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1 JOHDANTO 

Liikunta on ollut viime aikoina paljon esillä maanlaajuisesti mediassa sekä ihmisten väli-

sissä keskusteluissa. Suomalaiset, niin aikuiset kuin lapset, liikkuvat aivan liian vähä suosi-

tuksiin nähden (Kalaja 2013, 185; Husu, Paronen, Suni & Vasankari 2011, 8). Aihetta on 

tutkittu viimeisten vuosien aikana paljon. Tutkimustulokset osoittavat, että puheet suoma-

laisten liikkumattomuudesta pitävät paikkansa. Erityisesti murrosiässä liikuntamäärät vä-

henevät hälyttävän paljon. 11-vuotiaista vielä noin puolet ilmoittaa liikkuvansa suositus-

teen nähden riittävästi, mutta 15-vuotiaista suositukset täyttää enää yksi kymmenestä. (Hu-

su ym. 2011, 8-10; Kokko, Hämylä, Villberg, Aira, Tynjälä, Tammelin, Vasankari & Kan-

nas 2014, 15-17.)  

En kuitenkaan halunnut lähteä valtavirran mukaan tutkimaan liikunnan määriä ja niiden 

vaikutuksia ihmisiin, vaan halusin yhdistää tutkielmassani itselle läheiset asiat: pallopelit ja 

sosiaalisuuden. Koska sosiaalisuuteen liittyvät läheisesti myös tunteet, nousi sosioemotio-

naalisuuden käsite esille. Yhtenä aihevalinnan innoittavana tekijänä on toiminut valtakun-

nallinen opetussuunnitelma, jonka perusteet uudistettiin vuonna 2014, ja jotka ovat vuonna 

2016 ensimmäistä kertaa käytössä kaikissa Suomen peruskouluissa. Erityisesti minua kiin-

nosti se, että liikunnan osalta opetussuunnitelma uudistui merkittävästi. Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen avulla toteutetun tutkielman aiheekseni päädyin lopulta valitsemaan 

liikunnan opetuksen oppimistavoitteet. Tarkastelen tutkielmassani sitä, mitä yleisiä oppi-

mistavoitteita opetussuunnitelma liikunnan opetukselle asettaa, mitä oppimistavoitteita 

pallopeleihin liitetään sekä mitä sosioemotionaalisia oppimistavoitteita liikunnan opetuk-

selle asetetaan.  

Tutkielman tarkoituksena on avata oppimistavoitteita ja auttaa ymmärtämään niitä. Erityi-

senä tarkoituksena on se, että peruskoulun alaluokilla liikuntaa opettavat opettajat voisivat 

tämän tutkielman pohjalta pohtia liikuntatunneille asettamiaan tavoitteitaan syvällisemmin, 

mikä osaltaan auttaa tavoitteiden saavuttamisessa yhä useamman oppilaan kanssa. Tutki-

mukset ovatkin osoittaneet, että liikunta ei automaattisesti auta saavuttamaan tavoitteita, 

vaan se vaatii opettajalta monenlaisia ponnisteluja. Opettajalla tulee olla itsellään riittävästi 

tietoa ja ymmärrystä aiheesta, jotta hän pystyy tukemaan tavoitteiden täyttymistä. (Bailey 

2006; Kokkonen & Klemola 2013, 219.) 
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Tutkielmassani tukeudun monessa kohtaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 

2014. Erityisesti yleisten oppimistavoitteiden kohdalla olen käyttänyt sitä hyvin paljon. 

Pallopelien osalta, mistä oli hankala löytää tieteellisiä lähteitä, olen pohjannut tekstini hy-

vin monessa kohtaa Pekka Lumelan (2007) artikkeliin. Sosioemotionaalisen kompetenssin 

käsitettä määritellessä päädyin käyttämään muussakin liikunta-aiheisessa kirjallisuudessa 

esiintyvää yhdysvaltalaistutkijan Susanne Denhamin (2005, 2007) näkemystä.  

Tutkielmani koostuu selkeästi kolmesta eri osa-alueesta. Ensimmäisessä osiossa tarkaste-

len liikunnan oppimistavoitteita yleisestä näkökulmasta. Tässä osiossa käyn läpi ne oppi-

mistavoitteet, mitä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 asettavat liikunnan-

opetukselle. Lisäksi käsittelen myös opetussuunnitelman laaja-alaiset oppimistavoitteet, 

joita tulee toteuttaa kaikissa opetettavissa oppiaineissa. Toisessa osiossa olen nostanut op-

pimistavoitteet esille pallopelien näkökulmasta. Vaikka uusi opetussuunnitelma (2014) ei 

varsinaisesti lajeja tunnekaan, eivät ne ole kuitenkaan kadonneet opetuksesta minnekään. 

Korostus ei kuitenkaan enää ole opetettavissa lajeissa, vaan ne ovat pelkästään välineitä, 

joiden avulla päästään asetettuihin tavoitteisiin. Kolmannessa osiossa tarkastelen oppimis-

tavoitteita sosiemotionaalisesta näkökulmasta. Liikunta on varsin merkittävä oppiaine so-

sioemotionaalisten taitojen harjaannuttamisen kannalta, ja siksi se onkin saanut oman osion 

tutkielmassani. 
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2 LIIKUNTA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PE-

RUSTEISSA 2014 

Suomessa on monesta muusta maasta poiketen koko maan yhtenäinen koulutuksen ohjaus-

järjestelmä. Eduskunta vastaa Suomen koulutuspolitiikasta ja lainsäädännöstä. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö vastaa suuntaviivojen ja strategisten päätösten tekemisestä koulutuksen 

osalta. Opetusministeriö muun muassa valvoo koulutustarjontaa, tekee taustatyöt koulutus-

ta koskevan lainsäädännön kehittämiseen sekä valmistelee valtioneuvoksen päätökset. 

(Pietilä & Koivula 2013, 274.) 

Keskeisin toimija koulutuspolitiikan saralla on Opetushallitus. Opetushallitus toimeenpa-

nee ja kehittää koulutusta. Näkyvin ja merkittävin osa Opetushallituksen työtä on sen laa-

tima perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 

perusteet sekä ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteet. Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden tarkoituksena on määrittää suuntaviivat koulutukselle sekä tasa-

päistää opetusta koko Suomessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perusteet myös val-

vovat ja määrittelevät opetuksen laatua. Kaiken pohjalla vaikuttaa ajatus siitä, että oppilail-

le tarjotaan mahdollisimman hyvät olosuhteet kasvaa, kehittyä ja tietysti myös oppia. Pe-

rusteita tulee noudattaa niin kuin muutakin lainsäädäntöä. (Pietilä & Koivula 2013, 274-

275; POPS 2014, 9.) 

Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta opetuksen järjestäjiltä vaaditaan paikallisen ope-

tussuunnitelman laatimista, jossa tarkennetaan opetussuunnitelmaa vastaamaan koulujen ja 

kuntien opetustiloja, resursseja, ryhmäkokoja ja muita opetukseen vaikuttavia tekijöitä. 

Paikallinen opetussuunnitelma voidaan tehdä joko koulukohtaisesti, kuntakohtaisesti tai 

jotenkin muuten opetuksen järjestäjän katsomalla tavalla. Liikunnan osalta paikallisessa 

opetussuunnitelmassa huomioidaan se, että opetus on monipuolista ja siinä hyödynnetään 

tehokkaasti lähiympäristön tarjoamat liikuntapaikat. Samalla varmistetaan myös se, että 

liikuntatunnit sijoittuvat niin oppilaiden kuin opettajien lukujärjestyksiin mielekkäästi. 

(POPS 2014, 9-13.) 

Perusopetuslaki siis määrittää, että liikunta kuuluu kaikille opetettaviin yhteisiin oppiainei-

siin. Valtioneuvoksen (2012) tekemä asetus perusopetuksen tuntijaosta lisäsi hieman lii-

kunnan tuntimääriä peruskoulussa. 1.-2.-luokalla on neljä vuosiviikkotuntia, mikä tarkoit-

taa käytännössä kahta tuntia liikuntaa viikossa molempina vuosina ympäri lukukauden. 4.-
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6.-luokilla vuosiviikkotunteja on sen sijaan yhdeksän, mikä on yhden vuosiviikkotunnin 

verran enemmän kuin aikaisemmin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yhtenä vuonna on 

viikoittain kolme tuntia, kun taas muina vuosina on samat kaksi tuntia kuin myös alemmil-

la vuosiluokilla. (Pietilä & Koivula 2013, 274-275; Valtioneuvos 2012.) 

 

2.1 Liikuntakasvatuksen tehtävä 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että liikunnalla on suuri merkitys ihmisen yleiselle hyvin-

voinnille. Siksi liikuntakasvatuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on liikunnallisen elä-

mäntavan omaksuminen. (Liikunnan tukimateriaali 2014.) Peruskoulun liikuntakasvatuk-

sen pyrkimyksenä on tukea liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen monin keinoin. Ta-

voitteena on opettaa oppilaille sellaisia tietoja, taitoja ja kokemuksia, että oppilaat innostu-

vat liikunnasta myös vapaa-ajalla. Näiden tietojen ja taitojen hallitseminen onkin erittäin 

tärkeää myös motivaation kannalta, sillä molemmat johtavat motivaatioteoriat, itsemää-

räämisteoria sekä tavoiteorientaatio, pitävät koetun pätevyyden tunnetta yhtenä merkittä-

vimmistä vaikuttajista motivaatioon. (Liukkonen & Jaakkola 2013a, 144, 147-150 ja 154.) 

Osittain motivaatioteorioidenkin pohjalta, liikunnan opetuksen tavoitteita määritellessä, 

vallitsee taustalla taitoperustainen oppiminen. Tavoitteet määritelläänkin yleensä erilaisten 

pätevyyksien eli kompetenssien avulla. (Vitikka & Hurmerinta 2011, 45.) Omassa tutkiel-

massani Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden asettamien yleisten tavoitteiden 

ohella tarkempaan tarkasteluun nousee kolme eri kompetenssia: sosiaalinen, emotionaali-

nen, ja sosioemotionaalinen kompetenssi, joista erityisesti sosioemotionaalinen kompe-

tenssi korostuu. 

Fyysisen aktiivisuuden, -toimintakyvyn sekä niiden ohella myönteisen kehosuhteen muo-

dostuminen ovat tärkeitä liikuntakasvatuksen tavoitteita. Istuva elämäntapa on hälyttävän 

yleinen ongelma. Jopa päiväkodissa lapset istuvat 60 prosenttia ajastaan. Aikuiset puoles-

taan istuvat 80 prosenttia siitä ajasta, jonka he ovat valveilla. Istumisesta onkin tullut jo 

kansanterveydellinen ongelma. Koululiikunta on merkittävässä roolissa fyysisen aktiivi-

suuden ja -toimintakyvyn kehittämisessä, vaikka ei yksin pystykään vastaamaan lasten 

riittävästä liikkumisesta. Kouluissa oppilaille kuitenkin opetetaan taitoja ja tietoja miten 
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aktiivisuutta ja toimintakykyä kehitetään ja toisaalta myös ylläpidetään. (Kalaja 2013, 185; 

Liikunnan tukimateriaali 2014.) 

Liikuntakasvatuksen tehtävistä ja tavoitteista puhuttaessa ei sovi unohtaa sosiaalista yh-

teenkuuluvuutta. Liikunnassa korostuukin usein selvästi yhdessä tekeminen. Liikuntatunti 

on monessa mielessä hyvä konteksti harjoitella sosiaalisia taitoja, joihin tunteet liittyvät 

läheisesti. Fyysisesti rasittavat suoritukset, säännöt, kilpailutilanteet ja monenlaisien risti-

riitojen kokeminen ja ratkaiseminen ovat arkipäivää liikunnassa. Erityisen herkullisia ovat 

liikuntatuntien moraaliset ristiriidat, sillä ne ovat todellisia eivätkä niin hypoteettisia kuin 

monien muiden aineiden tunneilla. (Liikunnan tukimateriaali 2014; Kokkonen & Klemola 

2013, 212-216.) 

Liikuntakasvatuksen tehtävä voidaan tiivistää liikunnassa kasvamiseen ja liikunnan avulla 

kasvamiseen (Laakso 2007). Liikunnassa kasvamisella tarkoitetaan tarvittavien tietojen ja 

taitojen oppimista erilaisten liikunnallisten kokemusten kautta, jotta oppilas kykenee mo-

nipuoliseen ja itseä palvelevaan liikkumiseen, liikunnan harrastamiseen ja näiden ohella 

myös hyvinvoinnin ylläpitämiseen (Liikunnan tukimateriaali 2014; POPS 2014, 148, 273).  

Liikunnan avulla kasvamisella tarkoitetaan sitä, että liikuntakasvatus on yksi keino ihmise-

nä kasvamisessa. Tapoja liikunnan avulla tapahtuvalla kasvamisella on monia. Monipuoli-

nen liikunta yksin tai ryhmässä, oma muuttuva keho sekä onnistumisen ja epäonnistumisen 

tunteet eri tehtävissä aiheuttavat välillä voimakkaitakin tunteita. Tunteiden tunnistaminen, 

nimeäminen ja niiden ilmaiseminen toisia kunnioittaen ovat liikunnan avulla kasvamisen 

tavoitteena. Yhteisen tekemisen, toisten auttamisen, jaetun vastuun kantamisen ja omissa 

taidoissa kehittymisen kautta pyritään vahvistamaan myönteistä minäkäsitystä turvallisen 

yhteisön jäsenenä. Monien näiden taitojen ja tietojen saavuttamiseen vaaditaan ryhmämuo-

toista liikuntaa, jota myös joukkuelajit ovat. (Liikunnan tukimateriaali 2014; POPS 2014, 

148, 273.) 

Kaikkien näiden edellä mainittujen asioiden taustalla on ajatus siitä, että liikunnanopetuk-

sen tulee olla turvallista ja tasa-arvoista (Liikunnan tukimateriaali 2014). Liikunta eroaa 

muista oppiaineista siinä, että opettaja ei pysty kokoajan valvomaan ja silmälläpitämään 

kaikkia. Se eroaa siis juridisestikin monista muista aineista. Siksi liikunnanopettajan tulee-

kin olla pätevä, miettiä tarkkaan didaktiset ratkaisut sekä olla tietoinen turvallisuus- ja vas-

tuuseikoista, joita liikuntatunneille kuuluu. (Kangasoja 2013, 586.) Tasa-arvoisuus näkyy 

liikunnanopetuksessa siinä, että kaikkia kohdataan ja kohdellaan samalla tavoin. Tärkeä 
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huomio on, että samanarvoisuus ei ole synonyymi samanlaisuudelle. Yhdenvertaisessa ja 

turvallisessa oppimisilmapiirisissä kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet, tuen saanti tar-

vittaessa sekä vapaus kasvaa omana itsenään. (Liikunnan tukimateriaali 2014.) 

2.2 Liikunnan oppimistavoitteet 

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan peruskoulussa tapahtuvan liikunnan opetuk-

sen keskeisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden hyvinvointia. Hyvinvoinnin kehittämiseen 

vaikutetaan tukemalla oppilaan omaa toimintakykyä sekä myönteistä kehosuhteen synty-

mistä. Toimintakyky jaotellaan fyysiseen-, psyykkiseen- ja sosiaaliseen toimintakykyyn, ja 

myös tavoitteet on jaoteltu näiden toimintakykyjen mukaan. Liikunnan, kuten myös monen 

muun oppiaineen avulla, pyritään edistämään oppilaiden välistä tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä 

ja kulttuurien moninaisuutta.  (POPS 2014, 148, 273.) 

Liikunnan opetuksessa ensi arvoisen tärkeää on saada positiivisia kokemuksia liikuntatun-

tien aikana ja näin olla osaltaan rakentamassa liikunnallisen elämäntavan syntyä. Liikun-

nan tarkoituksena on antaa oppilaille monia kokemuksia. Liikunnan kautta oppilas saa 

mahdollisuuksia kokea iloa, osallisuutta, sosiaalisuutta, rentoutumista, leikkimielistä kisai-

lua, kehollista ilmaisua ja ponnistelua. Liikunnan tehtävänä on myös antaa oppilaille tietoja 

ja taitoja oman terveytensä ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyen. (POPS 2014, 148, 

273.)  

Liikunnanopetuksen tulee olla turvallista. Opetuksessa hyödynnetään eri vuodenaikojen ja 

paikallisten olosuhteiden vaihtelua käytettävissä olevien resurssien pohjalta. Liikunnanope-

tuksessa pyritään käyttämään erilaisia tiloja monipuolisesti hyödyksi, jolloin myös opetuk-

sesta tulee monipuolista. Liikunnassa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia omaan kehitys-

tasoon sopivaa aktiivista fyysistä toimintaa, motoristen perustaitojen kehittämistä ja fyysi-

sien ominaisuuksien harjoittelemista. (POPS 2014, 148, 273.) 

2.2.1 Vuosiluokat 1-2 

Kuten jo edellä on tullut mainittua, opetussuunnitelman perusteissa liikunnan oppimista-

voitteet jaotellaan kolmeen eri osa-alueeseen jotka ovat fyysinen, sosiaalinen ja psyykki-

nen toimintakyky. Tarkoituksena on, että liikunnan avulla pystyttäisiin kehittämään ja pa-

rantamaan oppilaan erilaisia toimintakykyjä, mikä taas vaikuttaa valtavasti oppilaan ylei-
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seen hyvinvointiin, suhtautumiseen liikuntaan sekä arjessa jaksamiseen. (POPS 2014, 148-

149, 274; Lintunen 2007, 27-30.) 

Fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tavoitteita on vuosiluokilla 1-2 kuusi kappaletta, jotka 

on merkattu opetussuunnitelmassa T1-T6 tunnisteilla. Tavoitteena T1 on rohkaista ja in-

nostaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, rohkaista kokeilemaan niin yhdessä muiden 

kanssa kuin myös yksin erilaisia liikunnallisia tehtäviä sekä tarjota oppilaille rohkeutta 

ilmaista itseään liikunnan kautta. Tavoitteena T2 on kehittää oppilaiden havaintomotorisia 

taitoja. Havaintomotoriset taidot ovat sellaisia taitoja, joiden avulla oppilas hahmottaa itse-

ään ja oman kehon eri osia suhteessa ympäristöön eli tilaan sekä käytettävään aikaan ja 

voimaan. Havaintomotoristen perustaitojen katsotaan olevan muiden motoristen perustaito-

jen oppimisen perustana. (POPS 2014, 148; Jaakkola 2013b, 173-176.) 

Tavoitteena T3 on kehittää oppilaiden motorisia perustaitoja siten, että he kykenevät sovel-

tamaan niitä eri tilanteissa ja olosuhteissa. Motoriset perustaidot koostuvat tasapainotai-

doista, liikkumistaidoista sekä välineenkäsittely taidoista (Gallahue & Donnely 2003, 54). 

T4 tavoitteena on puolestaan kehittää oppilasta liikkumaan turvallisesti muuttuvissa ympä-

ristöissä muuttuvilla välineillä ja telineillä. T5 puolestaan nostaa vesiliikuntaan tutustumi-

sen ja alkeellisen uimataidon varmistamisen. T6 sen sijaan korostaa sitä, että oppilaita asi-

alliseen ja sitä kautta myös turvalliseen toimintaan liikuntatunneilla. (POPS 2014, 148-

149.) 

Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyviä tavoitteita opetussuunnitelman perusteissa vuosi-

luokille 1-2 on kaksi kappaletta. Tavoitteena T7 on harjaannuttaa oppilaita säätelemään 

omaa toimintaansa sekä tunteiden ilmaisua sosiaalisissa liikuntatilanteissa. Tavoite T8 ko-

rostaa yhteistyökykyä. Siihen kuuluu niin sovittujen sääntöjen kuuliaista noudattamista 

kuin myös oppilaiden omaa vastuuta erilaisten pelien ja leikkien onnistumisessa. (POPS 

2014, 149.) 

Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteita on niin ikään kaksi kappaletta. Tavoitteena T9 on 

kehittää oppilaiden minäkäsityksen vahvistumista myönteiseksi, tarjota eväitä itsenäiseen 

työskentelyyn sekä tukea oppilaiden monipuolista itseilmaisua. T10 puolestaan korostaa 

positiivisten kokemusten tarjoamista kaikille oppilaille sekä omien toimintakykyjensä rajo-

jen kokeilemista. Toimintakykynsä testaamista oppilaat pääsevät toteuttamaan muun mu-

assa uudessa Move-mittauksessa, joka toteutetaan 5.-luokalla. (POPS 2014, 149; Kalaja 

2013, 197-200.) 
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Liikunnan opetukselle asetetaan opetussuunnitelmassa siis 10 erilaista varsin laajaa ja kat-

tavaa tavoitetta vuosiluokille 1-2. Liikunnan tavoitteisiin pääsemiseksi tulee liikuntaa opet-

taa monipuolisesti ja turvallisesti. Opetuksessa tulee hyödyntää niin koulun mahdollistamia 

tiloja ja välineitä, kun myös lähiympäristön mahdollisuuksia. Opetuksessa tulee korostua 

yhteistoiminnalliset opetustavat ja rakentava vuorovaikutus niin oppilaiden kuin myös 

opettajien välillä. Tavoitteiden täyttymisen kannalta on olennaista kannustava ja hyväksyvä 

ilmapiiri. Kaikilla oppilailla tulee olla oikeus kokea niin onnistumisen kuin myös epäonnis-

tumisen kokemuksia. (POPS 2014, 149-150.) 

Jotta fyysisen toimintakyvyn tavoitteet saadaan toteutettua, tulee opetuksessa olla mukana 

paljon fyysistä aktiivisuutta vaativia tehtäviä. Havaintomotorisia ja motorisia perustaitoja 

opitaan erilaisten vaihtelevien leikkien ja pelien kautta, jota toteutetaan erilaisissa ympäris-

töissä sekä ulkona että sisällä. Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteet tulevat täytetyksi eri-

laisten sääntöleikkien ja –pelien kautta sekä yhteistyöstä ja auttamisesta, jota tulee osittain 

luontaisesti, kun yhdessä liikutaan ja toimitaan. Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet toteu-

tuvat, kun opetuksessa korostuu ilo ja virkistystä tuottavat leikit sekä tarjotaan kaikille niin 

onnistumisia kuin epäonnistumisia. Tärkeää on myös kohdata ja käsitellä emotionaalisesti 

vaihtelevat tilanteet, joita väistämättä liikuntatunneilla tulee eteen. (POPS 2014, 149.) 

2.2.2 Vuosiluokat 3-6 

Vuosiluokilla 3-6 oppimistavoitteet jaotellaan kolmeen osa-alueeseen aivan kuten vuosi-

luokilla 1-2. Tavoitteet ovat osittain samoja, mutta vuosiluokilla 3-6 tavoitteet syvenevät. 

Myös täysin eri tavoitteitakin on. 3.-6.-luokilla tavoitteita on yhteensä yksitoista kappaletta 

eli yksi enemmän kuin alemmilla vuosiluokilla. Tavoitteet T1-T7 kuuluvat fyysiseen toi-

mintakyvyn alueeseen, T8-T9 sosiaaliseen toimintakykyyn ja T10-T11 psyykkiseen toi-

mintakykyyn. (POPS 2014, 274.) 

Fyysisen toimintakyvyn ensimmäisenä tavoitteena T1 on innostaa oppilasta fyysistä aktii-

visuutta vaativiin harjoituksiin kokeilemalla monipuolisesti erilaisia liikunnallisia tehtäviä. 

Tärkeää on myös kannustaa oppilasta harjoittelemaan aina parhaansa yrittäen. Tavoitteena 

T2 on harjaannuttaa ja kehittää oppilaiden havaintomotorisia taitoja entisestään siten, että 

oppilaat kykenisivät tekemään kulloiseenkin liikuntatilanteeseen sopivia ja toimivia ratkai-

suja. T3 puolestaan keskittyy motorisiin perustaitoihin. Tavoitteena onkin kehittää oppilai-
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den tasapaino- ja liikkumistaitoja siten, että he osaavat soveltaa ja käyttää niitä erilaisissa 

olosuhteissa, vuodenaikoina ja oppimisympäristöissä. (POPS 2014, 274.) 

Myös T4 kuuluu vielä motorisiin perustaitoihin, sillä T4 tavoitteena on auttaa oppilaita 

kehittämään omia välineenkäsittelytaitoja monipuolisesti. Tarkoituksena on, että oppilaat 

osaisivat myös soveltaa opittuja välineenkäsittelytaitojaan vaihtuvilla välineillä ja oppi-

misympäristöillä. Tavoitteena T5 on puolestaan saada oppilas kehittämään ja ylläpitämään 

omia fyysisiä ominaisuuksiaan sekä fyysistä toimintakykyään. Fyysinen toimintakyky 

koostuu voimasta, nopeudesta, kestävyydestä, liikkuvuudesta sekä motorisista taidoista 

(Kalaja 2013, 200). Kehittämisen ja ylläpitämisen lisäksi tavoitteena on oppia arvioimaan 

omia fyysisiä ominaisuuksia, kuten miettimään vaatiiko joku osa-alue erityistä kehittämistä 

vai onko ominaisuudet tasapainossa keskenään. (POPS 2014, 274.) 

T6 mukaan tavoitteena on opettaa oppilaille sellainen uimataito, että he pystyvät liikku-

maan vedessä tarkoituksenmukaisesti ja tarvittaessa pystyvät pelastautumaan vedestä. 

Viimeinen fyysiseen toimintakykyyn liittyvä tavoita T7 on aivan sama kuin vuosiluokkien 

1-2 tavoite T6. T7 tavoitteena onkin opettaa oppilaita toimimaan liikuntatunneilla asialli-

sesti ja turvallisesti. Asiallinen ja turvallinen toiminta tunnilla on tärkeää yleisen viihty-

vyyden ja ilmapiirinkin kannalta. (POPS 2014, 274.) 

Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteista T8 mukaan tarkoituksena on, että oppilaat pystyisi-

vät työskentelemään kaikkien kanssa. Myös tunteiden kuin myös tunneilmaisun säätelemi-

nen on tärkeää. Kaiken taustalla tulisi olla ajatus siitä, että oppilaat toimivat tunnilla toiset 

huomioon ottaen. T9 puolestaan korostaa reilun pelin periaatetta. Tavoitteena on, että oppi-

laat itse osaisivat ottaa vastuun yhteisistä oppimistilanteista sekä toimisivat aina reilusti 

niin itseä kuin myös toisia kohtaan. (POPS 2014, 274.) 

Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteista T10 korostaa oppilaan omaa vastuuta omasta toi-

minnasta. Tarkoituksena olisikin, että oppilas tiedostaisi omien tekojensa vaikutukset ja 

pystyisi itse kantamaan vastuun seurauksista joita aiheutuu. Lisäksi tavoitteena on vahvis-

taa entisestään itsenäisen työskentelyn taitoja. Vaikka opettaja ei aina opetustilanteessa 

pystykään olla vieressä katsomassa, tulisi oppilaan silti toimia ohjeiden mukaisesti. Psyyk-

kisen toimintakyvyn viimeinen tavoite T11 on hyvin samankaltainen kuin alempien vuosi-

luokkien viimeinen tavoite T10. Tavoitteena on tarjota kaikille oppilaille riittävästi myön-

teisiä kokemuksia niin pätevyydestä, omasta kehosta kuin myös yhteisöllisyydestä. (POPS 

2014, 274.) 
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Jotta fyysisen toimintakyvyn tavoitteisiin päästään, tulee liikunnan opetuksen sisältää run-

saasti fyysistä aktiivisuutta vaativia tehtäviä. Tehtävien tulee olla monipuolisia ja kehitys-

kaudelle sopivia. Tehtävien tulee harjaannuttaa niin havaintomotorisia kuin myös motorisia 

perustaitoja. Tärkeää on, että oppilaille järjestetään tehtäviä, jotka kehittävät voimaa, no-

peutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä. Liikunnan opetuksen tulisi sisältää myös tietoa oman 

liikkumisen arvioinnista. 5.-luokalla toteutetaan Move-mittausjärjestelmä, joka osaltaan 

kehittää ja auttaa oppilasta arvioimaan omaa liikunnallisuuttaan sekä fyysistä toimintaky-

kyä. (POPS 2014, 274; Kalaja 2013, 197-200.) 

Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteiden täyttyminen vaatii sitä, että opetus sisältää yhteisöl-

lisyyttä lisääviä leikkejä ja harjoituksia, joita tehdään niin pareittain kuin myös ryhmissä. 

Tärkeitä ovat myös tehtävät joissa toiset tulee huomioida ja auttaa tarvittaessa. Myös eri-

laiset sääntöleikit ja –pelit ovat hyviä, sillä niiden kautta oppilaat joutuvat itse ottamaan 

vastuusta leikkien ja pelien sujuvuudesta. Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet vaativat sen 

sijaan tehtäviä, jotka vaativat pitkäjänteistä työskentelyä niin yksin kuin ryhmissäkin. Tär-

keää on myös tarjota tehtäviä, jossa oppilaat saavat itse ottaa vastuun kaikesta tekemisestä. 

Iloa ja virkistystä tuottavat pelit ja leikit ovat omiaan rakentamaan myönteistä suhtautumis-

ta niin liikuntaan kuin myös itseensä. (POPS 2014, 275.) 

Kaikkien tavoitteiden täyttymisen kannalta on erityisen tärkeää kannustava ja hyväksyvä 

ilmapiiri, jossa kaikki saavat ja uskaltavat yrittää. Monipuoliset vaihtelevat työtavat, lii-

kuntapaikat, välineet, ryhmäjaot ja oppimisympäristöt ovat osaltaan auttamassa tavoittei-

den saavuttamista. Tärkeää on myös muistaa riittävien mahdollisuuksien saanti. Jotkin asi-

at vaativat enemmän toistoja kuin toiset. Myös liikuntateknologia on apuna tavoitteiden 

saavuttamisessa. Esimerkiksi sykemittareitten avulla oppilaat pystyvät arvioimaan omaa 

kestävyyttään ja fyysistä kuntoaan. (POPS 2014, 275.) 

2.3 Laaja-alaiset oppimistavoitteet alakoululiikunnassa 

Liikunnanopetukselle, kuten myös kaikkien muiden oppiaineiden opetukselle, asetetaan 

uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa varsinaisten tavoitteiden lisäksi 

laaja-alaisia oppimistavoitteita, joiden tulisi täyttyä oppituntien aikana. Jo aikaisemmin on 

puhuttu oppiainerajoja läpäisevistä teemoista sekä aihekokonaisuuksista (POPS 2004, 38-

43). Uudessa opetussuunnitelmassa sen sijaan puhutaan laaja-alaisesta osaamisesta, jota 

tulisi kehittää kaikkien oppiaineiden raameissa. (Norrena 2015, 19-22; POPS 2014, 20.) 
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Laaja-alainen osaaminen tarkoittaa erilaisten tietojen, arvojen, asenteiden, taitojen sekä 

tahtojen kautta muodostuvaa kokonaisuutta. Laaja-alaisessa osaamisessa keskeistä on se, 

että tietoja ja taitoja opitaan soveltamaan ja käyttämään muuttuvissa tilanteissa tilanteen 

vaatimalla tavalla. Tietojen ja taitojen soveltaminen ja käyttäminen muuttuvissa tilanteissa 

johtuu hyvin pitkälle siitä, millaisia arvoja, asenteita ja tahtotiloja yksilöllä on. Laaja-

alainen osaaminen on pitkälti oppilaan ajatusmaailmassa ja erilaisissa teoissa tapahtuvaa 

toimintaa. Opettaja voi rakentaa erilaisia oppimismahdollisuuksia oppia haluttuja tavoittei-

ta, mutta lopputuloksen onnistumisen kannalta tärkeintä on oppilaiden omat motiivit ja 

ajattelun tavat. (POPS 2014, 20; Norrena 2015, 27.) 

Laaja-alaisen osaaminen on noussut esille opetussuunnitelmaan ympäröivän maailman 

tarpeista. Liikkeelle on lähdetty Definition and Selection of Competincies (DeSeCo) – 

hankkeen ajatuksista ja taustalla on myös ollut vaikuttamassa tulevaisuuden taitojen käsite 

eli 21st century skills. Yleisesti ajatellaan, että ihmisenä kasvu, opiskelu, työt ja aktiivisena 

kansalaisena oleminen vaativat monenlaisia tiedon- ja taidonalat ylittäviä osaamisia. Enää 

ei riitä, että osaa pelkästään yhden osa-alueen, vaan vaaditaan monialaista oppimista. 

(POPS 2014, 20; Rotherman & Willingham 2009; Norrena 2015, 20-22.) 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita on uudessa opetussuunnitelmassa seitsemän kappaletta. 

Niitä ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 

ilmaisu (L2), itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), monilukutaito (L4), tieto- ja vies-

tintäteknologinen osaaminen (L5), työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) sekä osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Liikunnan varsinaisten oppimista-

voitteiden yhteydessä on kirjattu kunkin tavoitteen yhteydet laaja-alaisiin oppimistavoittei-

siin. Vuosiluokilla 1-2 on liikunnan osalta mainittu kaikki muut laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteet paitsi L4 ja L5. Vuosiluokilta 3-6 puolestaan puuttuu ainoastaan L5. (POPS 

2014, 20-24, 148-149, 274.) 

Ajattelu ja oppimaan oppimisen taidot (L1) ovat elinikäisen kehittymisen ja oppimisen 

perusteita, joita ilman ei pärjää. Liikunnassa tärkeää on ohjata oppilaita huomaamaan, mi-

ten tieto voi rakentua monella eri tavalla, ja aina ei ole olemassa yhtä ehdotonta totuutta. 

Oppilaita tulee rohkaista heidän etsiessään ratkaisuja tehtäviin ja harjoitteisiin monin eri 

tavoin niin yksin, pareittain kuin ryhmissä. Kriittisen ajattelutavan opettaminen ja tulosten 

analysointi on myös erittäin tärkeää oppia jo hyvin varhain. Erilaiset leikit, fyysinen aktii-

visuus, pelillisyys, kokeellisuus ja monet muut toiminnalliset työtavat ovat tärkeitä keinoja 
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kehittää oppilaiden luovaa ajattelua sekä oivaltamista ja samalla myös edistävät oppimisen 

iloa ja mielekkyyttä. Monipuolinen ja vaihtelevat motoriset harjoitukset ovat osaltaan tu-

kemassa oppimista ja ajattelun kehittymistä (POPS 2014, 20-21, 99, 155.) 

Maailma on kulttuurien, kielien, uskontojen ja erilaisten katsomuksien osalta moninaisem-

pi, kuin se on ikinä ennen ollut. Siksi on tärkeä kehittää oppilaan kulttuurista osaamista, 

vuorovaikutusta ja ilmaisua (L2). Liikunnan osalta tämä näkyy siinä, että kaikki ovat tasa-

arvoisia liikuntatunneilla. Erilaisia kulttuureja, kieliä, uskontoja ja katsomuksia kunnioite-

taan kaikessa liikunnanopetuksessa. Erityisesti alemmilla vuosiluokilla moninaiset ryh-

mäytymisleikit ja –pelit ovat tärkeitä tapoja oppia toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. 

Liikunnassa korostuu myös muuten monet erilaiset työskentelyn muodot. Tuntien aikana 

toimitaan niin yksin, pareittain kuin myös isommissa ryhmissä ja joukkueissa. Itsensä il-

maisu tulee hyvin vahvasti esiin liikunnassa monessa eri osa-alueessa. (POPS 2014, 21, 

100, 155-156.) 

Elämässä pärjääminen sekä arjesta sujuvasti selviytyminen vaativat aina vain enemmän ja 

moninaisempia tietoja ja taitoja. Siksi on tärkeää, että myös koulussa opetetaan itsestä huo-

lehtimista ja arjen taitoja (L3). Liikunnan avulla oppilaille annetaan tietoja ja taitoja oman 

terveytensä ylläpitämisestä sekä kehittämisestä. Erilaisten leikkien ja pelien kautta opitaan 

noudattamaan sääntöjä ja sopimuksia sekä opitaan arvostamaan luottamusta. Pelien ja leik-

kien kautta harjoitellaan myös päätöksentekoa. Turvallinen liikkuminen niin lähiympäris-

tössä kuin myös uusissa ympäristöissä on opittava jo varsin nuorena. Riittävän suunnistus-

taidon oppiminen helpottaa turvallista liikkumista oudoissa ympäristöissä merkittävästi. 

Tärkeää on myös opettaa erilaisten suojavarusteiden, kuten kypärän, käyttämistä silloin, 

kun niitä tarvitaan. (POPS 2014, 22, 100, 156.) 

Monilukutaitoa (L4) tarvitaan nykyään erittäin paljon, sillä erilaisia tekstejä on ympäristös-

sämme aivan valtavasti. Teksteillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sanallista, kuvallista, nu-

meerista, auditiivista tai symbolijärjestelmällistä informaatiota eli tietoa. Liikunnassa oppi-

laita opetetaan tulkitsemaan monenlaista tietoa. Vaihtuvat tavat antaa näyttöjä opetustilan-

teissa on yksi esimerkki tästä. Myös pelitilanteissa oppilaiden tulee osata tulkita, milloin 

kaverille voi esimerkiksi pallon syöttää. Liikunnassa korostuu myös tarkka ohjeiden luke-

minen ja noudattaminen, sillä huolimattomuudella voi aiheuttaa pahoja vahinkoja niin it-

selle kuin myös kavereille. (POPS 2014, 22-23, 100-101, 156-157; Jaakkola 2013c, 331-

334.) 
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Ammattien kehittyminen ja vaihtuminen on yksi haaste, jonka suomalainen koulujärjes-

telmä on kohdannut. Koska ei tiedetä, millaisiin ammatteihin tämän päivän oppilaat tulevat 

työllistymään, on tärkeä oppilaille opettaa yleisiä työelämätaitoja sekä yrittäjyyttä (L6). 

Liikunnassa korostuu työskentelyn sujuminen muuttuvissa sosiaalisissa suhteissa. Pitkäjän-

teinen ponnistelu omien tavoitteiden eteen sekä saavutettujen tulosten arvostaminen ovat 

merkittäviä taitoja, jotka tulee oppia jo alakouluiässä. Liikunnassa oppilasta rohkaistaan 

huomioimaan omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Tuntien aikana pyritään myös 

korostamaan sitä, että oppilaat ovat vastuussa niin omasta kuin myös ryhmän tekemisistä. 

(POPS 2014, 23-24, 101, 157.) 

Perusedellytys sille, että ihminen voi vaikuttaa omaan ympäristöön, on yhteiskunnalliseen 

toimintaan osallistuminen. Samalla se on myös toimivan demokratian edellytys. Koulussa 

tuleekin opettaa osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista (L7). 

Liikunnassa korostuu osallistumisen merkitys. Kaikkia kannustetaan osallistumaan erilai-

siin harjoitteisiin omilla käytettävissä olevilla taidoillaan. Oppilaiden annetaan myös jon-

kin verran osallistua oppituntien sisältöjä koskevaan päätöksentekoon. Oppilaita ohjataan 

huomaamaan omien valintojensa seurauksia. Esimerkiksi oppilaita voidaan haastaa miet-

timään, mitä eroa on sillä jääkö illalla pelaamaan pelikonsolilla vai lähteekö luistelemaan 

kavereiden kanssa. Liikunta on myös loistava oppiaine opetella ratkaisemaan ristiriitoja ja 

ongelmia, sillä siinä ne ovat usein todellisia verrattuna luokassa opetettaviin oppiaineisiin. 

(POPS 2014, 24, 101, 158; Liukkonen & Jaakkola 2013b, 301-303.) 
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3 PALLOPELIT ALAKOULUN LIIKUNNANOPETUKSESSA 

Pallopelit ovat hyvin suosittu liikuntamuoto liikuntatunneilla. Palomäen ja Heikinaro-

Johanssonin (2011) tekemän seuranta-arvioinnin pohjalta on havaittavissa, että oppilaiden 

mukaan palloilulajit ovat yleisimpiä liikuntamuotoja peruskoulussa. Saatujen vastausten 

pohjalta yleisimpiä sisäliikuntamuotoja ovat salibandy, lentopallo ja koripallo. (Palomäki 

& Heikinaro-Johansson 2011, 85.) Lumela (2007) lähestyy pallopelejä varsin lajilähtöises-

ti, mikä osittain selittyy sen vuoden 2004 lajilähtöisellä opetussuunnitelmalla. Hän luokit-

telee pallopelit sukulaisuutensa mukaan neljään eri ryhmään: maalipelit, pallottelupelit, 

poltto- ja lyöntipelit sekä tarkkuuspelit. Eri pallopeleissä pelaajien roolit voivat vaihdella 

hyvinkin paljon, mutta kaikissa niissä kuitenkin toistuvat samankaltaiset perusrakenteet ja 

ongelmat. Yhteistä kaikille pallopeleille onkin se, että joukkueen pitää ryhmänä ratkaista 

vastaan tulevat ongelmanratkaisutilanteet. (Lumela 2007, 331.) 

Pallopelien pelisukulaisuudella tarkoitetaan sitä, että eri peleillä on samoja taidollisia tai 

pelikäsityksellisiä piirteitä. Yleensä sukulaisuutta määritellessä kuitenkin korostetaan 

enemmän pelikäsityksellistä yhteyttä. Taidollinen yhteys on esimerkiksi se, että salibandyn 

laukaisut ja syötöt ovat melkein täysin samanlaiset kuin jääkiekon vastaavat. Pelikäsityk-

sellisellä yhteydellä tarkoitetaan puolestaan pelitilanteiden ja pelien rakenteiden välisiä 

yhdenvertaisuuksia. Peleille, jotka ovat sukulaisia keskenään, on tyypillistä, että rakenteel-

lisista eroista huolimatta lähes yhdenvertainen peli-idea. Hyvä esimerkki tästä on futsal ja 

jalkapallo. Vaikka futsalia pelataan sisällä, kenttä on paljon pienempi ja pallokin eroaa 

jalkapallosta, on niissä silti samankaltainen peli-idea. (Lumela 2007, 331-332.) 

Pallopeleihin liittyy läheisesti monenlaisten taitojen oppiminen. Liikuntataidon oppimisella 

tarkoitetaan ”harjoittelun aikaansaamaa kehon sisäistä tapahtumasarjaa, joka johtaa pysy-

viin muutoksiin potentiaalissa tuottaa liikkeitä” (Schmidt & Lee 2005, 302). Taidon oppi-

miseen vaikuttaa harjoittelun määrä sekä laatu. Mitä enemmän taitoa harjoitellaan, sitä 

samankaltaisemmaksi perättäiset suoritukset tulevat. Liikuntataidot ovat sovellettavissa, 

mikä tarkoittaa sitä, opittua taitoa pystyy soveltamaan muuttuvissa ympäristöissä ja muut-

tuvilla välineillä. Tästä on hyötyä erityisesti pallopelien sukulaisuuslajien välillä, josta hy-

vänä esimerkkeinä toimivat edellä mainitut salibandyn ja jääkiekon laukaisutekniikat. 

(Jaakkola 2010, 31.) 
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Maalipeleille tyypillistä on pelivälineen saaminen jollakin keinolla vastustajan maaliin, 

jota lajista riippuen saattaa vartioida maalivahti. Joissakin lajeissa maalin sijaan on koko 

kentän levyinen päätyalue, jota kutsutaan maalialueeksi. Tällöin maali syntyy kuljettamalla 

tai syöttämällä peliväline omalle pelaajalle maalialueen sisälle. Maalimäärät ottelua koh-

den vaihtelee hyvin paljon lajista riippuen. Koripallossa pistemäärät ovat noin 100-200 

välillä kun taas jalkapallossa yleensä nollasta maalista viiteen maaliin. (Lumela 2007, 332-

333.) 

Maalipeleissä joukkueet muodostuvat yleensä vähintään viidestä pelaajasta. Tyypillistä 

maalipeleille on pelitilanteiden nopea vaihtelevuus. Tämä näkyy muun muassa hyökkäys- 

ja puolustustilanteiden nopeana vaihteluna. Maalipelit jaotellaan vielä oman ryhmänsä si-

sällä lajeihin, joissa vartaloesto on sallittu, ja lajeihin, joissa vartaloesto on kielletty. Kou-

lulle tuttuja maalipelejä, joissa vartaloesto on sallittu, ovat jääkiekko ja käsipallo. Muita 

lajeja ovat amerikkalainen jalkapallo, rugby. lacrosse ja vesipallo. Lajeja, joissa vartaloesto 

on kielletty, ovat salibandy, jalkapallo, jääpallo, korfpallo, koripallo, lippupallo, kaukalo-

pallo ja ultimate. Koululiikunnassa on kuitenkin tärkeää muistaa, että vartaloestot ovat aina 

kiellettyjä lajissa kuin lajissa. (Lumela 2007, 332-333.) 

Pallottelupeleissä tyypillistä on verkko, joka erottaa pelaajat toisistaan. Tavoitteena on saa-

da sijoitettua pallo vastapuolelle tyhjään kohtaan eli siten, että vastustaja ei kerkeä siihen 

koskemaan. Pallottelupeleissä on normaalisti yksi tai kaksi pelaajaa samalla puolella. 

Poikkeus on lentopallo, joka on ainoa joukkuelaji, joka kuuluu pallottelupeleihin. Pallotte-

lupelit vaativat pelaajilta teknistä taitavuutta, fyysistä kuntoa sekä reaktionopeutta. Pallot-

telupelejä ovat lentopallon lisäksi pöytätennis, squash, tennis, sulkapallo, rantalentopallo ja 

indiaca. (Lumela 2007, 333, 335.) 

Pallottelupelit vaativat pelaajaltaan monenlaisia liikuntataitoja, joita tulee harjoitella myös 

koululiikunnassa. Vaikka yleisesti ajatellaan, että taitojen oppiminen on tietoista toimintaa, 

on oppimisessa mukana kuitenkin vahvasti myös tiedostamaton osa-alue. Kun oppilaita 

tarkastellaan liikuntatuntien alussa, ovat he yleensä kohdistaneet aktiivisuutensa siihen, 

missä he ovat jo valmiiksi taitavia. (Jaakkola 2010, 37.) Motivaatio on merkittävässä osas-

sa siinä, opitaanko jotakin taitoa vai ei. Opettajan näkökulmasta se asettaa haasteen sille, 

miten luoda positiivinen motivaatioilmapiiri liikuntatunneille. Opettajan tulee tiedostaa, 

että hän ei varsinaisesti pysty vaikuttamaan oppilaan liikuntamotivaatioon, mutta voi muo-
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kata ryhmän yleistä motivaatioilmapiiriä positiiviseen suuntaan omilla pedagogisilla ja 

didaktisilla ratkaisuillaan. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 301.) 

Poltto- ja lyöntipelit ovat joukkuepelejä. Poltto- ja joukkuepelien lukumäärä on melko pie-

ni. Pelaajan tarvitsemia ominaisuuksia ovat lyöminen, heittäminen, kiinniottaminen sekä 

juokseminen. Polttopelien yhteisinä piirteinä ovat vaihtuvat ulko- ja sisävuorot. Sisävuoron 

tarkoituksena on tehdä omalle joukkueelle juoksuja tai pisteitä ja vastaavasti ulkovuorossa 

pyrkiä estämään vastustajaa saamasta niitä. Poltto- ja lyöntipeleille tyypillistä on virheiden 

korostuminen, sillä esimerkiksi harhaheiton aikana toinen joukkue voi saada monta pistet-

tä. Koulupeleissä tuleekin miettiä, saako harhaheitolla etenijä edetä ollenkaan. Toinen on-

gelma, joka poltto- ja lyöntipeleihin koululiikunnan kannalta liittyy, on se, että pelaajamää-

rän ollessa suuri, yksi lyö ja muut katsovat. Siksi opettajan tuleekin tarkkaan miettiä, mil-

laisia harjoitteita kouluun ottaa, että fyysistä aktiivisuutta olisi mahdollisimman paljon. 

Poltto- ja lyöntipelejä ovat pesäpallo, baseball, kriketti ja softball. (Lumela 2007, 333, 335-

336.) 

Toiminnanmäärän pitäminen korkealla on liikuntataitojen oppimisen kannalta merkittäväs-

sä asemassa. Toiminnanmäärään lisäämistä vaikeuttavat nykyään suuret oppilasryhmät, 

rajalliset tilat ja käytettävissä olevat välineet. Resurssien puitteissa tulee tunneille kuitenkin 

saada toimintaa niin paljon kuin on mahdollista. (Jaakkola 2013a, 366-367.) Toiminnan-

määrän lisääminen on tärkeää myös siksi, että suomalaisten nuorten ja lasten fyysinen kun-

to, eritoten kestävyyskunto, on heikentynyt. (Huisman 2004; Palomäki & Heikinaro-

Johansson 2011, 60). Samaan aikaan lapset ja nuoret kuitenkin harrastavat organisoitua 

liikuntaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tämä kertoo osaltaan siitä, että toiminnan-

määrää tulisi lisätä, mutta toisaalta myös siitä, että nykyään liikutaan vähemmän omatoi-

misesti kuin aikaisemmin. (Kalaja 2013, 188-189.) 

Tarkkuuspelit ovat puolestaan yleensä kahden pelaajan välisiä kamppailuja, joissa lajista 

riippuen erilaisia välineitä pyritään heittämään haluttuun kohtaan maalitaulua. Peleistä on 

olemassa myös pari- ja joukkueversioita. Tyypillistä peleille on pelaajien keskittymisrauha, 

joka on tärkeä onnistumisen kannalta. Tarkkuuspelit vaativatkin lujia hermoja ja vahvaa 

psyykettä. Tarkkuuspeleissä ei juurikaan ole fyysistä kuntoa vaativia suoritteita lukuun 

ottamatta golfia, jossa pelikierroksen aikana voidaan liikkua 7-10 kilometriä. Tarkkuuspe-

lejä ovat biljardi, curling, golf, keilailu, kroketti, kyykkä, ratagolf ja petanque. (Lumela 

2007, 333, 337.) 
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3.1 Pallopelit opetussuunnitelman perusteissa 

Lajien merkitys ja niiden painotusarvot ovat vaihdelleet eri aikakausina hyvin paljon. Lii-

kunta tuli osaksi suomalaisten oppikoulujen opetussuunnitelmia vuonna 1843. Tuolloin 

liikuntaa opetettiin voimistelun nimellä. 1800-luvun voimistelunopetusta leimasi kuitenkin 

hyvin vahvasti tilojen, välineiden ja ammattitaitoisten opettajien puute. (Wuolio & Jääske-

läinen 1993, 29.) Voimistelutuntien sisältöalueet koostuivat hyvin pitkälti miekkailusta, 

erilaisista leikeistä, pallopeleistä, luistelusta, hiihdosta, yleisurheilusta painista ja teline-

voimistelusta. 1900-luvulle tultaessa lajien painotusarvot muuttuivat. Tuolloin liikunnan 

keskeisimpinä lajeina olivat pallopelit, hiihto, yleisurheilu ja paini. (Koivusalo 1982, 120-

126.) 

Merkittävä muutos suomalaisessa liikuntakasvatuksessa tapahtui peruskoulu-uudistuksen 

yhteydessä, joka laitettiin käytäntöön silloisesta Lapin läänistä vuonna 1972, ja vuoteen 

1977 mennessä kaikki Suomen koulut olivat osana peruskoulujärjestelmää. Voimistelu-

voittoinen liikunnanopetus siirrettiin syrjään ja opetuksessa alettiin puhua entistä enemmän 

kasvatuksellisuudesta, tavoitteellisuudesta sekä suunnitelmallisuudesta. Lajien kohdalla 

suurin muutos tapahtui siinä, että erityisesti pojilta voimistelu hävisi lähes kokonaan, kun 

taas pallopelit saivat entistä enemmän jalansijaa koulussa. Fyysinen kunto oli edelleen yksi 

tärkeä päämäärä opetuksessa, mutta toisaalta liikuntataitoihinkin alettiin myös kiinnittä-

mään huomiota entistä enemmän. Myös oppiaineen nimi muuttui uudistuksen yhteydessä 

liikunnaksi. (Wuolio & Jääskeläinen 1993, 136-139.) 

Peruskoulu-uudistuksen jälkeen opetussuunnitelmia on muokattu vuosina 1985, 1994, 

2004 ja viimeksi 2014. Opetussuunnitelmien merkitys liikunnan opetuksen asiasisältöjen 

tarkkana ohjaajana on vähentynyt merkittävästi. Lajikeskeisyydestä on siirrytty hiljalleen 

laajempien taitojen harjaannuttamiseen. Opetussuunnitelmakomitean mietintö vuodelta 

1970 ohjeistaa vielä opetusta tarkasti jokaisella luokka-asteella erikseen, ja tekstiä onkin 

kirjattu yli kaksikymmentä sivua. Uudessa opetussuunnitelman perusteissa (2014) on puo-

lestaan pyritty esittämään tavoitteet ja sisältöalueet mahdollisimman lyhyesti ja siinä on 

jaettu erilleen vain vuosiluokat 1-2 ja 3-6. (Lahti 2013, 34-35; Komiteanmietintö 1970; 

POPS 2014.) 

Vuonna 1985 julkaistuissa Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa kaikki keskeiset 

sisällöt avattiin ja selitettiin eri liikunta- ja urheilulajien avulla. Taustalla oli ajatus siitä, 

että sen avulla liikunnan opetusta saadaan yhtenäistettyä kaikkialla Suomessa. Vielä vuo-
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den 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden analyysin pohjalta oli havaitta-

vissa, että paikalliset opetussuunnitelmat oli laadittu hyvin lajikeskeisesti painottaen eri 

lajeissa tarvittavia taitoja. (Liikunnan tukimateriaali 2014; POPS 1985; POPS 2004.)  

Perusopetuslain 2 §:n mukaan opetuksen kuitenkin tulee antaa elämässä hyödyllisiä tietoja 

ja taitoja. Toisin sanoen valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

mukaan liikunnan tulee sisältää liikuntamuotoja ja yksittäisiä urheilulajeja pysyvämpiä 

lähtökohtia. Tavoitteena on oppia monipuoliset perustaidot, joiden puitteissa oppilas kyke-

nee harrastamaan liikuntaa myös vapaa-ajalla ja myöhemmässä elämässä. Uudessa opetus-

suunnitelmassa, joka on otettu käyttöön kaikissa peruskouluissa syksyllä 2016, ei enää 

varsinaisesti puhutakaan erikseen urheilulajeista. Pääpaino on erilaisten taitojen, kuten 

motoristen perustaitojen, kehittämisessä. (Liikunnan tukimateriaali 2014; POPS 2014, 

148.)  

Vaikka liikuntalajeja, näin ollen myös pallopelejä, ei erikseen mainitakaan uudessa opetus-

suunnitelmassa, ei se tarkoita sitä, että niitä ei tulisi käyttää liikunnan opetuksessa. Paino-

tus on vain kääntynyt lajilähtöisyydestä taitojen eli kompetenssien hallintaan, kuten moto-

risten perustaitojen hallintaan. (Vitikka & Hurmerinta 2011, 45; POPS 2014, 148.) Lajit 

tulisi pitää liikunnan opetuksessa jatkossakin mukana, mutta ne toimivat välineenä erilais-

ten taitojen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Ajatus onkin, että fyysisen, sosiaalisen ja 

psyykkisen toimintakyvyn hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla on paljon tärkeäm-

pää kuin yksittäisten liikuntalajien taitotehtävien yksityiskohtaiset osaamiset. (Liikunnan 

tukimateriaali 2014). 

3.2 Pallopelien oppimistavoitteet 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden asettamista liikunnan oppimistavoitteista 

monet osuvat myös pallopelien kohdalle. Pallopelit ovat niin monipuolisia liikuntamuotoja, 

että niihin pystytään liittämään varsin moninaisia oppimistavoitteita. Ainoastaan uimatai-

toon liittyvät oppimistavoitteet eivät opetussuunnitelman perusteiden asettamista liikunnan 

tavoitteista täyty joukkuelajeissa. Vesipallossa toki tarvitaan uimataitoa, mutta sitä ei taval-

lisesti peruskoulussa yleensä pelata. Muut opetussuunnitelman asettamat liikunnan oppi-

mistavoitteet täyttyvät jossain määrin pallopeleissä, vaikkakin osa paremmin ja osa hieman 

heikommin. (POPS 2014, 148-149, 274.) 
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Vuosiluokkien 1-2 liikunnan oppimistavoite T1 ja vastaava ylempien luokkien oppimista-

voite T1 täyttyvät pallopelien osalta hyvin, sillä suurin osa pallopeleistä ovat varsin fyysis-

tä aktiivisuutta vaativia liikuntamuotoja. Poikkeuksina ovat tarkkuuspelit, jotka eivät niin-

kään vaadi fyysistä kuntoa. Pallopeleissä oppilaat pyrkivät yhdessä työskennellen halut-

tuun tavoitteeseen sekä saavat monenlaisia liikunnallisia kokemuksia. Vuosiluokkien 3-6 

T1 vielä korostaa sitä, että kaikki toiminta tehtäisiin parhaansa yrittäen. Pallopeleissä par-

haansa yrittäminen tulee usein kuin itsestään. Siihen vaikuttaa sekä opettajan, että omien 

joukkuetovereiden kannustaminen ja palaute. Pallopelien kautta oppilaat pääsevät kokei-

lemaan monipuolisesti erilaisia liikunnallisia tehtäviä. Pallopelien sisällä on suurta vaihte-

lua eri lajien välillä. Esimerkiksi jalkapallo ja curling ovat liikuntamuotoina kaukana toisis-

taan, ja molempia oppilaat pääsevät kokeilemaan koulussa. Koulussa pelattava curling on 

yleensä sovellus, johon ei tarvita jäätä, vaan kiekkojen alla on rullat, jolloin peliä voidaan 

pelata sisätiloissa. (POPS 2014, 148, 274; Lumela 2007, 332-337.) 

Opetussuunnitelman perusteiden asettamat tavoite T2 on sama sekä vuosiluokille 1-2 että 

3-6. Tavoite T2 osuu pallopelien keskiöön, sillä pallopelit vaativat ja kehittävät paljon ha-

vaintomotorisia taitoja. Liikuntamuotona pallopeleille on ominaista, että jatkuvasti pitää 

pystyä tarkkailemaan omaa sijoittautumista kentällä, seurata kavereita ja samalla vielä pi-

tää silmällä pelivälinettä (Lumela 2007, 332-333). Kaiken tämän yhdistäminen kehittää 

havaintomotorisia perustaitoja merkittävästi. Koko ajan pitää olla valmiina tekemään tilan-

teisiin sopivia ratkaisuja, joka on myös kirjattu tavoitteeseen T2. Havaintomotoriset taidot 

eivät kuitenkaan kehity pelkästään sillä, että pelataan jotakin lajia. Tärkeässä asemassa 

oppimisen kannalta ovat suoritteesta annetut näytöt, ohjeet, harjoitteet ja saatu palaute. 

(POPS 2014, 148; Jaakkola 2013b, 167-168) 

Alempien vuosiluokkien tavoite T3 ja ylempien vuosiluokkien tavoitteet T3 ja T4 keskit-

tyvät motorisiin perustaitoihin. Motoriset perustaidot koostuvat kolmesta osa-alueesta: 

tasapaino-, liikkumis-, ja välineenkäsittelytaidoista (Gallahue & Donnely 2003, 54). Vuosi-

luokkien 1-2 T3 ja vuosiluokkien 3-6 T3 ovat aivan pallopelien ytimessä. Niiden tavoittee-

na on kehittää motorisia perustaitoja. Ylempien vuosiluokkien tavoite T3 puolestaan kes-

kittyy tasapaino- ja liikkumistaitoihin. Liikkumistaitoja tarvitaan kaikissa muissa lajeissa 

paitsi joissakin tarkkuuspeleissä. Tasapaino taitoja vaaditaan kaikissa lajeissa, vaikka se 

ilmeneekin hieman eri tavoin. Monet tarkkuuspelit vaativat staattista tasapainoa, kun taas 

dynaamista tasapainoa tarvitaan monissa vauhdikkaissa maalipeleissä. Hyvä esimerkki 

molempia tasapainoja vaativasta lajista on jalkapallo, jossa liikesuuntien muuttuessa ja 
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pysähtyessä tarvitaan sekä staattista että dynaamista tasapainoa. Välineenkäsittelytaidot, 

joihin vuosiluokkien 3-6 tavoite T4 keskittyy, puolestaan korostuvat kaikissa pallopeleissä. 

(POPS 2014, 148, 274.) 

Vuosiluokkien 3-6 tavoitteena T4 on kehittää välineenkäsittelytaitoja monipuolisesti ja 

siten, että oppilaat osaavat soveltaa erilaisilla välineillä. Pallopelit ovat välineenkäsitte-

lyntaitojen kehittymisessä yksi paras liikuntamuodoista. Eri lajien erilaiset välineet har-

jaannuttavat taitoja valtavasti. Myös saman lajin sisällä voidaan vaihdella välineitä. Esi-

merkiksi pesäpallossa voidaan lyödä ensin lentopalloa, jolloin onnistumisen mahdollisuu-

det paranevat. Näin saadaan varsin huomaamattomasti eriytettyä opetusta. Opettajan tehtä-

viin kuuluu ottaa opetusta suunnitellessa oppilaiden erilaiset lähtökohdat huomioon (Huo-

vinen & Rintala 2007, 196-197; Pietilä & Koivula 2013, 281). Samalla se on myös esi-

merkki oppilaille siitä, miten välineitä voidaan soveltaa monin eri tavoin. Välineiden vaih-

telulla saadaan lisättyä oppituntien virikkeellisyyttä, mikä osaltaan tukee oppimista. Oppi-

laat voivat keksiä myös itse jotain omia pallopelejä, jotka pohjautuvat muihin pallopelei-

hin.  (POPS 2014, 274; Jaakkola 2013a, 368-370.) 

Vuosiluokkien 1-2 tavoitteen T4 mukaan liikunnan tulisi kehittää oppilaan liikkumista eri-

laisissa ympäristöissä muuttuvilla välineillä ja telineillä. Myös tämän tavoitteet täyttymisen 

kannalta pallopelit ovat hyvä ja toimiva liikuntamuoto. Erilaiset pienpelit ja koko kentän 

pelit antavat vaihtelua ympäristöön. Eri lajeissa vaaditaan erilaisia oppimisympäristöjä. 

Joitakin lajeista pelataan sisällä, kun taas osaa harjoitetaan pihalla, mikä omalta osaltaan 

tutustuttaa oppilaita erilaisiin oppimisympäristöihin. Oppimisympäristöjen osalta on kui-

tenkin syytä huomioida koulujen erilaiset resurssit ja liikuntapaikat (Sääkslahti 2013, 290). 

Välineet vaihtelevat lajikohtaisesti hyvinkin paljon. Jalkapallossa ainoa väline on pallo, 

kun taas sulkapallossa tarvitaan mailaa ja sulkapalloa. Myös lajien sisällä voidaan muuttaa 

välineitä eli eriyttää välineiden avulla. Jo aikaisemmin mainitun esimerkin pesäpallosta 

ohella muun muassa jalkapalloa voidaan eriyttää muuttamalla pallon kokoa. Liikkumista 

tulee monipuolisesti, kun pallopelejä harjoitellaan vaihtelevasti. Niissä tarvitaan niin juok-

sua, liukua, kävelyä, hyppyjä, syöksyjä ja monia muita liikkumistapoja. Siksi pallopelit 

sopivatkin tähän tavoitteeseen. (POPS 2014, 148; Lumela 2007, 332-337.)  

Fyysisen toimintakyvyn vuosiluokkien 3-6 tavoitteen T5 mukaan liikunnanopetuksessa 

tulisi pyrkiä kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään sekä oppia arvioimaan sitä. Fyy-

sisen toimintakyvyn osa-alueita ovat voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus ja motoriset 
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taidot (Kalaja 2013, 200). Näistä taidoista kehittyvät pallopeleissä erityisesti nopeus, kes-

tävyys ja motoriset taidot. Pallopelien lomassa on myös hyvä kehittää oppilaita arvioimaan 

toimintakykyjänsä. Jos oppilas pallopelien aikana huomaa, että ei jaksa enää juosta, voi 

opettaja auttaa toteamaan, että kestävyyttä tulisi harjoittaa hieman enemmän. Opettajan 

palautteella on merkittävä rooli oman toimintakyvyn kehittymisen arvioinnin kehittymisen 

kannalta. Palaute jaotellaan arvottavaan, korjaavaan, neutraaliin ja tulkinnanvaraiseen pa-

lautteeseen. Mikään niistä ei ole väärä tapa, kunhan opettaja käyttää niitä johdonmukaisesti 

ja oikeissa tilanteissa. (POPS 2014, 274; Mosston & Ashworth 2008, 28-40.)  

Opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 1-2 viimeinen fyysisen toimintakyvyn ta-

voite T6 ja täysin vastaava vuosiluokkien 3-6 T7 ovat tärkeitä kaikilla liikuntatunneilla, 

mutta nousee esiin erityisesti esiin tietyissä liikuntamuodoissa, joista yksi on pallopelit. 

Näiden tavoitteiden mukaan oppilaita tulisi ohjata asialliseen ja turvalliseen toimintaan 

liikuntatuntien aikana. Vauhdikkaissa tarkkuutta ja keskittymistä vaativissa pallopeleissä 

toisten kunnioittaminen ja työrauhan antaminen ovatkin tärkeitä osa-alueita onnistumisen 

edellytyksistä. Pesäpallo voi mennä hyvinkin vaaralliseksi, jos lyöjät eivät toimi asiallisesti 

omalla lyöntivuorollaan. Salibandymailoilla voi myös saada pahaa vahinkoa aikaiseksi, jos 

niiden kanssa ei ole huolellinen. (POPS 2014, 149, 274; Lumela 2007, 337.) 

Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteista vuosiluokkien 1-2 T7 täyttyy pallopeleissä varsin 

kattavasti. T7:n mukaan tulisi harjaannuttaa oppilaita säätelemään omia tunteitaan ja sitä 

kautta myös omaa toimintaansa. Myös vuosiluokkien 3-6 T8 korostaa tunteiden ja tun-

neilmaisun säätelyä. Vauhdikkaissa pallopeleissä, joissa onnistumiset ja epäonnistumiset 

seuraavat nopeasti toisiaan, voivat tunteet roihahtaa välillä varsin voimakkaasti esille. Toi-

saalta tarkkuuspeleissä, joissa vaaditaan keskittymistä, pitää epäonnistuneen suorituksen 

jälkeen pystyä tilanne nollaamaan mahdollisimman nopeasti, sillä muuten epäonnistumi-

nen ruokkii itseään (Lumela 2007, 337). Liikuntatunnit ovat paikka, jossa kehittää oppilai-

den tunnetaitoja, ja pallopelit sopivat liikuntamuotona tähän tarkoitukseen. Pallopeleissä 

on fyysisesti rasittavia suorituksia, monia erilaisia sääntöjä sekä kilpailutilanteita. Näiden 

seurauksena tunteita koetaan monipuolisesti pallopelien aikana. Opettajan rooli on tärkeä 

tilanteissa, joissa tunteet nousevat esille. Tärkeä on painottaa sitä, että tunteita saa ja pitää-

kin kokea, mutta niiden näkyminen oppilaan toiminnassa pitää olla hillittyä. Kukaan ei saa 

vihan ottaessa vallan lyödä toista ja niin edelleen. (POPS 2014, 149, 274; Eldar & Ayvazo 

2009: Kokkonen & Klemola 2013, 216.) 
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Ylempien vuosiluokkien ensimmäinen sosiaalisen toimintakyvyn oppimistavoite T8:n mu-

kaan, tunnesäätelyn ohella, on tärkeää, että kaikki ryhmän jäsenet pystyvät toimimaan tois-

tensa kanssa sujuvasti. Myös vuosiluokkien 1-2 tavoite T8 sivuaa samaa asiaa. Se nostaa 

esiin yhteistyökyvyn, sääntöjen noudattamisen ja vastuunottamisen. (POPS 2014, 149, 

274.) Näitä kaikkia kolmea elementtiä tarvitaan pallopeleissä, erityisesti niissä pallopeleis-

sä, jotka ovat joukkuelajeja. Yhteistyökyky omien joukkuekavereiden ja vastustajan kanssa 

on perusedellytys toimivalle pelille. Sääntöjen noudattaminen on tärkeää, jotta kaikilla 

säilyisi hyvä ja positiivinen asenne liikuntatunteja kohtaan. Vaikka pallopeleissä opettaja 

toimii usein tuomarina, ei hän näe aina kaikkea, jos on useampia pienpelejä menossa sa-

maan aikaan. Siksi on tärkeää, että oppilaat noudattavat ennalta määrättyjä sääntöjä. Pallo-

peleissä oppilaat ovat itse vastuussa oman joukkueen tekemisistä ja onnistumisista. Mitä 

enemmän oppilaat jaksavat yrittää, sitä todennäköisemmin he onnistuvat. Klemola (2009) 

ja Kuusela (2005) ovat tutkineet asiaa suomalaisessa koulujärjestelmässä. Heidän tutki-

mustulosten pohjalta voidaan todeta, että sääntöjä noudattamalla sekä tunne- ja vuorovai-

kutustaitoja kehittämällä saadaan parannettua liikuntatuntien sosiaalista ja psyykkistä il-

mapiiriä, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, kuinka mielekkäänä liikuntatunteja pidetään. 

(Klemola 2009, 61-66; Kuusela 2005 88-107.)  

Vuosiluokkien 3-6 oppimistavoite T9 sivuaa osittain edellä käsiteltyä alempien vuosiluok-

kien tavoitetta T8. T9 mukaan oppilaille tulisi korostaa reilun pelin periaatetta, mihin kuu-

luvat myös sääntöjen noudattaminen. Vaikka voittaminen onkin mukavaa, ei siihen pyr-

kiessä saa tehdä mitään kieroja ja vääriä tekoja. Opettajan on tärkeä tuomarin roolissaan 

perustella omat tuomionsa, jolloin oppilaiden reilunpelin periaate pääsee kehittymään. Rei-

lunpelin periaate on myös pallopelien onnistumisen yksi ydinkohdista, sillä opettaja ei pys-

ty valvomaan samanaikaisesti monta pienpeliä kovinkaan tehokkaasti. Tällöin vastuu pelin 

sujumisesta jää osittain oppilaille. Vastuu omista tekemisistään on vuosiluokkien 3-6 

psyykkisen toimintakyvyn tavoite T10. Pallopelien yhteydessä on tärkeää korostaa sitä, 

että jos virheitä tai ylilyöntejä tulee, pitää asiat sopia välittömästi. Tällöin myös tunnetaidot 

pääsevät kehittymään sujuvasti. (POPS 2014, 274; Kokkonen & Klemola 2013, 216-218.) 

Alempien vuosiluokkien psyykkisen toimintakyvyn oppimistavoite T9 korostaa minäkäsi-

tyksen muotoutumista ja vahvistumista positiiviseen suuntaan. Jotta tähän päästäisiin, tulee 

vuosiluokkien 1-2 oppimistavoitteen T10 ja vuosiluokkien 3-6 oppimistavoitteen T11 täyt-

tyä. Niiden mukaan kaikkien oppilaiden tulisi saada positiivisia ja erityisesti onnistumisen 

kokemuksia liikunnan kautta, jolloin suhde niin itseensä kuin liikuntaakin muotoutuu posi-
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tiiviseksi. Opettajan on tärkeää eriyttää pallopelien opetusta, sillä muuten käy herkästi si-

ten, että vain lajitaidollisesti taitavimmat oppilaat saavat onnistumisen kokemuksia. Eri 

keinoja, joita on käytettävissä opettajalla, ovat pienpelit, ryhmittelyjen muuttaminen sekä 

välineillä eriyttäminen, kuten jalkapallon pelaaminen isolla jumppapallolla. (POPS 2014, 

149, 274; Jaakkola 2013a, 368-369.) 

Pallopelit ovat siis varsin monipuolisia liikuntamuotoja ja niihin osuvat monet opetussuun-

nitelman perusteiden liikunnan oppimistavoitteet. On syytä kuitenkin muistaa, että tavoit-

teet eivät täyty ilman, että opettaja niitä miettii (Bailey 2006). Jos oppilaat vain pelaavat 

omaan tahtiin tunnilla, jäävät todennäköisesti monet oppimistavoitteista täyttymättä. Esi-

merkiksi se, että pallopeleissä kaikille tarjoaa onnistumisen kokemuksia, ei ole helppo teh-

tävä. Tähän tarvitaankin opettajalta pedagogista pelisilmää sekä riittävää lajituntemusta. 

On myös huomioitava se, että pienten oppilaiden kanssa ei välttämättä kannata edes yrittää 

pelata pallopelejä täysin oikealla tavalla, vaan erilaiset pienpelit ja harjoitteet ovat hyviä 

tapoja lähestyä pallopelejä. Hyvällä suunnittelulla ja monipuolisilla vaihtelevilla pallope-

leillä oppimistavoitteet saadaan kuitenkin täytettyä. (POPS 2014, 149-150; Mäkelä, Huhti-

niemi & Hirvensalo 2013, 567.)  
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4 SOSIOEMOTIONAALINEN KOMPETENSSI KOULULIIKUN-

NASSA 

Liikunnan sosiaalinen ja emotionaalinen puoli on tiedostettu jo kauan, mutta viimeisen 

vuosikymmenen aikana niiden merkitystä on ruvettu korostamaan tietoisesti enemmän. 

Tämä näkyy myös uudessa opetussuunnitelmassa liikunnan osalta. Opetussuunnitelma 

(2014, 148-149, 274) määrittää liikunnan oppimistavoitteet kolmeen osa-alueeseen, josta 

erityisesti sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky liittyvät läheisesti sosioemotionaaliseen 

kompetenssiin. Seuraavassa on määritelty sosioemotionaalisen käsite, avattu liikunnan 

sosioemotionaalisia tavoitteita sekä pohdittu sitä, miksi liikunnan avulla on hyvä kehittää 

sosioemotionaalisia taitoja. 

4.1 Sosioemotionaalinen kompetenssi 

Sosioemotionaalinen kompetenssi koostuu kahdesta osa-alueesta: sosiaalisista taidoista 

sekä tunnetaidoista. Vahvasti yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että sosiaalisten taitojen 

kautta pyritään saavuttamaan niitä sosiaalisia asioita, joita on tavoiteltu sekä kehittämään 

ihmisten välistä vuorovaikutusta. Tunnetaitoja sen sijaan tarvitaan siinä, että tunne-elämä 

toimisi tasapainoisesti sekä tarkoituksen mukaisesti. (Kokkonen 2005, 68-69.) Seuraavassa 

tarkastelen tarkemmin sosioemotionaalisen kompetenssin osa-alueita. Aiheen tutkijoita on 

paljon, joten aluksi määrittelen yleistä kuvaa aiheesta, ja sen jälkeen tukeudun Susanne 

Denhamin määritelmään tarkemmin. Denhamin määrittelytapaan päädyin siksi, että sitä on 

käytetty muutenkin liikunnan kirjallisuudessa ja tutkimuksessa. 

Sosiaalista kompetenssia on käsitteen laaja‐alaisuuden vuoksi määritelty monin tavoin. 

Suurimmassa osassa määritelmissä kuitenkin korostuu ihmisen kyky positiivisten reaktioi-

den tuottamiseen ja muiden negatiivisten reaktioiden välttämiseen. Tiivistetysti voidaan 

ajatella, että sosiaalisesti kyvykkäät ihmiset osaavat käyttäytyä siten, miten muut haluavat 

hänen käyttäytyvän. Muilta saadun sosiaalisen hyväksynnän lisäksi sosiaaliseen kompe-

tenssiin liittyviä tärkeitä taitoja ovat sosioemotionaaliset, sosiokognitiiviset ja sosiaaliset 

taidot. (Hintikka 2016, 19; Poikkeus 2003, 126-127.)  

Yhdysvaltalaiset tutkijat Kostelnik, Gregory, Soderman ja Whiren (2011) ajattelevat sosi-

aalisen kompetenssin rakentuvat monesta pienemmästä osa-alueesta. Näitä osa-alueita ovat 
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sosiaaliset arvot, myönteinen identiteetti, ihmissuhdetaidot, itsesäätely, suunnittelun ja pää-

töksenteon taidot sekä tunneäly. Sosiaalisia arvoja ovat muun muassa rehellisyys, vastuul-

lisuus ja oikeudenmukaisuus. Ihmissuhdetaitoihin kuuluvat yhteistyö, toisten huomioon 

ottaminen, ystävyyssuhteiden luominen ja niin edelleen. (Kostelnik, Gregory, Soderman, & 

Whiren 2011, 2-4.)  

Sosiaaliseen kompetenssiin liitetään vahvasti siis emootiot, joilla katsotaan olevan suoran 

vaikutuksen lisäksi sosiokognitiivisten taitojen kautta yhteys sosiaaliseen kompetenssiin 

(Salmivalli 2005, 110-111). Emotionaalisen kompetenssin katsotaan olevan perusedellytys 

tasapainoisen ja toimivan tunne-elämän kannalta (Kokkonen & Klemola 2013, 205). Emo-

tionaalisen kompetenssin käsitekään ei ole täysin yksiselitteinen, mutta siinä korostuu ih-

misen omien emootioiden käsittelykyky ja taito tunnistaa toisten emootioita sekä kyky 

tulla toimeen omien ja toisten emootioiden kanssa (Lappalainen, Hotulainen, Kuorelahti & 

Thuneberg 2008, 119).  

Saarnin (1997; 2000) mukaan emotionaalinen pätevyyteen kuuluu tieto omista tunteistaan, 

kyky huomioida muiden ihmisten tunteita, tunnesanaston ja –ilmaisun riittävä hallitsemi-

nen, taito kokea sympatiaa ja empatiaa, taito vaikuttaa tunteiden kestoon, taito erottaa tun-

nekokemus tunneilmaisusta, tieto tunteiden vaikutuksesta ihmissuhteisiin sekä tietoisuus 

tunteiden vaikutuksesta minäpystyvyyteen. Ihminen, jolla emotionaalinen kompetenssi on 

hyvin kehittynyt, pystyy toimimaan ja selviytymään tunteidensa kanssa arkipäivän elämäs-

tä. Tiedostamalla omat tunteensa, ihminen pystyy vaikuttamaan monin tavoin siihen, miten 

tunteet vaikuttavat itseensä ja omiin tekoihinsa. (Saarni 1997, 46-54; 2000, 77-81; Kokko-

nen & Klemola 2013, 205-206.) 

Kun puhutaan emotionaalisesta pätevyydestä, ei voida unohtaa tunneälyn käsitettä. Vaikka 

Saarni (1997; 2000) ei erityisesti nostakaan tunneälyn käsitettä esille, sisältyy se moneen 

hänen ajatukseensa emotionaalisen pätevyyden käsitteen kohdalla. Mayerin ja Saloveyn 

(1995; 1997, 10-15) mukaan tunneälyn käsite on hierarkkinen. Tunneälykkyyden pohjan 

luovat kyky tunteiden tunnistamiseen, arvioimiseen ja ilmaisemiseen. Siitä seuraava taso 

on tietoisuus tunteiden vaikutuksesta ajatteluun ja erityisesti ajattelun tukeminen tunteiden 

kautta. Kun siitä noustaan yhä korkeammalle, tulee taito analysoida ja ymmärtää tunnepe-

räistä tietoa. Ylin taso on puolestaan tunteiden säätely. (Mayer & Salovey 1995; 1997, 10-

15.) Uusin tutkimustieto aiheesta tukee tunneälyn hierarkkisuutta, sillä esimerkiksi tuntei-
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den tunnistamisella ja kyvyllä ymmärtää tunneperäistä tietoa on todistettu ennakoivan toi-

mivaa tunteiden säätelykykyä (Joseph & Newman 2010). 

Sosiaalinen ja emotionaalinen kompetenssi liittyvät niin läheisesti toisiinsa ja menevät jopa 

osittain päällekkäin. Paljon tunne- ja ihmissuhdetaitoja, erityisesti sosioemotionaalista 

kompetenssia, tutkinut yhdysvaltalainen Susan Denham (2007) on tullut siihen tulokseen, 

että käsitteiden sekavuus ja osittainen päällekkäisyys selittyvät osaltaan sillä, että tunnepä-

tevyys ja sosiaalinen pätevyys tukevat toisiaan erityisesti yksilön kehittymisen edetessä.  

Tämä näkyy myös tutkimuskirjallisuudessa osin käsitteiden sekavana käyttönä. Siksi onkin 

kehitetty käsite sosioemotionaalinen kompetenssi, joka yhdistää sekä sosiaaliset että emo-

tionaaliset taidot. Sosioemotionaaliselle kompetenssillekaan ei kuitenkaan ole olemassa 

täysin aukotonta ja yleisesti hyväksyttyä selitystä. Useimmiten sillä tarkoitetaan omien 

päämäärien saavuttamista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa säilyttäen samalla myönteiset 

suhteet muihin. (Hintikka 2016 19-20; Salmivalli 2005, 111; Denham 2007.) 

Denham (2005) ajattelee sosioemotionaalisen kompetenssin eräänlaisena tasokaaviona. 

Hänen mukaansa yksilön tulee osata ensin perus osa-alueet, jotta hänen sosioemotionaali-

nen kompetenssi vahvistuu ja nousee uudelle tasolle. Sosioemotionaalisen kompetenssin 

perustana on viisi osa-aluetta: itsetietoisuus, itsehallinta, sosiaalinen tietoisuus, sosiaalinen 

ongelmanratkaisu ja ihmissuhdetaidot. Itsetietoisuuteen kuuluu kyky ymmärtää tunteita, eli 

toisin sanoen tunnistaa tunteet, joita kokee, ja tiedostaa, miten ne vaikuttavat yksilön toi-

mintaan eri tilanteissa. Itsetietoisuuteen kuuluu myös kyky nimetä tunteita, joka on tärkeä 

askel kohti itsehallintaa, johon puolestaan kuuluvat tunteiden ja käyttäytymisen säätely. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että yksilö pystyy säätelemään tunteitaan, eikä toimi pelkästään tun-

teiden vallassa, vaan osaa miettiä tunnekuohun keskellä, mikä on oikein ja mikä väärin. 

(Denham 2005, 2; Kokkonen & Klemola 2013, 207; Kokkonen 2010, 41-42.) 

Sosiaalisella tietoisuudella viitataan kykyyn kokea empatiaa ja sympatiaa tilanteissa, ja 

tiedostaa nämä kaksi eri asiaa itsessään. Sosiaalisen ongelmanratkaisuun kuuluu kyky aset-

tua toisen asemaan sekä kyky tehdä kompromisseja tilanteissa, jotka sitä vaativat. Ihmis-

suhdetaidot pitävät puolestaan sisällään monia eri ulottuvuuksia. Se sisältää kyvyn tehdä 

yhteistyötä toisten kanssa, kyvyn kuunnella ja ottaa huomioon muut ympärillä olevat, ku-

ten puhevuoron odottamisen. Lisäksi ihmissuhdetaitoihin kuuluu kyky etsiä ja pyytää apua, 

kun sitä tarvitaan. (Denham 2005, 2; Kokkonen & Klemola 2013, 207; Kokkonen 2010, 

41-42.) 
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4.2 Sosioemotionaaliset oppimistavoitteet 

Liikunta oppiaineena on luonteeltaan sellainen, että se sopii hyvin sosioemotionaalisten 

taitojen harjaannuttamiseen. Liikunnan erityisyys sosioemotionaalisten taitojen oppimisen 

kannalta on siinä, että liikuntatuntien aikana ilmenee todellisia ristiriitoja ja tunnekuohuja, 

jotka vaativat välitöntä käsittelyä heti tunnin aikana (Barr & Higgins-D´Alessandro 2009). 

Ristiriitojen ja tunnekuohujen syntyyn vaikuttavat monet tekijät. Fyysisesti raskaat suori-

tukset, erilaiset säännöt ja monimuotoiset kilpailutilanteet luovat monia nopeasti muuttuvia 

tilanteita, joissa oppilaat kokevat hyvin monenlaisia tunteita. (Kokkonen & Klemola 2013, 

216; Eldar & Ayvazo 2009.) 

Liikunnan merkitys tunne- ja ihmissuhdetaitojen kehittymisessä on otettu huomioon myös 

opetussuunnitelman perusteissa. Näitä taitoja harjoitellaan niin alemmilla vuosiluokilla 

kuin myös ylemmilläkin. Sosioemotionaaliset taidot ovat luonteeltaan sellaisia, että ne ke-

hittyvät läpi elämän, vaikka esikoulu ja alemmat vuosiluokat ovatkin otollisinta aikaa har-

joitella näitä elämässä vaadittavia taitoja (Webster-Stratton & Reid 2014). Opetussuunni-

telman perusteissa erityisesti sosiaalisen ja psyykkisen osa-alueen oppimistavoitteet ovat 

suunnattu juuri näiden taitojen harjaannuttamiseen, mutta myös osa fyysisen osa-alueen 

tavoitteista liittyvät sosioemotionaalisiin taitoihin (POPS 2014, 148-149, 274). Koska so-

sioemotionaalisten oppimistavotteiden osalta ei juurikaan eroa ole vuosiluokilla 1-2 verrat-

tuna vuosiluokkiin 3-6, olen päätynyt siihen, että en tarkastele niitä erillään kuten olen 

yleisten oppimistavoitteiden osalta tehnyt. Seuraavassa tarkastelenkin siis vuosiluokkien 1-

6 sosioemotionaalisia oppimistavoitteita.  

Fyysisen toimintakyvyn tavoitteista vuosiluokkien 1-2 T1, T4 ja T6 liittyvät osittain sosio-

emotionaalisen kompetenssin kehittämiseen. Vastaavasti nämä samat asiat nousevat esiin 

luokkien 3-6 tavoitteissa T1, T3, T4, ja T7. Ne korostavat oppilaan itsenäistä työskentelyä, 

rohkaisevat kokeilemaan muuttuvissa ympäristöissä omia taitojaan sekä opettavat turvalli-

sen toiminnan periaatteen liikuntatunneilla. (POPS 2014, 148-149, 274.) Nämä kaikki ovat 

pieniä, mutta tärkeitä osa-alueita oppilaan tunne- ja ihmissuhdetaitojen oppimisen kannal-

ta, vaikka niitä ei välttämättä automaattisesti osatakaan yhdistää sosioemotionaalisiin tai-

toihin. Ne kuitenkin luovat pohjaa sille, että muita sosioemotionaalisia taitoja on mahdol-

lista oppia liikunnan avulla. (Kokkonen & Klemola 2013, 212-213.) 

Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteet ovat aivan sosioemotionaalisten taitojen ytimessä. 

Alempien luokkien T7 ja ylempien luokkien T8 ovat täysin emotionaalisiin taitoihin liitty-
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viä tavoitteita. Ne korostavat tunneilmaisun ja toiminnan säätelyä vuorovaikutuksellisissa 

tilanteissa, joita liikuntatunneilla väistämättä tulee. (POPS 2014, 149.) Denham (2005) 

näkee tunteiden ja toiminnan säätelyn vahvana osana sosioemotionaalisia taitoja. Hänen 

tasokaaviossa nämä asettuvat itsehallinnan sisälle, mikä itseasiassa rakentuu kokonaan 

näistä kahdesta osasta. Denhamin mukaan tunteiden ja toiminnan säätely ovat seuraava 

porras tunteiden tunnistamisesta ja nimeämisestä. (Denham 2005, 2.) 

Toiset sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteista T8 ja ylempien luokkien T9 liittyvät puoles-

taan enemmän sosiaalisiin taitoihin. Ne nostavat esille yhdessä työskentelemisen taidot, 

sääntöjen noudattamisen, reilunpelin periaatteen sekä oppilaiden vastuun leikkien ja pelien 

sujumisessa. (POPS 2014, 149.) LaFrenieren (2011) mukaan nämä taidot opitaan leikkien 

ja pelien kautta itsestään, vaikka välillä tarvitaankin opettajan ohjausta ja neuvoa. Hänen 

mukaansa lasten tulee päästä leikkimään ja pelaamaan välillä myös vapaana, sillä tällöin 

kehittyvät monet sosiaaliset taidot, joiden avulla pystyy luomaan ja ylläpitämään kaveri-

suhteita. Leikkien sujuminen ja sääntöjen noudattaminen voivat aluksi vaatia opettajan 

ohjaamista, mutta riittävien toistojen kautta oppilaat osaavat myös itse ottaa vastuun niistä. 

(LaFreniere 2011.) 

Vuosiluokkien 1-2 psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet T9 ja T10, ja niitä vastaavat vuosi-

luokkien 3-6 tavoitteet T10 ja T11 sivuavat molemmat sosioemotionaalisia taitoja. Ne ko-

rostavat myönteisen minäkäsityksen kehittymistä, itsenäistä työskentelyä ja itseilmaisua 

sekä omien rajojensa kokeilua. (POPS 2014, 149.) Jotta nämä oppimistavoitteet täyttyvät 

vaativat ne monia ponnisteluja niin opettajalta kuin myös kaikilta oppilailta. Tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta oleellista onkin rohkaiseva opetustyyli, turvallinen oppimisympä-

ristö sekä myönteinen ilmapiiri ryhmän keskellä. (Kokkonen & Klemola 2013, 212.) 

4.3 Sosioemotionaalisen kompetenssin kehittäminen liikunnan avulla 

Tunne- ja ihmissuhdetaitojen opettamista tulisi olla opetuksessa aina päiväkodista lukioon 

asti. Kaikkein herkimmillään, ja parhaassa kehitysvaiheessa sosioemotionaalisten taitojen 

kannalta lapsi on esikoulu ja ensimmäisten kouluvuosien aikana (Webster-Stratton & Reid 

2014). Tämä näkyy niin varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuin myös perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa. Molemmissa keskeisinä tavoitteina ovat fyysisen osa-

alueen, sosiaalisen osa-alueen ja tunne-elämän kehittäminen. (Kokkonen & Klemola 2013, 

212; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 18-20; POPS 2014, 19.) 
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Monissa opetusta ohjaavissa teksteissä ja asiakirjoissa liikuntaa pidetään sosioemotionaa-

listen taitojen opettamisen välineenä. Sosioemotionaaliset tavoitteet myös usein sisällyte-

tään osaksi liikunnanopetuksen tavoitteita. Mistä tämä sitten johtuu? Onko koulun liikunta-

tunneilla jotakin erityispiirteitä, jotka tekevät siitä erityisen sosioemotionaalisten taitojen 

opettamisen kannalta? Liikuntatuntien fyysisesti raskaat tehtävät, vaihtelevat noudatettavat 

säännöt, erilaiset kilpailutilanteet sekä moninaiset moraaliset ristiriidat, joita liikuntatuntien 

aikana koetaan tekevät juuri liikunnasta hyvän aineen opettaa tunne- ja ihmissuhdetaitoja. 

(Kokkonen & Klemola 2013, 216; Eldar & Ayvazo 2009.) 

Liikunnan erityispiirre sosioemotionaalisen kompetenssin kehittymisen kannalta on siinä, 

että oppilaiden moraaliset ongelmat ja ristiriidat ovat liikuntatunnilla todellisia, mitkä vaa-

tivat ratkaisua välittömästi. Esimerkiksi pallopelien tiimellyksessä voi tulla kahnaus kah-

den pelaajan välille, ja molemmat voivat kokea tulleensa väärin kohdelluksi. Tällöin on 

hyvä pysähtyä miettimään, mitä on tapahtunut ja mitä siitä seuraa. Tunne- ja ihmissuhde-

taidot konkretisoituvat aivan eri tavoin liikunnanopetuksessa, mitä luokkahuoneessa ope-

tettavissa aineissa, jossa ongelmat ja ristiriidat ovat usein hypoteettisia vailla oppilaiden 

omaa kokemusta asiasta. (Barr & Higgins-D´Alessandro 2009.) 

Yksi tekijä siihen, että liikunta on loistava aine opettaa sosioemotionaalisia taitoja, on lii-

kuntatuntien luontainen vuorovaikutteisuus. Liikuntatunneilla on yleensä paljon enemmän 

mahdollisuuksia oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen kuin perinteisillä luokkahuone 

oppitunneilla. (Garn, Ware & Solmon 2011.) Vuorovaikutteisuuden ja leikillisyyden kautta 

liikunnan oppimisilmapiirin tunneilmasto koetaan usein miellyttävänä ja motivoivana (El-

dar & Ayvazo 2009). Toisaalta myös liikunnan opetuksessa käytettävät tyylit ovat otollisia 

sosioemotionaalisten taitojen oppimisen kannalta. Liikuntatunneilla korostuvat muita oppi-

tunteja enemmän oppilaslähtöiset opetusmenetelmät, jotka antavat enemmän vastuuta op-

pimisesta oppilaille. (Barr & Higgins-D´Alessandro 2009.) 

Osittain tunne- ja ihmissuhdetaitojen opettamisen onnistuminen liikuntatuntien puitteissa 

selittyy sillä, että suomalaiset lapset ja nuoret suhtautuvat liikuntaan pääosin positiivisesti. 

Selvityksen mukaan koululiikunta koetaan muuta koulunkäyntiä positiivisempana asiana 

(Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 68-70). Oppilaat ovat myös erittäin kiinnostuneita 

sosioemotionaalisia tavoitteita kuin myös niitä tukevia tavoitteita kohtaan. Suomalaisnuo-

ret ovatkin kiinnostuneita muun muassa kisailusta, terveyden edistämisestä sekä fyysisestä 
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aktiivisuudesta. (Kokkonen & Klemola 2013, 216; Johansson, Heikinaro-Johansson & Pa-

lomäki 2011, 237-238.) 

Opettajan roolia sosioemotionaalisten taitojen kehittymisessä ei sovi unohtaa. Liikunta ei 

itsessään tue automaattisesti sosioemotionaalista kehittymistä, vaan vaatii sosioemotionaa-

lisesti kehittyneen ja tietoisen opettajan. Opettajalla tulee olla itsellään riittävät tiedot ja 

taidot sosioemotionaalisesta kompetenssista, jotta hän pystyy niitä taitoja ja tietoja opetta-

maan myös oppilaille. (Bailey 2006.) Liikunnassa on perinteisesti korostettu opettajan tie-

toja ja taitoja motoristen ja kognitiivisten opettamisessa oppilaille. Tunne- ja ihmissuhde-

taidot ovat sen sijaan jääneet paljon pienemmälle huomiolle niin tutkimuksessa kuin myös 

opettajankoulutuksessa. (Sutton & Wheatley 2003.) 

Viime aikoina on kuitenkin entistä enemmän keskittymään myös opettajan sosioemotio-

naalisesta tiedosta. Opettajan sosioemotionaalisella tiedolla tarkoitetaan kaikkea sitä tietoa, 

minkä opettaja on oppilastaan kerännyt kouluympäristössä. Ferry, McCaughtry ja Kulinna 

(2011) jakavat opettajan sosioemotionaalisen tiedon kolmeen osa-alueeseen: ”1) opettajan 

vuorovaikutussuhde oppilaaseensa ja tieto oppilaan persoonallisista piirteistä, 2) ymmär-

rys oppilaiden vertaissuhteista ja 3) pyrkimys ymmärtää oppilaan sosiokulttuurista ympä-

ristöä ja sen vaikutuksia lapseen.” Sosioemotionaalisen tiedon kautta opettaja pystyy 

suunnittelemaan juuri omalle ryhmälle sopivia, toimivia ja kehittäviä tunteja. Sosioemotio-

naalinen tieto ja taito ovatkin vankkumaton osa opettajan ammattitaitoa. (Ferry, 

McCaughtry & Kulinna, 2011; Kokkonen & Klemola 2013, 219-220.)  
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5 POHDINTA 

Vaikka liikunnanopetukselle asetetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) määrällisesti melko vähän varsinaisia oppimistavoitteita, pitävät ne sisällään varsin 

kattavasti kaiken sen, mitä peruskoulun liikunnanopetukselta voidaan odottaa. Kaiken lii-

kunnanopetuksen tulee pohjautua näihin opetussuunnitelman määräämiin oppimistavoittei-

siin (Sääkslahti 2013, 288). Tällä ei tietenkään tarkoiteta sitä, että yhden tunnin aikana tuli-

si pyrkiä täyttämään kaikkia tavoitteita, vaan jokaisen liikuntatunnin tulee sisältää vaihte-

levasti yhtä tai useampia näistä tavoitteista.  Liikuntakohtaisia oppimistavoitteita täydentää 

vielä joukko laaja-alaisia oppimistavoitteita, joita tulee sisällyttää kaikkeen opetukseen 

liikunnanopetus mukaan lukien (Norrena 2016, 10). 

Tavoitteita miettiessä on tärkeä muistaa myös arvot, jotka vaikuttavat tavoitteiden taustalla. 

Suomessa koulujärjestelmän yhdeksi merkittävämmäksi arvoksi on muotoutunut oppilai-

den sosiaalisen, psykologisen, fyysisen ja motorisen kehittymisen tukeminen (Ilmanen 

2013, 55). Nämä arvot näkyvät läpi myös opetussuunnitelman asettamien liikunnan oppi-

mistavoitteiden osalta. Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa liikunnan oppimistavoit-

teet jaotellaan fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn mukaan (POPS 2014, 

148-149, 273). Käytännössä tavoitteet vastaavat siis täysin arvoperustaa, sillä motorinen 

kehittyminen kuuluu oppimistavoitteissa fyysisen toimintakyvyn alle. 

Pallopelit ovat suosittuja liikuntatuntien aiheita peruskoulussa. Tämä johtuu osaltaan siitä, 

että pallopelit ovat varsin monipuolisia liikuntamuotoja. (Lumela 2007, 331.) Monipuoli-

suus näkyy monessa asiassa. Tästä paras esimerkki on se, että lähes kaikki valtakunnallisen 

opetussuunnitelman (2014) liikunnan oppimistavoitteista täyttyvät jollain tavoin pallope-

lien kautta. Toki on havaittavissa se, että osa tavoitteista sopii paljon enemmän kuin toiset. 

On myös syytä muistaa, että vaikka pallopelit täyttävät monet oppimistavoitteet, ei niitä 

saa liikaa korostaa liikunnan opetuksessa. Liikunnanopetuksen tulee olla monipuolista ja 

sisältää paljon vaihtelevia sisältöjä ja harjoitteita resurssien mukaan vaihtelevissa oppimis-

ympäristöissä (Sääkslahti 2013, 289-290).  

Vaikka sosioemotionaalinen kompetenssi on käsitteenä varsin moniselitteinen ja määritel-

missä esiintyy pieni eroavaisuuksia tutkijasta riippuen, on liikunnan sosioemotionaaliset 

oppimistavoitteet helposti havaittavissa opetussuunnitelman perusteista. Sosioemotionaali-

set oppimistavoitteet löytyvät pääosin sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn alta, mutta 
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myös fyysisen toimintakyvyn tavoitteista osa voidaan liittää sosioemotionaalisiin oppimis-

tavoitteisiin. On havaittavissa, että liikunnassa korostuu fyysisen aktiivisuuden ohella sosi-

aaliset ja emotionaaliset taidot. (Barr & Higgins-D´Alessandro 2009.) 

Tutkielmassani olen tarkastellut liikunnanopetuksen oppimistavoitteita ainoastaan opetus-

suunnitelman perusteiden (2014) pohjalta ja peilannut niitä niin yleisiin, pallopelien kuin 

myös sosioemotionaalisiin oppimistavoitteisiin. Vaikka kaiken opetuksen tulee pohjautua 

valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan, ei se kuitenkaan ole ainoa asiakirja, joka ohjaa 

liikunnanopetusta. Koulut ovat nykyään velvoitettuja tekemään omat koulukohtaiset ope-

tussuunnitelmat valtakunnallisten opetussuunnitelmien pohjalta. Näissä koulukohtaisissa 

opetussuunnitelmissa otetaan liikunnan osalta huomioon tilat, välineet ja opetushenkilöstö 

suhteessa oppilasryhmien kokoon. Myös lähistön lähiliikunta-alueet kartoitetaan ja mieti-

tään niiden tuomia mahdollisuuksia liikunnan opetukseen. (Sääkslahti 2013, 289-290.) 

Käytettävissä olevat liikuntapaikat, oppimisympäristöt sekä välineet rajoittavat osaltaan 

liikuntatuntien suunnittelua. Oppimisympäristöjen ja välineiden hyödyntämisessä tulee 

aina miettiä sitä, miten pystytään mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään käytössä 

olevat resurssit. Toisaalta aina ei vaadita hienoja kalliita välineitä, vaan voidaan myös so-

veltaa. Joitakin välineitä voidaan myös tehdä itse muissa taito- ja taideaineissa. Kaikkea 

suunnittelua tulisi aina ohjata ajatus siitä, että tuntiin sisällytetään niin paljon toimintaa 

kuin se on mahdollista. Tällöin oppitunti vastaa parhaiten oppilaiden tarpeita. (Sääkslahti 

2013, 289-290; Jaakkola 2013a, 366-367.) 

Varsinaisten opetussuunnitelmien ja tuntisuunnitelmien lisäksi liikunnanopetuksen tavoit-

teita voi määritellä piilo-opetussuunnitelmat. Sillä tarkoitetaan niitä kirjoittamattomia ta-

voitteita, jotka ohjaavat opetusta ja kasvatusta. Piilo-opetussuunnitelmat voivat olla tiedos-

tamattomia tai tiedostettuja. Esimerkki tiedostamattomasta piilo-opetussuunnitelmasta on 

se, että koulussa voidaan opettaa jonottamista ja sen merkitystä hyvin huomaamattomasti. 

Vastaavasti tiedostettuna piilo-opetussuunnitelmana voi toimia käytäntö, jossa opettaja 

aloittaa aina täsmällisesti tuntinsa sovittuna aikana. Näin hän opettaa oppilaita pitämään 

kiinni sovituista aikatauluista. (Sääkslahti 2013, 289.) Näiden merkitystä liikunnanopetuk-

seen ja erityisesti tavoitteiden asettamiseen on tärkeä pohtia kaikkien liikuntakasvattajien. 

Aina piilo-opetussuunnitelmat eivät ole positiivisia, ja niissä tapauksissa niistä pitäisi pääs-

tä irti. 
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Tärkeä on muistaa, että pelkästään tavoitteita asettamalla ei saavuteta niitä päämääriä, joita 

peruskoulun liikunnanopetuksella haetaan. Tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisen kan-

nalta keskiössä on opettaja ammattitaito, toiminta ja vuorovaikutustaidot. (Bailey 2006.) 

Liikunnanopettaja tarvitsee tietoa niin motorisesta, kognitiviisesta kuin myös sosioemotio-

naalisesta kehittymisestä. Sosioemotionaalinen, erityisesti emotionaalinen puoli, on kui-

tenkin valitettavasti jäänyt liian vähälle huomiolle opettajankoulutuksessa, vaikka viime 

aikoina asiaa onkin pyritty nostamaan entistä enemmän esille niin tutkimuksessa kuin kou-

lutuksessakin. (McCaughtry 2004.) Liikuntakasvattaja tarvitsee siis varsin monipuoliset 

tiedot ja taidot, jotta hän pystyy asettamaan opetukselleen tavoitteet sekä pystyy suhteut-

tamaan opetuksen sisällön tavoitteita vastaavaksi. Monesti arkisessa elämässä kuulee pu-

hetta siitä, kuinka helppoa työtä liikunnanopettajan ammatti on, vaikka totuus on jotain 

aivan muuta. 

Tässä tutkielmassani tarkastelin tavoitteiden asettamista yleisten, pallopelien ja sosiemo-

tionaalisten kautta tekemällä kirjallisuuskatsauksen aiheeseen. Käytännön näkökannat asi-

aan jäivät siis varsin huteriksi. Mahdollinen jatkotutkimus voisi olla esimerkiksi siitä, mi-

ten opettajat asettavat tavoitteita liikuntatunneille ja miten tavoitteet näkyvät tuntien aika-

na. Jatkotutkimuksen voisi esimerkiksi rajata siten, että seuraisi pallopelijakson aikaisia 

oppimistavoitteita. Yksi näkökulma voisi olla myös rajata aihe koskemaan pelkästään so-

sioemotionaalisia taitoja ja niiden näkymistä liikuntatuntien aikana. 

Tutkielman tarkoituksena oli haastaa liikuntakasvattajia pohtimaan ja tiedostamaan liikun-

tatunnille asetettuja tavoitteita tarkemmin. Itse koin prosessin aikana monenlaisia oppimi-

sen kokemuksia. Prosessi on ollut varsin antoisa, vaikka se on vaatinutkin monenlaisia 

ponnisteluja. Olen huomannut sen, että vasta tämän tutkielman tekemisen aikana olen op-

pinut ottamaan asetetut tavoitteet tosissaan. Aikaisemmin tuntien suunnitteleminen meni 

siten, että ensin valittiin sisällöt ja siihen lisättiin sopivat tavoitteet. Nyt kuitenkin tavoitteet 

ohjaavat tuntien sisältöjä, ja pyrin miettimään tunnin aikana tehtävät harjoitteet siten, että 

tunnille asetetut tavoitteet täyttyisivät. Jos joku muu lukee tutkielmani, ja sen pohjalta hä-

nen ajatuksena liikunnan oppimistavoitteista saavat uuden tarkastelupinnan, koen, että tut-

kielmani on onnistunut. 
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