012, 86; Nupponen ym. 2010, 17–18; Dollman ym. 2009, 

520; Ben-Arieh & Ofir 2002, 235–239.)  

 

Pelkät kyselyt ja päiväkirjat eivät yksin anna täsmällistä kuvaa fyysisestä aktiivisuudesta. 

Tähän vaikuttavat fyysisen aktiivisuuden monipuolisuus, rasittavuus ja vaihtelevat kestot. 

Esimerkiksi toiminnot kuten istuminen, makaaminen, seisoskelu pitäisi ottaa huomioon.  

On kuitenkin mahdotonta kirjata minuutilleen omaa toimintaa ja sen rasittavuutta. (Sievä-

nen 2014, 7-8.) Päiväkirjassa lasten tulisi raportoida tarkkoja toimintoja ennalta määritel-

lyin aikajaksoin. Päiväkirjan aikajakson määrittely on hankalaa, sillä se voi olla liian pitkä 

kuvaamaan lyhytaikaisia aktiviteetteja, mutta toisaalta kovin lyhyet aikajaksot tekevät päi-

väkirjasta liian kuormittavan. Jakson määrittely vaikuttaakin tutkimuksen tuloksiin. Lasten 

päiväkirjojen tuloksia saattaa toisaalta vääristää toiminnan monipuolisuus, jolloin muistin-

varainen raportointi ei välttämättä vastaa todellisuutta. Myös tulosten aliarviointi tai kau-

nistelu voi vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Esimerkiksi yhtäaikaisia toimintoja, kuten pu-
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helimessa puhumista tv:n katselun ohessa, ei välttämättä mainita tai fyysisen aktiivisuuden 

määrää yliarvioidaan. Lasten kielellisillä ja kognitiivisilla taidoilla on myös oma vaikutuk-

sensa raportoinnin laatuun. Aktiivisuuspäiväkirjoja onkin käytetty paljon aikuisilla onnis-

tuneesti, mutta lasten kohdalla vähän, sillä päiväkirja voidaan kokea liian monimutkaisek-

si. (Loprinzi & Cardinal, 2011, 16; Corder ym. 2008, 978.) Liikuntateknologian avulla on 

kuitenkin mahdollisuus kehittää sovelluksia, joiden avulla fyysisen aktiivisuuden tutkimi-

sen välineet tuodaan oppilaan arkipäivään (Mikkola 2014, 15–16). 

 

Polar Active -aktiivisuusmittarin toiminta perustuu kehon liikkeisiin ja siinä on sisäänra-

kennettu kiihtyvyysanturi. Polar Active -mittarissa aktiivisuus on jaettu viiteen eri tasoon: 

tosi kevyt, kevyt, reipas, tehokas ja tehokas+. (Polar Electro® 2011.) Polar Active -

aktiivisuusmittari mittaa toiminnan intensiteettiä eli rasittavuutta, päivittäistä kalorinkulu-

tusta sekä askelten määrää. Aktiivisuusmittari analysoi dataa 30 sekunnin jaksoissa. Aktii-

visuus lasketaan liikunnan kuormittavuutta kuvaavina MET-arvoina. Aktiiviseksi lasketaan 

kaikki kolmella ylimmällä tasolla käytetty aika, jolloin MET-arvo on yli 3,5. Tehokkaim-

malla aktiivisuustasolla arvo on yli 8 MET. Tällöin toiminta on yleensä kovaa juoksemista, 

kun taas arvo 3,5 saavutetaan normaalissa kävelyvauhdissa. Lapsille MET-arvo 12–15 on 

yleensä maksimi. (Virtanen & Kinnunen 2010, 2–3.) MET -luvut kuvaavat liikunnan aikai-

sen energiankulutuksen suhdetta perusaineenvaihduntaan ja sitä kautta ilmaistaan liikunnan 

kuormittavuutta. Liikunnan aikana, jos MET-arvo on 3, on energiankulutus kolminkertai-

nen lepotilaan verrattuna. MET-lukujen käyttö suhteuttaa energiankulutuksen liikkujaan, 

jolloin esimerkiksi ruumiinrakenteen vaikutus energiankulutukseen tulee huomioiduksi. 

(Fogelholm 2012, 77–78.) Seuraavalla sivulla on esitetty Polar Active –aktiivisuusmittarin 

eri aktiivisuusalueet sekä niitä vastaavat MET-arvot ja esimerkkitoiminnot taulukkomuo-

dossa (taulukko 1).  
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Objektiivisilla mittareilla saadaan tarkkaa tietoa siitä, millä fyysisen aktiivisuuden tasolla 

lapsi liikkuu ja kuinka kauan. Niillä ei kuitenkaan saada tietoa siitä, mitä toiminta on ollut, 

missä se on tapahtunut ja kenen kanssa. Tässä tutkimuksessa päiväkirjan avulla saadaan 

selville lapsen näkökulma omasta toiminnastaan arjen eri tilanteissa. Tarkoitus on, että 

fyysisestä aktiivisuudesta saadaan kokonaisvaltaisempaa ja eritellympää tietoa kuin esi-

merkiksi pelkkä kyselylomakkeiden antama yleiskuva.  Laadimme tutkimukseemme aktii-

visuuspäiväkirjan niin, että pystyimme hyödyntämään Polar Active -aktiivisuusmittarin 

tuottamaa tietoa. 

 

  

Aktiivisuus-
alue 

MET-
arvo 

Aktiivista 
aikaa 

Esimerkkejä aktiviteeteista 

Tehokas + >8 On Nopea juoksu 

Tehokas 5–8 On Koripallo, jalkapallo, rullaluistelu, naruhyppy, tanssi 

Reipas 3.5–5 On Pihaleikit, voimistelu 

Kevyt  2–3.5 Ei Pallonheitto, hidas kävely, venyttely 

Tosi kevyt 1–2 Ei Videopelien pelaaminen, tv:n katselu 

TAULUKKO 1. Polar Active -mittarin antamat aktiivisuusalueet, niitä vastaavat MET-

arvot, esimerkkiaktiiviteetit ja fyysisen aktiivisuuden tila. (Polar Electro® 2011; Virta-

nen & Kinnunen 2010, 2.) 
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3 FYYSINEN AKTIIVISUUS LASTEN ARJESSA 

 

Lapsi ei liiku järkisyiden, kuten kunnosta ja terveydestä huolehtimisen vuoksi, vaan lapsel-

le liikunta on leikkiä. Toiminnassa tärkeitä ovat elämykset sekä liikunnan ilo ja riemu. 

(Norra ym. 2004, 6.) Erityisesti lapsilla spontaani liikunta on tyypillistä. Liikunnan it-

seisarvot, kuten kisailut, leikit ja pelit, tulevat vasta vähitellen osaksi liikuntaa. (Vuori 

2013b, 145.) Lastenpsykiatri Tuula Tammisen mukaan erityisesti liikunnan merkitys elä-

mänilon lähteenä on tärkeää laspsen toiminnassa (Norra ym. 2004, 6). Tässä luvussa käsit-

telemme kouluikäisen arkipäivää fyysisen aktiivisuuden lisäksi toiminnallisuuden näkö-

kulmasta. Arkipäivä on jaettu kahteen alalukuun, koulupäivään ja vapaa-aikaan. 

 

3.1 Koulupäivä 

Koulu on rakennus, instituutio, organisaatio ja yhteisö. Koulua voi nykypäivänä kutsua 

kaikkeuden keskukseksi. Kouluinstituutiota pidetään usein ratkaisuna kaikkiin ongelmiin. 

Organisaatiosta puhuttaessa koulun ajatellaan olevan ryhmä jotakin tarkoitusta varten. Li-

säksi se on myös tätä tarkoitusta varten toteutettu rakenne tai prosessi. Koulu yhteisönä on 

ihmisten joukko, johon kuuluvat opettaja, vanhemmat ja oppilaat. (Helström 2008, 105–

106.) Koulu oppimisympäristönä käsittää oppimiseen liittyvän fyysisen ympäristön, 

psyykkiset tekijät ja sosiaaliset suhteet. Pedagogisesti hyvä oppimisympäristö antaa oppi-

laille mahdollisuuden luoda myönteistä ja realistista kuvaa itsestään. Koululle on luotu 

tietyt normit, ja yksi niistä vaatii kouluun hiljaisuutta. Oppilaiden pitäisi myös istua omalla 

paikallaan kuuntelemassa opettajan puhetta. Tämä normi kuitenkin kumoutuu, kun opettaja 

ymmärtää opetuksen monipuolisuuden merkityksen. Koulun työtapoja on monia ja niiden 

käyttöön vaikuttaa koulun johtaja. Koulut voivat käyttää erilaisia opetusmuotoja ja näin 

saada aikaan hyviä kasvatuksellisia tuloksia. (Uusikylä 2006, 11–17.)  

 

Koulupäivän aikainen liikunta voidaan jakaa koulun liikunnaksi ja koululiikunnaksi. Kou-

lun liikunnalla tarkoitetaan kaikkea koulussa tapahtuvaa liikuntaa, ja siihen voidaan ajatel-

lakin kuuluvan esimerkiksi koulumatkaliikunta, välituntiliikunta, liikuntatunnit, retket ja 

liikunnalliset tapahtumat. Koululiikunta taas on opettajan ohjaamaa liikuntaa. (Tammelin 
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2008b, 13, 89.) Koululaisen jaksamisen kannalta tärkeää on koulupäivän ja -viikon rytmi. 

Fyysisesti aktiivisten jaksojen pitäisi katkaista sekä koulupäivää että -viikkoa. Alakoulun 

puolella liikuntaan mahdollistavia pidempiä taukoja pitäisi olla päivittäin. Välitunneilla 

tapahtuvalla liikunnalla onkin tärkeä tehtävä koululaisen päivittäisessä liikunnassa. (Karvi-

nen 2008, 33, 36.) Liikkuva koulu -projektin tutkimuksen mukaan koulupäivän aikana ala-

koululaisille kertyi 5,4 minuuttia reipasta liikuntaa tunnissa. Kuuden tunnin koulupäivänä 

alakoululainen liikkuu siis noin 32 minuuttia reippaasti. Liikkumatonta aikaa alakoululai-

silla oli tunnin aikana keskimäärin 35 minuuttia. (Tammelin ym. 2013, 27; Tammelin ym. 

2014, 1873.)  

 

Koulupäivän aikana lapselle pitäisi tarjota mahdollisuus fyysisesti aktiivisiin tilanteisiin. 

Tutkimuksessamme käytetty aktiivisuuspäiväkirja on jaoteltu koulupäivän osalta oppitun-

teihin ja välitunteihin, jotta lapsen on helpompi raportoida siellä tapahtuvasta toiminnalli-

suudesta. Koulussa päivän rakenne on sidoksissa oppitunteihin ja välitunteihin. Koulupäi-

vän sisältämät välintunnit antavat mahdollisuuden oppilaan omaehtoiseen toimintaan, jossa 

tekemistä eivät sido opetustavoitteet. Toiminnan erilaisuuden vuoksi selvitimme sisällöt 

oppitunneilta ja välitunneilta erikseen. 

 

3.1.1 Koulumatkat 

Lasten arkiliikkuminen on vähentynyt osin siksi, että mahdollisuus itsenäiseen liikuntaan 

on vähentynyt. Lapset kulkevat yhä enemmän kouluun autolla vanhempiensa kyydissä 

kävelyn tai pyöräilyn sijaan. On tutkittu, että lasten koulumatkoja pidetään nykyisin liian 

pitkinä, mikä voi johtua koulujen lakkauttamisista sekä erityiskoulujen suosiosta. Lähikou-

lun ei enää ajatella olevan välttämättä lapselle paras koulu. Lasten liikkumisvapauden ra-

joittaminen liittyy myös usein turvallisuudentunteeseen. Liikennettä pidetään vaarallisena 

ja samalla autokyytejä pidetään osana hyvää vanhemmuutta. Vanhemmat kokevat autokyy-

tien antavan mahdollisuuden yhteiseen aikaan lastensa kanssa, mikä taas tehostaa arkea ja 

helpottaa aikajärjestelyä. Koulumatkojen kulkeminen fyysisesti aktiivisella tavalla, kuten 

pyörällä tai kävellen, on kuitenkin kouluikäiselle tärkeä liikunnan lähde.  (Kyttä, Jokela & 

Hirvonen 2013, 5–11; Laakso ym. 2007, 48.) Fyysisesti aktiivisempia ovat yleensä ne lap-

set, jotka kulkevat koulumatkansa pyörällä tai kävellen, kuin ne, jotka kulkevat autolla. 

Koulumatkalle on annettu tietyt määräykset, joiden puitteissa valtio on velvollinen järjes-
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tämään koulukyydin, jos koulumatka on liian pitkä. Tämän vuoksi oppilaat pyritäänkin 

sijoittamaan lähikouluun, jolloin koulumatkat ovat tarpeeksi turvallisia ja lyhyitä. Usein 

kouluilla on suosituksia koulumatkojen kulkemisesta, mutta päätös kulkutavasta on kuiten-

kin vanhemmilla. (Turpeinen, Lakanen, Hakonen, Havas & Tammelin ym. 2013, 11–14.) 

 

Koulumatkan pituus on merkittävin koulumatkaliikuntaan vaikuttava tekijä. Koulumatkan 

kulkemiseen vaikuttavat matkan pituuden lisäksi vuodenaika, oppilaan ikä sekä sukupuoli. 

Myös matkan turvallisuus, etenkin koulumatkalle sijoittuvat tien ylitykset, rajoittavat las-

ten fyysisesti aktiivista kulkemista kouluun. Koulumatkojen kulkemisessa on eroja. Liik-

kuva koulu- projektin tutkimuksen mukaan suurin osa (31 %) kulki koulumatkansa kävel-

len. Lähes yhtä suuri prosentti (28 %) pyöräili kouluun. Pojat kulkivat kouluun pyörällä 

yleisemmin kuin tytöt, mutta tytöt taas kävelivät yleisimmin. Erot sukupuolten välillä on 

tärkeä huomioida, kun mietitään koulumatkaliikunnan edistämistä. On myös huomioitava, 

että pitkien koulumatkojen lisäksi lyhyitä koulumatkoja kuljetaan runsaasti moottoriajo-

neuvoilla. Liikkuva koulu -hankkeessa kaikkiaan 41 % tutkittavista kulki koulumatkansa 

jollakin moottoriajoneuvolla. Näistä henkilöautolla kulkeneiden osuus oli 13 %, joten jul-

kiset kulkuneuvot ovat yleisimpiä moottoriajoneuvoja koulumatkoilla. Koulumatkaliikun-

taan vaikuttamalla olisi mahdollista lisätä oppilaiden päivittäistä fyysistä aktiivisuutta. 

(Tammelin ym. 2013, 52; Turpeinen ym. 2013, 14–16, 34–35.) Laps Suomen -

tutkimuksessa taas yli puolet 9–12 -vuotiaista oppilaista kulki koulumatkansa fyysisesti 

aktiivisesti, talvella 58 % ja keväällä tai syksyllä 77 %. Talvella lähes puolet koululaisista 

käveli kouluun, kun taas syksyllä ja keväällä pyöräilijöitä oli yli puolet tutkittavista. Auto-

kyydeillä kouluun kuljettiin ympäri vuoden: talvisin 19 % ja muina aikoina 10 % oppilais-

ta. (Nupponen ym. 2010, 129.) Marjamaan ja Myllymäen (2013) pro gradu tutkimus tar-

kasteli 1.–3. luokkalaisten fyysistä aktiivisuutta koulun ohella myös muun muassa koulu-

matkoilla. Tutkimuksessa selvisi, että kaikista oppilaista koulumatkan kulki kävellen noin 

puolet, pyörällä pojista kulki noin 9 % ja tytöistä vain 2 %. 

 

Koulumatkaliikunnan edistämiseksi on useita hankkeita kuten Isosta-Britanniasta lähtöisin 

oleva Koulutiet turvalliseksi -ohjelma, pyöräilevät ja kävelevät koulubussit, jossa lapset 

saatetaan ryhmänä kouluun, sekä erilaiset koulumatkakartoitukset ja liikkumissuunnitel-

mat. Myös koulumatkaliikunnan teemaviikkoja on kokeiltu. Kuitenkin paljon on vielä te-

kemättä koulumatkaliikunnan edistämiseksi. Koulumatkoja ei ole otettu riittävästi huomi-
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oon osana lasten fyysistä aktiivisuutta ja siihen vaikuttamista. (Turpeinen ym. 2013, 64–

68, 73.) 

3.1.2 Liikunta koulussa 

Tällä hetkellä käydään paljon keskustelua lasten ja nuorten liikunnan lisäämisestä. Yhtenä 

ehdotuksena on ollut viikoittaisten liikuntatuntimäärien lisääminen, mutta se ei riitä aino-

aksi ratkaisuksi. Koska arkiliikunta on vähentynyt, täytyy fyysistä aktiivisuutta lisätä myös 

muuten. Liikunnan lisäämiseksi kouluilla onkin monipuolisia vaihtoehtoja. Perusrunko 

koululiikuntaan muodostuu liikuntatunneista, mutta välitunnit ja koulumatka voivat täy-

dentää liikunnan mahdollisuuksia. Koulupäivän liikunnallistaminen ei tarkoita vain ohjat-

tua toimintaa, vaan siinä pyritään lisäämään oppilaiden omaehtoisen liikunnan mahdolli-

suuksia. Liikunnallisen elämäntavan löytämistä voivat helpottaa oppitunteja tauottavat 

jumpat ja liikuntatapahtumat. Ne myös piristävät ja tuovat koulupäivään hiukan erilaista 

toimintaa. Tärkeintä on liikkumiseen kannustava ilmapiiri ja opettajien myönteinen asenne. 

Opettajien keskinäinen keskustelu sekä tietoinen liikunnan mahdollisuuksien lisääminen, ja 

sen esteiden poistaminen, ovat avainasemassa. Liikunnan edistämiseksi koulussa tärkeitä 

keinoja ovat sekä itse liikunnan lisääminen että sen sisältöjen kehittäminen. Koulu voi jär-

jestää esimerkiksi liikunnallista kerhotoimintaa, liikunnallisia teemapäiviä sekä liikuntata-

pahtumia lisäämään oppilaiden fyysistä aktiivisuutta. Liikunnanopettajan ammattitaito on 

näissä tärkeässä roolissa, jotta myös vähän liikkuvat saadaan motivoitua mukaan liikun-

taan. Ammattilaisen pitää pystyä huomioimaan oppilaiden eri taito- ja motivaatiotasot. 

Myös oppilaiden osallistaminen on tärkeää kun suunnitellaan toimintaa heitä varten. 

(Asanti 2013, 629, 631; Syväoja ym. 2012, 25, 128.) 

 

Suomessa on kehitetty useita eri laajuisia hankkeita koulupäivän fyysisen aktiivisuuden 

lisäämiseksi (Asanti 2013, 629). Esimerkiksi Liikkuva koulu -hankkeen myötä kouluissa 

on alettu tiedostaa tarve lisätä liikuntaa osaksi jokaista koulupäivää. Tutkimuskouluissa 

tätä toteutettiin esimerkiksi aamu- ja taukojumpilla, sekä ylimääräisillä liikuntatunneilla, 

retkillä ja laadukkaammilla tuntisisällöillä. Liikuntaa integroitiin lisäämällä toiminnalli-

suutta eri oppiaineisiin ja tuomalla liikuntavälineitä ja -mahdollisuuksia toimintaympäris-

töön. Tärkeä muutos tapahtui myös opettajien asenteessa. Myönteinen asenne, fyysisen 

aktiivisuuden tarpeen tiedostaminen ja liikunnan terveysvaikutusten ymmärtäminen lisään-

tyivät. (Kämppi ym. 2013, 23–26.) Opettajan positiivisuus näkyy yleensä myös oppilaiden 
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asenteissa positiivisuutena kyseistä asiaa kohtaan. Opettajalla on siis suuri merkitys siinä, 

millaisia muistoja oppilaille jää koululiikunnasta. (Klemola 2009, 5-6.) Liikkuva koulu –

hankkeessa opettajat tiedostivatkin oman esimerkkinsä ja asenteensa vaikutuksen oppilai-

den suhtautumiseen liikuntaan ja liikkumiseen. Liikunta, hyvinvointi ja fyysinen aktiivi-

suus nähtiin pelkkänä liikunta-oppiainetta laajempana kokonaisuutena. Koulun tehtävänä 

on tarjota mahdollisuuksia liikkua joka päivä. Liikunnalle tulisi löytää enemmän aikaa. 

Liikunnan koettiin hankkeen myötä olevan jokaisen luokanopettajan tehtävä ja sen integ-

rointi opetukseen koettiin mahdolliseksi. (Kämppi ym. 2013, 23–26.)  

 

Liikuntakasvatus on sekä kasvatusta liikuntaan että kasvatusta liikunnan kautta. Se on 

kaikkea kasvatustoimintaa jossa liikunta on mukana. Koulun liikunta-asenteet, toiminta-

kulttuuri ja liikuntaan sallitut tilat heijastuvat oppilaiden toimintaan. Oppilaiden tulisi olla 

aktiivisesti mukana ideoimassa ja toteuttamassa koulun liikuntakulttuuria. On kuitenkin 

kehitelty konkreettisia vinkkejä liikuntaan kannustavien käytäntöjen luomiseksi. Yksi rat-

kaisu fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen voivat olla myös liikunnalliset kotitehtävät ja –

vinkit. Liikkuva koulu- projektin yksi esimerkki liikunnan lisäämiseksi taas ovat pidemmät 

välitunnit. Myös liikuttavan välituntitoiminnan järjestäminen tarjoaa mahdollisuuksia fyy-

sisesti aktiiviseen toimintaan. (Tammelin ym. 2014, 1875; Asanti 2013, 624–632; Vuori 

2013b, 163.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 246) mukaan liikunnanopetuksen 

päämäärä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toi-

mintakykyyn sekä hyvinvointiin. Lisäksi tavoite on ohjata oppilasta ymmärtämään liikun-

nan terveydellinen merkitys. Liikunnan opetuksen pohjalta oppilaalla pitäisi olla taitoja 

omaksua liikunnallinen elämäntapa. Toiminnallisuuden kautta liikunnassa pitäisi edetä 

leikin ja taitojen oppimisen avulla kohti omaehtoista harrastuneisuutta. Oppilailla pitäisi 

olla yksilölliset kehitysmahdollisuudet ja liikunnan kautta tulleiden kokemusten myötä 

oppilaiden itsetuntemuksen vahvistumiseen. Reilu peli, yhteisöllisyys, vastuullisuus ja tur-

vallisuus pitäisi korostua liikunnan opetuksessa. Luonnonolot ja vuodenajat pitäisi ottaa 

huomioon liikunnan opetuksessa sekä arvioinnissa. Lisäksi lähiympäristö, koulun tarjoa-

mat mahdollisuudet sekä oppilaan erityistarpeet ja terveydentila pitäisi osata huomioida. 1–

4 -luokilla liikunnanopetuksen lähtökohta on oppilaan oma aktiivisuus. Oppilaiden omia 

oivalluksia ja mielikuvitusta hyödynnetään opetuksessa. Kannustava ja leikinomainen il-

mapiiri, oppilaiden valmiudet ja yksilölliset kehitysmahdollisuudet huomioon ottava ope-
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tus on tavoitteena alakoulun ensimmäisillä luokilla. Liikunnan opetus lähtee liikkeelle mo-

torisista perustaidoista kohti lajitaitoja. Peruskoulussa liikuntatunteja on keskimäärin kaksi 

45 minuutin oppituntia viikossa. Näilläkin tunneilla vain joka viidennen peruskoululaisen 

on tutkittu liikkuvan intensiteetiltään niin, että hengästyy ja hikoilee. (Laakso ym. 2007, 

50–51.)  

 

Koululiikunnan tavoitteena on oppilaiden liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen vai-

kuttavien tekijöiden vahvistaminen. Koululiikunnalla on tärkeä tehtävä kasvattaa ja kan-

nustaa lapsia liikkumaan, mutta koululiikunta ei pelkästään riitä turvaamaan fyysistä aktii-

visuutta eikä lasten ainoaksi liikunnaksi. Liikunnanopetuksen kautta voidaan ohjata oppi-

lasta ymmärtämään liikunnan terveysmerkitys sekä vaikuttaa myönteisesti oppilaan toimin-

takykyyn ja hyvinvointiin.  Liikunnan koetaan olevan jokaisen lapsen ja nuoren oikeus 

riippumatta siitä, mikä hänen terveydentilansa on. Liikuntaa tulisikin soveltaa liikkujan 

mahdollisuuksien mukaan, mutta vertailematta muihin. Esimerkiksi koululiikunnasta va-

pauttamisten tulisi olla vain poikkeustapauksia ja ongelmia aiheuttavia lajeja varten. Las-

ten tulisi antaa liikkua omien edellytyksiensä mukaan, ja heidän omat tuntemuksensa ja 

mielipiteensä pitäisi tulla kuulluksi. (Tammelin ym. 2014, 1875; Vuori 2013b, 163; Hakka-

rainen 2009, 26–27.) 

 

Toiminnallinen oppiminen on oppimista, jossa erilaisia opittavia kysymyksiä, tehtäviä ja 

ongelmia ratkotaan fyysistä toimintaa apuna käyttäen (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 

2013, 668). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ei käytetä termiä toimin-

nallisuus useasti. Muutamien oppiaineiden kohdalla mainitaan uusien taitojen oppiminen 

toiminnallisissa yhteyksissä. Esimerkiksi liikunnan kohdalla mainittiin sen toiminnallinen 

luonne oppiaineena. (Opetushallitus 2004.) Uudessa vuoden 2014 perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa taas todetaan, kuinka toiminnalliset työtavat, eri aistien käyttö ja 

liikkuminen vahvistavat oppimismotivaatiota ja lisäävät elämyksellisyyttä. Opiskelumene-

telminä pitäisivät painottua toiminnalliset ja työpainotteiset tavat. Opetushallituksen uuden 

opetussuunnitelman mukaan sekä 1.–2. luokkien että 3.–6. luokkien kohdalla näkyy toi-

minnallisuuden termi jokaisen oppiaineen kohdalla hiukan erilaisissa yhteyksissä. (Ope-

tushallitus 2014.) Matematiikan oppiaineen kohdalla luonnoksessa mainitaan, kuinka toi-

minnallisuus ja konkretia ovat keskeisiä osia matematiikan opetuksessa ja opiskelussa. 

Oppimisympäristöstä olisikin tavoitteena luoda sellainen, jossa pystyy opiskelemaan ma-

tematiikkaa toiminnallisesti ja välineiden avulla. Ympäristöopin oppimisympäristöjä ja 
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työtapoja valittaessa pitäisi myös huomioida toiminnallisuuden lisäksi elämyksellisyys, 

kokemuksellisuus sekä draaman ja tarinoiden käyttö. Uskonnon kohdalla luonnoksessa 

mainitaan toiminnalliset menetelmät ja kaikkien aistien sekä oppilaan aktiivisuuden hyö-

dyntäminen. Myös elämänkatsomustiedon kohdalla toiminnalliset aktiviteetit on mainittu. 

Musiikissa toiminnallinen opetus sekä opiskelu edistävät POPS 2014 mukaan oppiaineen 

ymmärrystä, oppilaan kasvua sekä yhteistyökykyä muiden kanssa. Toiminnallisuus tulee 

esille myös kuvaamataidon opetuksessa, jossa pitäisi osata hyödyntää leikinomaisuuden 

lisäksi toiminnallisuutta. Käsityön oppimisympäristön tavoitteena on sen toiminnallisuuden 

tukeminen ja vuorovaikutus. Sisältöalueissa on uudessa opetussuunnitelmassa otettu myös 

toiminnallisuus huomioon. Ajattelun ja oppimaan oppimisen sisältöalueessa (L1) se näkyy 

luovan ajattelun vahvistamisena ja oppimisen ilon edistämisenä toiminnallisten työtapojen 

kautta. Toinen sisältöalue, jossa toiminnallisuus näkyy on työelämäntaidot ja yrittäjyys 

(L6). Sen mukaan toiminnallisten ja oppilaan kekseliäisyyttä korostavien työtapojen kautta 

oppilaat oppivat kokeilemaan vaihtoehtoja, suunnittelemaan prosesseja, sekä tekemään 

hypoteeseja ja johtopäätöksiä. (Opetushallitus 2014.)  

 

3.1.3 Välitunti 

Välitunneilla on hyvä mahdollisuus harrastaa liikuntaa koulussa (Laakso ym. 2007, 51). 

Välitunti määritellään peruskouluasetuksessa (1991) seuraavasti: ”Oppitunti kestää 60 mi-

nuuttia, josta vähintään 45 minuuttia käytetään työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja 

vähintään 10 minuuttia välituntiin. Opetukseen käytettävä aika ja välitunnit voidaan jär-

jestää toisin kuin edellä on säädetty, jos se oppilaiden iän ja kehitystason, opetettavan ai-

neen tai opetuksessa käytettävän työtavan vuoksi taikka muusta erityisestä syystä on tar-

koituksenmukaista. Työpäivää voidaan kuitenkin lyhentää vain työpäivän loppuun sijoite-

tun kaksoistunnin vuoksi.” (Finlex®, peruskouluasetus1991/176.) Alakoulussa vallitsevana 

periaatteena on se, että kaikki oppilaat ulkoilevat kaikilla välitunneilla. Tämä antaa hyvän 

lähtökohdan liikunnallisesti aktiivisille välitunneille. Suomessa onkin pohdittu esimerkiksi 

yhden pidemmän liikuntavälitunnin lisäämistä liikunnan mahdollistamiseksi koulussa. 

Kouluikäisten riittävän liikunta-aktiivisuuden perusedellytyksiä ovat päivittäisten lähiym-

päristöjen tarjoamat liikkumiseen innostavat paikat. Koulupihat ovat siis tästä näkökulmas-

ta tärkeässä asemassa. Koulupäivän aikana välitunneilla vietetään yleensä noin 30–60 mi-

nuuttia luokka-asteesta riippuen. Koulupihan ja -ympäristön toimintamahdollisuuksien 
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kannustamana nämä välitunnilla vietetyt ajat on mahdollista käyttää liikunnallisesti aktiivi-

sella tavalla. Tarjotut välineet ja läsnäolevat opettajat voivat innostaa oppilaita liikkumaan. 

(Ruokonen, Norra, Suhonen & Karvinen 2009, 6, 24; Karvinen 2008, 33, 36.) 

 

Lapset ja nuoret viettävät koulupihalla välitunteja jokaisena koulupäivänä. Lisäksi pihalla 

pidetään liikuntatunteja ja tavataan ystäviä vapaa-ajalla (Ruokonen ym. 2009, 14). Liikku-

va koulu -projektissa selvitettiin oppilaiden fyysistä aktiivisuutta välitunnin aikana. Kävely 

oli sekä tyttöjen että poikien suosituin tekeminen. Toiseksi suosituimpina pojilla olivat 

pallopelit ja tytöillä seisominen. Sukupuolten välisiä eroja tuli esille liikunta- ja pallope-

leissä, joiden osalta pojat olivat fyysisesti aktiivisempia kuin tytöt. (Tammelin ym. 2013, 

42–43.) Nuori Suomi ry:n rehtoreille teettämän tutkimuksen perusteella pallopeleillä on 

merkittävä osuus välituntiliikunnassa (Norra ym. 2004, 19–25, 29). Laps Suomen -

tutkimuksessa juttelu ja oleskelu oli 9–12 -vuotiaiden yleisintä toimintaa välitunneilla. Kä-

vely ja liikuntaleikit olivat toiseksi yleisimpiä. Niitä yli puolet oppilaista ilmoitti tekevänsä 

välitunneilla. Myös tässä tutkimuksessa pojat pelasivat pallopelejä tyttöjä enemmän. Fyy-

sisesti aktiivisten toimintojen osuus väheni iän myötä ja vanhemmilla oppilailla juttelu, 

kävely ja seisoskelu lisääntyivät välituntisin. (Nupponen ym. 2010, 134.) Näitä tutkimustu-

loksia tukee Kaukosen ja Lipsasen (2011) pro gradu- työ osana Liikkuva koulu -projektia. 

He tutkivat, millaista tehostettua välituntiliikuntaa tutkimuskouluilla järjestettiin. Tulosten 

mukaan pojat olivat välitunneilla aktiivisempia, mutta tytöt osallistuivat ohjatuille välitun-

neille poikia aktiivisemmin. Yleisin toiminta välitunneilla oli käveleminen ja 60 % ilmoitti 

seisoskelevansa silloin tällöin. Tytöt istuivat välintunneilla keskimääräisesti enemmän kuin 

pojat. 4.-luokkalaisilta mukavista välituntitoiminnoista mainintoja saivat polttopallo, ulko-

leikit ja hippa. He toivoivat lisää juoksukilpailuja ja koulun pihalle isompia kiipeilyseiniä 

ja keinuja. Samansuuntaisia tuloksia antoi Marjamaan ja Myllymäen (2013) pro gradu -

tutkimus, jossa selvisi, että välitunnilla pelissä tai leikissä juoksi 44 % pojista ja 32 % ty-

töistä.  

 

Toimintaympäristöllä on tärkeä merkitys perusliikuntataitojen harjoittelemisen mahdollis-

tajana (Pönkkö & Pönkkö 2006, 42). Koulupihan pitäisi olla lapselle viihtyisä ja turvalli-

nen ympäristö samalla antaen eväitä aikuisuuteen. Olosuhteet ovat tärkeässä osassa oppi-

laiden liikunta-aktiivisuuden kannustajina. Opetusministeriön rahoittamana Nuori Suomi 

ry toteutti vuonna 2004 tutkimuksen alakoulupihojen liikuntaolosuhteiden tilasta. Tutki-

muksessa selvisi, että vain noin kolmasosa alakoulun pihoista arvioitiin vastaavan lasten 
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päivittäisen liikunnan tarpeeseen. Liikuntaolosuhteisiin liittyvinä ongelmina tutkimuksessa 

nostettiin esille liikuntamahdollisuuksien vähäisyys koulupihoilla ja pihojen liiallinen stan-

dardimaisuus. Suomen koulujen pihat ovat siis hyvin samankaltaisia ja niiden liikuntatar-

jonta keskittyy vahvasti samoihin liikuntamuotoihin. (Ruokonen ym.  2009, 23, 25.) Nuori 

Suomi ry:n rehtoreille teettämän tutkimuksen perusteella välitunneilla käytetyin liikunta-

paikka oli jonkinlainen yleispallokenttä, joka löytyi lähes kaikkien tutkimuskoulujen pi-

hoilta. Myös koripallokenttä ja palloseinä olivat oppilaiden pelipaikkoina. Välituntien lii-

kuntapaikoiksi luokiteltiin myös erilaiset leikkikenttävälineistöt, kuten keinut, kiikut, rek-

kitangot ja tasapainoiluvälineet. Nämä koettiin tärkeiksi nuorten oppilaiden ja tyttöjen lii-

kuntamahdollisuuksiksi.  Muita koulupihalla tapahtuvan liikunnan mahdollisuuksia, joita 

tutkimuksessa löytyi, olivat yleisurheilupaikka, asfaltille maalattu hyppyruudukko ja luiste-

lualue ja pulkka- tai liukumäki talvisin. Koulupihojen liikuntaolosuhteiden suurimmat 

puutteet liittyivät liikuntapaikkojen vähäisyyteen. Koulupihoista puuttuu leikkikenttävä-

lineistöä, ja lisäksi huolestuttavaa on luontoalueiden puuttuminen. Etenkin pienemmät lap-

set käyttävät luontoalueita liikuntapaikkoina. Huomionarvoista on, että vain harvassa kou-

lupihassa löytyy suosittujen lajien, kuten sählyn tai rullalautailun harrastamiseen tarvittavat 

paikat. Päivittäisen liikunnan edistämiseksi houkuttelevat, monipuoliset ja innovatiiviset 

koulupihat ovat nykyistä laajemmin tarpeellisempia. (Norra ym. 2004, 19–25, 29, 32.) Riit-

tävien välineiden kautta lisätään oppilaiden fyysistä aktiiviisuutta (Roberts, Fairclough, 

Ridgers & Porteous 2013) ja alakoulussa liikuntavälineet innostavat liikkumiseen. Koulus-

sa esimerkiksi välitunteja varten hankitut erilaiset liikuntavälineet, kuten pallot, hyp-

pynarut, liukurit jne., mahdollistavat fyysisen aktiivisuuden toteutumisen. (Blom 2012, 6.) 

 

3.2 Vapaa-aika 

Väestöliiton perhebarometri -tutkimuksessa peruskoululaisten vapaa-aika arkisin on jaettu 

iltapäivään klo 17:ään asti ja tämän jälkeiseen ilta-aikaan. Iltapäivisin koululaisilla on siis 

noin 2,5 tuntia vapaa-aikaa. Tällöin ajankäyttö jakautui Väestöliiton tutkimuksessa tasai-

sesti eri toimintojen kesken. Eniten aikaa veivät televisio ja tietokone: ruutuaikaa on kes-

kimäärin 45 minuuttia iltapäivästä. Läksyihin käytettiin 11–16 minuuttia, liikuntaan ja ul-

koiluun 9–15 minuuttia sekä kulttuuriin ja harrastuksiin keskimäärin 15 minuuttia. Iltaisin 

klo 17:n jälkeen koululaisilla vapaa-aikaa on keskimäärin 6 tuntia. Kello 17 jälkeen illalla 

tietokoneella olo ja tv:n katselu veivät perhebarometri-tutkimuksessa eniten aikaa, puoles-
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tatoista tunnista jopa kahteen tuntiin. Seuraavaksi eniten aikaa veivät kulttuuri, harrastuk-

set, liikunta ja ulkoilu. Läksyihin käytettiin aikaa keskimäärin 10–14 minuuttia, liikuntaan 

ja ulkoiluun 20–28 minuuttia, ja ruutuaikaa oli puolestatoista tunnista kahteen tuntiin. Pe-

ruskoululaisista puolet on nukkumassa klo 22 ja suurin osa klo 23:een mennessä. (Mietti-

nen & Rotkirch 2012, 103–105 109.) 

 

Arkiliikunta on muun toiminnan yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa. Tällaista toimintaa on 

paikasta toiseen liikkuminen, kotityöt ja välituntitoiminnot. (Laakso ym. 2007, 49.) Asian-

tuntijat näkevät arkiliikunnan vähentymisen syynä elämäntavan muutoksen. Matti Rimpi-

läisen termi ”istuva elämäntapa” on seurausta teknistyneen yhteiskunnan rakenteista, jotka 

kaventavat myös lasten omaehtoisen päivittäisen liikkumisen tilaa. (Norra ym. 2004, 7.) 

Arkiliikunnan merkityksestä kertovat myös suomalaisten lasten ja nuorten käsitykset, jois-

sa harva mieltää hyöty- ja arkiliikunnan, kuten koulumatkat ja kotityöt, liikuttavaksi toi-

minnaksi joko siksi, että niiden ei ajatella olevan liikuntaa, tai siksi, että niitä ei tehdä. Op-

pilaiden mielikuvissa ohjatut treenit, liikuntaharjoittelu ja lajit kuuluivat käsitteen liikunta 

alle. Liikuttaviksi peleiksi ja leikeiksi koetaan esimerkiksi palloilu ja pihapelit. Liikunta on 

mielikuvissa nykyään enemmän organisoitua harrastustoimintaa. Harrastusten taas koetaan 

olevan liikuntaa, mutta sen ei ajatella kuuluvan vapaa-aikaan, vaan se on enemmän työhön 

verrattavissa olevaa toimintaa. Huomionarvoista on myös oppilaiden käsitys liikunnan 

ajasta. Lyhytkestoiset liikuntamäärät ja harvoin tapahtuva liikunta eivät tulleet Matarman 

oppilaiden liikuntakäsityksiä tarkastelevassa tutkimuksessa lainkaan ilmi. (Matarma 2012, 

36–38, 46.) Ylipäätään lasten ja nuorten liikunta ei ole enää päivittäistä pihoilla ja lähialu-

eilla pelaamista ja leikkimistä, vaan ne ovat vähentyneet eikä leikkimisen ja pelaamisen 

useinkaan koeta olevan liikuntaa. Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan 3–18 -

vuotiaiden lasten omaehtoisen liikunnan harrastaminen sekä yksin että kaveriporukassa on 

pienentynyt, kun taas liikunnan harrastamiseen urheiluseuroissa ja muissa järjestetyissä 

liikuntapaikoissa, on lisääntynyt vuosien 1997–2010 aikana. Kuitenkin omatoiminen lii-

kunta yksin tai kaverin kanssa on vielä yleisin lasten ja nuorten liikkumisen tapa ja urheilu-

seurojen ohjattu liikunta on toiseksi yleisin.  (Myllyniemi & Berg, 2013, 70; Kansallinen 

liikuntatutkimus 2010, 13.)  

 

Lasten liikunta ja liikkuminen ovat spontaania, joten fyysisen ympäristön vaikutusta ei ole 

kyetty osoittamaan samalla tavalla kuin nuorten fyysisen aktiivisuuden osalta. Tiedetään 

kuitenkin, että koti, kotipiha, asuinkorttelin piha, koulu ja koulunpiha ovat merkittävimmät 
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fyysiset paikat, joiden avulla on mahdollista vaikuttaa liikunta-aktiivisuuteen. Lasten fyy-

sisen aktiivisuuden tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä ovat siis kodin lähellä sijaitsevat fyysi-

sen aktiivisuuden palvelut. Laps Suomen –tutkimuksessa (Nupponen ym. 2010, 140–141) 

selvisi, että 9–12 -vuotiaiden yleisimmät liikuntapaikat olivat uimaranta, luistelukenttä, 

hiihtolatu ja mäenlaskupaikka. On kuitenkin tutkittu, että liikunnan harrastus sijoittuu ny-

kyään enemmän sisätiloihin ja rakennettuihin paikkoihin. Lapsen liikkumiseen vaikuttaa 

myös ympäristön turvallisuus. Tämä on noussut erityisen tärkeäksi tekijäksi etenkin kau-

punkiympäristöissä, koska ulkoilun yhteys fyysisen aktiivisuuteen on positiivinen. Fyysi-

nen aktiivisuus on yhteydessä myös ilmastoon ja luonnonoloihin. Suomessa sääolot vaikut-

tavat paljon liikunta-aktiivisuuteen: eniten liikutaan keväällä ja kesällä ja vähiten syksyllä 

ja talvella. Kesällä aktiivisuus on kaksinkertaista verrattuna talveen. Kesällä poikien fyysi-

sen aktiivisuuden määrä ulkona on keskimäärin seitsemän tuntia kun talvella se on vain 

vajaa neljä tuntia. Tyttöjen aktiivisuus oli molempina vuodenaikoina hiukan matalampi 

mutta vuodenaikojen välinen ero oli selkeä: kesällä liikuttiin enemmän kuin talvella. Suu-

rin osa lapsista on myös aktiivisempia loma-aikoinaan, mutta on myös niitä, joiden aktiivi-

suus lomillakin on alhaisella tasolla. (Fogelholm 2011, 81–82; Nupponen ym. 2010, 140–

141; Malina ym. 2004, 473–474.) 

 

Lasten vanhemmat, kasvattajat ja muu lähipiiri muodostavat heidän käyttäytymisensä ja 

asenteidensa kanssa lapsen sosiaalisen ympäristön  (Malina ym. 2004, 473). Useissa tutki-

muksissa on havaittu vanhempien liikuntaharrastuksen ja liikunta-aktiivisuuden myöntei-

nen vaikutus lasten liikunta-aktiivisuuteen. Liikkumaton elämäntapa säilyy aikuisuuteen 

voimakkaammin kuin aktiivinen elämäntapa. Liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen 

tapahtuu lapsen ja nuoren arkiympäristössä, kotona, koulussa ja harrastuksissa. Lasta on 

tuettava tässä ja nyt. Vanhempien antamalla käyttäytymismallilla on selvä vaikutus lasten 

liikuntatottumuksiin. Sen lisäksi hyväksyvä asenne, rohkaisu ja sosiaalinen tuki sekä oh-

jaaminen ja liikuntaan asetetut odotukset vaikuttavat lasten liikuntakäyttäytymiseen. Tär-

keinä sosiaalisen vaikuttamisen muotoina on näyttäytynyt vanhempien hyväksyntä ja tuki 

sekä tieto liikuntamahdollisuuksista. Vanhempien oivallus tärkeästä tehtävästään liikkumi-

sen mahdollistajana voi olla osana katkaisemassa liikkumattomuuden kierrettä. Terveyden 

ja hyvinvoinnin kannalta avainasemassa on myös lapsen totuttaminen fyysisesti aktiiviseen 

arkeen. Vanhempien fyysinen passiivisuus vaikuttaa lapseen fyysisesti passivoivasti. Lii-

kunta- ja terveyskäyttäytymiseen liittyvät päätökset tehdään siinä kehitysympäristössä, 

jossa lapsi elää ja kasvaa, eli vanhempien päätökset ovat tärkeässä asemassa. Myös van-
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hempien taloudelliset ja ajankäytölliset mahdollisuudet vaikuttavat lasten liikuntaharras-

tuksiin. Heidän osallistumisensa lasten liikuntaan vaikuttaa myönteisesti lapsen liikunta-

aktiivisuuteen. Tärkeää olisi kuitenkin antaa lapselle tilaa myös omaehtoisen liikunnan 

toteuttamiseen (Fogelholm 2011, 81; Lehmuskallio 2011, 26; Tammelin 2008b, 48–49; 

Laakso ym. 2007, 58–59.) Lisäksi fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttaa, joko ehkäisevänä tai 

edistävänä, perheen sosioekonominen status (Malina ym. 2004, 473). Esimerkiksi Takalon 

(2004) tutkimuksessa selvisi, että liikuntavälinehankinnoissa liikunnallisesti aktiiviset lap-

set kokivat saavansa tarvitsemansa välineet. Liikunnallisesti passiiviset lapset taas joutui-

vat pettymään välineiden hankinnassa, joka taas vaikutti lasten harrastusmahdollisuuksiin. 

(Takalo 2004, 47–50.) Koulussa olisi hyvä muistaa huoltajien rooli lasten liikkumisesta 

puhuttaessa. Lasten liikunnan edistämiseksi myös huoltajien tuntemus liikunnan positiivi-

sista vaikutuksista on tärkeää. Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen ja muodostumisen 

tarvitaan perheiden apua. (Syväoja ym. 2012, 28.) 

 

Vanhempien ohella vertaisryhmä sosiaalistaa lasta ja nuorta liikuntaan. Kavereiden kan-

nustus edistää liikuntaharrastusta ja vaikuttaa myös lajin valintaan. (Laakso ym. 2007, 59.) 

Murrosiässä suhde vanhempiin muuttuu ja kavereiden merkitys korostuu. Lapset ja nuoret 

peilaavat itseään muihin ja sitä kautta selvittävät, millaisena heitä pidetään muiden silmis-

sä. Liikuntakykyisyydellä on selkeä yhteys ryhmässä hyväksyntään tai syrjinnän kokemi-

seen, mikä tulee esille etenkin poikien keskuudessa. Sosiaalinen liikuntatoiminta voi par-

haimmillaan luoda ystävyyssuhteita ja tyydyttää yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Lehmuskal-

lio 2011, 26.) Matarman lasten liikuntakäsityksiä kartoittavassa tutkimuksessa (2012, 45–

46) kavereiden rooli oli merkittävä liikuntaan liitetty käsite. Kavereiden kanssa liikkumi-

seen oli liitetty hauskanpito ja huvi. Liikuntaharrastuksella koettiin olevan myös yhteyttä 

uusien kaverien saamiseen. (Matarma 2012, 45–46.) Edistettäessä liikuntaa tulisikin tun-

nistaa sellaisia tekijöitä, kuten kaveripiiri ja ystävät, joihin vaikuttamalla voidaan saada 

aikaan muutoksia. Kaksiosaisessa tutkimuksessa “Friendship groups and physical activity” 

Jago ym. (2009, 1–2) selvittivät muun muassa ystävien vaikutusta liikuntaan ja sen aloit-

tamiseen. Tutkimuksen kohderyhmä oli 10–11-vuotiaat Bristolin koululaiset sekä heidän 

parhaat kaverinsa. Määrällisessä kiihtyvyysantureilla toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin 

oman fyysisen aktiivisuuden määrän yhteyttä parhaan ystävän liikkumisen määrään. Tut-

kimuksessa arvioitiin myös kyselylomakkeilla parhaiden ystävien vaikututusta fyysiseen 

aktiivisuuteen. Tutkimuksessa selvisi, että oppilailla oli ystäviä eri ryhmistä ja eri aktivi-

teetteihin osallistuttiin eri kaverin kanssa. Fyysisen aktiivisuuden arvostaminen kavereiden 
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kesken näkyi erityisesti pojilla. Ystävät toimivat malleina ja kannustivat toisiaan, mikä 

madalsi kynnystä liikunnan aloittamiselle. Tutkimuksessa selvisi myös, että raskaan lii-

kunnan määrään vaikutti etenkin pojilla ystävän fyysinen aktiivisuus. Liikkumisella koti-

piirissä ja lähiympäristössä oli voimakkain yhteys oppilaan ja parhaan ystävän aktiivisuu-

teen. (Jago ym. 2009, 1–7.) 

 

Laps Suomen -tutkimuksessa selvisi, että 92 % 9–12 -vuotiaista tutkittavista harrasti lii-

kuntaa vapaa-aikanaan omaehtoisesti (Nupponen ym. 2010, 115–121). Myös Marjamaan ja 

Myllymäen (2013) pro gradussa selvisi, että iltapäivällä liikuntaharrastuksen parissa vietti 

sekä tytöistä että pojista noin 90 %.  Suomessa omaehtoisen liikunnan harrastaminen on 

runsasta verrattuna ohjatun liikunnan harrastamisen määrään. Iästä riipumatta urheiluseu-

rojen ulkopuolella liikkuminen on merkittävä osa liikuntakulttuuriamme. Lapsilla tämä 

tarkoittaa pääasiassa kavereiden kanssa leikkimistä ja pelaamista. (Laakso ym. 2007, 51–

52.) Kansallisessa liikuntatutkimuksessa 2009–2010 selvisi, että 3–18 -vuotiaiden suoma-

laislasten ja -nuorten keskuudessa jalkapallo ja pyöräily ovat eniten vapaa-ajalla liikuttavia 

lajeja (Kansallinen liikuntatutkimus 2010, 7, 12–13). Myös Laps Suomen -tutkimuksessa 

pyöräily oli yleisin omaehtoisen liikunnan muoto (Nupponen ym. 2010, 117). Näiden li-

säksi uinti, kävely- ja juoksulenkkeily, hiihto, voimistelu, luistelu ja salibandy olivat eniten 

harrastettujen liikuntamuotojen joukossa kahdessa edellä mainitussa tutkimuksessa.  Lii-

kuntaa ja urheilua harrastavista 3–18 -vuotiaista noin neljäsosa harrastaa yhtä lajia, kun 

taas kahta lajia harrastaa lähes kolme neljäsosaa. Aktiivisimpia usean lajin harrastajia ovat 

7–11 -vuotiaat, joista lähes puolet harrastaa vähintään kolmea eri lajia. (Kansallinen liikun-

tatutkimus 2010, 7, 12–13; Nupponen ym. 2010, 117.) 

 

Viimeisten vuosikymmenten aikana organisoituun liikuntaan osallistuminen on lisääntynyt 

(Laakso ym. 2007, 52). Liikunnan harrastaminen on suositumpaa kuin koskaan ja se onkin 

monelle elämän realiteetti ja rytmittäjä sekä identiteetin rakennussuoja (Lehmuskallio 

2011, 24). Vähintään kerran viikossa urheiluseurojen harrastuksiin osallistui Laps Suomen 

-tutkimuksessa 49 % tutkittavista ja neljä kertaa tai useammin urheiluseurojen harjoituksiin 

osallistui 9 %  (Nupponen ym. 2010, 115–121.) Myös suomalaisen liikuntatutkimuksen 

(Kansallisen liikuntatutkimus 2009–2010) tuloksista selvisi, että kaikista 3–18 -vuotiaista 

suomalaisista lapsista 43 % harrasti liikuntaa urheiluseuroissa. Suomessa 11-vuotiaat pojat 

ovat tyypillisiä urheiluseurojen jäseniä ja kaikissa ikäryhmissä pojat ovat tyttöjä yleisim-

min osallisena urheiluseuratoiminnassa. (Vuori, Kannas & Tynjälä 2004, 126). Urheiluseu-
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raharrastamisessa suosituimpia lajeja ovat jalkapallo, jääkiekko, voimistelu, salibandy ja 

yleisurheilu. Yleensä 9–12 -vuotiailla yhden urheiluseuraharjoituksen kesto on 1—1,5 tun-

tia.  Seuroissa harjoittelevista suurin osa harrastaa lajia vähintään kaksi kertaa viikossa, 

mutta on tutkittu, että usein seuroissa liikkuvat harrastavat liikuntaa myös omaehtoisesti 

paljon muita useammin. On huomattu, että urheiluseurojen viikoittainen harjoitusmäärä on 

selvästi kasvanut ja vähintään kolme kertaa viikossa seuran harjoituksissa käyvien määrä 

on koko ajan lisääntynyt. (Kansallinen liikuntatutkimus 2010, 17–19.) 

 

Urheilun ja leikkimisen ohella lasten tyypillinen arki-iltojen ajanviete on television katselu. 

Tämän lisäksi tietokoneella vietetään paljon aikaa. Ruutujen äärellä aikaa kuluu eniten 

iltaisin ja viikonloppuisin. Suomalaisen terveysliikunnan ”isä” Tahko Pihkala ajatteli jo 

puoli vuosisataa sitten ”vessan, bussin ja hissin” olevan suomalaisten fyysisen kunnon pa-

himmat viholliset. Nämä samat asiat ovat nykyäänkin istuvan elämäntavan haasteena. 

(Miettinen & Rotkirch 2012, 106; Paajanen 2001, 34.) Teknologian käyttö on yleistä sekä 

liikkuvilla että liikkumattomilla lapsilla ja nuorilla. Liikkumattomilla lapsilla ruutuaikaa on 

keskimääräisesti vain hieman enemmän kuin liikkuvilla lapsilla. (Haanpää, Ursin & Ma-

tarma 2012, 60-62.) Sandercock, Ogunleye & Voss löysivät tutkimuksessaan kuitenkin 

merkittävän yhteyden ruutuajan ja fyysisen aktiivisuuden välillä: ruutuaika vaikuttaa nega-

tiivisesti liikkumiseen käytettyyn aikaan. Teknistyneessä yhteiskunnassa tähän haasteeseen 

vastaaminen edellyttää lasten osalta huomion kiinnittämistä toimintaympäristöihin. (San-

dercock, Ogunleye & Voss 2012, 982–983.) Vuosina 2007–2008 toteutettu LATE -

tutkimus selvitti, että 64 % viidesluokkalaisista käyttää arkipäivisin 1–2 tuntia television 

katseluun ja tietokoneen käyttöön ja viikonloppuisin vielä enemmän (Mäki ym. 2010, 105).  

 

Liikkuva koulu -hankkeessa selvisi että arkipäivisin television katseluun noin puolet oppi-

laista käyttää vähintään kaksi tuntia ja viidesosa jopa 3 tuntia. Viikonloppuisin katselumää-

rät olivat suurempia. Näitä tuloksia tukevat myös Pääkkösen väitöstutkimus, jossa selvisi 

television katselun olevan koululaisten suosituin vapaa-ajan viettotapa. Siihen käytettiin 

noin kolmasosa vapaa-ajasta. Ruudun ääressä vietettiin koulupäivisin keskimäärin kaksi 

tuntia ja vapaapäivisin yhteensä yli kolme tuntia. Alakouluikäisistä etenkin pojat käyttävät 

ruutuaikaa myös pelaamiseen. 40 % pojista pelasi Liikkuva koulu -hankkeen tutkimukses-

sa tietokoneella tai konsolilla vähintään kaksi tuntia koulupäivisin. Tytöillä saman verran 

pelaavia oli viidesosa tutkimukseen osallistuneista.  Näissäkin pelaajien osuus kasvoi vii-

konloppuisin. Neljäsosa oppilaista käytti koulupäivisin tietokonetta myös muuhun kuin 
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pelaamiseen yli kaksi tuntia. Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa tietokoneen käyttöaika ylit-

ti reilusti television ääressä käytetyn ajan. Tietokoneella vietetty aika lisääntyy iän myötä, 

mutta alakouluikäisilläkin päivittäinen tietokoneenkäyttöaika ylittää tunnin.  Onkin siis 

huomioitava että, suositus kahden tunnin päivittäisestä ruutuajasta ylittyy reippaasti ala-

koululaisilla. (Tammelin ym. 2013, 62–66, 68; Pääkkönen 2010, 85.)  

 

Vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus on sidoksissa omaehtoiseen liikuntaan ja ohjattuihin lii-

kuntaharrastuksiin, sekä kavereihin ja perheeseen. Sosiaalisen ympäristön merkitys on va-

paa-ajalla suurempi kuin koulupäivän aikana. Vapaa-ajalla päivän rakenne on yksilöllinen 

ja tämän vuoksi aktiivisuuspäiväkirjassa se käsitellään kokonaisuutena, joka on jaettu ilta-

päivään ja iltaan.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten fyysistä aktiivisuutta subjektiivisen 

mittauksen eli oppilaiden oman kokemuksen ja oman raportoinnin kautta. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää päiväkirjojen käyttömahdollisuuksia lasten fyysisesti aktiivisen 

toiminnan sisältöjen tutkimisessa. Lapsille tehdyissä tutkimuksissa toiminnan sisältöjen 

näkökulmasta kirjoitettujen päiväkirjojen käyttö ei ole ollut yleistä. Pro gradu -

tutkimuksemme tavoitteena olikin suunnitella ja testata aktiivisuuspäiväkirjaa lapsille teh-

dyssä tutkimuksessa sekä selvittää, mitä sen avulla voidaan tutkia, ja toisaalta, miten sitä 

voidaan jatkossa parantaa. Käytössä ei ole mitään valmista lomaketta, mutta päiväkirjan 

suunnitelman lähtökohtana käytimme tilastokeskuksen vastaavaa päiväkirjaa. Tämän lisäk-

si tutkimuksemme päiväkirjaan on liitetty Laps Suomen -tutkimuksessa (2010) käytetyn 

aktiivisuuspäiväkirjaa mukaileva aktiivisuuden tason määrittely. Tämä tutkimus on kuvai-

leva tapaustutkimus, jossa ensisijaisena aineistona käytetään aktiivisuuspäiväkirjojen sisäl-

töä ja sitä täydennetään Polar Active -aktiivisuusmittarin datalla. Tämän kokonaisuuden 

avulla pyrimme ymmärtämään, miten lapset käyttävät päivittäisen aikansa ja mitä fyysises-

ti aktivoivaa siihen sisältyy. Tutkimuksemme lähtökohtana oli tarkastella fyysistä aktiivi-

suutta oppilaiden päiväkirjojen kautta. Aktiivisuusmittarin dataa käytimme, kun vertailim-

me oppilaan kokemuksen ja aktiivisuusmittarin arvon vastaavuutta.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitä fyysisesti aktiivista toimintaa sisältyy 4.-luokkalaisen arkeen? 

2. Millainen on fyysisen aktiivisuuden rasittavuus oppilaan kokemana verrattuna ak-

tiivisuusmittarin MET-arvoon? 

3. Millainen aktiivisuuspäiväkirja soveltuu alakouluikäisten fyysisen aktiivisuuden 

tutkimiseen?  

 

Tapaustutkimus voi esiintyä usean metodin yhteydessä. Yleensä se ilmenee kvalitatiivisten 

tutkimusstrategioiden yhteydessä, mutta tapaus voi olla myös määrällisesti mitattavissa tai 

tapausta tutkittaessa voidaan käyttää monimenetelmällistä tutkimusotetta. (Case 2007, 194; 

Spratt, Walker & Robinson, 2004, 29.) Tapaustutkimus on ennemmin lähestymistapa tai 

näkökulma kuin menetelmä, jossa tutkittavasta tapauksesta pyritään tutkimuksen aikana 
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keräämään tietoa mahdollisimman monipuolisesti ja monella eri tavalla. Tapaustutkimuk-

sen käsitteistä lähtevä kysymys on, mitä voidaan oppia yhdestä tapauksesta. (Metsämuuro-

nen 2006, 210–211.) Tapaustutkimuksen luonteen mukaisesti tutkimuksemme aineisto 

perustuu kahteen aineistonkeruumenetelmään, eli päiväkirjaan ja aktiivisuusmittariin. Nii-

den avulla tutkimme arkipäivän ilmiötä, oppilaan fyysinen aktiivisuus, sekä sen sisällöissä 

tapahtuvia poikkeuksia ja tyypillisyyksiä. Tapaustutkimuksessa tutkitaankin tietyssä ympä-

ristössä nykyistä tapahtumaa tai toimivaa ihmistä (Metsämuuronen 2006, 210–211). Tapa-

us voi siis olla melkein mikä vain: yksilö, ryhmä, koulu, prosessi, tilanne jne., ja se voi 

Syrjälän, Ahosen, Syrjäläisen & Saaren (1994, 129) mukaan olla ”poikkeava kielteisesti tai 

myönteisesti, mutta myös aivan tavallinen tyypillinen arkipäivän tapahtuma”. Olennaista 

tapaustutkimukselle on, että kerätty aineisto muodostaa jonkinlaisen kokonaisuuden (Saa-

rela-Kinnunen & Eskola 2001, 159). Tapauksia voi myös olla yksi tai useampia ja tutki-

muksessa voidaankin tarkastella vain yhtä tapausta tai verrata useampaa tapausta keske-

nään (Case 2007, 194; Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 161).  

 

4.1 Tutkimuksen kohdejoukko 

Tutkimuksemme kohdejoukko koostui yhden 4. luokan oppilaista. Luokassa tutkimukseen 

osallistui yhteensä 15 lasta, joista tyttöjä oli 6 ja poikia 9. Aineistoa kerättiin viitenä peräk-

käisenä arkipäivänä. Vastauksia saimme eniten maanantailta, yhteensä 14 oppilaalta. Vas-

tausten määrä väheni loppuviikkoa kohden. Joka päivä kuitenkin yli puolet luokan oppi-

laista palautti aktiivisuuspäiväkirjan. Tiistaina vastauksia tuli 12, keskiviikkona 11, torstai-

na yhdeksän ja perjantaina kahdeksan.  

 

Tutkimuksen kohdejoukko valikoitui tutkimusluokan opettajan aktiivisuuden perusteella. 

Opettaja oli innostunut osallistumaan luokkansa kanssa fyysisen aktiivisuuden mittaustut-

kimukseen. Kun tutkittava ryhmä oli selvillä, kysyttiin tutkimuslupa koulun apulaisrehto-

rilta. Luvan saatuamme vanhemmille lähetettiin oppilaiden mukana saatekirje tutkimukses-

ta, samalla kun kysyimme tutkimusluvat (liite 1). Tutkimusluvat kysyttiin samaan aikaan ja 

samalla kaavakkeella sekä tähän että aktiivisuusrannekkeilla tehtävään pro gradu -

tutkimukseen. Tutkimuslupa kysyttiin samalla kaavakkeella sekä oppilaalta että hänen 

huoltajaltaan. Meidän lähettämämme kirjeen lisäksi opettaja laittoi Wilman kautta van-
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hemmille viestin, jossa tiedotti lyhyesti näistä kahdesta tutkimuksesta sekä muistutti vielä 

tutkimusluvan palauttamisesta.  

 

4.2 Tutkimusaineiston keruu 

Aineisto kerättiin aktiivisuuspäiväkirjoilla, sillä tarkoituksena oli pilotoida yhdenlaista 

aktiivisuuspäiväkirjaa lasten fyysisen aktiivisuuden tutkimisessa.  On selvää, että lapsi itse 

on hyvä tiedonlähde tutkittaessa päivittäisen toiminnan määrää ja intensiivisyyttä. Neljäs-

luokkalaiset osaavat melko luotettavasti itse raportoida päivittäistä aktiivisuuttaan. (Nup-

ponen ym. 2010, 17–18.) Emme kuitenkaan löytäneet  valmista ajankäyttöpäiväkirjaa, jos-

sa olisi tutkittu fyysisen aktiivisuuden sisältöjä riittävän kattavasti tutkimusongelmamme 

kannalta. Tämän takia päädyimme suunnittelemaan päiväkirjan itse. Aluksi päiväkirjat 

suunniteltiin täytettäväksi 10 minuutin tarkkuudella klo 06:00–24:00 väsenä aikana. En-

simmäisen päiväkirjaversion pohjana toimi Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksessa käy-

tetty päiväkirjapohja. Tällaisessa päiväkirjassa tarkoituksena on raportoida 10 minuutin 

tarkkuudella, mitä henkilö on tehnyt, missä ja kenen kanssa. Esittelimme asian luokanopet-

tajalle ja hän epäili oppilaiden motivaatiota ja kykyä täyttää päiväkirjaa näin tiheästi. Päi-

väkirjoista olisi myös kertynyt täytettävää kuusi A4-sivua päivittäin, mikä on 4.-

luokkalaisille työlästä. Ideoimme yhdessä opettajan kanssa uutta päiväkirjaa ja päädymme 

käyttämään tutkimuksessa pidempiin aikaväleihin jaksotettua päiväkirjaa. Liitteenä oleva 

päiväkirja ei ole sen todellisessa koossa, oppilailla yhdellä A4 sivulla oli vai yksi päiväkir-

jan sivu (liite 2). Tämä lopullinen versio jaettiin kahteen osaan, koulupäivään ja sen jälkei-

seen vapaa-aikaan. Aktiivisuuspäiväkirjan päivittäinen aikaväli oli koulun alkamisesta 

nukkumaanmenoon. Teimme jokaiselle päivälle oman päiväkirjan niin, että jokainen kou-

lupäivän aikajakso vastasi yhtä heidän oppituntiaan. Vapaa-aika oli jaettu kahteen jaksoon 

iltapäivään (koulunloppuminen – klo 18.00) ja iltaan (klo 18.00 – nukkumaanmeno). Joka 

viikonpäivälle oli oma päiväkirjalomake, joka oli laadittu kyseisen päivän lukujärjestyksen 

pohjalta. Päädyimme käyttämään oppilaiden kanssa toiminnallisuus-käsitettä koulupäivän 

fyysisestä aktiivisuudesta puhuttaessa, sillä fyysinen aktiivisuus tai pelkkä aktiivisuus ovat 

käsitteinä vaikeita ja monitulkintaisia. Liikunta-käsitteen taas hylkäsimme sen harrastus- ja 

lajimielikuvien takia. Matarman tutkimuksessa ”Mitä on liikunta?” selvisi liikunnan mer-

kitsevän lapsille usein harrastusta, urheilua tai lajia, eikä esimerkiksi arki- ja hyötyliikun-

nan koeta kuuluvan liikunta-käsitteeseen. (Matarma 2012, 35, 54.) Liitteessä 2 on esitetty-
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nä maanantain päiväkirja. Muut päiväkirjat olivat rakenteeltaan täysin samanlaisia, erona 

oli vain oppilaiden lukujärjestys. 

 

Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2014, viikolla 45. Ennen varsinaisen tutkimuksen aloit-

tamista kävimme viikolla 44 oppilaiden kanssa läpi toiminnallisuuden käsitettä. Olimme 

tehneet kuvista posterin, jonka avulla käytiin keskustelua siitä, mitä kaikkea toiminnalli-

suus voi olla (liite 3). Oppilaat ymmärsivät sillä hetkellä käsitteen hyvin, ja he osasivat 

kertoa useita toiminnallisuuden muotoja, myös sellaisia, joita ei ollut posterissa. Oppilai-

den kerronnasta kävi ilmi heidän ymmärryksensä toiminnallisuuden yhteydestä tekemi-

seen, liikkumiseen ja leikkimiseen. Kerroimme oppilaille, mitä tutkimme ja miksi, ja kuin-

ka he ovat tärkeässä roolissa apututkijoina. Ennen varsinaisen tutkimuksen alkua emme 

tehneet pilotointipäivää tai harjoitelleet täyttämään esimerkkipäivää. Näytimme jokaiselle 

oppilaalle päiväkirjan sivun ja juttelimme, mitä siihen voisi kirjoittaa. Esimerkiksi Laps 

Suomen -tutkimuksessa mainitaan tästä oppilaiden perehdytyksen ja kannustamisen tär-

keydestä.  (Nupponen ym. 2010, 18). Tutkimuksen kannalta opettajan aktiivinen rooli oli 

tärkeää koko tutkimuksen ajan. Hän järjesti aikaa päiväkirjan täyttämiselle, huolehti täyte-

tyt päiväkirjat talteen ja muistutti oppilaita tutkimuksesta. Opettaja varasi aikaa päiväkirjan 

täyttämiselle ensimmäisen yhteisen oppitunnin aikana sekä puolen päivän aikaan. Opetta-

jan tehtävänä ei kuitenkaan ollut valvoa tai tarkistaa, että jokainen täyttää päiväkirjaa. 

Vanhemmille ei myöskään annettu tehtävää valvoa tai pitää huolta päiväkirjan täytöstä. 

Korostimme tutkimuksen alkaessa oppilaille heidän tärkeyttään tutkimuksessa ja yritimme 

kannustaa heitä täyttämään päiväkirjaan kaikki, mikä tuntuu heidän mielestään toiminnalli-

selta. Muistutimme, ettei ole oikeita tai vääriä vastauksia.  

 

Aktiivisuuspäiväkirja alkaa kysymyksillä edellisen illan nukkumaanmenoajasta ja kyseisen 

aamun heräämisajasta. Joka päivän aluksi oli myös kysymys, millä oppilas oli tullut kou-

luun ja kenen kanssa. Päiväkirjan ulkoasun jaottelimme oppitunteihin ja välitunteihin vaa-

lealla ja tummalla värillä koulupäivien osalta, jolloin päiväkirja rakenne oli helpompi hah-

mottaa. Kysyimme jokaisen oppitunnin kohdalla, mitä toiminnallista oli tehty, kuinka ras-

kaaksi oppilas toiminnan koki ja jaksoiko oppilas keskittyä. Kysymykseen ”Mitä toimin-

nallista tunnilla tehtiin?” jokainen oppilas sai itse kirjoittaa sen, mitä koki, mutta toiminnan 

raskauden ja keskittymiskyvyn arviointi kysyttiin monivalintakysymyksillä. Fyysisen ak-

tiivisuuden tasoa kysyttiin myös Laps Suomen -tutkimuksessa käytetyissä aktiivisuuspäi-

väkirjoissa. Päädyimme ottamaan edellä mainitusta tutkimuksesta kolme ylintä tasoa mää-
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rittämään toiminnan raskautta: kevyt, kohtalainen ja raskas. (Nupponen ym. 2010, 208). 

Välituntien kohdalla kysyimme avoimella kysymyksellä, mitä oppilas oli tehnyt välitunnil-

la. Tähän oppilas pystyi siis kertomaan myös sen, mikä ei ollut toiminnallista. Monivalin-

takysymyksenä myös välitunnin kohdalla oli, kuinka raskasta toiminta oli. Oppilaiden so-

siaalisuutta ja sitä, kenen kanssa välitunnilla toimittiin, kysyimme avoimella kysymyksellä, 

kenen kanssa olit. Koulupäivän jälkeen jaoimme loppupäivän kahteen aikajaksoon: iltapäi-

vään koulun loppumisesta klo 18:aan asti ja iltaan klo 18:sta nukkumaanmenoon asti. Sa-

man tyyppistä jaottelua ajan suhteen on käytetty esimerkiksi Väestöliiton perhebarometris-

sa, jossa iltapäivä loppuu klo 17 ja ilta alkaa tuolloin (Miettinen & Rotkirch 2012, 104–

105).  Nämä kummatkin aikajaksot oli jaettu kahteen avoimeen kysymykseen. Ensimmäi-

nen kysymys oli, mitä toiminnallista teit ja kenen kanssa, jota täydennetään monivalintaky-

symyksellä toiminnan raskaudesta. Toinen osio oli pelkkä avoin kysymys, mitä muuta teit.  

 

Käsin täytettävän aktiivisuuspäiväkirjan lisäksi teimme samasisältöisen päiväkirjan myös 

tableteille. Kokeilimme tätä oppilaiden kanssa maanantaipäivän ajalta. Halusimme nähdä 

oppilaiden motivaatiota täyttää päiväkirjaa tietokoneella tai tabletilla. Veimme oppilaat 

maanantaina ensimmäisen tunnin alussa täyttämään sähköisen päiväkirjan tietokoneilla, ja 

he saivat ohjeen itse täyttää päiväkirjan kotona loppuun. Oppilaat ilmioittivat kuitenkin, 

että lomake ei toiminut suurella osalla heistä kotikoneilla. Käytimme päiväkirjassa koulun 

Unicafe-järjestelmää, joka hyödyntää Google Drivea, mutta suljetussa ympäristössä. Lo-

make toteutettiin Google Drivestä löytyvällä valmiilla lomaketyökalulla. Sähköisen päivä-

kirjan kokeilujaksolta emme keränneet sisällöllistä aineistoa tätä tutkimusta varten, vaan 

testasimme ainoastaan, toimiiko sähköinen päiväkirja aineistonkeruumenetelmänä ja onko 

siinä eroa paperiseen päiväkirjaan.  

 

4.3 Tutkimusaineiston käsittely- ja analyysimenetelmät 

Tapaustutkimukselle on tyypillistä pyrkiä ilmiöiden kuvailuun. Taustalla tulisi olla yhden 

tapauksen kuvauksen sijasta inhimillisen toiminnan yleisempi ymmärtäminen. (Saarela-

Kinnunen & Eskola 2001, 159–163.) Tutkimusaineiston analyysissa käytämme erilaisiin 

strategiohin perustuvaa kuvailua. Aineistoa analysoidessa käytimme sekä yksittäisiä teks-

tisegmenttejä että kokonaisia päiväkirjoja. Kysymyksen 1 analyysi oli lähtökohtana koko 

analyysiprosessillemme: 1. kysymyksen analyysin jälkeen jatkoimme kysymyksiin 2 ja 3.  



33 

 

 

Kysymyksen 1 Mitä fyysisesti aktiivista toimintaa sisältyy 4. luokkalaisen arkeen?, ana-

lyysimenetelmänä on käytetty teemoitteluun perustuvaa luokittelua. Tässä teemat on valittu 

aineistonkeruumenetelmää myötäilevästi (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006), 

eli teemat on valittu suoraan päiväkirjan rakenteesta. Kysymyksen 2 Millainen on 

fyysisen aktiivisuuden rasittavuus oppilaan kokemana verrattuna aktiivsuusmittatin MET- 

arvoon?, analyysi on luokitteluun perustuvaa kuvailua ja siinä aineisto on luokiteltu 

oppilaan intensiteetin kokemuksen mukaan. Kysymyksessä 3 Millainen aktiivisuus-

päiväkirja soveltuu alakouluikäisten fyysisen aktiivisuuden tutkimiseen?, analysoidaan 

tutkijoiden kokemuksia ja niitä kuvaillaan käytettävyyden ja hyödynnettävyyden 

näkökulmista. Tapaustutkimuksen tulokset ovat usein sovellettavissa käytäntöön, koska 

lähtökohta on yleensä toiminnallinen (Kuusisto-Arponen 2007, 238). Tätä pyrimme koros-

tamaan etenkin arvioidessamme aktiivisuuspäiväkirjan toimivuutta lasten kanssa tehtävissä 

tutkimuksissa ja samalla myös tarkastellessamme oppilaiden fyysisen aktiivisuuden sisältö-

jä eri arkipäivän tilanteissa. Tapaustutkimuksen raportointi voidaan tehdä ilman tiedeslan-

gia, eli se on helposti ymmärrettävissä ja samalla sallii lukijan tehdä omia johtopäätöksiään 

tuloksista (Metsämuuronen 2006, 212). Tärkeää on kuitenkin tehdä tutkimusprosessi näky-

väksi, jolloin tutkimusraportin lukija ymmärtää sen, miten johtopäätöksiin on päädytty. 

Tämä mahdollistaa myös tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin. (Saarela-Kinnunen & 

Eskola 2001, 160.) Selitämme seuraavaksi tutkimuksen analyysitavat tarkasti ja ne on 

myös esitetty kuviossa 1.  
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Tässä tutkimuksessa ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysi lähti liikkeelle jo päivä-

kirjan rakenteessa olleiden pääteemojen kautta: koulumatka, eri oppiaineet (matematiikka, 

liikunta, äidinkieli, jne.), välitunti ja vapaa-aika. Nämä valikoituivat analyysin perustaksi. 

Siirsimme oppilaiden päiväkirjojen sisällöt Excel-taulukkoon päiväkirjan rakenteen mu-

kaan, jolloin yhden aikajakson toiminnat saatiin koottua yhteen. Tässä vaiheessa tauluk-

koon kirjattiin kaikki oppilaiden raportoimat toiminnot. Päiväkirjat analysoitiin ensin päivä 

kerrallaan. Tämän jälkeen tarkastelimme aineistoa sisällön kautta ja analysoimme aineis-

tosta oppilaiden toimintojen sisältöjä neljän pääteeman alle. Teemoittelun tarkoitus on löy-

KUVIO 1. Analyysiprosessin eteneminen jokaisen tutkimuskysymyksen kohdalla 



35 

 

 

tää, mitä mistäkin teemasta on sanottu (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93), ja tavoitteenamme 

olikin löytää toiminnan sisältöjen variaatio kullekin teemalle. Kun analysoimme aineistoa, 

luokittelimme jokaisesta päiväkirjasta toiminnot niin, että samaa tarkoittavat asiat siirrettiin 

allekkain. Esimerkiksi ”pelasin jalkapalloa” tai ”syöttelin jalkapallolla kaverin kanssa” 

luokiteltiin samaksi ”jalkapallon pelaaminen” -toiminnaksi. Näin saimme selkeän kuvan 

siitä, mitä erilaisia toimintoja oppilaiden arkeen sisältyy päivän eri hetkissä, jotka tässä 

tutkimuksessa on teemoiteltu koulumatkaksi, oppiaineiksi, välitunneiksi ja vapaa-ajaksi. 

Oppilaiden toiminnan sisältöjä vertailtiin keskenään niin, että saatiin jokaisen teeman alle 

kuva siitä, mitä erilaisia toimintoja kyseisenä aikana ilmeni ja ovatko jotkut toiminnot ylei-

siä tai harvinaisia. Tämän toiminnan kuvailun ja vertailun kautta olemme päätyneet tämän 

tutkimuksen tuloksiin. Teemoitellen analysoidun aineiston tuloksissa teemojen käsittelyn 

tukena kannattaa esittää sitaatteja aineistosta. Tällöin tutkija todistaa lukijalle, että hänellä 

on ollut analysoitava aineisto, jonka mukaan teemat ovat muotoutuneet. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) Liitimme tuloksiin lainauksia oppilaiden päiväkirjoista 

havainnollistamaan fyysisen aktiivisuuden sisältöjä kuvailemaan luokittelemiamme sisältö-

jä tarkemmin. Teemoittelusta voidaan jatkaa tyypittelyyn, kuten tässä tutkimuksessa on 

tehty. Tyypittelyssä aineistoa kuvataan laajemmin kuin useiden teemojen kautta. Tyypilli-

nen, eli keskeinen, olennainen tai ominainen, tapaus luonnehtii aineistosta koottujen asioi-

den tiivistämistä havainnollisiin tyyppeihin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Tässä tutkimuksessa päiväkirjoista saatu informaatio on tyypitelty neljäsluokkalaisen esi-

merkkipäiväksi.  

 

Tutkimuksemme toinen kysymys liittyi oppilaan tuntemuksiin toiminnallisuuden tasosta. 

Tätä kysymystä analysoitiin oppilaan tuntemuksen tasosta käsin. Tavoitteena oli löytää 

oppilaan arkipäivistä fyysisesti aktiivisia jaksoja. Tässä vaiheessa luokittelimme päiväkir-

joista kaikki ”raskasta”-kokemukset ja poimimme samat ajanjaksot kyseisten tutkittavien 

aktiivisuusmittareiden MET-arvoista. Koska käytimme kahden eri tutkimuksen kahta eri-

laista aineistoa, kyseessä on monitriangulaatio. Tämän tutkimuksen triangulaatio liittyy siis 

tutkijoiden määrään sekä metodologiaan. Triangulaatio on yksi keino lisätä tutkimuksen 

luotettavuutta, sillä usean tutkimusmenetelmän avulla tutkittavasta kohteesta saadaan mo-

nipuolisempi kuva. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 143–145; Saaranen-Kauppinen & Puusniek-

ka 2006.) Kun kaksi aineistoa oli rajattu saman ajanjakson mukaan, laskimme jokaiselle 

niistä MET-lukemien keskiarvot. Keskiarvon laskemisessa käytimme apuna Excel-

taulukon keskiarvokaavaa. Aktiivisuuspäiväkirjassa ajanjaksot olivat pitkiä: iltapäivä ja ilta 
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tarkoittivat jopa neljän tunnin mittaista jaksoa. Tämän vuoksi etsimme ja luokittelimme 

MET-arvoista myös raskaiden ajankohtien korkeimmat MET-arvot, jolloin raskaaksi koet-

tu toiminto on todennäköisimmin tapahtunut. Tämän jälkeen vertasimme oppilaan omaa 

raskas-kokemusta sekä aktiivisuusmittarin MET-keskiarvoon että korkeimpaan MET-

arvoon. Vertailun avulla halusimme selvittää, onko oppilaiden kokemus raskaasta ollut 

objektiivisen mittarin mukaan raskasta, ja kuinka intensiteetiltään raskasta toimintaa näinä 

aikoina saavutettiin. Käytimme taulukkoja esittäessämme tuloksia, ja se onkin usein luoki-

tellen analysoidun aineiston mahdollisuus (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.)   

 

Kolmannen tutkimuskysymyksen analyysin tarkoitus oli monipuolinen kuvailu aktii-

visuuspäiväkirjasta aineistonkeruumenetelmänä. Analyysi perustuu tutkijoiden havaintoi-

hin ja arviointiin päiväkirjasta sekä oppilaiden vastauksista suhteessa tutkittavaan ilmiöön 

eli fyysisen aktiivisuuden sisältöön. Päiväkirjan toimivuutta onkin arvioitu tutkimuksen ja 

aineiston analyysin aikana nousseiden yläkäsitteiden pohjalta. Neljä yläkäsitettä, joiden 

avulla analysoimme päiväkirjan toimivuutta ovat: vastausten määrä, vastausten laatu, ky-

symysten muoto ja päiväkirjan muoto. Luokittelimme havaintomme ja analysoimme päi-

väkirjan toimivuutta näiden yläkäsitteiden avulla. Kuvailimme havaintojamme ja vertai-

limme aktiivisuuspäiväkirjasta huomaamiamme heikkouksia ja vahvuuksia keskenään sekä 

pohdimme mahdollisia syitä niille. Analyysin jälkeen päiväkirjasta selvisivät sekä osa-

alueet jotka vaativat parannusta että toimiviksi osoittautuneet kysymykset ja muodot. Läh-

dimme analyysin pohjalta rakentamaan uutta, toimivampaa pohjaa aktiivisuupäiväkirjalle. 
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5 TULOKSET 

 

Tässä luvussa esitellään tämän tutkimuksen keskeiset tulokset ja niiden tulkinta. Alussa 

kuvataan fyysisen aktiivisuuden sisältöjä koulupäivän ja vapaa-ajan osalta. Sen jälkeen 

verrataan oppilaiden tuntemuksia raskaasta toiminnallisuudesta Polarin mittarin antamiin 

MET-arvoihin. Lopuksi paneudumme vielä aktiivisuuspäiväkirjan soveltuvuuteen lasten 

kanssa tehtävään tutkimukseen.  

 

5.1 Neljäsluokkalaisten fyysinen aktiivisuus koulupäivän aikana 

5.1.1 Koulumatka 

Tutkimusryhmämme oppilaista koulumatkansa kulki joka päivä pyörällä vähintään puolet. 

Parhaimmillaan oppilaista melkein kaksi kolmasosaa tuli pyörällä kouluun. Kävellen kou-

luun tuli enimmillään neljäsosa oppilaista. Tutkimuksessamme ei kuitenkaan selvinnyt, 

kauanko koulumatka kesti tai kuinka pitkä se kullakin oppilaalla oli. Koulumatkan pituus 

vaikuttaa sen kulkutapaan, kuten luvussa 3.1. kerroimme. Suurin osa tutkimusryhmämme 

oppilaista tuli siis kouluun fyysisesti aktiivisella tavalla ja vain muutama autokyydillä. 

Koulumatka kuljettiin pääosin yksin. Keskimäärin kolmasosa oppilaista kulki koulumat-

kansa kaverin tai sisaruksen kanssa. Tästä poikkeuksena oli maanantai, jolloin vain yksi 

oppilas tuli kouluun jonkun kanssa ja loput 14 kulkivat matkansa yksin. 

 

Luvussa 3.1 esille tulleet aiemmat tutkimustulokset koulumatkasta ovat vaihdelleet. Liik-

kuva koulu -projektin tuloksissa kävi ilmi, että oppilaista noin kolmasosa kulki koulumat-

kansa joko kävellen tai pyörällä, kun taas Laps Suomen -tutkimuksessa määrä oli suurem-

pi. Fyysisesti aktiivisilla tavoilla kouluun kulki syksyisin ja keväisin 77 % ja talvisin 55 %. 

Meidän tutkimuksessamme suurin osa oppilaista kulki pyörällä ja osa kävellen koulumat-

kansa. Luvut pysyivät prosentuaalisesti melko samana koko viikon, vaikka päiväkirjojen 

palautusmäärä laski. Tutkimusjaksomme sijoittui syksyyn ja ilmat olivat loppusyksylle 

tyypilliset: vaihtelevaa, koleaa, sateista, lumista.  Maanantaina päiväkirjan 14 merkinnästä 

selvisi, että kouluun tuli pyörällä kahdeksan oppilasta, kävellen kaksi, ja autokyydillä tuli 
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kolme. Fyysisesti aktiivisilla tavoilla meidän tutkimuksen mukaan kouluun tuli melkein 70 

%. Tämä vastaa Laps Suomen -tutkimuksen lukuja syystalven aikana. Liikkuva koulu -

projektin tulosten mukaan autokyydillä kouluun saapui kaikkiaan 41 % tutkittavista. Kui-

tenkin Laps Suomen -tutkimuksessa autokyydillä kulkeneiden osuus oli talvella 19 % ja 

muina aikoina 10 %. Oman tutkimuksemme mukaan autokyydillä kulki 15 oppilaasta 

enimmillään kolme oppilasta päivässä, mikä vastaa 20 %:n osuutta sijoittuen kahden mai-

nitun tutkimuksen välimaastoon. Kerroimme luvussa 3 useita tekijöitä, jotka vaikuttavat 

koulumatkan kulkemiseen. Yksi merkittävä tekijä on matkan pituus, jonka vaikutusta ei 

tämän tutkimuksen aineiston perusteella pystytä vahvistamaan. Tämän lisäksi vuodenaika, 

ikä ja sukupuoli vaikuttavat koulumatkan kulkemistapaan. Tutkimuksemme aineisto kerät-

tiin samanikäisiltä oppilailta ja vain yhden viikon ajalta, mikä saattaa vaikuttaa tulokseen. 

Myös tutkimusajankohta, syksy, oli sääoloiltaan epävakainen, mutta sen vaikutusta koulu-

matkaliikuntaan emme pysty sanomaan. (Turpeinen ym. 2013, 14–16, 34–35; Nupponen 

ym. 2010, 129.)  

 

5.1.2 Liikunta koulussa 

Viikon aikana oppilaat olivat kirjoittaneet oppituntien kohdalle toiminnalliseksi melkein 

kaiken tekemisen, kuten istumisen, kokeen tai tehtävien tekemisen ja Ipadilla toiminnan. 

Yksittäisillä oppilailla saattoi päiväkirjassa olla myös maininta juoksusta, hyppäämisestä 

tai tehtävien hakemisesta. Tunneista toiminnallisimpia olivat olleet liikuntatunnit. Ympä-

ristöopin, matematiikan, äidinkielen ja englannin tunnilla oppilaat lähinnä istuivat. Ylipää-

tään päiväkirjoissa korostui istumista vaativat toiminnot, kuten tehtävät, keskustelut sekä 

omalla paikalla tekeminen. 

”Istuin ja kirjoitin” 

”Kuuntelin satua 

”puhuttiin ilman nosteesta” 

”istuin ja tein isänpäivä kortteja” 

”tehtäviä” 

”ihmispyramidin teko. Juoksin salissa ja heittelin palloa.” 

 

Yhdellä matematiikan tunnilla oli vaihdettu pulpettien järjestystä, minkä kaksi oppilasta oli 

merkannut päiväkirjaan. Matematiikan tunnilla yksi oppilas oli myös juossut, mutta samal-
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la tunnilla toinen oppilas ei ollut tehnyt mitään. Luultavasti tämä juoksu on siis ollut vain 

yksittäinen tapaus, ja voi olla, että se ei ole kuulunut tunnin suunnitelmaan. Viikon toisella 

matematiikan tunnilla yksi oppilas oli kirjoittanut päiväkirjaan toiminnalliseksi tehtävien 

hakemisen. Viikon kolmannella matematiikan tunnilla yksi oppilas oli pelannut, mutta päi-

väkirjan merkinnästä ei selvinnyt tarkemmin, mistä pelaamisesta oli kyse. Tällä samalla 

matematiikan tunnilla yksi oppilas oli kommentoinut: ”Tehtäviä. En mitään!” Viikon vii-

meisellä matematiikan tunnilla oli koe, jonka kahta lukuun ottamatta kaikki olivat merkan-

neet päiväkirjaan. 

 

Äidinkielen tunnilla keskimäärin yksi oppilas kolmesta oli merkannut Ipadin hakemisen 

päiväkirjaan. Ipadit sijaitsevat käytävällä ja matkaa on enemmän kuin pelkästään luokan 

sisällä kävellessä, mutta ajallisesti aktiivisuus jää tässä toiminnassa hyvin lyhyeksi. Yhdel-

lä äidinkielen tunnilla yksi oppilas oli juossut, mutta mistä mihin, tai oliko toiminta suunni-

teltua, ei selvinnyt päiväkirjassa. Äidinkielen ja englannin jakotunnilla, eli kun luokan op-

pilaista vain puolet on tunnilla, oli näytelty sketsihahmoja. Tämän oli merkannut päiväkir-

jaan yli puolet oppilaista, esimerkkeinä: ”leikittiin sellasta rooliasu juttua”, ”Näyteltiin 

sketsihahmoja” ja ”puettiin mitä sattuu päälle”. Tästä tunnista emme voi tietää oliko näyt-

telemisen kohdalla kyseessä äidinkielen vai englannin tunti. 

 

Kaikilla viikon kolmesta ympäristö- ja luonnontiedot tunnista vain yhdellä oppilas oli päi-

väkirjan mukaan kulkenut paikasta toiseen. Se, tehtiinkö tätä useasti tai kuinka pitkä matka 

oli, ei käynyt ilmi päiväkirjasta. Toisella tunnilla oppilas oli kävellyt. Kaikki muut oppilaat 

olivat kommentoineet päiväkirjaan ympäristö- ja luonnontiedot tuntien kohdalle tehtäviä, 

tai tarkemman kuvauksen mitä tehtäviä oli tehty. Tämän oppiaineen tunneilla korostui siis 

tehtävien teko. Osa oppilaista oli raportoinut juuri ympäristöopin tuntien kohdalla muun 

muassa istumisen, keskustelemisen, videon katsomisen tai popletin tekemisen: ”Katottiin 

videota ja tehtiin tehtäviä. Enkä tehnyt Mitään toiminnallista”. Näiden päiväkirjojen pe-

rusteella ympäristöopin tehtävien teko on tapahtunut omalla paikalla, mutta emme voi tar-

kemman kuvauksen perusteella sanoa tätä varmasti.  

 

Kuvaamataidon tunnilla tehdyt isänpäiväkorttiaskartelut oli merkattu oppilaiden päiväkir-

jaan ja yksi oppilas oli osannut avata omaa toiminnallisuuttaan seuraavasti: ”juoksin ha-

kemaan papereita”. Tämä voi tarkoittaa askarteluvälineitä, mutta myös muita papereita, 

eikä se selvinnyt päiväkirjasta. Oppitunneista viikon kahdella musiikin tunnilla soitettiin 
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tutkimusviikon aikana kitaraa. Tämän maininta löytyi jokaisesta päiväkirjasta. Teknisissä 

käsitöissä oppilaat olivat vasaroineet ja sahanneet, tekstiilityön tunnilla taas oli ommeltu 

laukkuja. Samalla käsityön tunnilla yksi oppilas ei ollut merkannut mitään päiväkirjaan, 

yksi oli juossut, yksi hypännyt ja yksi ommellut. Tästä voi huomata, kuinka eri tavalla op-

pilaat käsittivät toiminnallisuuden ja toisaalta näistä voi päätellä suunnitellun fyysisen ak-

tiivisuuden puuttumisen. 

 

Liikuntatunneilla kaikki oppilaat olivat tehneet selvästi jotakin fyysisesti aktiivista. Kori-

pallo ja hyppiminen olivat yleisimmin päiväkirjassa esiintyviä merkintöjä. Yhdellä oppi-

laalla oli päiväkirjassa maininta ”liikuin”. Liikuntatunti oli siis selvästi toiminnallisin ja 

toiminnan sisällön kannalta fyysisesti aktiivisin tunti. Liikuntatunnin osalta kuvattiin myös 

tarkkaan, mitä oppilas oli tehnyt, esimerkiksi ”kävelin hernepussit päässä”, ”harjoiteltiin 

tasapainottelua” tai ”koripalloa”. Tytöillä ja pojilla liikuntatuntien sisällöt olivat keske-

nään erilaisia, mutta toiminta oli sukupuolesta riippumatta liikkunnallista ja oppilaiden 

intensiteetinkokemukset olivat usein kohtalaisia ja raskaita. 

 

Reippaan liikunnan osuus oli oppitunneilla tämän tutkimuksen aineiston perusteella todella 

vähäistä. Liikkuva koulu -projektin mukaan koulupäivän aikana alakoululaisille kertyi kui-

tenkin 5,4 minuuttia reipasta liikuntaa tunnissa. Kuuden tunnin koulupäivänä alakoululai-

nen liikkuu siis noin 32 minuuttia reippaasti. Liikkumatonta aikaa alakoululaisilla oli tun-

nin aikana keskimäärin 35 minuuttia. (Tammelin ym. 2013. 27; Tammelin ym. 2014, 

1873.) Tutkimuksemme päiväkirjojen pohjalta ei voida sanoa, kertyikö kohderyhmän oppi-

laille reipasta liikuntaa edes Liikkuva koulu -projektin tulosten vertaa, sillä emme tutkineet 

fyysisen aktiivisuuden ajallista määrää. Meillä myös välitunti on erotettu oppitunneista, 

joten on vaikea sanoa koostuuko Liikkuva koulu- projektin reipas liikunta ainoastaan väli-

tunneilla vai onko oppitunneilla myös tällaista toimintaa. On kuitenkin huomattava, että jos 

oppitunti kestää 45 minuuttia ja se on tutkimuksemme perusteella ollut fyysisesti passiivi-

nen, tulos on lähellä Liikkuva koulu –projektin tulosta: 35 minuuttia liikkumatonta aikaa 

tunnissa (Hakkarainen 2009, 27).  Oman tutkimuksemme aineiston perusteella reippaasti 

liikuttiin selkeästi ainoastaan liikuntatunneilla.  Tärkein tulos oppituntien osalta onkin 

huomio siitä, että reipas ja oppilaita kohtalaisesti tai raskaasti rasittava liikunta tapahtui 

juuri liikuntatunneilla, ja muut oppitunnit keskittyivät perinteisiin opetusmenetelmiin kuten 

kirjatehtäviin, lukemiseen, keskustelemiseen ja kuuntelemiseen. (Tammelin ym. 2013, 63). 

Tanskassa onkin suunniteltu opetussuunnitelma uudistusta, jonka mukaan jokaiseen koulu-
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päivään sijoitettaisiin liikuntatunti. (Hakkarainen 2009, 27). Tavoitteena koululiikunnassa 

on saada oppilaille liikunnallinen elämäntapa. Liikunnan terveysmerkitykset voidaan ker-

toa ymmärrettävästi oppilaille liikunnanopetuksen kautta. Liikunnalliset kotitehtävät ja -

vinkit voivatkin olla yksi ratkaisu fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. (Hakkarainen 2009, 

26.) Pitkiä ja yhtämittaisia istumajaksoja pitäisi fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan 

kuitenkin välttää, sillä sen avulla voidaan vähentää terveyshaittoja. (Tammelin ym. 2013, 

64). Tutkimuksemme päiväkirjojen perusteella oppitunneilla istuttiin suurin osa ajasta. 

Selvää fyysistä aktiivisuutta päiväkirjojen perusteella esiintyi vain harvan oppiaineen koh-

dalla. Liikuntaa lukuunottamatta, suurinosa oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen viittaavasta 

toiminnasta oli hetkellistä, satunnaista ja yksittäistä, eikä sillä näyttänyt olevan selkeää 

yhteyttä tunnin suunniteltuun toimintaan ja tavoitteisiin.  Oppilas saattoi juosta paikasta 

toiseen tai kävellä hakemaan tehtäviä. Tällaista spontaania ja nopeaa toimintaa eivät kui-

tenkaan kaikki oppilaat olleet edes maininneet. Näytteleminen oli ainoa selkeästi havaitta-

va oppitunnin sisältö, jossa toiminnallisuus näkyi, ja jonka useampi oppilas oli kirjannut 

päiväkirjassaan. 

 

5.1.3 Välitunti 

Tutkimusjakson ensimmäisenä päivänä välitunnit vietettiin sään vuoksi sisällä. Sisäväli-

tunnilla kaksi oppilasta oli pelannut jalkapalloa ja yksi kävellyt ympäriinsä. Näiden toimin-

tojen kesken ei ollut merkitystä, mikä päivän välitunti oli kyseessä. Pitkällä välitunnilla 

yksi oppilas oli ollut sisällä hippaa ja yksi taas ei tehnyt mitään. Päivän kahdella viimeisel-

lä 15 minuutin välitunnilla yksi oppilaista oli leikkinyt. Ulkovälitunneista vain muutamalla 

oppilaalla oli päiväkirjassaan maininta, ettei ollut tehnyt mitään toiminnallista. Tämä ei 

toistunut samoilla henkilöillä joka välitunti.  Välitunnin pituudella ei ollut merkitystä ”ei 

mitään” -vastauksien määrään. Suosituin toiminta oli jalkapallo, jota vähintään yksi luokan 

oppilaista oli harrastanut joka välintunti. Välitunneilla oli myös kävelty, juostu ja tehty 

siltakaatoja. Tutkimusjakson puolessa välissä satoi lunta, ja sen jälkeen oppilaiden koke-

muksissa tuli esille lumessa leikkiminen sekä liusuminen. Lumentulo ei kuitenkaan näky-

nyt päiväkirjoissa merkittävästi enempää, sillä myös näinä päivinä oli kommentti, ettei 

oppilas ollut tehnyt mitään. Myös jalkapallon pelaaminen näkyi lumisina päivinä osana 

välituntutoimintoja. Moni oppilaista oli merkannut pelkän ulosmenon (”menin ulos”) päi-

väkirjaan ja osa myös jutellut tai keskustellut kaverin kanssa. Oppilaiden päiväkirjamer-
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kinnöissä oli saman välitunnin aikana selvästi eroja. Saman välitunnin aikana toiminnalli-

seksi oli merkitty ”juoksin ympäri kenttää” ja toisen oppilaan päiväkirjassa juttelu. Tästä 

ei voida päätellä, onko oppilaan kokemus eri, muistaako oppilas eri asioita välitunnilta vai 

ovatko kyseiset oppilaat tehneet välitunnin aikana täysin eri toimintoja. Viisitoista minuut-

tia tai puoli tuntia on pitkä aika, ja yhden toiminnan kirjaaminen ei kerro koko totuutta. 

Päiväkirjojen perusteella ei myöskään voida sanoa, onko usein mainitun juttelun ja keskus-

telun aikana tapahtunut liikettä. Välitunnit vietettiin suurimmaksi osaksi kavereiden kans-

sa, päiväkirjoista vain kuudessa oli maininta ”yksin”.  

 
Aiemmissa tutkimuksissa on jo selvinnyt, kuinka koulu ja koulupiha kuuluvat niihin mer-

kittäviin paikkoihin, joiden kautta on mahdollista vaikuttaa liikunta-aktiivisuuteen (Laakso 

ym. 2007, 60). Tämä näkyi tutkimuksemme välitunneissa. Ulkovälitunnit olivat hyvin toi-

minnallisia. Oppilailla oli esimerkiksi mahdollisuus käyttää jalkapalloa sekä pihalla paik-

ka, missä pelata, joten tuloksissa näimmekin jalkapallon merkityksen tämän oppilasryhmän 

välituntitoimintana. Laps Suomen -tutkimuksessa (Nupponen ym. 2010, 163.) mainitut 

suosituimmat välituntitoiminnot (kävely, pallonpelaaminen ja liikuntaleikit) näkyivät sel-

keimmin juuri ulkovälitunneilla. Tutkimuksessamme ilmenneet välituntitoiminnot kuten 

oleskelu, pallopelit, kävely, juttelu ja leikkiminen ovat yhteneviä mm. Liikkuva koulu -

projektin tuloksiin (Tammelin ym. 2013, 42–43.), Nuori Suomi ry:n selvitykseen (Norra 

ym. 2004, 19–25, 29) sekä Laps Suomen -tutkimustuloksiin (Nupponen, ym. 163), joissa 

kaikissa edellämainitut toiminnot olivat suosituimpien välituntitekemisten joukossa.  

 

Sääolosuhteiden on todettu vaikuttavan liikunta-aktiivisuuteen, ja keväällä sekä kesällä 

liikkuminen on suositumpaa kuin syksyllä ja talvella. (Nupponen, ym. 2010, 164–165; 

Laakso ym. 2007, 60). Tutkimusjakson ensimmäisenä päivänä jouduttiin sään vuoksi ole-

maan sisällä. Oppilaiden päiväkirjojen mukaan moni oli piirtänyt tai leikkinyt. Sisällä toi-

minta oli vastausten perusteella ollut hiukan passiivisempaa kuin ulkona. Ulkovälitunnilla 

liikutaan ainakin silloin, kun jokainen oppilas siirtyy vähintään pukemaan ja siitä pihalle. 

Tutkimustulostemme perusteella välituntien kestolla ei ollut merkitystä toiminnallisuuteen 

tai fyysisen aktiivisuuden sisältöön. Kuitenkin aiempien tutkimustulosten yhteydessä on 

tuotu esille, kuinka yksi mahdollisuus liikunnan lisäämiseksi on pidemmät välitunnit. 

(Hakkarainen 2009, 26–27). 
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5.2 Neljäsluokkalaisten fyysinen aktiivisuus arjen vapaa-aikana  

Vapaa-aika oli jaettu aktiivisuuspäiväkirjassa iltapäivään ja iltaan. Näiden välillä ei ollut 

merkittäviä eroja tekemisen sisällön suhteen. Samoja asioita oli tehty niin iltapäivällä kuin 

illallakin. Poikkeuksena olivat ainoastaan iltapäivän kohdalla esiintyneet tapahtumat har-

rastustoiminta, kotityöt ja läksyt. Pelkästään illan toiminnaksi oli muutamilla merkitty 

”nukkuminen” tai nukkumaanmeno. Pelaamista, television katsomista ja leikkimistä taas 

harrastettiin molemmissa vapaa-ajan jaksoissa. Päiväkirjassa kysyttiin toiminnallisen te-

kemisen kohdalla kenen kanssa oli tehnyt. Oppilaista yli puolet oli jättänyt vastaamatta 

tähän kohtaan. Tekemisen sisällöissä ja siinä, kenen kanssa toimintaa tehtiin, ei päiväkirjo-

jen mukaan ollut eroa. Leipominen, muut kotityöt, leikkiminen, ulkoileminen ja tietoko-

neella oleminen olivat toimintoja, joita tehtiin sekä yksin että kaverin tai vanhemman kans-

sa. Iltapäivän ja illan kohdalla ero näkyi siinä, kenen kanssa oltiin. Iltapäivällä oltiin ylei-

simmin kaverin kanssa, vain yhdessä paperissa oli kaverin nimi illan kohdalla. Illalla mai-

nittiin enemmän yksin ja perheen kanssa.  

 

Vapaa-ajalla tutkimusjoukosta suurin osa leikki, oli ulkona, vietti aikaa kavereiden kanssa 

tai pyöräili. Tutkimuksemme 15 lapsesta kolme oli mukana ohjatussa liikuntaharrastukses-

sa. Harjoitukset olivat aina iltapäivän kohdalla eikä perjantaina ollut yhtään merkintää oh-

jatusta liikuntaharrastuksesta. Muina arkipäivinä vähintään yksi oli ohjatussa liikuntahar-

rastuksessa. Ohjattujen liikuntaharrastusten sisältöjä ei selvinnyt päiväkirjoista, koska niis-

sä oli vain maininta ”treeneissä”. Osa lapsista urheili myös kotona. Tällaisia liikuntatoi-

mintoja olivat muun muassa juokseminen, pallon pompottelu, liikuntaleikit ja pulkkailu. 

Kavereiden kanssa oltiin pulkkamäessä, samoin kuin liikuntaleikkejä leikittiin kavereiden 

kesken.  

 

Vapaa-ajan kohdalla ”Mitä toiminnallista teit?” -kysymykseen oli merkattu myös televisi-

on katsominen tai konsolipelien pelaaminen. Ylipäätään television katsominen ja pelaami-

nen oli merkattu sekä iltapäivän että illan kohdalle useita kertoja. Jokaisena arki -

iltapäivänä tai -iltana vähintään neljäsosa oli katsonut televisiota tai pelannut. Ruutuaikaa 

raportoitiin muun muassa ”Koneella ja elokuvaa katsoin”, Katsoin telvisiotä” ja ”pelasin 

kännykällä”.  Tietokonepelien pelaaminen tapahtui yleisimmin yksin, television katsomi-

nen taas perheen tai perheenjäsenen kanssa. ”Ei mitään” -vastauksia saatiin joka päivä, 

eniten niitä oli perjantaina, kolmasosa vastanneista.  
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Tutkimuksessa vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta ei päiväkirjojen perusteella tapahtunut 

joka päivä tai kaikilla oppilailla. Aiemmin esille tullut tieto lasten omaehtoisen liikunnan 

vähentymisestä näkyi tässäkin tutkimuksessa. Lapset eivät liiku enää päivittäin pihoilla 

pelaten ja leikkien. (Norra ym. 2004, 7.) Tämän tutkimuksen kohdejoukosta vain alle kuu-

desosa oli mukana ohjatussa liikuntaharrastuksessa. Sama tulee esille Valtakunnallisessa 

tutkimuksesta 2003 koulupihojen liikuntaolosuhteista. Sen mukaan omaehtoinen liikunta 

on yleisempää kuin ohjatusti harrastettu. Toisaalta WHO:n koululaistutkimuksessa on to-

dettu 11-vuotiaiden poikien olevan tyypillisimpiä ohjatun liikunnan harrastajia, mitä emme 

meidän aineistossamme havainneet. (Norra ym. 2004, 7; Vuori ym. 2004, 126.)  Suhteet 

toisiin ihmisiin ja niiden tärkeys näyttäytyvät usein liikunnan motiiveina (Telama & Polvi 

2013, 630–631). Tämä näkyi myös tutkimuksessamme erityisesti iltapäivän kohdalla pää-

asiassa omaehtoisen toiminnallisuuden ja liikkumisen aikana, jolloin usein mainittiin kave-

reiden ja perheenjäsenten läsnäolo toiminnassa. Tutkimuksessamme selvitettiin vapaa-ajan 

osalta myös muuta kuin toiminnallista ja liikunnallista tekemistä. Tuloksista ei kuitenkaan 

selvinnyt ruutuajan tarkkaa määrää, mutta sitä esiintyi useissa päiväkirjoissa päivittäin.  

Useissa tutkimuksissa onkin selvinnyt, että tyypillistä vapaa-ajan tekemistä on television 

katsominen ja se on arkena nimenomaan iltaisin yleisempää kuin iltapäivisin. Lisäksi tieto-

koneella vietetään paljon aikaa sekä pelaten että muita toimintoja tehden. Ruutuajan suosi-

tus, yli 2 tuntia päivässä, ylittyy alakoululaisilla reilusti. Liikkuva koulu -hankkeen tutki-

muksessa selvisi, että noin puolet oppilaista käytti television katseluun aikaa arkipäivisin 

noin 2–3 tuntia ja erityisesti pojat käyttivät melkein saman määrän tietokonepeleihin.  

(Myllyniemi & Berg 2013, 55–56; Tammelin ym. 2013, 68; Nupponen ym. 2010 136; Nor-

ra ym. 2004, 7.) Tarkkoja ruutuaikoja ei tutkimuksessamme pystytty selvittämään, mutta 

huomasimme selkeän television, tietokoneen ja konsolipelien merkityksen arki-iltapäivissä 

ja -illoissa.  

 

Vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat vanhemmat ja heidän elämäntyylinsä. Lu-

vun 2 alussa viitattiin vanhempien passiivisuuden vaikutuksesta lapsen fyysiseen passiivi-

suuteen. (Karvinen ym. 2010, 7–8.) Oppilaiden päiväkirjamerkintöjen perusteella voidaan 

todeta, että kohderyhmämme lapsista kukaan ei tehnyt mitään toiminnallista vanhempien 

kanssa. Heidän kanssaan oli katsottu televisiota, mutta mitään fyysistä aktiivisuutta ei ai-

nakaan merkintöjen perusteella tehty yhdessä. Vanhempien osuus lasten merkinnöissä oli 

ylipäätään pieni: harvoissa päiväkirjoissa mainittiin vanhempien olevan mukana lapsen 
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toiminnassa. Toisaalta sama ilmiö käy ilmi Matarman (2012, 29, 45) liikuntakäsitettä kos-

kevassa tutkimuksessa. Siinä lapset ja nuoret liittivät kaverit usein tärkeäksi osaksi liikun-

taharrastusta, mutta perhe ja sisarukset mainittiin vain satunnaisia kertoja.  

 

Vanhempien osallistumista lasten harrastuksiin rajoittavat heidän itsensä mukaan  työt ja 

kotityöt, sekä niistä aiheutuva väsymys. Vanhempien työelämästä johtuva aikapula näkyy 

etenkin liikunnallisesti passiivisilla lapsilla (Takalo 2004, 35). Vaikka vanhemmat tiedos-

tavat kannustuksen ja tukemisen merkityksen lasten harrastuksille, vanhemman myöntei-

nen asenne liikuntaa kohtaan ei kuitenkaan merkitse, että he osallistuisivat lasten liikutta-

miseen niin, miten lapset haluaisivat (Takalo 2004, 38). Lapsen harrastuneisuus ja perheen 

liikunnan osuus vapaa-ajan vietosta ovat yhteydessä toisiinsa. Liikunnan kuuluessa per-

heen vapaa-aikaan näyttäytyy se myös lapsen osallistumisena ohjattuun liikuntaharrastuk-

seen. Perheen vaikutus lapsen vapaa-ajan omaehtoisen liikunnan määrään on nähtävissä, 

jos liikutaan vähemmän kuin kolme kertaa viikossa. (Rautava 2003, 61, 65, 71–72.) Per-

heen osuus lasten vapaa-aikaan on merkitsevä ja huomattavaa on etenkin sen merkitys vä-

häisen liikunta-aktiivisuuden kohdalla. Vanhemman omalla esimerkillä näyttääkin olevan 

merkitystä lasten liikkumiseen. Tässä voikin olla yksi syy siihen, miksi tutkimuksemme 

osoitti, että liikuntaa harrastettiin vähän ja myös perheen kanssa vietetty aika oli lähes ole-

matonta.  

 

5.3 Esimerkki oppilaan arkipäivästä 

Koulu alkaa yleensä klo 8.30 tai 9.25 ja loppuu klo 13.45 tai 14.45. Seuraavalla sivulla 

olevassa tyyppiesimerkissä (taulukko 2) koulupäivä kestää 8.30-13.45 ja siihen on koottu 

päiväkirjoista arkipäivisin eniten ilmenneet toiminnot. Tämä on tyyppiesimerkki siitä mil-

lainen neljäsluokkalaisen arkipäivä voi olla. Samanlaista tyyppiesimerkkiä ovat käyttäneet 

esimerkiksi Rovio & Saaranen-Kauppinen (2014, 15) kuvatessaan kotiäidin päivää. 
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5.4 Oppilaan kokemukset toiminnan intensiteetistä 

Tutkimusjakson aikana oppilailla oli Polarin aktiivisuusranneke käytössään toista pro gra-

du -tutkimusta varten (Arbelius & Halunen 2015). Tarkastelimme oppilaiden tuntemuksia 

toiminnan tason raskaudesta eli intensiteetistä päiväkirjojen ja mittareiden antaman MET-

arvon kautta. Valitsimme tarkasteluun päiväkirjasta vain oppilaiden raskaaksi tuntemat 

jaksot joita vertasimme MET-arvoon. Päädyimme tähän, koska raskas-tuntemus oli päivä-

kirjoissa harvinaisin ja olimme määrittäneet sen aktiivisuutta kerryttävälle tasolle. Tämän 

7.00 Herääminen 

? –8.30 Koulumatka 
pyörällä, yksin  

8.30–9.15  

 

Oppitunti, jakotunti eli puolikkaan luokan tunti 
reaaliaine (matikka, äidinkieli, englanti): tehtävien tekemistä 

9.15–9.25 Välitunti 10 min 
ulkoilua, jalkapalloa kavereiden kanssa 

9.25–10.15 Oppitunti 
taito- ja taideaine: musiikissa laulamista ja soittamista; kuvaamataidossa askartelua; 
liikunnassa pojilla koripalloa, tytöillä hyppynarulla hyppimistä & telinevoimistelua 

10.15–10.45  Välitunti 30 min 
ulkoilua, jalkapalloa, leikkimistä, käveleskelyä kavereiden kanssa 

10.45–11.30  

 

Oppitunti 
reaaliaine (ympäristö- ja luonnontieto, matematiikka, äidinkieli): tehtäviä ipadeilla, 
tehtäviä kirjaan, koe 

11.30–12.00  

 

Välitunti 30 min 
ruokailu; ulkona jalkapalloa, leikkimistä, jäällä liusumista; sisällä istumista, lukemista, 
piirtämistä kavereiden kanssa 

12.00–12.45  

 

Oppitunti 
reaaliaine (äidinkieli, englanti, matematiikka): tehtävien tekemistä, draamaharjoituk-
sia, keskustelua 

12.45–13.00  

 

Välitunti 15 min 
eväiden/välipalan syöminen, ulkona jalkapalloa, leikkimistä, juttelua 
kavereiden kanssa 

13.00–13.45  Taito- ja taideaine 

-koulupäivä päättyy- 

13.45–18.00 Iltapäivä  
ulkoilu, liikunta, tv:n katselu/konsolipelien pelaaminen, välipalan syöminen, harrastuk-
sissä käyminen 
kavereiden kanssa 

18.00–21.50 Ilta 
tv:n katselu & konsolipelien pelaaminen, leikkiminen, iltapala ja nukkuminen 
yksin tai perheen kanssa 

TAULUKKO 2. Tyyppipäivä 4.-luokkalaisen arjessa tämän tutkimuksen päiväkirja-

aineiston perusteella 
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tutkielman luvussa kaksi selvitettiin, miten MET-arvot muodostuvat (taulukko 1, s. 21). 

Laskemamme MET-arvot on pyöristetty kahden desimaalin tarkkuudella. 

 

Päiväkirjoista selvisi, että oppilaiden oman kokemuksen perusteella vain harva toiminta oli 

raskasta. Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet myös Siirilä ym. tutkiessaan kymmenvuo-

tiaiden liikunnan riittävyyttä. Myös heidän tutkimuksessaan selvisi, että lasten liikunnan 

kuormittavuus oli yleensä kevyttä ja se hengästytti ja hikoilutti vähän. Vain noin 10 % hei-

dän tutkimusjoukostaan liikkui intensiteetiltään raskaasti hengästyen ja hikoillen. (Siirilä 

ym. 2008, 540–541.) Myös Laps Suomen –tutkimustuloksissa 70 % kaikesta 9–12 –

vuotiaiden lasten toiminnasta oli passiivista, 10 % kevyttä toimintaa  ja raskasta toimintaa 

oli keskimäärin vain 4 % eli noin 55 minuuttia päivästä (Nupponen, ym. 2010, 104–105). 

Tämän tutkimuksen kohdejoukosta vain kuuden oppilaan päiväkirjassa oli jossakin kohtaa 

päiväkirjaa merkitty toiminnan kohdalla ”raskasta”. Koko viikon ajalta laskettuna päiväkir-

jossa oli yhteensä 611 kertaa kysymys ”Toiminta oli:”. Näistä ”Raskas”-merkintä oli yh-

teensä 22:n  päiväkirjan kohdassa eli todella harvassa. Yhdellä oppilaalla raskasta toimin-

taa esiintyi neljänä arkipäivänä. Koulupäivän kohdalla ”raskaan” tuntemus oli merkattu 

yhdeksän oppitunnin kohdalle ja kuuden välitunnin kohdalle. Vapaa-ajan merkintöjä ras-

kaasta toiminnasta oli yhteensä seitsemässä päiväkirjassa.  

 

Päiväkirjojen ”raskas”-merkinnän aikaväliltä laskettujen MET-keskiarvojen tuloksista yk-

sikään ei yltänyt yli kahdeksaan. Mikään päiväkirjamerkintää koskeva aikajakso ei siis ole 

ollut intensiteetiltään tehokasta. Korkein keskiarvo MET-luvuista päiväkirjassa raskaan 

merkinnän kohdalla oli 4,9 ja matalin 1,2. Korkein keskiarvo oli saavutettu koulussa lii-

kuntatunnilla ”koripallo” ja matalin vapaa-ajalla iltapäivän kohdalla ”treeneissä”. Reipas 

aktiivisuus eli MET-arvo 3,5–5 saavutettiin keskiarvojen perusteella puolessa päiväkirjojen 

merkinnöistä, joissa oli maininta ”raskasta”. Tämä MET-arvo eli reipas aktiivisuus kuiten-

kin vastasi päiväkirjassa kohtalaista tasoa eli ei vielä raskasta. Oppilaat olivat siis kokeneet 

toiminnan raskaaksi, vaikka aktiivisuusmittarin antaman MET-arvojen keskiarvon perus-

teella ajanjakso ei ollut raskasta. Korkeimman ja matalimman keskiarvon tulokseen voi 

vaikuttaa aikaväli. Korkein keskiarvo saavutettiin liikuntatunnilla, joka kestää vain 45 mi-

nuuttia. Matalin keskiarvo taas saavutettiin vapaa-ajalla, jonka ajanjakso kesti päiväkirjas-

sa yli neljä tuntia.  
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Koulupäivän aikana raskaaksi koetun toiminnan MET-arvojen keskiarvo vaihteli oppitun-

tien kohdalla 1,6–4,9. Näistä päiväkirjamerkinnöistä liikuntatunnin kohdalle oli merkattu 

seitsemän, niiden lisäksi yksi oli ”koe”-merkintä ja yksi teknisentyön tunnilta ”juotin suk-

sia ja sahasin”. Oppituntien MET-arvojen keskiarvo ei noussut kertaakaan tehokkaalle 

tasolle. Päiväkirjaan raskaaksi merkatuista ajanjaksoista kaksi ei saavuttanut MET-arvojen 

keskiarvon perusteella lainkaan aktiivista aikaa. Nämä olivat tekninen työ ja matematiikka. 

Oppituntien kohdalla muut raskaaksi koetut tunnit olivat kaikki liikuntatunteja. Keskiarvot 

vaihtelivat 3,5 ja 4,9 välillä. Toiminta oli kaikilla näillä tunneilla oppilaiden kertomusten 

mukaan toiminnallista: ”juoksun, jumppasin ja pompotin palloa”, ”pelattiin koripalloa”, 

pelassin koripalloa”, ”koripalloa”, ihmispyramidin tekoa, juoksin salissa ja heittelin pal-

loa”, ”tasapainoilin” ja ”hypin hyppynarua”. Keskiarvot ovat 45 minuutin jaksosta, ei-

vätkä näin kerro tunnin lyhyempiä raskaita aktiivisuusjaksoja. Tämän takia halusimme 

nostaa esille myös jakson korkeimman MET-arvon. Korkeimmat arvot oppituntien kohdal-

la näyttävät, että toiminta on yhtä tuntia lukuun ottamatta ollut toiminnan tasoltaan jossa-

kin vaiheessa tehokas+. Oppituntien kohdalla oppilaiden tuntemukset raskaasta toiminnal-

lisuudesta ja aktiivisuusmittarin MET-arvojen keskiarvo eivät täysin vastanneet toisiaan. 

Ottaen kuitenkin huomioon jakson korkeimman luvun voidaan kuitenkin todeta, että oppi-

laat olivat osanneet hyvin arvioida tunnin raskaaksi. Lisäksi mittarin keskiarvo antoi suu-

rimpaan osaan näihin vastauksiin arvon 3,5–5 eli reippaan aktiivisuuden. Taulukossa 3 

havainnollistetaan oppitunneilla koettu ”raskas”-toiminta, sen aikana saadut korkeimmat 

MET-arvot, MET-keskiarvot, sekä toiminnan sisältö. 
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Välituntien aikana MET-arvojen keskiarvo pysyi lähes kaikissa kevyen aktiivisuuden ta-

solla. Vain kahdessa ”Pelasin jalkapalloa” merkinnässä välitunnin kohdalla keskiarvo 

nousee aktiivisuuden tasolla kohtalaiselle. Välituntien kohdalla MET-arvojen keskiarvot 

vaihtelivat 2,4–3,8 välillä. Nämä välitunnit olivat toiminnoiltaan liikunnallisia, kuten ”pe-

lasin jalkapalloa” ja ”siltakaatoja ja jalkista”. Suurimmat yksittäiset MET-arvot vaihteli-

vat välituntien kohdalla 6,75 ja 8,375 välillä. Näiden korkeimpien arvojen perusteella voi-

daan todeta, että toiminta oli välituntien osalta ollut osittain raskaalla tasolla. Oppilaan 

tuntemuksen ja MET-arvon suhteen välituntien kohdalla ei ollut merkitystä, oliko kyseessä 

lyhyt vai pitkä välitunti. Oppilaat arvioivat omaa tuntemustaan raskaaksi välituntien koh-

dalla yhteensä kuudessa päiväkirjan kohdassa. Verrattuna MET-arvojen keskiarvoon ras-

kaan tuntemukset eivät täysin pitäneet paikkansa, koska yhtään yli viiden MET:n keskiar-

voa ei esiintynyt. Yksittäisiä korkeita lukuja esiintyi välituntien kohdalla, mutta aktii-

visuusaika ei ole koko välitunnin ajan ollut intensiteetiltään raskasta. Välitunneilla koettu-

OPPITUNTI 45min OPPITUNNIN MET-
ARVOJEN KESKIAR-
VO 

OPPITUNNIN KORKEIN SAA-
VUTETTU MET-ARVO  

LIIKUNTA:  
”juoksin, jumppasin ja 
pompotin palloa” 

4,01 (reipas) 10 (tehokas+) 

LIIKUNTA:  
”pelattiin koripallo” 

4,9 (reipas) 8,75 (tehokas+) 

LIIKUNTA:  
”pelasin koripalloa” 

3,7 (reipas) 8,375 (tehokas+) 

LIIKUNTA:  
”koripalloa” 

3,5 (kevyt/reipas) 10 (tehokas+) 

LIIKUNTA:  
”ihmispyramidin tekoa, 
juoksin salissa ja heitte-
lin palloa” 

4,2 (reipas) 9 (tehokas+) 

LIIKUNTA:  
”tasapainoilin” 

4,3 (reipas)  9,75 (tehokas+) 

LIIKUNTA:  
”hypin hyppynarua” 

3,8 (reipas) 10,12 (tehokas+) 

TEKNINEN TYÖ: ”juo-
tin suksia ja sahasin" 

2,2 (kevyt) 10,37 (tehokas+) 

MATEMATIIKKA: ”koe” 1,6 (tosi kevyt) 7,25 (tehokas) 

TAULUKKO 3. ”Raskasta” merkintöjä esiintyi yhteensä yhdeksässä päiväkirjan koh-

dassa oppituntien kohdalla 
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jen ”raskas”-kokemusten MET-keskiarvot, korkeimmat MET-arvot sekä toiminnan sisältö 

on kuvattu taulukossa 4. 

 

VÄLITUNTI 
kesto 10–30min 

VÄLITUNNIN MET-
ARVOJEN KESKIARVO 

VÄLITUNNIN KORKEIN 
SAAVUTETTU MET-ARVO  

30min  
”Pelasin jalkapallo” 

3,1 (kevyt) 8,375 (tehokas+) 

15min  
”Pelasin jalkapallo” 

3,1 (kevyt) 7,125 (tehokas) 

30min  
”Siltakaatoja ja olin 
jalkista” 

2,1 (kevyt) 7,875 (tehokas) 

30min  
 ”Pelasin jalkapal-
loa” 

2,4 (kevyt) 6,75 (tehokas) 

10min  
”Pelasin jalkapal-
loa” 

3,7 (reipas) 7,875 (tehokas) 

30min  
”Pelasin jalkapal-
loa” 

3,7 (reipas) 7,625 (tehokas) 

 

 

 

Vapaa-ajalla MET-arvojen keskiarvot vaihtelivat 1,2–3.9 välillä, joista sekä alin, että ylin 

olivat ”treeneissä”. Vapaa-ajan merkinnöistä MET-arvojen keskiarvo raskaan toiminnan 

kohdalla oli yli 3,5 vain yhdessä päiväkirjamerkinnässä, ”treeneissä”. Muuten vapaa-ajan 

MET-arvojen keskiarvot jäivät alhaisiksi, vaikka oppilaat olivat tunteneet ne raskaiksi. 

Aikaväli oli vapaa-ajan jaksoissa jopa neljä tuntia, mikä vaikuttaa keskiarvoihin. Vapaa-

ajan kohdalla päiväkirjojen yhteensä seitsemästä raskaan tuntemuksen jaksoista kolme 

viittasi oppilaan kirjoituksen mukaan ohjattuun liikuntaharrastukseen. Vapaa-ajalla ras-

kaaksi koettujen päiväkirjamerkintöjen kohdalla korkeimmat yksittäiset MET-arvot olivat 

4,625 ja 11 välillä. Suurin osa korkeimmista MET-arvoista vapaa-ajalla sijoittui 5–8 välille 

eli toiminnan taso oli tehokasta. Korkeimmat MET-arvot on kuvattu päiväkirjan sisällön 

kanssa alla olevassa taulukossa 5. Keskiarvoja ei taulukossa ole esitetty, sillä ne eivät al-

haisten MET-arvojen takia anna luotettavaa kuvaa oppilaan toiminnan intensiteetistä. Kor-

TAULUKKO 4. ”Raskasta” merkintöjä esiintyi yhteensä kuudessa päiväkirjan koh-

dassa välituntien kohdalla 
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keita MET-arvoja esiintyi kuitenkin joissain kohdin vapaa-ajan aikaväliä, mikä viittaa ai-

nakin hetkittäiseen raskaaseen toimintaan oppilaan vapaa-ajalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilaiden kokemukset ”raskaasta” toiminnasta olivat harvassa. Tutkimuksessa on yhdis-

tetty sekä oppilaan kokemus että aktiviisuusmittarin antama tieto. Aikavälit vaihtelivat 

päiväkirjan ajanjaksoissa ja pelkän MET-keskiarvon perusteella ei voida sanoa oliko toi-

minta tehokasta. Tämän vuoksi otimme huomioon myös korkeimmat MET-arvot. Tar-

kemman aikavälin ja toiminnan tiedon perusteella voitaisiin saada luotettavampi kuva toi-

minnan raskauden tuntemuksesta ja MET-arvon vastaavuudesta. Koulupäivien osalta voi-

daan kuitenkin todeta, että raskaaksi koettua toimintaa tapahtui päiväkirjojen ja aktii-

visuusrannekkeen perusteella vain liikuntatunneilla ja välitunneilla. Vapaa-ajalla oppilai-

den tuntemukset raskaasta toiminnasta voivat pitkän mittausaikavälin vuoksi pitää paik-

kansa. Tästä osoituksena ovat jakson korkeimmat MET-arvot, jotka ovat pääosin tehokasta 

aktiivisuutta.  

VAPAA-AIKA 
”Mitä toiminnallista tein?” 

 

VAPAA-AJAN KORKEIN 
SAAVUTETTU MET-ARVO  

ILTAPÄIVÄ 
”Pyöräilin kotiin täyttä vauhtia, 
leikin pikkusiskon kanssa ja 
kävin harkoissa” 

7,5 (tehokas) 

ILTA  
”Menin ulos kolaaman” 

7,625 (tehokas) 

ILTAPÄIVÄ  
”treeneissä” 

11 (tehokas+) 

ITAPÄIVÄ  
”Oli treenit” 

6,0 (tehokas) 

ILTAPÄIVÄ  
”Olin pulkkamäessä” 

4,625 (reipas) 

ILTAPÄIVÄ 
”Pyöräilin kotiin ja olin pulkka-
mäessä” 

8,125 (tehokas+) 

ILTAPÄIVÄ  
”Treenit” 

8,125 (tehokas+) 

TAULUKKO 5. ”Raskasta” merkintöjä esiintyi yhteensä seitsemässä päiväkirjan koh-

dassa vapaa-ajan kohdalla 
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Lapsen sydämen sykkeen pitäisi nousta jokapäiväisen liikunnan kautta. Lapsilla liikuntaa 

kertyy lyhyissä jaksoissa, jotka ovat parempia kuin yhtäjaksoiset pitkät jaksot. Jaksojen 

pitäisi kuitenkin kestää vähintään 10 minuuttia, jotta hyöty olisi mahdollisimman suuri. 

(Tammelin ym. 2013, 63–65; Heinonen ym. 2008, 19–20.) Päiväkirjojen ja MET-arvojen 

vertailussa selvisi toiminnan olleen tutkimusjakson aikana vain muutamien lasten mielestä 

raskasta. Pitää kuitenkin muistaa, että jokainen lapsi kokee raskaan toiminnan omalla ta-

vallaan, emmekä painottaneet hengästymistä tai hikoilemista raskaan tuntemuksen kritee-

rinä.  Raskaiden tuntemusten kohdalla olevat korkeat MET-arvot kertovat, että aikajakso 

on sisältänyt myös lyhyitä kovatehoisempia jaksoja. Arkeen sisältyy nykyään enää harvoin 

tilanteita, joissa sydämen syke nousee kunnolla. (Tammelin ym. 2013, 65; Heinonen ym. 

2008, 20). Tämä näkyi myös tutkimuksemme aktiivisuuspäiväkirjamerkinnöissä. Raskaan 

tuntemuksen merkintöjä oli vähän ja varsinkin vapaa-ajalla varsinaista fyysistä aktiivisuut-

ta vain harvoilla. Aktiivisuuspäiväkirja ja MET-arvot kuitenkin näyttävät osoittavan, että 

todellista fyysistä aktiivisuutta oppitunneista esiintyy ainoastaan liikuntatunneilla. Emme 

tässä tutkimuksessa lähteneet tarkemmin analysoimaan näitä tunteja sen mukaan, esiintyy-

kö fyysistä aktiivisuutta lyhyissä jaksoissa. Vapaa-ajalla päiväkirjan täyttäminen oli oppi-

laiden vastuulla, joten täysin suoraviivaista johtopäätöstä lapsien vähäisestä fyysisestä ak-

tiivisuudesta vapaa-ajalla ei voida vetää.  

 

5.5 Aktiivisuuspäiväkirjan soveltuvuus lapsiryhmän tutkimukseen  

Vastausmäärä  

Tutkimukseen osallistui 15 oppilasta. Tutkimuksen analyysivaiheessa käytimme vain 14:n 

oppilaan  päiväkirjoja, koska yksi oppilas oli täyttänyt vain ensimmäisen päiväkirjan. 

Maanantaina päiväkirjan täyttäminen oli kontrolloiduinta, koska sekä me että opettaja 

olimme ohjeistamassa ja auttamassa päiväkirjan täyttämistä. Tällöin myös kaikki 15 tutki-

mukseen osallistujaa täyttivät aktiivisuuspäiväkirjan sekä koulupäivän että vapaa-ajan osal-

ta, vaikka vapaa-ajan täyttämistä ei kontrolloitu. Päiväkirjan täyttäminen väheni viikon 

edetessä. Tiistaina ja keskiviikkona 13, torstaina 10 ja perjantaina 9 oppilasta täyttivät päi-

väkirjaa. Viikon aikana muutamat siis lopettivat päiväkirjan täyttämisen, mutta kukaan 

täyttäneistä yhtä osallistujaa lukuunottamatta ei jättänyt yksittäisiä päiviä välistä. Toisin 

sanoen ne, jotka täyttivät päiväkirjaa vielä perjantaina, olivat täyttäneet myös jokaisen ai-
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emman päiväkirjan maanantaista torstaihin. Tutkimuksen alussa osasimme odottaa vasta-

usmäärän vähenemistä, sillä kuten Ben-Arieh ja Ofir (2002, 235) totesivat, hyvästä pereh-

dytyksestä ja ohjeistuksesta huolimatta vastausmäärä päiväkirjatutkimuksessa voi olla ma-

tala. 

 

Koulupäivien osalta täytettyjä päiväkirjoja saatiin viikon ajalta yhteensä 60, kun taas va-

paa-ajan päiväkirjoja palautettiin täytettynä 55 eli viikon ajalta yhteensä viisi päiväkirjaa 

jäi kokonaan puuttumaan vapaa-ajan osalta. Eniten puuttuvia vapaa-ajan päiväkirjoja oli 

keskellä tutkimusviikkoa. Vapaa-aikatietojen puuttumiseen on saattanut vaikuttaa tämän 

osion täyttämisen itsenäinen vastuu, kun koulupäivien osalta päiväkirjan täyttämiselle va-

rattiin aikaa. Eniten vastauksia saatiin avoimiin kysymyksiin, joiden vastausprosentti oli 

koulupäivän osalta 100 %, ja vapaa-ajan osalta vain kahdesta päiväkirjasta puuttui avoi-

mista kysymyksistä aktiviteetti. Myös päiväkirjan alkukysymykset (kouluuntulo, nukku-

maanmeno) oli täytetty kolmea päiväkirjaa lukuunottamatta. Monivalintakysymys toimin-

nan intensiivisyydestä oli täytetty koulupäivän osalta yhtä lukuunottamatta kaikissa päivä-

kirjoissa. Vapaa-ajan toiminnan intensiivisyyteen oli vastaus 50 päiväkirjassa 55:stä. Hei-

kointa vastaaminen oli kysymykseen ”Kenen kanssa?”, ja se puuttui sekä koulupäivän että 

vapaa-ajan osalta noin puolesta papereista. Toisaalta tähän kysymykseen seitsemän oppi-

lasta ei ollut vastannut lainkaan tai vain kerran koko viikon aikana. Tämä selittää vähäisen 

vastausprosentin. Vain yhdellä tutkittavista oli vastaus jokaiseen ”Kenen kanssa?” -

kysymykseen kaikkien päivien päiväkirjoissa. Kysymyksessä ei mainittu ”kirjoita myös jos 

olit yksin”. On siis mahdollista, että osa tyhjistä vastauksista tarkoittaa myös sitä, vaikka 

joissakin päiväkirjoissa ”yksin”-vaihtoehtoa oli kirjoitettu useamman kerran. Tässä koh-

dassa myös osaan päiväkirjalomakkeisiin oli jäänyt kirjoitusvirhe ja kysymyksen muoto oli 

”Kenen kanssa? (ympyröi)”, vaikka vastaustila oli avoimelle kysymykselle. Kuitenkaan 

vertaillessamme virheellistä ja oikeaa kysymystä, vastausmäärä ei eronnut toisistaan. Sa-

mat henkilöt jättivät vastaamatta kumpaankin kysymykseen ja loput satunnaisesti, oli ky-

seessä virheellinen tai oikea kysymys.  

 

Laatu 

Sisältö pysyi laadultaan yhtä epätasaisena läpi viikon. Selkeää muutosta yksittäisten vas-

taajien tyhjissä vastauksissa ei ollut vaan lähes jokaisessa päiväkirjassa oli sekä täytettyjä 

että tyhjiä kohtia. Tämä on tyypillinen ongelma päiväkirjatutkimukselle sekä itserapor-

toidulle toiminnalle. (Dollman ym. 2009, 521). Päiväkirjojen laatu ja vastausten huolelli-
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suus eivät muuttuneet vertailtaessa alku- ja loppuviikkoa, vaikka vastausmäärä pienenikin. 

Vastaukset olivat keskenään monipuolisia, eli niissä kerrottiin todella, mitä kukin oli teh-

nyt, mutta vastausten pituus oli aina hyvin lyhyt, keskimäärin 2–3 sanaa. Päiväkirjoissa 

usein lyhyet toiminnot jäävätkin aliarvioiduiksi ja päiväkirjan ulkopuolelle (Dollman ym. 

2009, 521). Myös ”en mitään” -vastauksia oli pitkin viikkoa. Nämä tosin painottuivat 

yleensä samaan paperiin – koko päivänä ei ollut päiväkirjan mukaan tehty mitään. Toden-

näköisesti siis vastaaminen ei ole kiinnostanut ja se on tehty nopeasti todella vastaamatta 

mihinkään.  Vastausten laatua heikentävät pitkät yksittäiset aikavälit, joita yksi kysymys 

koskee, etenkin kun kysymykset on tulkittu monella eri tapaa ja vastaukset olivat vähäsa-

naisia. Oppitunnein jaetussa päiväkirjassa aikajaksot ovat pitkiä, oppitunneilla yksi jakso 

kesti noin 45 minuuttia ja vapaa-ajalla jopa neljä tuntia. Näin ollen paljon toimintaa jää 

päiväkirjojen ulkopuolelle. Tarkkuus saada kokonaiskuva oppilaiden toiminnasta siis hei-

kentyy. Päiväkirjan täyttäminen jäi paljon oppilaiden muistin varaan: koulussa päiväkirjoja 

täytettiin kaksi kertaa ja kotona se jäi oppilaan omalle vastuulle. Etenkin lapsilla muistin-

varaisuus on suurin haaste, sillä toimintojen moninaisuus voi olla runsasta ja siksi vaikea 

muistaa. Motivaation puute voi olla yksi syy vastaamisen vähyyteen.  Myös kognitiiviset ja 

kielelliset taidot vaikuttavat vastausten laatuun (Dollman ym. 2009, 521; Corder, ym. 

2008, 978.) Emme tiedä, kuinka pitkän ajan päästä toiminnot on kirjattu päiväkirjaan tai 

kuinka pitkän aikavälin toiminnot (esimerkiksi montako oppituntia ja montako välituntia) 

on raportoitu kerralla. Myöskään oppilaiden yksilöllisistä muisti- ja kirjoitustaidoista meil-

lä ei ollut tietoa. Välituntien, joita on monta päivässä, sekä vapaa-ajan pitkän aikavälin 

vuoksi muistin tarkkuus päiväkirjaa täyttäessä jää kyseenalaiseksi. Päiväkirjassa oli kirjattu 

näille ajoille vain yksi tai kaksi toimintaa. Monessa päiväkirjassa juuri vapaa-aika, eli ilta-

päivä ja ilta, oli jäänyt joko osittain tai kokonaan täyttämättä. Tämä saattaa kertoa siitä, että 

motivaatio päiväkirjan täyttämiselle ei ole ollut korkea, kun täyttämistä ei kontrolloitu. 

Toisaalta puutteellista vastaamista voi selittää vapaa-ajan pitkät aikavälit joiden aikaisia 

aktiviteetteja on hankala muistaa tai niitä oli työläs kirjoittaa tiiviiksi koonniksi.  

 

Kysymysten muoto 

Selkeimmät vastaukset saatiin kysymyksiin ”Millä tulin tänään kouluun?” ja ”Menin nuk-

kumaan eilen klo:” sekä ”Heräsin tänään klo:”, joihin oppilailla oli mahdollista vastata 

yhdellä yksiselitteisellä sanalla tai kellonajalla. Näihin oli vastattu selkeästi ja vastausten 

analysointi oli helppoa eikä tulkinnanvaraisia vastauksia jäänyt. Avoimista kysymyksistä 

saatu tieto (Mitä toiminnallista teit? Mitä liikunnallista teit? Mitä muuta teit?) oli suppeaa, 
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eikä pelkästään niistä saadun tiedon pohjalta voida tehdä johtopäätöksiä toiminnallisuudes-

ta. Vaikka oppilailla oli kuusi riviä tilaa kirjoittaa vastauksia, suurin osa vastauksista oli 

kahden tai kolmen sanan mittaisia. Tyypillisiä vastauksia avoimiin kysymyksiin olivat 

esimerkiksi ”syöttelin”, ”pelattiin jalkapalloa”, ”tehtiin tehtäviä”, ”soitimme kitaraa”, ”is-

tuin ja kirjoitin” ”tein tehtäviä”, ”oli treenit”, ”olin tallilla”, ”en mitään”. Tarkasteltaessa 

oppilaiden kokonaisaktiivisuutta nämä vastaukset, ottaen huomion jokaisen kohdan pitkät 

aikavälit, eivät anna tarpeeksi tarkkaa informaatiota toiminnan kestosta, intensiteetistä tai 

mahdollisesta oheistoiminnasta. Myös tietyt sanavalinnat, kuten pelaaminen, tallilla olo tai 

tehtävien teko ei kerro totuutta varsinaisesta toiminnasta tai sen fyysisyydestä. Jääkin epä-

selväksi, onko pelattu esimerkiksi jalkapalloa vai konsolipeliä, onko harjattu hevosia tallil-

la vai lapioitu lantaa tai onko tehty kirjatehtäviä vai toiminnallisia tehtäviä. Tähän olisi 

tarvittu jonkinlaista tarkennusta, jolla selvennetään esimerkiksi millä välineellä toiminta on 

tehty, missä toiminta on tapahtunut, tai onko toimintaan sisältynyt liikkumista. Myös 

oheistoimintojen kysyminen olisi voinut helpottaa päiväkirjojen tulkitsemista. Avoimissa 

kysymyksissä käytettiin käsitteitä toiminnallista, liikunnallista, muuta. Toiminnallisuus-

käsite näytti päiväkirjojen vastausten perusteella sisältävän aivan kaiken tekemisen, samoin 

vapaa-ajan toiminnallista ja liikunnallista -käsitteet. Vastauksissa näkyivät niin liikunta 

kuin ruutuaikakin samoin kuin kotityöt, lukeminen, askartelu, istuminen ja leikkiminenkin. 

Tärkein huomio saatiin kuitenkin vastausten suppeudesta, yhden toiminnon ylöskirjaami-

nen ei anna todellista tietoa lasten koko päivän toiminnasta. 

 

Välituntien osalta vastaukset olivat melko kattavia, sillä aikajakso oli paljon lyhyempi kuin 

oppituntien aikana. Kuitenkaan esimerkiksi ruokailua ei yhtä oppilasta lukuunottamatta 

kukaan raportoinut, joten on todennäköistä, että se ja muita toimintoja on jäänyt päiväkirjo-

jen ulkopuolelle. Välitunnin kohdalla olisi ollut lisäksi tarpeellista kysyä esimerkiksi ”Jat-

kuiko sama toiminta koko välitunnin?” ja ”Mitä muuta teit?” Toiminnan rasittavuutta eli 

intensiteettiä kysyttiin monivalintakysymyksellä. Oppilaista suurin osa vastasi ”kevyttä”, 

vaikka lomakkeen alareunassa oli sanallisesti havainnollistettu esimerkkitoiminnoin jokai-

nen aktiivisuustaso. On siis epäselvää, olisiko esimerkkitoimintojen liittäminen jokaisen 

monivalinnan kohdalle tarkentanut tulosta, vai onko niin että toiminta oli oikeasti kevyttä. 

”Kohtalaista” vastauksia saatiin toisinaan, mutta ”raskas” kokemus oli ainoastaan 22 akti-

viteetin kohdalla. Yksi vaihtoehto rasittavuuden kokemuksen arvioinniksi voisi olla nume-

roihin perustuva arviointi, jolloin mielikuva sanan merkityksestä ei olisi niin selkeä. Myös 

Laps Suomen -tutkimuksessa (Nupponen ym. 2010) käytetty väritysaikajana voi olla ko-
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keilemisenarvoinen yhdistettynä kirjalliseen päiväkirjaan. ”Kenen kanssa” -kysymys toteu-

tettiin avoimena. Siinä ongelmaksi koitui kuitenkin henkilön nimi vastauksena. Nimi ei 

kerro, onko kyseessä kaveri, sisarus, naapuri vai joku muu. Tähän monivalinta olisi var-

masti antanut selvempiä tuloksia, jos sosiaalista ympäristöä olisi haluttu kategorisoida il-

man virhetulkintoja. 

 

Ylipäätään aktiivisuuspäiväkirjassa käytetty ajanjakso oli tulosten kannalta suppea sillä 

pitkälle aikavälille raportoitiin vain muutama toiminto. Eri ajanjaksot eivät myöskään ole 

keskenään vertailukelpoisia koska välitunti on 15–30 minuuttia, oppitunti 45 minuuttia ja 

vapaa-aika neljä tuntia. On tutkittu, että jopa 15 minuutin aikajakso voi olla liian pitkä ja 

työläs, jotta kaikki lyhytaikaiset aktiviteetit saataisiin tutkimukseen mukaan, mutta toisaal-

ta yhden jakson pituutta täytyy miettiä kuormittavuuden kannalta. Ajanjakson edustavuus 

päiväkirjatyyppisessä tutkimusmenetelmässä onkin kyseenalainen. (Fogelholm 2012, 79; 

Ekelund ym. 2008, 978.) Avoimet kysymykset, jotka tutkija ohjeistaa lapsille, olisivat Ben-

Arieh:n ja Ofir:n mukaan parhaita kokonaisaktiivisuuden mittaamiseen. Tämä vaatii kui-

tenkin tutkijan välitöntä läsnäoloa tutkimushetkellä. He ehdottavat myös aineiston kerää-

mistä eri vuodenaikoina muutamia kertoja yhden yhtenäisen jakson sijaan. (Ben-Arieh & 

Ofir 2002, 239–240.) Sääkslahti taas mainitsee luokitteluun perustuvan päiväkirjan. Tässä 

toiminnot luokitellaan nukkumiseen, paikalla tehtävään toimintaan sisällä (esimerkiksi 

kirjojen katselu, tv:n katselu) tai ulkona (esimerkiksi kävely, hiekkalaatikkoleikit) sekä 

vauhdikkaaseen toimintaan sisällä (esimerkiksi hyppiminen, juokseminen, temppuilu) tai 

ulkona (esimerkiksi palloleikit, juokseminen). Näistä valitaan viiden minuutin välein sen 

hetkistä toimintaa kuvaava luokka. Kyseisessä tutkimuksessa päiväkirjaa täyttivät lapsia 

havainnoivat aikuiset, jotka kokivat kuitenkin tämänkin menetelmän osin työlääksi. 

(Sääkslahti 1999, 335, 341.) 

 

Päiväkirjan muoto 

Paperisen päiväkirjan haasteina olivat konkreettisesti aineiston suuri määrä sekä oppilaiden 

vaihtelevat käsialat. Datan siirtäminen sähköiseen muotoon aiheuttaa tutkijalle lisätyötä. 

Toisaalta taas konkreettisten materiaalien vertailu oli helppoa, kun päiväkirjat olivat käsin-

kosketeltavissa. Päiväkirjoja lukiessa huomasimme, että neljäsluokkalaisen käsiala on jo 

suurimmalla osalla tarpeeksi selkeä luettavaksi. Kuitenkin muutama poikkeus löytyi, ja 

tämä johti muutaman yksittäisen vastauksen hylkäämiseen tulkintavaikeuksien vuoksi. Jo 

alkupalaverissa opettajan kanssa ilmeni myös kirjoittamisen työläys, sillä käsin kirjoitta-
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minen ei ole välttämättä vielä automatisoitunut, ja pitkiä kirjoituspätkiä vältellään. Kuiten-

kin varsinaisen tutkimusviikon jälkeen testasimme sähköistä päiväkirjalomaketta, jonka 

oppilaat täyttivät joko tietokoneella tai tabletilla, eikä vastausten pituudessa ollut merkittä-

vää eroa. Pohdimme paljon päiväkirjan pituutta ylipäätään sekä paperi- että sähköisen ver-

sion kohdalla ja yritimme tiivistää ne mahdollisimman kompaktiin muotoon. Etenkin pape-

riversiossa vieläkin tiiviimpi asettelu olisi ainakin tutkijan kannalta helpompi hallita, eten-

kin kun oppilaiden raportoinnit olivat niin lyhyitä ja vähäsanaisia. Lomakemuoto toteutet-

tiin Google Docs –sovelluksella, ja sen ulkomuoto oli myös työlään näköinen, sillä koko-

nainen päivä oli paperisen päiväkirjan tapaan kokoajan näkyvillä. Mietimmekin mahdolli-

suutta nähdä vain yksi osio kerrallaan. Silloin tutkittavien kirjoitustyö ei näyttäisi loputto-

malta ja raskaalta tehtävältä. Näin voitaisiin välttyä mahdollisilta suorittamisilta, eli nopeil-

ta päiväkirjan etukäteen tai jälkikäteen täyttämisiltä. Tässä korostuu myös mahdollisuus 

täyttää päiväkirjaa pitkin päivää, jolloin aineiston luotettavuus ja tarkkuus paranisi.  

 

5.6 Käytännön vaihtoehtoja aktiivisuuspäiväkirjaan 

Tulevissa tutkimuksissa aktiivisuuspäiväkirjassa tulee tarkkaan miettiä ajanjakson pituus 

tutkimuksen tarkoituksen kannalta. Ajanjaksoa mietittäessä kiinnitetään huomiota niin tut-

kimuksen kokonaispituuteen kuin päiväkirjan sisällöllisiin aikaväleihin. Tutkimusjakson 

ollessa pitkä päiväkirjassa ei voida käyttää liian lyhyitä aikavälejä. Claude Bouchardin 

aktiivisuuspäiväkirjassa esimerkiksi tarkoituksena on, että toiminta raportoidaan 15 minuu-

tin jaksoissa noin kahden tunnin välein. Tässä tutkittavan ei kuitenkaan tarvitse kirjoittaa 

mitään, vaan hän täyttää lomaketta arvioiden toiminnan rasittavuutta MET-arvojen mu-

kaan. Silti aikajakso on työläs sekä tutkittavalle että tutkijalle. (Fogelholm 2012, 84–85.) 

Jos siis halutaan tehdä ajallisesti tarkka aktiivisuuden sisältöjä tutkiva päiväkirja, yksi päi-

vä on suosittelemamme tutkimusjakson pituus, jotta se ei käy oppilaalle liian stressaavaksi.  

 

Aktiivisuuspäiväkirjan tulosten kattavuus ja luotettavuus vaatii rinnalleen toisen mittaus-

menetelmän. Esimerkiksi objektiivisilla mittareilla tehty tutkimus antaa sellaista tietoa, 

johon oppilas ei voi suoraan vaikuttaa. Mittareiden haasteena ovat sellaiset liikuntamuodot, 

joita ne eivät tunnista liikkumiseksi, kuten pyöräily (Sievänen 2014, 8). Käyttämällä sekä 

objektiivista että subjektiivista mittaria saadaan molempien menetelmien vahvuudet käyt-

töön. Objektiivinen mittari kompensoi myös subjektiivisen mittarin puutteita ja päinvas-
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toin. Esimerkiksi aktiivisuusmittari antaa ajallisesti tarkemman aineiston kuin päiväkirja, 

joka taas kertoo mitä oppilas on tehnyt intensiteetin ollessa korkea. Pyykkönen kertookin 

kuinka tutkimuksissa on usein jäänyt vähemmälle huomiolle se, mitä tapahtuu mittaamisen 

ulkopuolella (Pyykkönen 2014, 23–24). Jos toiminnan sisällöistä halutaan mahdollisimman 

tarkka kuva, voi päiväkirjaa täyttää sekä tutkittava että havainnoija. Havainnointi poistaa 

muistista aiheutuvat epätarkkuudet ja päiväkirja taas täydentää havainnoijalta huomaamatta 

jääneitä toimintoja. 

 

Teknologistunut lasten arki huomioiden sähköinen päiväkirja voi olla motivoivampi vaih-

toehto käsin täytettävän tilalle. Sähköinen päiväkirja kannattaisi toteuttaa niin, että oppilas 

näkee vain sillä hetkellä täytettävän aikajakson, sillä koko päivä kerralla näyttää työläältä. 

Lyhyemmät ajanjaksot selkeyttävät myös oppilaille konkreettisesti sen, milloin raportoita-

va ajanjakso vaihtuu. Sähköinen päiväkirja, joka mahdollistaisi aina täyttämisen vain ta-

kenevasti, poistaisi mahdollisen ”suorittamisen” takia etukäteen täyttämisen. Harkittava 

vaihtoehto on myös asettaa aikaraja, jonka jälkeen kyseisen päivän aktiivisuuspäiväkirjaa 

ei voi täyttää (esimerkiksi 24.00 jälkeen), näin muistin luotettavuusvirheet vähenisivät. 

Etenkin lapsilla muisti ja toimintojen monipuolisuus vaikuttaa päiväkirjoissa tulosten tark-

kuuteen (Corder ym. 2008, 978). On olemassa myös päiväkirjatutkimuksen metodi (ESM, 

experience sampling method), joissa lapsilla on sähköinen hakulaite tai kello, joka antaa 

päivän aikana satunnaisesti äänimerkkejä, jolloin päiväkirjaa tulee täyttää. Yleensä tätä 

käytetään viikon ajan. Kun aika on satunnaisesti valittu, lapsen ajankäytön arviointi on 

hyväksyttävää ja lyhytkestoisiakin toimintoja on luotettava tarkastella. Toisaalta ESM voi 

tuottaa hankaluuksia sellaisissa tilanteissa, kun lapsi on pois kotoa tai tekee sellaista aktivi-

teettia jota ei haluaisi keskeytettävän. Hankaluuksia voivat tuottaa myös tilanteet, joissa 

lapsi tekee jotain sellaista, jota ei haluaisi raportoida, joka ei ole siis hyväksyttyä. (Ber-

Arieh & Ofir 2002, 982.) Kun oppilas saa muistutuksen täyttää päiväkirjaa, hänen ei tarvit-

se itse huolehtia siitä, ja toisaalta toiminnot saadaan ylöskirjattua heti muistin aikana. ESM 

voisi olla mahdollisuus, jos päiväkirjasta tehtäisiin älypuhelinsovellus. Oppilas ei joutuisi 

muistelemaan koko päivän toimintaansa, eikä päiväkirjan täyttäminen veisi kerralla pitkää 

aikaa. Mikkola toteaa kuinka lapset ja nuoret käyttävät vapaa-ajalla paljon teknologiaa, 

joten liikuntateknologian avulla voidaan kehittää sovelluksia esimerkiksi liikunnan edistä-

miseksi. Näin ne ovat myös osana lapsen arkea. Tutkijoiden toiveissa on mittarin ja tulkin-

nan integrointi yhteen laitteeseen. (Mikkola 2014, 15–16.) Fyysisen aktiivisuuden tutkimi-

seen yksi hyvä vaihtoehto voi olla sovellus, jossa yhdistettäisiin aktiivisuusmittari ja -
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päiväkirja. Näiden tuominen lapsen arkeen ja lapselle miellyttävällä tavalla toteutettavaksi 

parantaisi myös vastausten kattavuutta ja luotettavuutta. 

 

Seuraavaksi esitetyissä vaihtoehdoissa tutkimuksen on ajateltu kestävän viikon. Päiväkir-

jassa käytetyt aikavälit on suunniteltu mukailevan oppilaan koulupäivää eli yksittäinen 

aikaväli on pitkä. Tekemämme tutkimus osoitti, että koulupäivän osalta tällainen rakenne 

on toimiva ja oppilaan kannalta helposti hahmotettava. Vapaa-aika on esimerkeissä jaettu 

tunnin jaksoihin, jotta saadaan tarkempaa tietoa, kuitenkin kuormittamatta oppilasta liikaa.  

 

Omassa tutkimuksessamme huomasimme oppilaiden omien raportointien poikkeavan toi-

sistaan, vaikka toiminta oli sama. Oppilaiden oma asenne ja motivaatio, sekä tulkinta ja 

tausta vaikuttavat siihen, miten hän ilmaisee asian sanallisesti. Tästä johtuen jatkossa to-

teutettevissa aktiivisuuspäiväkirjoissa on hyvä käyttää monivalintakysymyksiä.  Niiden 

avulla saadaan toiminta luokiteltua selkeämmin. Oppilaiden yksilölliset erot jäävät näissä 

huomioimatta, siksi suosittelemme avointa kirjoitustilaa täydentämään monivalintaa. Jos 

oppilaan monivalinta kertoo vain istumisesta, jää sen aikana tehty toiminta tutkimatta. 

 

Liitteessä 4 on esitetty uusi malli aktiivisuuspäiväkirjalle. Siinä käy ilmi, millaisissa eri 

tilanteissa monivalintakysymyksiä voidaan käyttää aktiivisuuspäiväkirjassa koulupäivän 

osalta. Pitkän aikavälin vuoksi tähän on lisätty täsmentävä monivalinta toimintaan käyte-

tystä ajasta. Toiminnan kesto on jaoteltu neljään eri osioon, joista lyhin kestää vain hetken 

ja pisin koko oppitunnin. Välituntien osalta toiminnan kestoa kysytään ”Kestikö toiminta 

koko välitunnin?”, koska välitunti on ajanjaksolta oppituntia lyhyempi. Aineiston analyy-

sin kannalta on luotettavampaa jakaa intensiteetti yhtä moneen luokkaan kuin rinnalla käy-

tetyssä mittarissa. Tässä tutkimuksessa intensiteetin luokituksen pohjana olisi ollut syytä 

käyttää Polar active -aktiivisuusmittareiden luokittelua. 

  

Vapaa-ajan osalta aktiivisuuspäiväkirja eroaa koulupäivään nähden kysymyksillä sosiaali-

sesta ja fyysisestä ympäristöstä. Koulussa kaverit ja ympäristö pysyvät kohtalaisen muut-

tumattomina. Vapaa-ajalla nämä tekijät voivat erota suuresti oppilaiden taustoista riippuen. 

Jagon ym. (2009) tutkimuksessa selviää, kuinka 10–11-vuotiailta lapsilta löytyi kolmenlai-

sia ystäväpiirejä: koulukaverit, naapurinkaverit ja muut kaverit. Koulukaverit olivat usein 

myös seurana vapaa-ajalla. Alemmasta sosioekonomisesta luokasta olevat lapset viettivät 

enemmän aikaa naapurin lasten kanssa. Muut ystävät -ryhmään kuuluivat mm. harrastus-
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toiminnasta saadut kaverit ja perheystävät. (Jago ym. 2009, 3–4.) Tässä tutkimuksessa nä-

kyi kuinka koulukaverit ovat siis selvästi yksi ryhmä ja kuinka oppilaiden tausta voi myös 

vaikuttaa sosiaaliseen ympäristöön.  Haanpää, Urin ja Matarma (2012) taas tekivät kysely-

tutkimuksen, jossa selvisi perheen asenteilla, ajankäytöllä ja varallisuudella olevan vaiku-

tusta lapsen liikuntaharrastamiseen. Vanhempien kannustus, liikunnan arvostus ja ajan 

riittämisen turvaaminen liikuntaa kohtaan olivat tärkeitä liikuntaa tukevia tekijöitä. Nämä 

olivat selvemmin havaittavissa liikunnallisesti inaktiivisilla kuin liikunnallisesti aktiivisilla. 

Samassa tutkimuksessa tuli esille myös kuinka ystävän rooli liikuntaan innostajana on tär-

keä. Ystävien lisäksi vanhemmilla on merkittävä asema liikunnan kiinnostuksen lisäämi-

sessä. (Haanpää, Ursin & Matarma 2012, 31–31, 36.) 

 

Uudessa päiväkirjamallissa (liite 4) näkyy kuinka sosiaalista ja fyysistä ympäristöä kysy-

tään monivalintakysymyksellä. Omassa tutkimuksessamme havaitsimme oppilaiden vas-

taavan avoimeen kysymykseen sosiaalisesta ympäristöstä usein esimerkiksi henkilön ni-

mellä. Tässä tutkimuksessa emme kysyneet fyysistä ympäristöä, minkä puute korostui kun 

huomasimme, että pelkkä toiminnan sisältö ei anna riittävää tietoa. Esimerkiksi oppilaan 

vastaus ”pelasin” voi tarkoittaa monia asioita ja paikka auttaa tutkijaa johtopäätöksen te-

kemisessä. Monivalintakysymysten avulla on mahdollisuus luokitella vastaukset halutulla 

tavalla ja saada oppilaiden vatauksista mahdollisimman yhtenevät. Kuitenkin on syytä jät-

tää myös mahdollisuus avoimeen vastaukseen, jotta tutkijan esioletusten ulkopuolelle jää-

vät vaihtoehdot saadaan mukaan aineistoon.  
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6 LUOTETTAVUUS JA ETIIKKA 

 

Perinteisesti tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan reliabiliteetin ja validiteetin käsittei-

den avulla (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka. 2006). Aineiston validiteetti tarkoittaa 

aitoutta, kun tutkittavat henkilöt puhuvat tai kirjoittavat samasta asiasta, mistä tutkija oletti 

(Syrjälä ym. 1994, 129). Tutkimukseen osallistuneet oppilaat olivat tässä tutkimuksessa 4. 

luokkalaisia ja heidän käsityksensä toiminnallisuudesta, fyysisestä aktiivisuudesta tai toi-

minnan raskauden tasosta voivat olla erilaisia kuin meidän tutkijoina. Yritimme tämän tie-

dostamisen pohjalta kartoittaa oppilaiden ymmärrystä toiminnallisuus-käsitteestä. Pidimme 

tuokion, jolla selvensimme käsitettä ja kerroimme tutkimuksen tarkoituksesta, jotta lähtö-

tiedot tutkimukseen olisivat sekä tutkijoiden että tutkittavien mielissä selvillä. Kuitenkin 

tutkimusaineistosta oli havaittavissa käsitysten erilaisuus, joten emme voi sanoa varmasti 

oppilaiden kirjoittaneen samasta asiasta kuin mitä me oletimme. Syrjälän ym. (1994, 129–

130) mukaan johtopäätökset ovat valideja, kun ne vastaavat sitä, mitä tutkittavat olettivat, 

eikä tutkija ole ylitulkinnut aineistoja. Validiteetin kannalta on kuitenkin tärkeää tutkijan 

kyky kuvata tutkittava ilmiö mahdollisimman ymmärrettävästi ja vakuuttavasti vaikka ko-

ko ilmiön kuvaus onkin mahdotonta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka. 2006.) Tätä 

olemme korostaneet tuloksissa, jotta oppilaiden päiväkirja-aineiston sisältö saataisiin mah-

dollisimman näkyväksi ja toiminnan sisältöjen erot ja samankaltaisuudet selkeästi esiin. 

Tulokset on analysoitu kunnioittaen oppilaiden päiväkirjoja. Oppilaiden tuottama infor-

maatio on tulkittu sellaisenaan tekemättä perustelemattomia johtopäätöksiä. Validiteetin 

kannalta myös aktiivisuusmittareiden arvot ovat tärkeitä, sillä niiden avulla oppilaiden fyy-

sistä aktiivisuutta on mahdollista tarkastella moniulotteisemmin. Laajemmassa tutkimuk-

sessa aktiivisuusmittareiden arvot olisi kannattanut yhdistää jokaisen oppilaan päiväkir-

jaan, jolloin aineiston avulla voitaisiin kuvata fyysistä aktiivisuutta sisältöjen ja intensitee-

tin kokonaisuutena. 

 

Aineiston on myös oltava relevanttia niiden teoreettisten käsitteiden suhteen, jotka ovat 

tutkimuksen taustalla. (Syrjälä ym. 1994, 129).  Tutkimuksemme tärkein teoreettinen käsi-

te on fyysinen aktiivisuus, jonka rinnalle otimme toiminnallisuuden käsitteen. Nämä kulki-

vat tutkimuksessamme rinnakkain, vaikka oppilaiden kanssa puhuimme kuitenkin vain 

toiminnallisuudesta. Tarkoituksena oli, että oppilaat ymmärtäisivät toiminnallisuus-sanan 
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vastaavan fyysistä aktiivisuutta. Emme voi vastausten perusteella sanoa, että toiminnalli-

suus-termi olisi ymmärretty täysin tarkoituksemme mukaan. Yritimme miettiä fyysiselle 

aktiivisuudelle korvaava sanaa niin, että lapset ymmärtävät sen oikein, mutta esimerkiksi 

”liikkuminen”-termi hylättiin sen tuoma liikuntamielikuvan takia (mm. Matarma 2012). 

Aktiivisuuspäiväkirjoihin oli raportoitu paljon muutakin kuin pelkkää toiminnallisuutta. 

Tämä ei kuitenkaan heikennä tutkimuksen luotettavuutta, kun oletetaan, että siihen on kir-

joitettu päivän toiminnallisuus ja sen lisäksi myös muita päivän aktiviteetteja. Tästä emme 

kuitenkaan voi olla varmoja, ja päiväkirjassa havaittujen ongelmien vuoksi osa asioista on 

voinut myös jäädä kirjaamatta. On huomattava, että oppilaiden käsitykset ja kokemukset 

toiminnallisuudesta eivät välttämättä vastanneet oletuksiamme siitä, että he kirjoittavat 

fyysisesti aktiivisista toiminnoistaan. Lisäksi, kuten aiemmin mainitsimme, oppilaiden oma 

vastuu ja mielenkiinto päiväkirjan täyttöön oli ratkaisevaa tutkimuksemme kannalta.  

 

Tutkimuksen reliabiliteettia voidaan arvioida metodin reliaabeliuden eli metodin luotetta-

vuuden ja johdonmukaisuuden kautta. Metodin reliaabeliuden ongelmana voi olla se, että 

vastauksiin voivat vaikuttaa tutkittavan käsitykset siitä, mikä vastaus on sosiaalisesti hy-

väksyttävä, tai miten kysymykseen kuuluu vastata. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) Lasten kanssa tehtävässä tutkimuksessa on aina huomioitava lasten ajatusmaailma. 

Aikuisen on hyvin vaikea päästä sisälle lasten ajatusmaailmaan, vaikka olisikin paikalla 

tutkimustilanteessa. Osa tutkimuksemme kysymyksistä vaati avoimia vastauksia, ja jokai-

nen oppilas sai kirjoittaa niihin omalla tyylillään. Osa oppilaista oli kirjoittanut niihin vain 

yhden sanan, osa piirtänyt viivan ja osa kirjoittanut kokonaisen lauseen. Näiden tulkitse-

minen ei ollut helppoa.  Tutkimuksemme luotettavuus saattoikin kärsiä, kun asiaa ei ole 

päiväkirjassa selvästi ilmaistu, vaan se oli mahdollista tulkita useilla eri tavoilla. Pyrimme 

tutkijoina kuitenkin tulkitsemaan kaikki avoimet vastaukset mahdollisimman neutraalisti ja 

tiedostaen, että emme voi ottaa huomioon oppilaan alkuperäistä tarkoitusta. Oppilaiden 

parempi tuntemus olisi voinut heikentää luotettavuutta, koska juuri ennakkokäsitykset op-

pilaiden toiminnasta olisivat voineet ohjata tulosten tulkintaa. Oletamme lasten kertoneen 

päiväkirjoissa toiminnallisuudestaan ja siitä, mitä he oikeasti ovat tehneet ja millaiseksi 

kokeneet toiminnan. Pelkän aktiivisuuspäiväkirjan perusteella emme kuitenkaan voi sanoa, 

että tutkimuksemme olisi täysin luotettava. Oppilaiden raportoinnit voivat olla puutteelli-

sia, koska päiväkirjaa ei täytetty jokaisen oppitunnin tai välitunnin jälkeen. Emme tiedä 

tarkkaan, paljonko opettaja auttoi tai muistutti oppilaita päiväkirjan täytössä. Tiedämme 

sen, että opettaja järjesti päiväkirjan täyttämiselle aikaa, mutta ei siihen ketään pakottanut. 
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Vanhempien osallisuudesta tähän tutkimukseen emme tiedä lainkaan. Tutkimuksen luotet-

tavuutta olisi voinut parantaa kysymällä vanhemmilta, auttoivatko he lapsia päiväkirjan 

täyttämisessä. Oletamme, että oppilaat ovat täyttäneet päiväkirjaa itse ja omatoimisesti, 

koulupäivän aikaisia täyttökertoja lukuun ottamatta. Oppilaiden mielenkiinto päiväkirjaa 

kohtaan on myös voinut vaikuttaa luotettavuuteen, sillä raportoinnit voivat olla puutteelli-

sia, jos oppilas ei ole ollut motivoitunut ja on täyttänyt päiväkirjan nopeasti, niin sanotusti 

”äkkiä pois alta”. Luotettavuuden haasteena tutkimuksessamme oli myös valmiin aktii-

visuuspäiväkirjan puuttuminen. Tässä tutkimuksessa käsitteet ja kysymysten muoto olivat 

meidän laatimiamme mutta pyrimme lisäämään luotettavuutta tutkimalla aiempia fyysises-

tä aktiivisuudesta tehtyjä päiväkirjatutkimuksia ja mukailemalla omaa aktiivisuuspäiväkir-

jaamme niiden pohjalta. Varsinaista tutkimusta edeltänyt esitutkimusviikko olisi lisännyt 

tämän tutkimuksen luotettavuutta. Emme kuitenkaan pystyneet toteuttamaan tätä nopean 

aikataulun vuoksi. Tutkimusaihe nousi esille myös todella yllättäen ja aktiivisuuspäiväkirja 

rakentui tämän vuoksi nopealla tahdilla. Tutkimuksemme luotettavuutta lisää luokanopet-

tajan apu päiväkirjan arvioinnissa ja laadinnassa, sillä hän todennäköisesti tuntee luokkan-

sa ja tietää heidän kykynsä kirjallisten tuotosten suhteen. Myös hänen osittainen valvonta 

ja ajankäyttö päiväkirjojen täyttämisessä lisää aineiston luotettavuutta, koska jokaisella 

oppilaalla on ollut mahdollisuus ja aikaa kirjoittaa päiväkirjaa.  

 

Käytimme tutkimuksessamme päiväkirjan lisäksi toista aineistoa (Polar Active -

aktiivisuusmittarin tuottamat arvot). Triangulaatiota voidaankin käyttää arvioimaan tutki-

muksen validiteettia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 143). Tutkimuskysymyksessä 2 tavoitteena 

olikin nimenomaan tutkia ensisijaisen tutkimusmenetelmän luotettavuutta. Vaikka aktii-

visuusmittari on paljon käytetty tutkimusmenetelmä, on senkin luottavuutta tarkasteltava 

kriittisesti. Esimerkiksi Virtasen ja Kinnusen (2010, 3) mukaan aktiivisuusmittari ei mittaa 

tarkasti fyysisen aktiivisuuden kaikkia tyyppejä. Mittari voi aliarvioida esimerkiksi kanta-

mis- ja nostamistöitä (m.t. 2010, 3). Mittari reagoi käden liikkeeseen, jolloin esimerkiksi 

pyöräily ei välttämättä kerrytä päivän aktiivisuutta. Toisaalta on syytä pohtia tiettyjä inak-

tiiviseksi tai passiiviseksi luokiteltuja toimintoja, kuten konsolipelien pelaaminen, joka taas 

saattaa näkyä aktiivisuusmittarin korkeampina arvoina käden liikkeistä riippuen. 

 

Tutkimuksemme heikkoutena on pieni otanta ja lyhyt tutkimusjakso. Tutkimuksemme luo-

tettavuutta olisi voinut lisätä suurempi otanta sekä lyhyempi mutta kontroloidumpi tutki-

musaika. Ylipäätään järjestelmällisempi valvonta olisi voinut lisätä vastausaktiivisuutta ja 
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parantaa siten tutkimuksen luotettavuutta, sillä oppilaat toimivat tutkimuksessamme melko 

itsenäisesti. Sisällön luotettavuus ja kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaa-

misen luotettavuus ovat voineet näin toimien kärsiä. Tutkimuksemme kautta saa kuitenkin 

tietoa etenkin siitä, miten oppilaat täyttävät aktiivisuuspäiväkirjaa ja mitä siihen täytettiin. 

Osa vastauksista voi olla monitulkintaisia (esimerkiksi pelaaminen), jolloin emme voi luo-

tettavasti sanoa, mitä oppilas on todella tällä tarkoittanut. Tutkimuskysymyksistä viimei-

nen käsitteleekin päiväkirjan mahdollisuuksia ja haasteita lasten ajankäytön ja fyysisen 

aktiivisuuden tutkimisessa. Tämän pohdinnan kautta tutkimuksemme luotettavuus kasvaa.  

 

Tutkimusta tehdessä pyrimme koko ajan noudattamaan tarkkoja ohjeita ja eettisiä periaat-

teita. Tutkimus pitää suorittaa hyvän tieteellisen käytännön mukaan, jotta se on eettisesti 

hyväksyttävä sekä luotettava ja tulokset uskottavia. Tutkimuksen viittaustekniikoiden 

asianmukaisuus kunnioittaa alkuperäisen tekstin kirjoittajia ja antaa heille kuuluvan arvon 

myös omassa tekstissä. Tutkimuksen eettisyyteen kuuluu myös tutkimuslupien asiallinen 

hankkiminen. Toteutettaessa tutkimusta on se tallennettava tieteellisen tiedon vaatimien 

tapojen mukaan ja lisäksi siinä kerätty aineisto on säilytettävä vaaditulla tavalla. Toisten 

tekstien lainaamisessa pitää varoa plagioimasta eli toisen tuottaman tiedon esittämistä 

omana. Hyvästä tieteellisestä käytännöstä piittaamattomuutta osoittaa myös tulosten puut-

teellinen kirjaaminen. (Varantola, Launis, Helin, Spoof & Järppinen 2013, 6–9.) Tutkimus-

luvat kysyimme sekä vanhemmilta että lapsilta. Säilytimme tutkimuksesta saatua materiaa-

lia omassa kansiossa, erillisenä muista papereista ja käsittelimme jokaista päiväkirjaa ano-

nyymisti paljastamatta kenestäkään tutkittavasta tunnistetietoja. Käytimme tämän tutki-

muksen tekoon Google Drive -ominaisuutta, jonka avulla pystyimme muokkaamaan työtä 

eri paikoissa. Näin digiaikana tämä voi olla myös riski materiaalin leviämisen kannalta. 

Työmme on kuitenkin sen verran pieni, tulokset eivät ole arkaluontoisia ja henkilöt eivät 

ole tunnistettavissa, joten emme kokeneet tämän heikentävän tutkimuksemme luotettavuut-

ta. Oppilaiden kanssa testasimme sähköistä aktiivisuuspäiväkirjaa käyttäen Google Cafe –

palvelinta, joka noudattaa Google yleisten pilvipalvelimien periaatetta. Se on kuitenkin 

suojattu ympäristö rajatulla käyttäjäkunnalla, joten se on yleisiä pilvipalvelimia luotetta-

vampi. 

  

Perustuslaissa sanotaan, että kaikkia lapsia pitää kohdella tasa-arvoisesti yksilöinä ja hei-

dän on saatava vaikuttaa kehitystään vastaavasti asioihin, jotka koskevat heitä. Lapsilla on 

siis oikeus yhdenvertaisuuteen ja omaan päätösvaltaan, mutta joissakin tapauksissa lopulli-
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sessa päätöksessä valtaa käyttävät lasten vanhemmat tai huoltajat. Suomessa ei ole lainsää-

däntöä, joka koskee lasten osallistumista tutkimukseen. Tämä kuuluu käytännössä niihin 

asioihin, joista huoltaja päättää. Lapsen kanssa on kuitenkin keskusteltava asiasta iän ja 

kehitystason mukaisesti. Lähtökohtana tutkimuksessa on alle 18-vuotiailta vaadittava huol-

tajan suostumus. Tämän hankkimisessa on kuitenkin epäselvyyttä. Huoltajien informointi 

etukäteen on yleensä tutkimuksen lähtökohta, jonka jälkeen he voivat halutessaan kieltää 

lapsen osallistumisen. Perustuslain itsemääräämisoikeuksista on johdettavissa myös lapsen 

oma suostumus tutkimukseen. Huoltajalla on tässä asiassa kuitenkin lopullinen päätösvalta, 

eli hänen kielteinen suhtautumisensa kumoaa lapsen oman luvan.  (Nieminen 2010, 27–28, 

33.) Ennen tutkimuksemme alkua tiedotimme huoltajia tutkimuksesta ja siitä, miksi ja mi-

ten se toteutetaan. Jokainen oppilas sai itse huoltajan kanssa päättää, osallistuuko tutki-

mukseen. Emme voi kuitenkaan varmasti sanoa, ymmärsivätkö vanhemmat tutkimuksem-

me tarkoitusta ja saiko lapsi osallistua päätöksentekoon osallistumisestaan tutkimukseen. 

 

Tutkimusjakson alussa mietimme, miten saisimme oppilaat aktivoitua tutkimukseen mah-

dollisimman hyvin. Pohdimme oppilaiden palkitsemista ahkerasta ja tunnollisesta tutkijan 

työstä. Juteltuamme asiasta sekä yliopiston ohjaavan opettajamme että luokan opettajan 

kanssa tulimme tulokseen, että annamme oppilaille kiitokseksi pienet palkinnot. Tässä pai-

noi erityisesti luokanopettajan mielipide, ja koska emme kokeneet tekevämme tämän kaut-

ta mitään eettisesti väärää tai tutkimuksemme luotettavuutta heikentävää, ratkaisimme asi-

an näin. Sovimme oppilaiden kanssa tutkimuksen aloituspäivänä, että jokainen ahkera ja 

tunnollinen ”apututkija” saa yllätyspalkinnon. Ben-Aireh ja Ofir (2002, 235) mainitsevat 

myös tutkimuksessaan kannustimen tärkeyden, jotta lapset jaksavat täyttää päiväkirjaa yk-

sityiskohtaisesti. Halusimme palkinnon olevan jotakin liikunnallista tai siihen aktivoivaa. 

Päädyimme apututkija-diplomiin ja liukuriin. Tutkimuksemme luotettavuuden kannalta 

palkinnoilla voi tietysti olla vaikutusta siihen, että oppilaat täyttävät päiväkirjaan mitä vain, 

kunhan saavat sen täytettyä. Vain kaksi oppilasta jätti päiväkirjan täyttämisen yhteen päi-

vään, mikä kertoo oppilaiden motivoitumisesta, mutta palkinnon vaikutusta tähän ei voida 

todistaa. Tutkimuksen kannalta olennaisin tieto liittyy kuitenkin fyysiseen aktiiviseen toi-

mintaan ja sen vähäisyydestä päätellen uskomme, että ainakin suurin osa fyysisesti aktiivi-

sesta toiminnasta on totta.  

 

Tämän tyyppisen tutkimuksen luotettavuutta ei voida tarkistaa niin, että toistaa tutkimuk-

sen. Tämä johtuu tutkijan roolista tutkimuksessa: se ei voi toteutua aina samoilla ehdoilla. 
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Uudet tutkimukset samasta asiasta tuovat lisätietoa ja voivat tarkentaa aiempia tutkimuk-

sia. (Syrjälä ym. 1994, 130–131.) Tapaustutkimuksessa kontekstuaaliset seikat, kuten aika, 

paikka, historia, kulttuuri sekä sosiaalinen että henkilökohtainen tilanne tekevät jokaisesta 

tutkimuksesta ainutlaatuisen (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 161). Todennäköisesti 

samalla päiväkirjalla saataisiin samalta ikäryhmältä hyvin samansuuntaisia tuloksia. Tä-

män tutkimuksen yhden otannan vastaukset olivat keskenäänkin samalla tyylillä kirjoitettu-

ja riippumatta oppilaan sukupuolesta tai vapaa-ajanviettotavoista. Vastauksissa oli toki 

eroja sisältöjen suhteen, mutta merkityksellisiksi nousseet toiminnat ja toimintojen määrä 

pysyivät samanlaisena läpi koko otannan. Tuloksiin vaikuttaisi varmasti oppilaiden moti-

vointi ja perehdytys tutkimusta toistettaessa. Lasten vastauksiin vaikuttavat myös, kuten 

aiemmin olemme jo todenneet, lapsen kognitiiviset ja kielelliset kyvyt sekä ikä. Voidaan 

myös olettaa, että maantieteellisestä alueesta riippuen lasten toiminnassa olisi jonkin ver-

ran eroja. Aiempien tutkimustulosten valossa näyttäisi kuitenkin siltä, että suosituimmat 

aktiviteetit pysyisivät samansuuntaisina otannasta riippumatta. Päiväkirjan kohdalla samat 

ongelmat toistuisivat varmasti, sillä tämä oli pilotti tälle päiväkirjaversiolle ja löysimme 

siitä paljon parannettavaa. Sen takia laadimme uuden aktiivisuuspäiväkirjan, jossa pyrim-

me välttämään tässä tutkimuksessa kohtaamamme haasteet ja luotettavuuskysymykset. 
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7 POHDINTA 

 

Lasten fyysinen aktiivisuus ja etenkin sen puute ovat tällä hetkellä esillä sekä yleisessä 

puheessa että useissa tutkimuksissa. Lapsena harrastettu liikunta näkyy yleensä myös ai-

kuisuudessa liikunta-aktiivisuutena, kun taas fyysisesti passiivinen lapsuus näkyy aikui-

suudessa usein erilaisina terveyshaittoina ja liikkumattomuutena. Tästä esimerkkinä on 

LASERI –tutkimus. Tässä pitkäaikaisessa tutkimuksessa on osoitettu, kuinka lapsuusiän 

liikunta ennustaa aktiivisen elämäntavan säilymistä myös aikuisena. (Telama, Yang & Hir-

vensalo 2012, 6–8.) Lisäksi Fogelmholmin (2011) mukaan lapsena aktiivisesti liikuntaa 

harrastanut harrastaa sitä paremmalla todennäköisyydellä myös aikuisuudessa. Vireillä on 

alati projekteja, joiden avulla lasten liikunta-aktiivisuutta ja sitä kautta myös terveyttä voi-

daan lisätä (muun muassa Liikkuva koulu ja Nuori Suomi). Halusimme tutkia tätä aihetta, 

sillä fyysisen aktiivisuuden ja toiminnallisuuden merkitys korostuu myös koulutukses-

samme, uusissa vuonna 2016 voimaan astuvissa Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa (Opetushallitus 2014), sekä omissa elämissämme. Lisäksi taustamme lastentar-

hanopettajina on herättänyt ajattelemaan tekemisen, toimimisen ja liikkumisen kautta op-

pimista myös osana alakoulun toimintakulttuuria. Toivomme, että tulevina luokanopettaji-

na löydämme mahdollisuuksia edistää lasten hyvinvointia fyysisen aktiivisuuden keinoin. 

Lapset viettävät koulussa useita tunteja vuorokaudesta. Koululla on kodin ohella mahdolli-

suus vaikuttaa lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja ehkä tarjota liikunnasta koko elämän kes-

tävä tapa edes osalle liikkumattomista lapsista. Koulun pitäisi tarjota avaimia päivittäisen 

fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen, oppilaiden omaehtoiseen liikunnalliseen toimintaan ja 

oppilaiden terveyden tukemiseen.  

 

Tutkimuksemme aihe nousi esille graduseminaarissa, jossa kuulimme mahdollisuudesta 

pilotoida päiväkirjaa fyysisen aktiivisuuden mittarina Activity of School Aged Children -

hankkeeseen. Tutkimuksemme lähti liikkeelle melko vähäisillä taustatiedoilla. Tiesimme 

aluksi vain pääpiirteittäin, millä tavalla päiväkirjat haluttaisiin osaksi tutkimusta. Empiiri-

nen osio toteutettiin kuitenkin melko pian aiheen valinnan jälkeen, jotta aktiivisuusmittarit 

(Arbelius & Halunen, 2015) ja päiväkirjat tuottaisivat aineistoa samaan aikaan. Tutkimuk-

sen tavoite oli saada selville oppilaiden omia kokemuksia fyysisestä aktiivisuudesta ja toi-

minnallisuudesta sekä niiden sisällöistä koulupäivän aikana ja vapaa-ajalla. Päiväkirjojen 
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avulla selvitimme toimintatapoja, paikkoja ja aikoja, missä lapset kokevat toimivansa fyy-

sisesti aktiivisesti. Tutkimme ilmiötä toiminnallisuus-termin kautta, koska koimme sen 

merkityksen lapsille selkeimmäksi Päiväkirjan kysymykset liittyivät siihen, miten oppilaat 

kulkevat koulumatkansa, miten he viettävät välituntinsa, mitä toiminnallista oppitunneilla 

tapahtuu, mitä oppilaat tekevät koulupäivän jälkeen ja kuinka fyysisesti raskaiksi tai ke-

vyiksi oppilaat kokevat raportoimansa toiminnot. Oppilaan fyysisen aktiivisuuden intensi-

teettiä eli sitä, kuinka raskasta toiminta oli, verrattiin oppilaiden pitämien Polar Active -

aktiivisuumittarien MET-arvoihin. Löydettyjen tulosten myötä on mahdollista pyrkiä li-

säämään oppilaiden fyysistä aktiivisuutta etenkin niissä tilanteissa, missä se on nyt vähäis-

tä, mutta myös kiinnittämään huomiota niihin tilanteisiin, joissa kaikkien oppilaiden aktii-

visuuden taso nousee. Tuloksista voidaan nähdä myös oppilaiden päivien erilaisuus fyysi-

sen aktiivisuuden näkökulmasta. Suurimmat vaikuttavat tekijät olivat koulussa liikuntatun-

nit ja vapaa-ajalla urheiluharrastukset Tutkimuksessa selvitettiin näiden lisäksi käyttä-

mämme aktiivisuupäiväkirjan toimivuus oppilaiden fyysistä aktiivisuutta tutkittaessa. Tut-

kimuksen tavoitteena oli myös tarkastella aktiivisuuspäiväkirjan toimivuutta aineistonke-

ruumenetelmänä, etenkin kun tutkitaan lapsia. Analysoimme tekemiämme päiväkirjoja 

kriittisesti tutkimuksen tarkoituksen kannalta. Mietimme, mikä niissä mahdollisesti toimii 

tai ei toimi, kun oppilaat itse raportoivat omaa toimintaansa. Tarkoituksena on, että tulevis-

sa tutkimuksissa olisi mahdollista käyttää lapsille selkeitä kysymyksiä, jotka eivät kuormi-

ta lasta liikaa, mutta antavat mahdollisimman kattavan aineiston tutkimusta varten.  

 

Fyysisen aktiivisuuden sisällöt oppitunneilla olivat huolestuttavan vähäisiä. Tutkimukses-

samme näkyi, kuinka suurimmalla osalla tunneista oli vain tehty tehtäviä, eli istuttu ja 

työskennelty varsin perinteisin koulumenetelmin. Uusi valtakunnallinen perusopetuksen 

opetussuunnitelma tulee kuitenkin sisältämään paljon toiminnallisuutta sekä työtapana että 

tavoitteena lähes jokaisessa oppiaineessa (Opetushalitus 2014). Suurimmasta osasta päivä-

kirjoja pystyi havaitsemaan oppituntien tehtävien olleen niin sanottuja perinteisiä kirja- ja 

monistetehtäviä. Etenkin lukuaineissa tämä näkyi selvästi. Ainoita mainittuja fyysisesti 

aktivoivia toimintoja tehtävien teon lomassa olivat satunnainen kävely ja tehtävien hake-

minen muualta kuin omalta paikalta. On siis huomioitava, että fyysistä aktiivisuutta tulee 

huomaamatta ja ilman, että sitä varsinaisesta tehdään. Siksi tarkempi raportointi ja sen yh-

distäminen aktiivisuusmittariin voi antaa luotettavampaa tietoa nykyajan koululaisten fyy-

sisestä aktiivisuudesta ja passiivisuudesta. Pelkästään tieto istumisen ja seisomisen määräs-

tä muuttaisi näitä tutkimustuloksia fyysisesti aktiivisempaan suuntaan. Liikuntatunnit oli-
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vat tässä tutkimuksessa ainoita selkeästi toiminnallisuutta sisältäviä tunteja. Liikuntaa ei 

kuitenkaan ole koulussa joka päivä. Jos halutaan lisätä jokaisen oppilaan fyysistä aktiivi-

suutta päivittäin, pitäisi muillekin oppitunneille sisällyttää liikunnallista toimintaa. Toinen 

vaihtoehto voisi olla liikunnan viikkotuntimäärien lisääminen, mutta näyttää siltä, ettei se 

nykyisillä linjauksilla ja koululle myönnetyillä resursseilla ole mahdollista.  

 

Näiden tulosten perusteella pohdimme tutkimuksen lähtökohtaa: lasten fyysisen aktiivi-

suuden määrää ja sen lisäämismahdollisuuksia. Näyttää siltä, että oppilaiden liikunnan in-

tensiteetin kokemus koulupäivän aikana on kohtalaista tai raskasta ainoastaan liikuntatun-

neilla ja oppilaiden raportoima toiminnallisuus mulla oppitunneilla hyvin vähäistä. Koulu-

päivää halutaan Suomessa yleisesti liikunnallista. Aiheesta tehdään myös paljon tutkimusta 

ja etenkin pro gradu -tutkimuksissa tämä näyttää olevan trendikäs aihe. Meidän tutkimustu-

lostemme valossa neljäsluokkalaisilla näyttää kuitenkin riittävän oppitunneilla tekemistä 

ilman toiminnallisuutta tai fyysistä aktiivisuutta. Tulostemme perusteella jäimme mietti-

mään, miksi oppilaiden päiväkirjoissa ei näy minkäänlaista liikunnallista toimintaa esimer-

kiksi oppimismenetelmänä tai taukojumppana. Onko paras paikka fyysiselle aktiivisuudel-

le liikuntatunneilla ja välitunneilla, jotta muilla tunneilla on mahdollista keskittyä oppiai-

neen sisältöihin? Tutkimuksemme perusteella oppituntien painopiste on opittavassa aihees-

sa, ja tehtäviä tehdään paljon istuen. Tulisiko siis toiminallisuutta ja fyysistä aktiivisuutta 

oppitunneilla lisätä vain lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämisen takia? Opettajanhuone-

keskusteluissa on myös käynyt ilmi, että usein toiminnalliset ja liikunnalliset menetelmät 

tuottavat oppimistuloksia siinä hetkessä, mutta kun toiminnallisuudesta palataan teoriaan, 

ei oppiminen ulotu teoreettiselle tasolle.  

 

Itä-Suomen yliopistossa on juuri tarkastettu Eero Haapalan väitöstutkimus, jossa vähäisen 

liikunnan on osoitettu olevan yhteydessä heikkoihin luku- ja laskutaitoihin (Haapala, 

2015). Liikunta on tärkeä oppimisväylä, jonka kasvuympäristö tarjoaa. Sen avulla opitaan 

liikunnasta ja liikkumaan sekä omasta itsestään. Liikunta ei aina vaikuta suoraan oppimis-

tuloksiin, vaan monesti myös psykososiaalisiin tekijöihin. Näiden tekijöiden kautta liikunta 

taas vaikuttaa oppimiseen. (Syväoja ym. 2012, 9, 25.) Uusissa perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) toiminnallisuus on nostettu tärkeäksi menetel-

mäksi. Myös opetuksen eheyttäminen ja monipuoliset työtavat tulevat osaksi koulutyös-

kentelyä. Jääkin nähtäväksi, miten tämä vaikuttaa koulun toimintakulttuuriin, liikuntaan 

koulussa sekä oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen. Uusi opetussuunnitelma kuitenkin antaa 
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mahdollisuuden ja jopa velvoittaa monipuoliseen ja ilmiökeskeiseen opetukseen. Vaikka 

luokanopettajan mahdollisuudet vaikuttaa oppilaidensa koko päivän fyysiseen aktiivisuu-

teen ovat rajalliset, integrointi, eheyttäminen ja opettajan kiinnostus voivat kuitenkin olla 

mahdollisuus lisätä lasten päivittäistä liikuntaa koulupäivän osalta. Klemolan (2009) mu-

kaan keskeisintä opettajan työssä on vuorovaikutus, jonka kautta hän voi synnyttää oppi-

lailla hyviä muistoja kouluaikojen liikunnasta. Opettajan innostus näkyy yleensä myös 

oppilaiden positiivisena asenteena kyseistä asiaa kohtaan. Liikunnan motivaatioon positii-

visesti vaikuttava opettaja osaa huomioida oppilaat yksilöllisenä ja tiedostaa heidän jokai-

sen tarpeet. (Klemola 2009, 5–6.) Opettaja ei pysty yksin tekemään kaikkea, mutta omalla 

tavallaan voi viedä koulussa oppilaiden fyysisen aktiivisuuden ja toiminnallisuuden tasoa 

eteenpäin. Opettaja on esimerkki ja voi kannustaa oppilaita suhtautumaan terveellisesti 

jokapäiväiseen liikuntaan omilla valinnoillaan koulun arjessa. 

 

Oppilaiden kokemus toiminnan intensiteetistä oli kohtalaista ja raskasta liikuntatuntien 

lisäksi myös välitunneilla. Välitunnit ovat sekä taukoja oppituntien välillä että hyviä fyysi-

seen aktiivisuuteen kannustavia ja mahdollistavia vapaita hetkiä. Liikuntatunneilla oppilaat 

viettävät vain noin kaksi tuntia viikossa, kun taas välitunneilla vietetään kaksinkertainen 

aika viikottain (Siirilä ym. 2008, 542). Tutkimuksessamme suurin ero välituntien toimin-

nallisuudessa näkyi sisä- ja ulkovälituntien välillä sekä yksilöiden välillä. Ulkovälitunneilla 

fyysinen aktiivisuus oli runsaampaa ja monipuolisempaa kuin sisävälitunneilla, mikä tukee 

aiempia tutkimustuloksia lasten välituntiliikunnan merkityksestä. Tutkimusviikon sisäväli-

tunneilla selvää toiminnallisuutta oli siis koko luokalla huomattavasti vähemmän kuin ul-

kovälitunneilla. Sisällä liikunnan esteeksi voivat tulla erilaiset koulun säännöt, kuten juok-

sukielto. Turvallisuus on etusijalla kaikessa koulutoiminnassa, mutta voiko fyysisesti aktii-

vista toimintaa tehdä täysin turvallisesti? Kieltäminen voi olla yksi syy oppilaiden liikku-

mattomuuteen. Pönkkö & Pönkkö toteavat (2006) lähiliikuntapaikkojen loppuraportissa, 

että toimintaympäristö ei saa vaikuttaa estävästi perusliikuntataitojen harjoittelemiseen. 

(Pönkkö & Pönkkö 2006, 42.) Ulkovälitunneilla suurin osa oppilaista oli tehnyt jotain fyy-

sisesti aktiivista, vaikka vain intensiteetiltään kevyttä kävelyä. Salliva toimintaympäristö 

näyttäisi mahdollistavan lapsille liikunnallisen toiminnan. Tutkimuksessammekin näkyi 

lasten omatoiminen liikunta välitunneilla: kun oli pallo, jolla pelata, ja paikka, missä pela-

ta, pelattiin jalkapalloa. Roberts, Fairclough, Ridgers & Porteous (2013) toteavat kuinka 

koululaisten fyysinen aktiivisuus lisääntyy jos heillä on käytössä riittävästi siihen tarvitta-

via välineitä. Olisiko siis tarpeellista kehittää toimiva välineistö ja ympäristö myös sisävä-
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litunteja varten ja mahdollistaa ulkovälitunneille monipuolinen liikuntatarjonta ja tarpeeksi 

valvovia silmiä? Aktiivisuuspäiväkirjastamme ei selvinnyt, kauanko oppilaat ehtivät toimia 

välitunnin aikana ja kauanko siirtymiin käytettiin aikaa. Olisikin mielenkiintoista tutkia, 

millaisia tuloksia toiminnallisuuden vähyydestä saataisiin 90 minuutin oppitunneilta? Sil-

loin oppilaat viettävät luokassa, mahdollisesti pulpetissa istuen, puolet pidemmän ajan ja 

luonnollisesti liikkumista ainakin luokan ja pihan välillä tulee vähemmän.  

 

On hyvä pohtia, missä tilanteissa lapsille halutaan opettaa liikunnallista ja aktiivista elä-

mäntapaa. Onko sen paikka liikuntatunneilla ja välitunneilla vai onko se osa kokonaisval-

taista opetusta ja kasvatusta? Oppilaiden fyysisen aktiivisuuden kannalta koulumatkalii-

kunta, välitunnit ja liikuntatunnit ovat tärkeitä, mutta myös lyhyet, toiminnalliset tuokiot 

oppitunneilla lisäävät fyysistä aktiivisuutta. Tärkeintä olisikin löytää ratkaisuja kaikkien 

oppilaiden koulupäivän aikaisen liikunnan lisäämiseksi. (Tammelin, ym. 2013, 39.) Viides-

luokkalaisille vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa selvisi, kuinka päivittäisillä koordinaa-

tiotehtäviä sisältävillä liikuntatuokioilla ja koulumenestyksellä oli positiivinen yhteys. 

Koulussa taukojumpat ja vastaavat tuovat hyötyä myös lukuaineisiin. Monipuolisen liikun-

nan avulla lapsen hermosto ja tätä kautta uusien tiedollisten taitojen oppiminen vahvistu-

vat. (Jaakkola 2012, 57; Heinonen ym. 2008, 21.) 

 

Luokanopettajan on mahdollisuus vaikuttaa koulupäivän aikaiseen aktiivisuuteen, mutta 

vapaa-ajalla lapsi ja lapsen lähipiiri määrittävät oppilaan toimintamahdollisuudet. Tukea ja 

apua tarvitaan siis myös oppilaiden vanhemmilta ja eri liikuntaorganisaatioista tai yhdis-

tyksistä. Tässä tutkimuksessa vapaa-ajalla fyysisen aktiivisuuden sisällöt jäivät aktii-

visuuspäiväkirjojen mukaan alhaisiksi. Ainoat esiintyneet liikunnalliset ja toiminnalliset 

tekemiset olivat harrastukset, ulkona leikkiminen ja pyöräily. Kotitöiden osuus ei näkynyt 

tämän tutkimuksen päiväkirjossa lainkaan. Tämä voi johtua siitä, että oppilaat eivät koe 

niitä toiminnalliseksi tai ne eivät luonteeltaan ole aktiivisia. Yksi vaihtoehto on myös se, 

että ne eivät kuulu oppilaiden arkeen. Aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin selvitetty 

niiden kuuluvan lasten päivittäisiin toimintoihin (mm. Haanpää, Ursin & Matarma 2012, 

22; Miettinen & Rotkirch 2012, 103–105). Yleinen ”istuva elämäntapa” näkyi aktiivisuus-

päiväkirjoissa erityisesti vapaa-ajan kohdalla. Omaehtoinen liikunta oli todella vähäistä ja 

tämän otannan oppilaista vain pieni osa harrasti seuroissa ohjatusti liikuntaa. Arkena ruu-

tuaika korostui, ja arkiliikuntaa vanhempien kanssa ei harrastettu lainkaan. Haanpään ym. 

(2012) tutkimuksessa elämäntapojen muutokset ovat vaikuttaneet kielteisesti etenkin arki-
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liikkumiseen. Sen sijalle on tullut passiivista ajankäyttöä, kuten TV:n katsomista ja tieto-

koneella pelaamista. (Haanpää, Ursin & Matarma 2012, 25.) Ruutuaikaan on annettu suosi-

tukset, 2 tuntia päivässä, mutta suurin vastuu tästä on vanhemmilla. Vanhempien liikunta-

harrastus ei vaikuta lasten liikuntaan niin paljon kuin vanhempien fyysinen passiivisuus. 

Vanhempien runsas television katsominen on ennuste lapsen fyysisestä passiivisuudesta. 

(Fogelholm 2011, 81.) Pienestä asti ruutuaikaan tottuminen siis luultavasti myös lisää tä-

män tavan juurtumista. 

 

Aiemmissa tutkimuksissa on huomattu selkeä ohjatun liikunnan määrän kasvu (kts. esim. 

Laakso ym. 2007, 52; Lehmuskallio 2011, 29; Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010, 

13). Esimerkiksi Haanpään ym. tutkimuksen mukaan kuudesluokkalaisista vähintään ker-

ran viikossa yli puolet harrasti ohjatusti liikuntaa.  Kuitenkin omaehtoisesti liikuttiin 

enemmän. (Haanpää, Ursin & Matarma 2012, 24.) Kansallisessa liikuntatutkimuksessa 

(2009-2010, 6) 92 % lapsista ja nuorista ilmoitti liikkuvansa ja urheilevansa. Oman tutki-

muksemme aineistosta tätä ei kyllä voitu havaita sillä liikunnan raportointi oli ylipäätään 

erittäin vähäistä. Tulkitsimme oppilaiden merkintöjen perusteella ohjatuksiksi toiminnaksi 

ne, joista sen pystyi selvästi päättelemään, esimerkiksi kun vastauksena mainittiin treenit. 

Tästä havaitsimme, että vain muutama oppilas harrasti ohjattua liikuntaa, eikä omaehtoisen 

liikunnan määräkään näyttäytynyt runsaana. Toisaalta otanta oli pieni ja aikajakso yhden 

viikon, joten monikin muuttuja, kuten sairaudet, kiire tai sää, on voinut vaikuttaa tuloksiin. 

Lapsi on monta tuntia iltapäivästä ja illasta vapaalla. Jos siis fyysistä aktiivisuutta ei ole, on 

hyvä pohtia, mihin kaikki se aika käytetään. On huolestuttavaa, jos jo 4. luokkalainen liik-

kuu näin vähän.  On tutkittu, että lasten fyysinen aktiivisuus vähenee kun siirrytään alakou-

lusta yläkouluun (esim. Haanpää, Ursin & Matarma 2012, 60). Seuraharrastukset eivät 

takaa fyysisen aktiivisuuden tarpeellista määrää, vaikka lapsi kävisi useita kertoja viikossa 

treeneissä. Jos lapsi viettää erilaisten viihdemedioiden kanssa paljon aikaa, eivät myöskään 

hetkelliset fyysisesti aktiiviset toiminnot, kuten pyöräily tai leikkiminen, poista ruutuajan 

haittavaikutuksia. On ehkä helppo ajatella, että lapset liikkuvat kokoajan, kun elämä on 

hektistä ja kiireistä. Me aikuiset emme ehkä ehdi aina kiinnostua lasten tekemisistä, tai 

meillä ei ole aikaa todella havaita ja nähdä sitä.   

 

Aktiivisuuspäiväkirjojen toimivuuden tarkastelu oli yksi tutkimuksemme tehtävistä. On 

haastava selvittää lasten ajankäyttöä rasittamatta lasta kuitenkaan liikaa. Teimme osana pro 

gradu -tutkielmaamme pilottitutkimuksen, jonka kautta selvisi mitä ja miten lapsilta on 
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hyödyllistä kysyä ajankäytöstä ja fyysisestä aktiivisuudesta. Jos tavoitteena on kokonais-

kuva päivän aktiviteeteista, tulee tutkijan pohtia tarkkaan kuinka jaksottaa lapsen päivän ja 

miten päiväkirjan tarkka täyttäminen voidaan arjen lomassa toteuttaa. Jos päiväkirjoja on 

laaja ja sen täyttämiseen käytetään paljon aikaa, täytyy pohtia sen vaikutusta tuloksiin: 

viekö se aikaa joltain muulta, ehkä jopa fyysisesti aktiiviselta toiminnalta vääristäen tulok-

sia. Liian pitkät päiväkirjat voivat myös huonontaa tutkittavien motivaatiota, ja kuten täs-

säkin tutkimuksessa huomattiin, työläys lisää keskeyttämismäärää. Yksi pohtimamme kei-

no lisäinformaation saamiseksi oli esitietojen hankkiminen tai tyyppipäivän aikataulun 

ylöskirjaaminen. Lasten päiväkirjoja olisi voinut olla helpompi tulkita, jos olisimme tien-

neet heidän harrastuksistaan tai tyypillisestä päivänkulusta. Toisaalta nyt emme pystyneet 

muodostamaan oppilaista ennakko-oletuksia, joten analyysimme oli luotettava kun aineis-

tona olivat ainoastaan päiväkirjat. Koska emme itse pilotoineet käyttämäämme päiväkirjaa 

aikataulullisista syistä, löysimme siitä useita puutteita, mutta myös hyvin toimivia ratkaisu-

ja.Laadimme tutkimustulosten perusteella uuden version käyttämästämme aktiivisuuspäi-

väkirjasta. Toimivimmiksi osoittautuivat monivalintakysymykset, sillä niihin vastattiin 

pääsääntöisesti hyvin ja ne antoivat selkeät vastaukset kysymyksiin. Ylipäätään oppilaiden 

lyhyet vastaukset ja yksiselitteiset kysymykset antoivat tutkimuksemme kannalta olennias-

ta tietoa lasten fyysisestä aktiivisuudesta. Paranneltu aktiivisuuspäiväkirja on muodoltaan 

melko kaukana siitä, mistä alunperin lähdettiin: avoin kuvaus toiminnasta 10 minuutin ra-

portointivälillä. Laatimaamme aktiivisuuspäiväkirjaa voi jatkossa jalostaa esimerkiksi tab-

letti- tai älypuhelinversioksi, joka mahdollistaa esimerkiksi laajemman otannan sekä on 

todennäköisesti käyttäjäystävällisempi. 

 

Olisimme itsekin voineet toteuttaa tutkimuksen sähköisenä Ipadeilla tai älypuhelimilla 

täytettävänä. Tämä olisi tosin tarvinnut koulussa enemmän järjestelyjä jo pelkästään lait-

teiden saamiseksi jokaiselle oppilaalle aina päiväkirjan täyttöä varten. Meidän taidoillam-

me myös toimivan sähköisen lomakkeen laatiminen tiiviin aikataulun puitteissa olisi ollut 

mahdotonta. Sopivan ohjelman löytäminen ja käytön opettelu olisi vienyt paljon aikaa. 

Lisäksi tabletilla toteutettua versiota olisi pitänyt pilotoida oppilaiden kanssa huolella, jotta 

jokaisen olisi onnistunut täyttää päiväkirjaa myös kotona. Teknologian mahdollisuus päi-

väkirjojen käytössä on kuitenkin hyvä keino lisätä tutkimuksen luotettavuutta ja vähentää 

sen kuormittavuutta. Esimerkiksi puhelimen tai kellon muistutuksesta täytettävät satun-

naisotokset tai älypuhelinsovellus ovat tutkimusmetodeja, joita suosittelemme kokeile-

maan. Koemme oikeastaan järkeväksi hyösyntää lapsille arkipäiväisiä teknologisia laitteita 
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tulevissa tutkimuksissa, jotta aktiivisuuspäiväkirja saadaan lähelle oppilaan omaa arki- ja 

kokemusmaailmaa. 

 

Tutkimuksemme rinnalla tehdyn toisen pro gradu –tutkimuksen (Arbelius & Halunen 

2015) kanssa tehty yhteistyö antoi työllemme uusia näkökulmia kun saimme aktiivisuus-

päiväkirjojen tueksi myös oppilailla olleiden aktiivisuusmittareiden arvoja. Tulevissa tut-

kimuksissa rinnakkainen aktiivisuusmittareiden ja aktiivisuuspäiväkirjojen käyttö mahdol-

listaa kokonaisvaltaisemman aineiston, jonka avulla oppilaiden fyysisestä aktiivisuudesta 

on mahdollsita saada entistä kattavampi kuvaus. Suunnitellessamme uutta päiväkirjaa 

otimme myös tämän huomioon niin, että oppilaiden intensiteetin kokemus vastaa aktii-

visuusmittareiden MET-arvoja. Objektiivisen ja subjektiivisen mittarin yhtäaikainen käyttö 

poistaa toisen mittarin puutteita. Objektiivinen aktiivisuusmittari esimerkiksi huomioi juuri 

päiväkirjojen ulkopuolelle jäävän arkiliikunnan kun taas subjektiiviset päiväkirjat kertovat 

oppilaiden toiminnan sisällöistä. Tässä tutkimuksessa kahden mittarin hyödyntäminen jäi 

alkuperäistä vähäisemmäksi, mutta tutkimuksemme antoi käytännön kokemuksia, miten 

näitä voisi jatkossa hyödyntää samassa tutkimuksessa. Tutkimuksemme pilotoinnin perus-

teella kehitettyä mallia aktiivisuuspäiväkirjasta on rahoituksen varmistuttua tarkoitus hyö-

dyntää vuonna 2015 alkavassa Activity of School Aged Children –hankkeessa. Toivomme, 

että tutkimuksemme myötä saaduista päiväkirjakokemuksista on hyötyä myös tuleviin pro-

jekteihin. 
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