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1 JOHDANTO 

Lasten liian vähäinen fyysinen aktiivisuus herättää laajasti keskustelua ja suurta huolta. Aihe 

on merkityksellinen ja ajankohtainen, koska enemmistö suomalaisista alakoululaisista ei 

täytä fyysisen aktiivisuuden suosituksia (Kokko, Hämylä, Villberg, Aira, Tynjälä, Tamme-

lin, Vasankari & Kannas 2015, 15; Tammelin, Laine & Turpeinen 2013). Opetusministeriön 

tukema Nuoren Suomen kokoama asiantuntijaryhmä on määrittänyt fyysisen aktiivisuuden 

suosituksen, jonka mukaan kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia päi-

vässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla (Nuori Suomi 2008, 18).  Koulu on tärkeä 

lasta liikuttava instituutio, ja koululiikunta tavoittaa koko ikäryhmän. Tutkimuksessamme 

perehdymme koulun liikunnanopetusta ohjaaviin valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin ja 

haluamme sitä kautta nähdä, kuinka koululaitos on pyrkinyt vastaamaan alakouluikäisten 

lasten liikuttamisesta itsenäisyytemme alusta tähän päivään. 

Liikunta on ollut valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa oppiaineena eri nimillä. Aluksi pu-

huttiin voimistelusta, koska liikunnanopetus oli pitkälti voimistelupainotteista. Voimistelu-

voittoinen liikunnanopetus väistyi peruskoulu-uudistuksen myötä, jolloin opetussuunnitel-

missa alettiin käyttää termiä liikunta. Opetuksessa korostuivat tavoitteellisuus, kasvatuksel-

lisuus ja suunnitelmallisuus aiemmin vallalla olleen kuriin ja järjestykseen perustuvat suori-

tuskeskeisyyden sijaan. Palloilu sai enemmän aikaa liikunnanopetuksen lajivalikoimassa. 

(Lahti 2013, 33–34.) 

Varsinaisena tutkimuksemme kohteena ovat valtakunnallisten opetussuunnitelmien 1925–

2014 liikunnanopetuksen tavoitteet ja sisällöt. Lähestymme aihetta tutustumalla ensin lii-

kunnan vaikutuksiin ja liikuntakasvatuksen historiaan Suomessa. Liikunnan vaikutuksiin pe-

rehdymme, koska haluamme selvittää liikunnan merkitystä koulun oppiaineena. Liikunta on 

fyysisyydestään johtuen poikkeuksellinen oppiaine, ja tarkoituksenamme on selvittää, miten 

liikunta on tarkastelujaksomme aikana näyttäytynyt valtakunnallisissa opetussuunnitel-

missa. Tutustumalla liikuntakasvatuksen historiaan Suomen itsenäisyyden aikana haluamme 

nähdä, minkälaisia vaiheita liikuntakasvatus on Suomessa kohdannut. Tutustumalla kuhun-

kin ajanjaksoon pystymme paremmin ymmärtämään kyseisillä ajanjaksoilla laadittuja valta-

kunnallisia opetussuunnitelmia. Liikunnan opetuksen tavoitteita tutkimme psykomotori-

sesta, sosioemotionaalisesta ja kognitiivisesta näkökulmasta. Sisällöissä keskityimme lä-

hinnä tutkimaan sisältöjen monipuolisuutta. 
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Tutkimuksemme on jatkoa kandidaatin tutkielmaamme, jossa käsittelimme koululiikunnan 

historiaa yleisellä tasolla ja liikunnan vaikutuksia alakouluikäiselle lapselle. Aiheen valintaa 

ohjasivat mielenkiintomme liikuntaa kohtaan, mikä näkyy liikunnallisessa elämäntavas-

samme. Lisäksi olemme suorittaneet liikunnan lyhyen sivuaineen osana luokanopettajan tut-

kintoamme. 

Pidämme koululiikuntaa tärkeänä oppiaineena, minkä takia liikuntaan liittyvä tutkimusaihe 

on luontainen meille motivaationkin kannalta. Koemme aiheen kiinnostavuuden tärkeäksi 

tutkimustyössä. Lisäksi aiheen ajankohtaisuus uuden opetussuunnitelman astuttua voimaan 

syksyllä 2016 lisäsi työn merkittävyyttä ja kiinnostustamme aiheeseen. Koululiikunnan ta-

voitteiden ja sisältöjen muutokset valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa muotoutui ai-

heeksi melko nopeasti pohtiessamme pro graduamme. 

Valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa kirjatut tavoitteet ja sisällöt ovat merkityksellisiä, 

koska terveyttä ja hyvinvointia edistävä koululiikunta vaatii lisäksi tietojen, taitojen ja asen-

teiden muutosta, ei pelkästään fyysisen kunnon kehittämistä (Lyyra 2013, 29). Tämän takia 

on mielenkiintoista selvittää, minkälaisia tavoitteita liikunnanopetukselle on asetettu valta-

kunnallisissa opetussuunnitelmissa. Valtakunnallinen opetussuunnitelma määrittelee tär-

keimmät suuntaviivat opetustyölle, ja niissä esiintyvät tavoitteet ja sisällöt heijastavat näke-

mystä liikunnan merkityksestä opetuksessa. 

Suomen liikuntakasvatuksen historiaan perehdyimme muutaman kattavan teoksen avulla. 

Liikuntakasvatuksen historiaa tutkiessamme pyrimme löytämään liikuntakasvatuksen kehi-

tyksen ja muutoksen näkökulmasta olennaisia asioita. Keskityimme peruskoulussa, aiemmin 

kansakoulu ja oppikoulu, annettavaan liikuntakasvatukseen. Esimerkiksi liikunnanopetta-

jien koulutuksen kehitykseen emme perehtyneet. 

Fyysistä aktiivisuutta on tutkittu paljon kansainvälisesti, mikä helpotti tutkimuskirjallisuu-

den löytämistä. Tutkimuksissa on keskitytty pitkälti fyysisen aktiivisuuden fyysisiin terveys-

vaikutuksiin, mutta sosiaalisista ja psyykkisistä vaikutuksista ei ole vielä paljon tutkimustu-

loksia varsinkaan lasten osalta. Erityisesti liikunnan sosiaalisista vaikutuksista ei löytynyt 

tietoa kovin hyvin. Liikunnan vaikutusta oppimistuloksiin on alettu tutkia viime vuosina 

myös Suomessa. Tärkeimpiä kotimaisia lähteitä olivat Liikunnan ja kansanterveyden edis-

tämissäätiö LIKES:n tutkimukset, Opetusministeriö, Nuori Suomi sekä Liikunta ja tiede -

lehti. 
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Tutkimuksemme sijoittuu kasvatustieteen tutkimustraditiossa opetussuunnitelmatutkimuk-

seen ja erityisesti sen historialliseen kehitykseen. Aiempi tutkimus on keskittynyt opetus-

suunnitelmien kehitykseen yleisemmällä tasolla, mutta koululiikuntaan liittyvä tutkimus on 

varsin vähäistä. Tutkimuksemme tuo uutta tietoa liikunnanopetuksen tavoitteissa ja sisäl-

löissä tapahtuneista muutoksista itsenäisen Suomen aikaisissa valtakunnallisissa opetus-

suunnitelmissa, koska aihetta ei ole tutkittu ainakaan yhtä laajalla ajanjaksolla aikaisemmin. 

Tutkimuksemme on kvalitatiivinen. Käytämme tutkimusmetodina sekä teoriasidonnaista 

että teorialähtöistä analyysia. Teoriasidonnainen analyysi ohjaa liikunnanopetuksen sisältö-

jen luokittelussa, ja teorialähtöinen analyysi puolestaan liikunnanopetuksen tavoitteiden luo-

kittelussa. 

Rakenteeltaan tutkimuksemme noudattaa yleistä laadullisen tutkimuksen rakennemallia. 

Johdannon jälkeen käsittelemme teorialuvuissa liikuntakasvatuksen historiaa, koulun liikun-

nallista toimintakulttuuria ja liikunnan käsitteistöä. Lisäksi selvitämme fyysisyyden aktiivi-

suuden merkitystä alakouluikäisille lapsille. Seuraavissa pääluvuissa käymme läpi opetus-

suunnitelmaa liikunnanopetuksen perustana, tutkimuksen metodologiaa sekä tutkimuksen 

toteutusta. Tämän jälkeen tutkimme kutakin valtakunnallista opetussuunnitelmaa yksitellen 

ja kirjaamme niistä löytyneet tavoitteet ja sisällöt. Lopuksi käsittelemme tuloksia tutkimus-

kysymyksittäin, sekä pohdimme saamiamme tuloksia ja tutkimuksemme toteutusta. 
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2 LIIKUNNAN MERKITYS ALAKOULUSSA 

Tutkimuksemme viitekehyksessä tarkastelemme liikuntakasvatuksen historiaa ja koulun lii-

kunnallista toimintakulttuuria. Avaamme myös liikunnan käsitteistöä. Perehdymme fyysisen 

aktiivisuuden suosituksiin ja merkityksiin alakouluikäiselle lapselle. 

2.1 Liikuntakasvatuksen historia 

Suomen itsenäistymisen jälkeen koululaitos nähtiin keskeisessä roolissa kansan sivistysta-

son nostattajana ja isänmaallisen itsetunnon luojana. Valtiollisella itsenäistymisellä ja sitä 

seuranneella sisällissodalla ei ollut kuitenkaan suurta vaikutusta Suomen koululaitokseen 

(Meinander 1992, 283). Monien tärkeäksi nähtävien uudistusten esteenä oli varojen puute. 

Tämän vuoksi koulujemme kehitys oli melko hidasta (Juvonen 1978, 45). Vaikka liikunta-

kasvatus saikin 1920-luvulta alusta lähtien enemmän huomiota valtiovallalta, pysyi se silti 

melko vähäarvoisena tärkeämmiksi luettujen kouluaineiden rinnalla (Wuolio 1993, 70, 86; 

Wuolio 1982, 143). 

Itsenäistymisen jälkeen, kun hallitusmuoto oli saatu ratkaistua, alkoi laaja lainsäädäntötyö. 

Aivan ensimmäisten säädettävien lakien joukossa oli oppivelvollisuuslaki vuonna 1921. 

Koululiikunnassa jäivät kuitenkin suurilta osin voimaan jo autonomian aikana luodut teoriat 

ja käytännöt. Hidas muutos tapahtui siinä, että kouluhallinnon ohjauksen lisääntyessä yksit-

täisten henkilöiden vaikutus väheni. (Wuolio 1993, 70, 86; Wuolio 1982, 143.) 

1920-luvulle asti kouluhallitus oli määrännyt liikuntaan kolme viikkotuntia, mutta etenkin 

maaseudulla, missä kouluilla ei useinkaan ollut varsinaisia sisäliikuntatiloja käytössään, py-

sytteli liikunnan viikkotuntimäärää minimissään eli kahdessa tunnissa (Wuolio 1993, 86, 

108; Meinander 1992, 289). Vuonna 1921 voimaan tullut oppivelvollisuuslaki määritti op-

pivelvollisuuskouluksi kansakoulun, joka muodostui kaksiluokkaisesta alakansakoulusta ja 

neliluokkaisesta yläkansakoulusta sekä kahdesta jatkoluokasta. Kansakoulun viikkotun-

neista kaksi oli varattu laululle ja leikille. Yläkansakoulussa voimistelulle ja urheilulle oli 

varattu kaksi viikkotuntia. (Wuolio 1982, 143; Meinander 1992, 289; Wuolio 1993, 86.) 

Kouluhallitus pyrki määrätietoisesti kehittämään liikunnanopetusta kansakouluissa. Koulu-

hallituksen voimistelutarkastajat kehottivat opettajia järjestämään ulkoilmaliikuntaa varsi-

naisen voimistelun lisäksi. Haluttiin, että urheileminen tapahtuu opettajan valvonnassa, jotta 
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kasvatuksellinen ote säilyy. Kansakoulunopettajien liikuntaosaaminen nojasi usein ainoas-

taan opettajaseminaarissa saatuun oppiin. Järjestelmällisen ja kasvatuksellisesti ajatellun ul-

koilmaurheilun nousu tasavertaiseen asemaan sisällä tapahtuvan voimistelun kanssa kesti 

pitkälle 1900-luvulle. (Meinander 1992, 289–292.) Lahden (2013) mukaan maailmansotien 

välisenä aikana urheilu, pelit ja leikit valtasivat enemmän tilaa liikunnanopetuksessa, vaikka 

perinteinen voimistelu pitikin pintansa yleisenä liikuntamuotona. Uutena lajina tuli mukaan 

Lauri Pihkalan lanseeraama pesäpallo, jota pidettiin hyvin kansakouluun sopivana. (Lahti 

2013, 34.) 

Suuren haasteen koululiikunnan kehittämiselle toivat liikuntatilojen ja liikuntavälineiden 

puute. Etenkin maaseuduilla kärsittiin tilojen puutteesta. Vuonna 1924 kouluhallitus mää-

räsi, että kansakoulujen on hankittava muun muassa puolapuut, eräitä voimistelutelineitä, 

palloja, mailoja, maalitauluja, korkeushyppytelineet ja kaksi poikien kuulaa, myös voimis-

telu- ja urheilupuvustoa suositeltiin. (Wuolio 1982, 143; Vasara 2004, 13.) Saman vuoden 

toinen merkittävä uudistus oli urheilun liittäminen kansakoulutodistukseen niin, että voimis-

telusta ja urheilusta annettiin yhteinen arvosana. Maalaiskunnissa maanviljelijävanhemmat 

sekä jotkut opettajatkin pitivät liikuntakasvatusta turhana ajanvietteenä. Tämä johti siihen, 

että maalaiskunnat eivät halunneet sijoittaa varoja voimistelusaleihin ja pallokenttiin. Valta-

osa maaseutukouluista jumppasi suurimman osan lukuvuodesta yhdistetyissä monitoimi-

saleissa, joita käytettiin voimistelun lisäksi ruokailuun, vielä toisen maailmansodan jälkeen-

kin. Kaupunkien kansakouluissa saattoi olla erillinen voimistelutelinein varustettu juhlasali, 

jota arkisin voitiin käyttää liikunnanopetukseen. (Meinander 1992, 289–290.) 

1930-luvulla yleispoliittinen tila Euroopassa vaikutti myös nuoreen itsenäiseen Suomeen ja 

sen koululaitokseen. Etenkin poikien liikuntaan tuli sotilaallisia piirteitä. Ylempien luokkien 

liikunnassa harjoiteltiin muun muassa tiedusteluhiihtoa ja tiedustelujuoksua. (Juvonen 1978, 

51.) Vuonna 1942 kouluhallitus vahvisti erillisen maanpuolustusopetuksen ohjelman valtion 

oppikouluille (Wuolio 1993, 101). Talvisodan myötä oppikoulun voimistelun tuntimäärää 

lisättiin neljään, sillä voimistelutunneilla tuli opettaa myös väestönsuojelua. Pääpaino voi-

mistelun opetuksessa oli kuitenkin fyysisen kunnon ja henkisen valmiuden kehittämisessä, 

jotta kestettäisiin paremmin mahdollisen kriisin vaikutukset ja oltaisiin maanpuolustuskun-

toisia. Voimistelutuntien ohjelmaan tulivat muun muassa marssiharjoitukset ja suunnistus. 

(Juvonen 1978, 51; Wuolio 1993, 100–101.) Sotien jälkeen liikunnan tuntimäärät putosivat 

sotia edeltäneelle tasolle (Wuolio 1993, 103). 
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Ennen peruskoulun syntyä panostettiin oppikoulun liikuntakasvatukseen selvästi enemmän 

kuin kansakoulun. Tämä johtui siitä, että oppikoulut olivat enimmäkseen porvariston kouluja 

ja heillä oli muita yhteiskuntaluokkia enemmän varoja, valtaa ja halua kehittää lastensa kou-

lutusta. Aina 1950-luvulle saakka valtio keskittyi kehittämään oppikoulua enemmän kuin 

kansakoulua. Liikuntakasvatuksessa tämä näkyi oppikoulujen parempina liikuntatiloina ja 

pätevämpinä voimistelunopettajina. 1900-luvun alkupuolella kaupunkeihin ja taajamiin ra-

kennettiin erittäin paljon ulkoliikuntapaikkoja. Oppikoululaiset olivat etusijalla käyttämään 

näitä paikkoja kansakoululaisiin nähden. (Meinander 1992, 292–293.) 

1960-luvulla maaseutuvaltainen Suomi siirtyi vauhdilla kaupungistuvaan teollisuusyhteis-

kunnan suuntaan. Yhteiskunnan rakennemuutos näkyi myös yhteiskunnan suhtautumisessa 

koululiikuntaan. Tyttöjen ja poikien liikuntakasvatuksen tavoitteiksi määriteltiin hyväkun-

toisuus, henkinen tasapaino ja sosiaalisesti sopeutuva kansalainen. Suomalaisten vapaa-ajan 

lisääntyessä urheilu sai rinnalleen kuntoilun. Tämä vaikutti osaltaan koulun liikuntakasva-

tukseen, jonka tärkeimmiksi päämääriksi nousivat kansalaisten fyysinen kunto ja terveys. 

(Ilmanen 2012, 36–38.) 

Toisen maailmansodan jälkeen koulun kehittämisessä oli pyrkimys luoda yhtenäiskoulujär-

jestys, joka takaa mahdollisimman tasapuoliset koulutusmahdollisuudet kaikille. 1970-lu-

vulla saatiin aikaan peruskoulu-uudistus. Peruskoulu-uudistus muutti liikunnanopetuksen 

kuriin ja järjestykseen perustuvasta suorituskeskeisyydestä tavoitteelliseen, kasvatukselli-

seen ja suunnitelmalliseen liikuntakasvatukseen. Samalla voimisteluopetus jäi vähemmälle 

ja sen korvasivat muut lajit, kuten palloilu. Voimistelu ja urheilunumerot yhdistyivät liikun-

nan arvosanaksi. Keskeiselle sijalle nousi oppilas, hänen tarpeensa ja kokonaisvaltainen ke-

hittämisensä. Liikunnanopetuksen uusi asenne lisäsi liikuntamyönteisyyttä. (Wuolio 1993, 

133–140.) 

Vuonna 1985 opetushallitus korosti opetussuunnitelman merkitystä ja rakennetta. Liikun-

nanopetuksen tuli edetä loogisesti ja selkeästi luokalta toiselle, huomioiden oppilasaineksen 

tason ja oppimistavoitteet. Oppilasarvioinneissa siirryttiin oppilaiden välisestä vertailusta 

tavoitesuuntaiseen arviointiin. (Wuolio 1993, 133–140.) 

Peruskoulu-uudistuksen myötä liikunnan tuntimäärät joko pysyivät samoina tai hieman las-

kivat. Peruskoulu-uudistuksen tuomia positiivisia vaikutuksia olivat opettajien parantunut 

mahdollisuus suunnitella opetustaan ja kehittää täydennyskoulutuksilla omaa osaamistaan. 
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Oppilaiden valinnanmahdollisuudet kasvoivat samalla kun liikuntatuntien lajikirjo kasvoi. 

(Ilmanen 2012, 36–38.) 

Liikuntatuntien tuntimäärät ovat pysyneet jokseenkin samoina aina 1800-luvulta tähän päi-

vään. Kuitenkin liikuntakasvatuksella annetaan suuria tavoitteita, kuten oppilaan innostami-

nen koko eliniän kestävään liikunnalliseen elämäntapaan. Sata vuotta sitten suomalainen 

elämäntapa sisälsi paljon liikuntaa ja fyysistä työtä kun taas tämän päivän tietokoneistunut 

ja autoistunut Suomi ei juuri fyysistä ponnistelua vaadi. Liikunnan tuntimäärien nostaminen 

edesauttaisi lasten sosiaalistamista liikunnalliseen elämäntapaan jo nuoresta lähtien ja tarjo-

aisi näin mahdollisuuden aikuisiän läpi kestävään terveelliseen elämään. (Ilmanen 2012, 36–

38.) 

2.2 Liikunnallinen toimintakulttuuri ja koulu liikuntaympäristönä 

Koulujen liikuntakasvatus ja opettajankoulutus voivat tukea identiteettityötä, jonka kautta yk-

silö löytää oman tapansa olla maailmassa eksistoivana ja liikkuvana olentona – kukin persoo-

nallisella ja erityisellä tavallaan (Heikkinen, Huttunen & Pesonen 2012, 22). 

Koulun toimintakulttuuriin kuuluvat sekä oppitunnit että niiden ulkopuolinen toiminta. 

Kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, 

periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu, ovat koulun toimintakulttuuria. Ta-

voite on, että kaikki koulun toiminta tukee kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista. On tärkeää, että koko kouluyhteisö sitoutuu koulun toimintakulttuurin tietoi-

seen kehittämiseen. Koulun toimintakulttuurin tärkeänä tehtävän on välittää oppilaalle ko-

kemus hänen omasta arvokkuudestaan yksilönä ja yhteisön jäsenenä. (Launonen 2004, 57–

58.) 

Peruskoulun liikunnanopetuksessa ei ole niinkään kyse vain tiettyjen lajitaitojen opettami-

sesta, vaan liikunnallisen toimintakulttuurin sisäistäneestä, aktiivisesti toimivasta ja liikun-

nasta nauttivasta oppilaasta. Tarkoituksena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ih-

misenä. (Hakala 1999, 97.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (Opetushallitus 2014) mukaan toimintakulttuuri on ko-

konaisuus, joka rakentuu työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta, joh-

tamisesta sekä organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista, yhteisön osaa-

misesta ja kehittämisestä, pedagogiikasta ja ammatillisuudesta, vuorovaikutuksesta, ilmapii-
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ristä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä. Toimintakulttuuri on yhteisölle historialli-

sesti ja kulttuurisesti muodostunut tapa toimia, jota voidaan kehittää ja muuttaa. Toiminta-

kulttuurin tarkoitus on edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. 

Toimintakulttuurin ytimenä toimii oppiva yhteisö, joka rohkaisee jäseniään yrittämään ja 

oppimaan virheistään sekä antaa sopivia haasteita ja tukee vahvuuksien löytämisessä ja hyö-

dyntämisessä. Fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ymmärretään ja yhteisössä pyri-

tään pois istuvasta elämäntavasta. Jokaiseen koulupäivään kuuluu liikkumista ja mielen hy-

vinvointia edistävää yhteistä toimintaa. (Opetushallitus 2014, 26–27.) 

Liikunnanopetuksella pyritään tukemaan oppilaan fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimin-

takykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja 

yhteisöllisyyden edistäminen sekä kulttuurien moninaisuuden tukeminen sisältyvät liikun-

taan. Liikuntaan kuuluu koulun tilojen, lähiliikuntapaikkojen ja luonnon monipuolinen hyö-

dyntäminen sekä oppilaiden ohjaaminen ja sitouttaminen turvalliseen ja eettisesti kestävään 

toimintaan ja oppimisilmapiiriin. (Opetushallitus 2014, 273.) 

Liikkumaan kasvamisessa tärkeitä tekijöitä ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason huomioiva 

fyysinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen sekä fyysisten ominaisuuksien har-

joitteleminen. Liikunta opettaa oppilaat toimimaan erilaisissa liikuntatilanteissa. Liikunnan 

avulla kasvamiseen sisältyy toisiaan kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjäntei-

nen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityk-

sen kehittyminen. Ilo, kehollinen ilmaisu, osallisuus, sosiaalisuus, rentoutuminen, leikino-

mainen kisailu ja ponnistelu sekä toisen auttaminen mahdollistuvat liikunnassa. Liikunnan 

tehtävänä on antaa oppilaalle valmiuksia oman terveytensä edistämiseen. (Opetushallitus 

2014, 273–276.) Toiminnallisella, virikkeellisellä ja kokonaisvaltaisella koululiikunnalla on 

suuri potentiaali oppimisvalmiuksien luomiseen (Liukkonen 2009, 34–35). 

Koulun liikuntaan kuuluvat liikunnan oppituntien lisäksi muukin koulun liikunnallinen toi-

minta, kuten välituntiliikunta, liikuntapäivät, kerhotoiminta, juhlien liikuntaesitykset sekä 

urheilu- ja liikuntakilpailut. Koulun liikunta tulee rakentaa sellaiseksi, että se tavoittaa lii-

kuntakiinnostukseltaan ja -tarpeiltaan erilaiset oppilaat. Se tapa, jolla liikuntaa opettavat 

opettajat näkevät ja toteuttavat liikunnanopetuksensa ja liikunnankasvatustehtävänsä sekä 

rakentavat koulun monipuolista liikuntatoimintaa, heijastuu monella tavoin koulun toimin-

takulttuuriin. (Asanti 2013, 624–625.) 
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Oppilaiden liikkumisessa koulupäivän aikana on suuria eroja. Alakouluissa ollaan yläkou-

luja aktiivisempia välitunneilla, ja yleensä pojat ovat tyttöjä aktiivisempia välitunneilla. 

Liikkuva koulu -projekti antoi kuitenkin positiivisia signaaleja siitä, että koulun toiminta-

kulttuuria on mahdollista muuttaa liikkuvammaksi. Koulupäivän passiivisuuden vähentä-

miseksi tarvitaan mukaan muitakin opettajia kuin ainoastaan liikunnanopettajat. Eri koulu-

aineiden tunneilla voidaan lisätä fyysistä aktiivisuutta esimerkiksi kannustamalla liikkumi-

seen tunnin aikana. Liikkuva koulu -ohjelmasta saatujen tulosten mukaan koulun toiminta-

kulttuurin muuttaminen vaatii aikaa. Kaksi lukuvuottakaan ei ollut täysin riittävä. (Tamme-

lin ym. 2013.) Koko koulun henkilöstön myönteinen suhtautuminen liikkuvampaan koulu-

päivään mahdollistaa pysyvämpiä muutoksia koulun toimintakulttuurissa (Kämppi, Asanti, 

Hirvensalo, Laine, Pönkkö, Romar & Tammelin 2013, 48). 

Koulumatkaliikunnalla on tärkeä merkitys oppilaan koulupäivän saamisessa aktiivisem-

maksi. Koulumatkaliikuntaa ei kuitenkaan edistetä tarpeeksi. Koulumatkoja on mahdollista 

saada aktiivisemmiksi luomalla siihen kannustava ilmapiiri ja parantamalla kodin ja koulun 

välistä yhteistyötä. (Turpeinen, Lakanen, Hakonen, Havas & Tammelin 2013.) Liikkuva 

koulu -ohjelman pilottivaiheen kyselyssä selvisi, että valtaosa koulun henkilökunnasta oli 

sitä mieltä, että koulupäivän aikainen liikunta edistää kouluviihtyvyyttä ja että koululaisten 

välituntiliikunta edistää työrauhaa, (Kämppi ym. 2013, 5). Aktiivinen välitunti lisää työs-

kentelytehoa tunneilla ja parantaa työrauhaa (Jääskeläinen, Kivimäki & Pekkala 1985, 7). 

Koulun liikuntatuntien sijoittamisella koulupäivän sisällä on merkitystä. Loueniva, Vehvi-

läinen ja Nupponen (2008) tutkivat oppilaiden kouluvireyden eroja liikunta- ja lukuainetun-

tien jälkeen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kulutettuaan ylimääräistä energiaansa liikuntaan 

oppilas pystyy liikunnan jälkeen keskittymään paremmin itsenäiseen luokkatyöskentelyyn. 

Tästä syystä tutkimuksen tekijät näkevätkin hyväksi koulun liikuntatuntien sijoittamisen 

joko koulun ensimmäisille tunneille tai keskiväliin sekä liikuntatuokioiden järjestämistä 

koulupäivien sisään. (Loueniva ym. 2008, 36–39.) 

Opettajaa lasten liikuttajana haastavat oppilaiden erilaistuvat ja yksilöllistyvät tarpeet, tai-

pumusten ja liikkumisen motiivien erot sekä kotien vaihtelevat suhtautumiset liikuntaan 

(Penttinen 2008, 40–43). Koululiikunta tavoittaa koko ikäluokan, vielä kattavammin kuin 

välituntiliikunta, sen vuoksi ammattitaitoisen liikunnanopettajan johtamat liikuntatunnit 

ovat paras ratkaisu edistämään oppilaiden hyvinvointia ja toimintakykyä (Kalaja 2013, 196). 
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Liikuntaympäristöt ja -tilanteet tulee luoda sellaisiksi, joista osallistujat saavat myönteisiä 

emotionaalisia kokemuksia. Tämä luo pohjaa elinikäiselle fyysiselle aktiivisuudelle, kasvat-

taa liikuntaan ja edesauttaa liikuntamotivaatiota ja sen taustalla olevia kognitiivisia, affektii-

visia ja käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä. Liikuntakasvatuksessa hyödynnetään monin ta-

voin vaihtelevaa virikkeellistä fyysistä oppimisympäristöä. Tätä vaihtelevuutta ja virikkeel-

lisyyttä tuovat eri vuodenajat, rakennettu ja rakentamaton ulko- ja sisäympäristö sekä käy-

tettävät liikuntavälineet. Luonnollisissa olosuhteissa tapahtuva liikuntasuoritus on aina eri-

lainen, koska oppijan, oppimisympäristön ja tehtävän ominaisuudet vaihtelevat tilanteittain. 

(Liukkonen 2009, 34–35.) Koulupiha tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden rentoutumiseen ja 

toiminnallisuuteen. Hyvin suunniteltu piha mahdollistaa aktiivisen välitunnin (Jääskeläinen 

ym. 1985, 7). 

Koulun ympäristön virikkeellistämisestä on hyviä kokemuksia. Strattonin ja Mullanin 

(2005) tutkimuksessa havaittiin piha-alueen maalaamisen lisäävän fyysistä aktiivisuutta. 

Piha-alueen maalaaminen ja sen muuttaminen visuaalisesti houkuttelevammaksi on talou-

dellinen tapa fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi. Ridgersin, Strattonin, Faircloughin ja 

Twiskin (2007) tutkimuksessa puolestaan värjättiin pelikenttä, joka oli jaettu kolmeen eri-

väriseen osaan: punainen oli urheilualue, sininen kuntoilu- ja taitoalue ja keltainen tarkoi-

tettu rennompaan toimintaan. Tämä lisäsi oppilaiden välituntiaktiivisuutta hieman, ja erityi-

sesti nuoremmat oppilaat liikkuivat enemmän. Samoin Loucaides´n, Jagon ja Charalam-

bous´n (2009) tutkimuksessa havaittiin, että pienillä ja taloudellisesti vähäisillä muutoksilla 

voidaan lisätä oppilaiden aktiivisuutta. Heidän tutkimuksessaan oli kaksi koulua, joista toi-

sen koulun kenttä oli jaettu eri luokka-asteiden oppilaille, pelikenttiä oli maalattu koulun 

pihaan ja hyppynaruja tuotiin saataville. Toisessa koulussa pelkästään kenttä jaoteltiin eri 

luokka-asteiden oppilaille. Molemmissa kouluissa havaittiin kehitystä fyysisessä aktiivisuu-

dessa verrattuna kontrolliryhmään. 

Koulun fyysiseen liikuntaympäristöön voidaan laskea mukaan myös liikuntavälineet, jotka 

ovat käytössä välitunneilla. Liikuntavälineillä on havaittu olevan myönteistä vaikutusta op-

pilaiden fyysiseen aktiivisuuteen, jos niitä on kaikkien saatavilla. Yleensä pelivälineet ovat 

oppilaiden omia, mikä rajoittaa joidenkin oppilaiden osallistumista. Koulun kannattaa pa-

nostaa liikuntavälineisiin, koska ne tasa-arvoistavat ja lisäävät liikkumista välituntien aikana 

samalla kun fyysinen passiivisuus vähenee. (Verstraete, Cardon, De Clercq & De Bour-

deaudhuij 2006.) 
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Liikuntatuntien tilat saattavat aiheuttaa oppilaissa jännitteitä. Liikuntatilat ovat usein paik-

koja, joissa oppilaat viettävät aikaa myös vapaa-aikanaan, muun muassa vapaa-ajan harras-

tuksissaan. Erilaiset liikunnalliset oppimisympäristöt vetävät etenkin alakouluikäisiä oppi-

laita puoleensa, houkutellen fyysiseen toimintaan ja lapsille luonteenomaiseen riehumiseen-

kin. Liikunnallinen, monipuolinen ja vaihteleva oppimisympäristö ylläpitää motivaatiota ja 

haastaa oppilaat toiminnallisuuteen ja oppimiseen, mutta oppimisympäristön virikkeellisyys 

saattaa myös häiritä ja vaikeuttaa joidenkin oppilaiden keskittymistä. (Hakala 1999, 98–99) 

Liikunnanopetuksessa on vallalla konstruktivistinen oppimiskäsitys, jossa uusi oppiaines ra-

kennetaan aiemmin opitun aineksen päälle. Organisoidussa oppimisympäristössä, joka on 

virikkeellinen, konkreettinen ja tapahtuu aidossa ympäristössä, on mahdollista toteuttaa kon-

struktivistista oppimiskäsitystä mukaista opetusta. Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä 

opettaja ei siirrä tietoainesta opettajajohtoisen opetuksen kautta oppijan oppimiseen, vaan 

oppijat harjoittelevat ja oppivat opettajan luomassa oppimisympäristössä. (Jaakkola 2013, 

368–369.) 

2.3 Liikunnan käsitteistöä 

Liikuntakasvatus voidaan nähdä laajasti määriteltynä kaikkena sellaisena toimintana, jossa 

liikuntaan liittyviä ilmiöitä toteutetaan kasvatuksen näkökulmasta. Liikuntakasvatus ei siis 

rajoitu pelkästään siihen, miten liikuntaa opetetaan tai miten liikuntaan kasvatetaan, vaan 

liikuntakasvatukseen sisältyvät kaikki kasvatukseen liittyvät asiat, joita liikunnan avulla to-

teutetaan. Näitä voivat olla esimerkiksi liikunnan hallintoa ja rakentamista koskevat kysy-

mykset silloin, kun niihin liittyy kasvatuksellisia näkökulmia. Kuitenkin liikuntakasvatuk-

sen keskeisimpinä tavoitteina ovat liikuntaan kasvattaminen sekä liikunnan avulla kasvatta-

minen. (Laakso 2016.) 

Fyysinen aktiivisuus tarkoittaa lihasten tuottamaa liikettä, joka lisää energiankulutusta (Fo-

gelholm 2011b, 20; Vuori 2014a, 19; WHO 2013a). Liikunta-aktiivisuus -käsite on syntynyt 

vastaamaan englanninkielistä käsitettä physical activity, ja sitä on alettu käyttää fyysisen 

aktiivisuuden rinnalla (Nupponen, Halme, Parkkisenniemi, Pehkonen & Tammelin 2010). 

Vuoren (2014a, 19) mukaan fyysinen aktiivisuus viittaa ainoastaan fyysisiin ja fysiologisiin 

tapahtumiin, eikä ota huomioon toiminnan syitä tai esimerkiksi psyykkisiä ja sosiaalisia vai-

kutuksia. WHO:n (2013a) raportissa kuitenkin huomioidaan masennusriskin väheneminen 

fyysisen aktiivisuuden seurauksena. 
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Suomen kielessä fyysisen aktiivisuuden vastineena käytetään joissakin yhteyksissä sanaa 

liikkuminen. Se kattaa liikuntaa laajemman alueen, mutta se ei sisällä mielleyhtymää har-

rastamisesta. Liikkuminen-sana voi kuitenkin jättää vähän kehoa liikuttavia toimintoja, ku-

ten lapioimisen tai nostamisen, pois sen piiristä. Vähäiselläkin fyysisellä aktiivisuudella voi 

silti olla terveydellisiä hyötyjä. (Vuori 2014a, 19–20.) 

Liikunta on suomen kielelle ominainen käsite, ja se kuuluu osaksi fyysistä aktiivisuutta, 

mutta niitä ei saa sekoittaa keskenään (Vuori 2014a, 18–19). Liikunta on suunnitelmallista, 

toistuvaa ja sen tarkoituksena on ylläpitää tai kehittää tiettyä ominaisuutta (Emt. 18; WHO 

2013a). Lisäksi liikunta voidaan jakaa kunto-, terveys-, virkistys-, harraste- ja hyötyliikun-

taan, joilla on ominaispiirteiden lisäksi myös yhteisiä sisältöjä ja vaikutuksia (Vuori 2014a, 

18). 

Urheilu taasen koostuu usein liikunnasta ja fyysisestä aktiivisuudesta, vaikka on myös ole-

massa urheiluksi luokiteltavia lajeja, joissa ei juuri liikuntaa harrasteta, kuten tikanheitto ja 

shakki. Yleensä urheilussa menestymisen edellytyksenä on säännöllinen liikuntaharjoittelu 

hyvän yleiskunnon tai erityistaitojen kehittämiseksi tai ylläpitämiseksi. Liikunnan ja urhei-

lun eräs tärkeä erottava tekijä on terveyden edistäminen. Vaikka urheilun harjoitteleminen 

voi olla terveyttä edistävää liikuntaa, se voi määrän ja kuormituksen kasvaessa aiheuttaa jopa 

terveydellisiä haittoja, kuten rasitusvammoja. (Vuori 2014a, 20). 

Vuoren (2014a) mukaan fyysisen aktiivisuuden vastakohta on inaktiivisuus. Se tarkoittaa 

niin vähäistä fyysistä aktiivisuutta, että se ei riitä ylläpitämään elimistön rakenteita tai toi-

mintoja niiden normaaleja tehtäviä vastaavina. Fyysinen inaktiivisuus on siten esimerkiksi 

liian heikkoja tai harvoin toistuvia lihassupistuksia lihasten uusiutumisen turvaamiseksi tai 

liian vähäistä aineenvaihdunnan kuormittamista. Fyysisen inaktiivisuuden sairauden vaaraa 

lisäävä, ja fyysisen aktiivisuuden sitä vähentävä vaikutus ovat osittain toisistaan riippumat-

tomia. (Vuori 2014a, 20.) 

Kouluympäristössä liikunnasta käytetään kahta pääkäsitettä: koulun liikunta ja koululii-

kunta. Koulun liikuntaan sisältyy kaikki koulun piirissä tapahtuva liikunta, eli liikuntatunnit, 

välitunnit sekä koulun kerho- ja iltapäivätoiminta. Myös koulumatkat voidaan laskea koulun 

liikuntaan kuuluvaksi fyysiseksi aktiivisuudeksi. (Laakso, Nupponen & Telama 2007, 50.) 

Koululiikunta on oma oppiaineensa, jota opetetaan eri oppilaitoksissa ja vuosiluokilla hie-

man eri määrä. Siinä korostuu kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. (Ope-

tushallitus 2014.) 
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Käytännössä terveyden kannalta on hyödyllistä sekä välttää fyysistä inaktiivisuutta että olla 

fyysisesti aktiivinen (Vuori 2014a, 19–20). Fogelholm (2011b, 25) käyttää termiä fyysinen 

passiivisuus, jolloin ihminen makaa tai istuu. Silloin energiankulutus on korkeintaan kaksin-

kertainen lepotilaan verrattuna. Fyysistä passiivisuutta, esimerkiksi television katselua, on 

tutkittu nykyään liikunnan ohella (Fogelholm 2011a, 78). 

2.4 Fyysisen aktiivisuus 

2.4.1 Fyysisen aktiivisuuden suositukset 

Lasten fyysinen aktiivisuus koostuu leikeistä, peleistä, kulkemisesta (esimerkiksi koulumat-

kat), arkiaskareista, koululiikunnasta tai ohjatusta liikuntatoiminnasta kodin, koulun ja yh-

teisön toimintaympäristössä (WHO 2013b). Alakouluikäiset lapset liikkuvat lähinnä leik-

kien, mutta nykyään ohjattu liikuntaharrastus on yleistä yhä nuoremmilla (Laakso, Telama, 

Nupponen, Rimpelä & Pere 2008, 144; Lehtonen & Hakonen 2013, 14). 

Suomessa on yleisimmin käytössä Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijatyöryhmän (Nuori 

Suomi 2008) fyysisen aktiivisuuden perussuositus, jonka mukaan: 

Kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään 

sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin istumisjaksoja tulee välttää. Ruutuaikaa viihdemedian ää-

ressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä. (Nuori Suomi 2008, 18.) 

5–17-vuotiaiden tulisi liikkua vähintään tunti päivässä vaihtelevalla intensiteetillä. Yli tun-

nin liikkuminen lisää terveyshyötyjä. Suurimman osan päivittäisestä liikunnasta tulisi olla 

aerobista. Reipasta liikuntaa tulisi olla ainakin kolmesti viikossa, minkä tulisi keskittyä li-

haskunnon kehittämiseen ja luuston vahvistamiseen (WHO 2010, 20; Nuori Suomi 2008, 

22; Strong, Malina, Blimkie, Daniels, Dishman, Gutin, Hergenroeder, Must, Nixon, Pivar-

nik, Rowland, Trost & Trudeau 2005, 736). 

Yhdysvaltojen fyysisen aktiivisuuden suositukset (Physical Activity Guidelines Advisory 

Committee 2008) erittelee tarkemmin erityyppisen liikunnan sisällön. Aerobiseen liikuntaan 

kuuluvat esimerkiksi juokseminen, hyppely, uiminen, tanssiminen ja pyöräily. Ne luetaan 

aerobiseen liikuntaan, vaikka lapset tekevät niitä usein vain lyhyissä sykleissä. Lihaskuntoa 

vahvistavaa liikuntaa voi harjoittaa leikin ohessa, kuten kiipeilemällä, vetämällä köyttä tai 

tietoisesti nostellen painoja tai vastuskuminauhojen avulla. Luustoa vahvistava liikunta ta-

pahtuu, kun luihin kohdistuu voimaa yleensä lattian kautta. Sellaisia liikuntamuotoja ovat 
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juokseminen, pallopelien pelaaminen tai ruutuhyppely. (Physical Activity Guidelines Advi-

sory Committee 2008, 16.) 

Alakoululaisten liikuntasuositus on liikkua 1,5–2 tuntia päivässä, mutta Heinosen ym. (2008, 

18–19) mukaan terveyshyötyjen optimoimiseksi olisi hyvä liikkua enemmänkin. Lapsilla on 

taipumus oppia tekemällä ja kokemalla, johon tarvitaan luonnollisesti myös riittävästi aikaa. 

Terve lapsi osaa säädellä liikkumistaan yleensä itse, jolloin hän pitää lepotauon, kun liikku-

minen käy liian raskaaksi. Liian raskas ja yksipuolinen liikunta voi kuitenkin muodostua 

terveysriskiksi. Pitkäkestoisia kovalla teholla tehtäviä suorituksia pitää siis välttää. Lapsikin 

voi liikkua rasittavalla tavalla, mutta silloin liikunnan tulee olla intervallityyppistä. Suurin 

hyöty saavutetaan, kun vähintään puolet päivittäisestä liikuntasuosituksesta koostuu useista 

yli 10 minuuttia kestävistä liikuntajaksoista, esimerkiksi välituntiliikunnasta. 

Strong ym. (2005) mainitsevat suosituksessaan vielä, että fyysisen aktiivisuuden tulee olla 

miellyttävää ja kehitystasolle sopivaa. Perusmotoristen taitojen kehityttyä lapsi hyödyntää 

liikkumistaitojaan muun muassa leikkien ja pelien parissa. Pätevät opettajat, valmentajat ja 

muut lasten kanssa työskentelevät ovat erityisen tärkeässä osassa, kun lapset oppivat moto-

risia taitoja. (Strong ym. 2005, 736.) 

Fyysisen aktiivisuuden suositukset ovat vaikeasti määriteltävissä varsinkin lasten osalta. Ei 

voida selvittää täysin aukottomasti, mikä on riittävä määrä fyysistä aktiivisuutta lapsille, 

koska tarkkoja lukuja fyysisestä aktiivisuudesta on vaikea kerätä eikä fyysisen aktiivisuuden 

terveyshyötyjä lapsille ole määritelty tarkasti. (Andersen, Harro, Sardinha, Froberg, Eke-

lund, Brage & Anderssen 2006, 299.) 

Suomessa koululiikuntaan on käytettävissä vuosiluokilla 1-2 neljä vuosiviikkotuntia, eli 

usein kaksi 45 minuutin oppituntia per viikko kullakin vuosiluokalla. Vuosiluokilla 3-6 lii-

kuntaa on yhdeksän vuosiviikkotuntia, eli tuntimäärä pysyy suunnilleen samana. (Valtioneu-

voston asetus 2012.) Tämän lisäksi välitunnit voivat tarjota mainiot mahdollisuudet liikku-

miseen koulupäivän aikana (Strong ym. 2005, 737). Nämä eivät kuitenkaan riitä täyttämään 

liikuntasuositusta kuin ehkä yksittäisen koulupäivän aikana, sillä keskimäärin alakoululai-

sella kertyy reipasta liikuntaa 32 minuuttia kuuden tunnin koulupäivän aikana ilman koulu-

matkoja (Tammelin, Laine. & Turpeinen 2013, 27). 

Liikuntasuositusten toteutuminen on ollut heikkoa Suomessa. Alakoululaisilla reipasta lii-

kuntaa päivän aikana kertyy vähintään tunti noin 50 prosentille. Yli 1½ tuntia kertyy vain 
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yhdeksälle prosentille. Samaan aikaan sekä tytöt että pojat ylittävät suosituksen ruutuajan 

viihdemedian parissa selvästi. Yli puolet alakoululaisista katsoi televisiota yli kaksi tuntia 

päivässä. Lisäksi varsinkin pojat pelaavat paljon tietokonepelejä. Yli kaksi tuntia päivässä 

pelaavia oli pojista noin 40 % ja tytöistäkin lähes 20 %. (Tammelin ym. 2013.) 

Laakson, Telaman, Nupposen, Rimpelän ja Pereen (2008) mukaan väitteet nuorten vapaa-

ajan liikunnan määrän vähenemisestä eivät kuitenkaan ole totta. Liikunnan harrastaminen 

yleistyi vuodesta 1977 vuoteen 2007, erityisesti organisoidussa seuraliikunnassa. Tutkimuk-

sessa huomioitiin pelkästään liikunnan harrastaminen eikä esimerkiksi koulumatkoja. 

(Laakso ym. 2008.) Strong ym. (2005, 736) korostavat urheiluseurojen osaa nuoruuden fyy-

siselle aktiivisuudelle. Koulujen liikuntakerhot ja iltapäivätoiminta mahdollistaisivat kaik-

kien oppilaiden olla fyysisesti aktiivisia. 

2.4.2 Fyysisen aktiivisuuden merkitys alakouluikäisille 

Monet asiat vaikuttavat lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Van der Horstin ym. meta-analyysin 

(2007) mukaan fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat positiivisesti sukupuoli, minäpystyvyys 

eli usko omiin kykyihinsä, vanhempien fyysinen aktiivisuus erityisesti poikien osalta ja van-

hempien tuki. Ympäristön osalta positiivisesti vaikuttavat opettajan sosioekonominen 

asema, tietynlaiset koulut, kuten julkiset ja korkeakoulut, koulu- ja lähiympäristö sekä lii-

kenneturvallisuus (de Vet, de Ridder & de Wit 2010). Laakson ym. (2007, 57) mukaan nuor-

ten liikuntaan yhteydessä olevat tekijät voidaan jakaa yksilöön, sosiaaliseen ympäristöön ja 

fyysiseen ympäristöön liittyviin tekijöihin. 

Yksilöllisistä tekijöistä ikä ja sukupuoli on havaittu selkeästi olevan yhteydessä liikuntaan 

lähes kaikissa tutkituissa maissa. Biologisen perustan lisäksi ne ovat myös vahvasti sidok-

sissa kulttuuriin. Pojat ovat yleisesti liikunnallisempia kuin tytöt, mutta kouluiän aikana su-

kupuoliero pienenee. (Laakso ym. 2007, 57). Varsinkin pojilla sekä liikuntaa harrastamatto-

mien määrä ja että erittäin aktiivisten määrä lisääntyy ja kohtuuliikkujien määrä vähenee iän 

mukana (Nupponen, Halme & Parkkisenniemi 2005). 

Fyysinen aktiivisuus on hyödyllistä aikuisten terveydelle sekä fyysisesti että henkisesti. Sen 

vaikutusta lasten terveyteen ei ole tutkittu yhtä tarkasti, mutta fyysisellä aktiivisuudella on 

osoitettu olevan hyötyä ainakin verenpaineeseen, luustoon, veren rasva-arvoihin ja henki-

seen hyvinvointiin. (Roberts, Tynjälä & Komkov 2004, WHO 2013a). Vuoren (2014b, 146–
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147) mukaan tutkimukseen perustuvaa näyttöä liikunnan terveysvaikutuksista lapsiin on vä-

hän, koska lapset ovat yleensä terveitä, heillä ei ole elämäntavoista johtuvia pitkäaikaissai-

rauksia ja lasten liikuntaa on vaikea mitata luotettavasti. Lapset liikkuvat enimmäkseen 

spontaanisti ja leikkien, mistä johtuen fyysiseen aktiivisuuteen käytettävää aikaa ja sen kuor-

mittavuutta vaikeampi arvioida (Fogelholm 2011a, 82). 

Fyysinen aktiivisuus parantaa kuitenkin lasten lihasvoimaa, kestävyyttä ja suorituskykyä 

(Landry & Driscoll 2012, 828). Lisäksi liikunnallinen lapsuus johtaa usein liikunnalliseen 

elämäntapaan aikuisena (Roberts ym. 2004; Telama, Yang, Viikari, Välimäki, Wanne & 

Raitakari 2005), varsinkin intensiivisesti ja urheiluseuroissa harrastavien lasten kohdalla. 

Fogelholmin (2011a, 84) mukaan selkeimmät terveydelliset perusteet fyysiselle aktiivisuu-

delle ovat liikunnallisen elämäntottumusten omaksumisen lisäksi tuki- ja liikuntaelimistön 

kehittymisestä ja psykososiaalisista vaikutuksista. 

Liikunnan biologisista vaikutuksista helposti havaittavin on liike- ja liikkumistaitojen kehit-

tyminen. Se perustuu lähinnä hermostolliseen oppimiseen, minkä vuoksi edullisin aika mo-

toristen taitojen oppimiseen on ensimmäiset kymmenen ikävuotta. Oppiminen on hedelmäl-

lisintä, kun liikkuminen on elämyksellistä ja lapsilähtöistä. Vähitellen kokemuksista muo-

dostuu aivoihin muistikuvia ja liikemuisti, jotka säilyvät pitkään käyttämättöminäkin. Li-

säksi lapsena harrastettu liikunta kehittää neuromotorista koordinaatiota, liikkeiden ajoituk-

sen tarkkuutta, reaktionopeutta ja tasapainon kautta liikkeiden hallintaa. (Vuori 2014b, 147–

148.) 

Hyvässä kunnossa oleva verenkiertoelimistö lapsena johtaa hyvävoimaiseen sydämeen ja 

ennenaikaisen kuolemanriskin vähenemiseen aikuisena. Samoin hyvä lihaskunto on kään-

täen verrannollinen liikalihavuuteen. (Ruiz, Castro-Piñero, Artero, Ortega, Sjöström, Suni 

& Castillo 2009.) Reipas liikunta on yhteydessä kardiometabolisten riskitekijöiden, kuten 

ylipainon ja huonon kestävyyskunnon, vähenemiseen riippumatta fyysisesti passiivisena 

vietetystä ajasta (Ekelund, Luan, Sherar, Esliger, Griew & Cooper 2012). 

Lapsuuden elämäntavoilla on myös todistettu olevan yhteyttä aikuisiän terveyteen. Esimer-

kiksi vähäinen liikunta-aktiivisuus seuraa usein aikuisikään, mikä johtaa huonokuntoisuu-

teen (Huotari 2012). Perimälläkin on osansa, mutta siihen yhdistetyt epäterveelliset lapsuu-

den elämäntavat altistavat sydän- ja verisuonitaudeille jo nuorena aikuisena. (Magnussen, 

Niinikoski, Juonala, Kivimäki, Rönnemaa, Viikari, Simell & Raitakari 2012.) Vuoren 
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(2014b, 146) mukaan liikunta voi edistää lasten terveyttä ainakin suorien, pääasiassa biolo-

gisten vaikutusten ja epäsuorien vaikutusten välillä. 

Erityisen merkittävää liikunta on lasten aivotoimintojen kehittymiselle. Fyysisestä aktiivi-

suudesta näyttäisi olevan hyötyä kognitiivisten taitojen, kuten muistin ja keskittymiskyvyn 

kehitykselle (Hillman, Erickson & Kramer 2008). Fyysisellä aktiivisuudella on havaittu ole-

van positiivista tai neutraalia, mutta ei negatiivista vaikutusta koulumenestykseen (Howie & 

Pate 2012; Rasberry, Lee, Robin, Laris, Russell, Coyle & Nihiser 2011). Myös Syväojan 

(2014) tutkimuksen mukaan itseraportoitu liikunta oli myönteisesti ja ruutuaika käänteisesti 

yhteydessä koulumenestykseen. 

Liikunnallisella lapsuudella on vaikutusta myös psyykkiseen hyvinvointiin. Lapsuuden fyy-

sinen aktiivisuus voi suojella aikuisiän masennukselta (Jacka, Pasco, Williams, Leslie, 

Dodd, Nicholson, Kotowicz & Berk 2011). Griffithsin, Dowdan, Dezateux´n ja Paten (2010) 

tutkimuksessa on todettu, että liikuntaa harrastavilla lapsilla on harrastamattomia vähemmän 

tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia sekä keskittymishäiriöitä, ja lisäksi he toimivat 

paremmin sosiaalisissa tilanteissa ja heidän sosiaaliset taitonsa ovat muutenkin paremmat. 

Ylipainosta on tullut merkittävä terveyshaitta myös Suomessa. Lapsi luokitellaan lihavaksi, 

jos hänen painonsa on yli 20 % suurempi kuin pituutta vastaava keskipaino (Vuori 2014b, 

153), mutta muitakin luokituksia on. Ylipainoisten nuorten määrä jopa kolminkertaistui Suo-

messa 1970-luvun lopulta vuoteen 2005. Ylipainoisia 12-vuotiaita poikia oli vuonna 1979 

vajaat 10 % ikäluokasta, ja vuonna 2005 heitä oli jo yli 25 %. Saman ikäisten tyttöjen yli-

painoisuus ei kasvanut yhtä merkittävästi, sillä vuonna 1979 ylipainoisia tyttöjä oli prosen-

tuaalisesti vähemmän kuin poikia, eikä heitä vuonna 2005 ollut kuin vajaa 20 %. (Kautiai-

nen, Koivisto, Koivusilta, Lintonen, Virtanen & Rimpelä 2009.) 

Lapsuusiän ylipainon ehkäisy on tärkeää senkin takia, että ylipaino siirtyy usein aikuisuu-

teen. Tutkimuksen (Juonala, Magnussen, Berenson, Venn, Burns, Sabin, Srinivasan, Da-

niels, Davis, Chen, Sun, Cheung, Viikari, Dwyer & Raitakari 2011) mukaan normaalipai-

noisista lapsista noin 15 prosenttia oli ylipainoisia aikuisina. Ylipainoisista tai lihavista lap-

sista sama osuus oli noin 65 prosenttia, ja lihavista lapsista jopa 82 prosenttia oli lihavia 

aikuisina. Keskivartaloon ja sisäelimiin kertyvä rasva on jo lapsuudessa haitallista, ja lisäksi 

lihavuus aiheuttaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia heikentäviä 

vaikutuksia (Vuori 2014b, 154–155). Kehon painon lisäksi huomiota tulee kiinnittää myös 
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fyysiseen kuntoon, koska hieman ylipainoiset ja hyväkuntoiset voivat olla terveempiä kuin 

hoikat ja huonokuntoiset (Lavie, McAuley, Church, Milani & Blair 2014). 

Vaikka tutkimuksissa ei ole löydetty täysin selvää yhteyttä lasten fyysisen aktiivisuuden ja 

ylipainon tai lihavuuden välillä (Firouzi, Poh, Ismail & Sadeghilar 2013; Thibault, Contrand, 

Saubusse, Baine & Maurice-Tison 2010; van der Horst, Chin A. Paw, Twisk & van Meche-

len 2007; Wilks, Besson, Lindroos & Ekelund 2010), niin sen on katsottu joissakin tutki-

muksissa ainakin ehkäisevän ylipainoa tai lihavuutta (Dencker, Thorsson, Karlsson, Lindén, 

Eiberg, Wollmer & Andersen 2006; Jiménez-Pavón, Kelly & Reilly 2010; Ness, Leary, Mat-

tocks, Blair, Reilly, Wells, Ingle, Tilling, Smith & Riddoch 2007). Selvän yhteyden puuttu-

minen oli mielenkiintoinen huomio, sillä fyysinen aktiivisuus lisää energiankulutusta. Yh-

teyttä oli havaittu paljon istuvien ja ylipainon tai lihavuuden välillä (Thibault ym. 2010). 

Bouchardin, Blairin ja Haskellin (2007, 12) mukaan fyysisestä aktiivisuudesta johtuva ener-

giankulutus on vain noin 25 % päivän kokonaiskulutuksesta paljon istuvan henkilön koh-

dalla, mutta voi olla jopa 50 % urheilevalla tai rankassa fyysisessä ammatissa työskentele-

vällä ihmisellä. 

Samalla, kun on alettu keskittyä fyysisen aktiivisuuden vähenemisen tuomiin terveyshaittoi-

hin, ovat tutkimukset alkaneet nostaa esiin myös inaktiivisuuteen liittyviä ongelmia. WHO:n 

(2009, 10, 18) mukaan fyysinen inaktiivisuus on maailman neljänneksi merkittävin kuolin-

syy. Sen on arvioitu aiheuttavan noin 21–25 % rinta- ja paksusuolen syövistä, 27 % diabe-

teksista ja 30 % iskeemisista sydänsairauksista. Tämän vuoksi liikunnallisen elämäntavan 

omaksuminen on tärkeää kansanterveyden kannalta. Samoin Blair (2009) uskoo todisteiden 

valossa, että fyysinen inaktiivisuus on 2000-luvun ehkä merkittävin terveysriski. 

Nykyaikana ruutuaika on lisääntynyt merkittävästi. Finnpanelin tilastojen mukaan television 

katseluun käytetään nykyään noin kolmannes enemmän aikaa kuin 1990-luvulla (Finnpanel 

2014). Television katselu on todettu kaikista pahimmaksi istumisen muodoksi, koska se on 

fyysisesti erittäin passiivista ja määrällisesti runsasta (Heinonen, Helajärvi, Pahkala, Heino-

nen, Hirvensalo, Pälve, Tammelin, Yang, Juonala, Mikkilä, Kähönen, Lehtimäki, Viikari & 

Raitakari 2013). Lisäksi TV:n katseluun liittyy usein epäterveellinen ruokavalio, mikä lisää 

lihomisen riskiä (Pearson & Biddle 2011). 
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2.5 Yhteenveto 

Itsenäisen Suomen liikuntakasvatuksen historian kautta näkyy, että suurimpina haasteina lii-

kuntakasvatuksen kehitykselle ovat olleet varojen puute, mikä näkyy kunnollisten liikunta-

tilojen ja liikuntavälineiden vähäisenä määränä. Lisäksi liikuntakasvatuksen kehittymistä 

ovat hidastaneet valtiovallan, opettajien sekä väestön, etenkin maaseudun väestön, nuiva 

suhtautuminen liikuntaa kohtaan. Liikunta ei kuulunut koulun oppiaineissa tärkeimpien 

joukkoon. Toisen maailmansodan aikoihin liikunnan tuntimääriä nostettiin hetkelliseksi, 

mutta sotien jälkeen palattiin piakkoin sotia edeltäneisiin liikunnan tuntimääriin. Toisen 

maailmansodan jälkeen haluttiin Suomessa saada aikaan kaikille tasapuoliset koulutusmah-

dollisuudet. Tämä tehtävä annettiin peruskoululle. Liikuntakasvatuksen näkökulmasta kat-

sottuna peruskoulu toi tullessaan monipuolisemman liikunnanopetuksen, jonka lähtökohtia 

olivat tavoitteellinen, kasvatuksellinen ja suunnitelmallinen liikuntakasvatus. Myös opetta-

jien mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja opetustaan paranivat selvästi. 

Toimiakseen parhaiten koulun liikunnallinen toimintakulttuuri tarvitsee mukaansa koko 

kouluyhteisön. Koulun koko henkilöstön positiivinen asenne liikuntaa ja liikunnallista elä-

mäntapaa kohtaan edesauttaa oppilaan positiivista suhtautumista koulun liikuntaan ja tätä 

kautta edistää läpi elämän kestävän liikunnallisen elämäntavan omaksumista. Koulun liikun-

nallinen toimintakulttuuri pitää sisällään kaiken koulussa tapahtuvan liikunnan, koulunhen-

kilöstön ja oppilaiden asenteet liikkumista kohtaan sekä valtakunnallisen ja paikallisen ope-

tussuunnitelman vaatimukset. Liikunnallisella toimintakulttuurilla pyritään saaman oppilaan 

koulupäivästä mahdollisimman liikunnallinen, jotta fyysisen aktiivisuuden tavoitteet täyttyi-

sivät ja tätä kautta liikunnan tuomat positiiviset vaikutukset saataisiin tukemaan oppilaan 

kokonaisvaltaista kehitystä ja edistämään terveellistä koulupäivää. Oppilaan liikunnallisen 

elämäntavan tukemisessa ja osana koulun liikunnallista toimintakulttuuria on tärkeässä roo-

lissa vuorovaikutteinen yhteistyö oppilaiden vanhempien kanssa. Koulun liikunnallisen toi-

mintakulttuurin tärkeä tekijä on liikkumiseen kannustava ja motivoiva koulun liikuntaym-

päristö. 

Koulun liikuntaympäristön tulee motivoida ja kannustaa oppilaita liikkumiseen. Koulun tar-

joama liikuntakasvatus on syytä olla virikkeellistä ja innostavaa. Liikuntatilanteet sekä lii-

kuntapaikat ja -välineet kannattaa valita siten, että ne motivoivat ja haastavat oppilaita. Kou-

lun fyysisen liikuntaympäristön monipuolinen käyttö tuo vaihtelevuutta liikkumiseen ja tätä 
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kautta lisää oppilaan mielenkiintoa liikuntaa kohtaan. Hyvin organisoitu oppimisympäristö 

edesauttaa oppilaan oppimista. 

Fyysisen aktiivisuuden suositukset ovat määrältään aika vähäisiä, joten ne pystyttäisiin täyt-

tämään koulupäivän aikana, jos oppilaille tarjottaisiin mahdollisuus ja heitä kannustettaisiin 

siihen. Liikuntatunteja on kouluviikon aika vähän, mutta joka oppitunnille voisi lisätä fyy-

sistä aktiivisuutta esimerkiksi taukojumppien avulla. Liikkumisen tulisi olla monipuolista, 

minkä pitäisi näkyä myös liikuntatunneilla. Erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota sukupuo-

lieroihin, koska tytöt liikkuvat poikia vähemmän. Heidän kannustamisensa ja huomioi-

simensa vähentäisi eroja. 

Liikunnan terveysvaikutukset ovat paljon moninaisemmat kuin yleisesti luullaan. Lasten 

osalta tutkimustuloksia on vielä suhteellisen vähän, mutta oleellista on liikunnallisen elä-

mäntavan siirtyminen aikuisuuteen, jolloin liikunnan terveysvaikutukset ovat selvemmät. 

Liikunnan ehkäisevät vaikutukset sydän- ja verisuonitautien syntymiseen ovat tärkeitä, 

koska ne ovat merkittäviä kuolemansyitä Suomessa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2014). Liikunta voi parantaa myös oppimistuloksia ja vireyttä, joten siitä on suoria hyötyjä 

koulussakin. 
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3 OPETUSSUUNNITELMA LIIKUNNAN OPETTAMISEN PERUS-

TANA 

Lähestymme opetussuunnitelma-käsitettä selvittämällä, mikä opetussuunnitelma on, miten 

se liittyy koulumaailmaan ja miksi se on olemassa. Sitten tutustumme opetussuunnitelman 

determinantteihin, opetussuunnitelman tasoihin ja opetussuunnitelman kehitykseen Suo-

messa. Perehdymme myös liikunnanopetuksen lähtökohtiin, jotka ovat samalla liikunnan 

opetussuunnitelman lähtökohtia. Lopuksi kokoamme yhteenvedossa opetussuunnitelma-

kappaleen oleellisimmat asiat. 

3.1 Opetussuunnitelma 

Opetussuunnitelma on ennakolta laadittu kokonaissuunnitelma kaikista niistä toimenpiteistä, 

joilla pyritään toteuttamaan koululle asetettuja tavoitteita (Lahdes 1977,19). 

Opetussuunnitelma on yksi keskeisimmistä koulua ohjaavista asiakirjoista. Opetussuunni-

telmasta määrätään lailla. Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain 

(628/1998) ja -asetuksen (852/1998) sekä tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston 

asetuksen pohjalta (422/2012, 423/2012, 378/2014). Uusikylän ja Atjosen (2005) mukaan-

tärkeimpinä sisältöinä opetussuunnitelmassa ovat koulun tavoitteet, oppiaines ja oppilasar-

vioinnin perusteet. Opetussuunnitelmassa voidaan puhua myös opetusmenetelmistä, mutta 

yleensä nämä kuuluvat opettajan toimivapauteen. (Uusikylä & Atjonen 2005, 50.) 

Opetussuunnitelmaa voidaan pitää tavoiteohjelmana, parhaassa tapauksessa yhteiskunnalli-

sena utopiana, joka pyrkii yhdistämään opetuksen mahdollisuudet yhteiskunnalle ja kulttuu-

rille asetettuihin tavoitteisiin (Rinne, Kivirauma & Lehtinen 2015, 89). 

Valtioneuvoston asetuksen pohjalta laadittava opetussuunnitelman perusteet on Opetushal-

lituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma 

valmistellaan. Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet tukee ja ohjaa opetuksen jär-

jestämistä ja koulutyötä sekä edistää yhtenäisen perusopetuksen yhdenvertaista toteutumista. 

Paikallisella opetussuunnitelmalla on keskeinen merkitys sekä valtakunnallisten tavoitteiden 

että paikallisesti tärkeinä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä ja toteuttami-

sessa. (Opetushallitus 2014.) 
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3.1.1 Opetussuunnitelman determinantit 

Saylor ja Alexander (1966) määrittelevät opetussuunnitelman determinanteiksi: oppilaat; so-

siaaliset arvot, rakenteet ja vaatimukset; koulun funktiot ja päämäärät; tiedon luonteet sekä 

oppimisprosessit (Saylor & Alexander 1966, 7, 45). Nämä determinantit voidaan tiivistää 

kolmeksi tekijäksi: yhteiskunta, oppilas ja tiedonalue (Lahdes 1977, 21). Kulttuurivirtausten 

vaihtelu, muutokset poliittisissa ideologioissa, kasvatusideologioissa, ohjausideologioissa 

sekä koulutuksen päämäärissä ja tavoitteissa sekä erilaiset kehystekijät vaikuttavat determi-

nanttien keskinäisiin painotuksiin (Lahdes 1986, 39). 

 

 

 

 

                                             

                                     Opetussuunnitelma 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Opetussuunnitelman determinantit (Lahdes 1977, 27). 

Determinantit eli määräävät tekijät voivat painottua opetussuunnitelmissa eriasteisesti. Tällä 

perusteella opetussuunnitelmat voidaan jakaa kolmeen suunnitelmatyyppiin: yhteiskunta-

painotteeseen suunnitelmaan, oppilaspainotteiseen suunnitelmaan ja tiedonalapainotteiseen 

suunnitelmaan. (Lahdes 1977, 27.) Koskenniemi (1970, 184–185) käyttää opetussuunnitel-

matyypeistä termejä: yhteiskuntakeskeinen opetussuunnitelma, oppilaskeskeinen opetus-

suunnitelma ja ainejakoinen opetussuunnitelma. 

Yhteiskuntapainotteisessa suunnitelmassa korostuu sosialisaatio eli opetussuunnitelman tär-

keänä tehtävänä on yksilön kasvattaminen yhteiskunnan jäseneksi. Koulun tulee palvella 

yhteiskuntaa. Yhteiskuntapainotteinen opetussuunnitelma voi olla ainejakoinen, mutta usein 

          Oppilas 

   individualisaatio 

      Yhteiskunta 

      sosialisaatio 

       Tiedonalat 

tiedollinen kasvatus 
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oppiainerajat rikotaan ja muodostetaan erilaisia käytännön toimintakokonaisuuksia. On tär-

keä, että oppilaat oppivat yhteiskunnan kannalta keskeisiä perustaitoja. (Lahdes 1977, 21–

23.) 

Koskenniemi (1970) näkee, että yhteiskuntakeskeisen opetussuunnitelman perusteina ovat 

yhteiskunnalliset arvostukset. Yhteiskuntakeskeisellä opetussuunnitelmalla pyritään palve-

lemaan yhteiskunnan kehitystä ja opetuksen kulku määräytyy yhteiskunnallisten ongelmien 

mukaan. Tätä opetussuunnitelmaa toteuttavilta opettajilta vaaditaan laajaa tuntemusta yh-

teiskunnasta, kulttuurista sekä sosiaalisista taidoista. Lisäksi koulun ja sen ympäröimän yh-

teisön välisten suhteiden tulee olla läheiset. (Koskenniemi 1970, 190–192.) 

Oppilaspainotteisessa suunnitelmassa opetuksen ja suunnittelun lähtökohtana ovat oppilai-

den edellytykset ja toiveet. Ääritapauksessa oppilaspainotteinen opetussuunnitelma voi hy-

lätä ainejakoisen opetussuunnitelman ja korvata sen kokonaisopetussuunnitelmalla. Va-

paassa kokonaisopetussuunnitelmassa edetään oppilaan ja oppilaiden mielenkiinnon ja har-

rastusten suuntaamana. Asioiden ryhmittelyn pohjana ovat oppilaan tarpeet. (Lahdes 1977, 

23; Lahdes 1997, 22.) 

Koskenniemen (1970) mukaan oppilaskeskeiselle opetussuunnitelmalle on ominaista, että 

oppilaan harrastukset määräävät opetuksen kulun. Nimenomaan oppilaiden harrastukset, 

jotka ovat lähtöisin oppilaasta itsestään, eivätkä esimerkiksi harrastukset, jotka ovat aikuisen 

erityisesti hyväksymät ja suosimat. Oppilaskeskeisessä opetussuunnitelmassa oppilaat ja 

opettajat yhdessä suunnittelevat koulutyöskentelyä. Oppiainesta lähestytään ongelmanrat-

kaisu-menetelmää käyttäen, jolloin pääpaino on oppilaan omassa työskentelyssä. (Kosken-

niemi 1970, 188–190.) 

Tiedonalapainotteinen suunnitelma keskittyy ainejakoon ja on käytössä etenkin aineopetta-

jilla (Lahdes 1997, 22). Tiedonalapainotteisessa opetussuunnitelmassa korostuvat tiedolliset 

tavoitteet. Ideaalisessa tiedonalapainotteisessa opetussuunnitelmassa on huolehdittu ainei-

den välisestä integraatiosta sekä aineen sisäisen tiedon järkevästä kartuttamisesta. Oppilas 

vaiheittain omaksuu yhä laajemman tietokokonaisuuden samalla kun hän oppii soveltamaan 

sitä joustavasti ja luovasti. (Lahdes 1977, 24.) 

Ainejakoisen opetussuunnitelman äärimuodossa eri oppiaineita käsitellään eri oppitunneilla 

toisistaan täysin erillisesti. Joustavimmissa ainejakoisissa opetussuunnitelmissa eri oppiai-
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neiden välillä voi olla tiettyjä yhtymäkohtia. Oppiaineella katsotaan olevan itseisarvo. Aine-

jakoisessa opetussuunnitelmassa keskeisellä sijalla ovat kulttuurin aikaansaannokset. (Kos-

kenniemi 1970, 185–188.) 

Jokaisella opetussuunnitelmalla on vahvuutensa ja heikkoutensa. Yhteiskuntapainotteinen 

opetussuunnitelma voi sisältää elämänläheisiä sisältöjä ja tilanteita, mikä on oppilaita moti-

voivaa. Suunnitelman heikkoutena on muun muassa se, että opetetut asiat voivat olla jo van-

hentuneita kun oppilas niitä myöhemmässä elämässä tarvitsee. Perustavana puutteena voi-

daan pitää sitä, että yhteiskunnan vaatimat valmiudet voivat tuntua peruskoululaiselta vielä 

kovin kaukaiselta. Kun tulevan elämän vaatimuksia korostetaan voivat oppilaan sen hetkiset 

tarpeet ja vaatimukset unohtua. (Lahdes 1986, 40.) 

Oppilaspainotteisen opetussuunnitelman etuina ovat oppilaalle mieluisat sisällöt, jotka ovat 

hänen ikävaiheeseensa sopivat ja usein valinnaisia. Oppilaspainotteisen suunnitelman sisäl-

töön voi oppilaan kulttuuriympäristö vaikuttaa siten, että oppilaalla jää jatko-opiskelun kan-

nalta haitallisia tieto-, taito-, ja asenneaukkoja ja opiskelusta jää puuttumaan pitkäjännittei-

nen tavoitteellisuus. (Lahdes 1986, 40–41.) 

Tiedonalapainotteinen opetussuunnitelma omaa vahvan struktuurin etenkin perinteisillä tie-

donaloilla. Haasteena on kuitenkin se, että pystyykö tiedonalapainotteinen opetussuunni-

telma vastaamaan todellisen elämän ongelmiin, jotka usein ovat oppiainerajoja rikkovia, mo-

nialaisia. Ainejakoinen opetussuunnitelma ei myöskään sovellu parhaalla mahdollisella ta-

valla alakouluopetukseen, jossa maailmaa tarkastellaan kokonaisuuksina ja elämäntilan-

teina. (Lahdes 1986, 41.) 

On ilmeistä, etteivät kovin yksipuoliset opetussuunnitelmapainotukset ole mahdollisia. Pe-

ruskoulun opetussuunnitelmien determinanttien painotuksissa on vaihtelevuutta. (Lahdes 

1986, 41.) Käytännön koulutyössä eri opetussuunnitelmatyypit eivät juurikaan näyttäydy 

puhtaina, vaan koulutyöskentelyssä on nähtävissä eri opetussuunnitelmatyyppien ominais-

piirteitä yhtä aikaa. Kaikille opetussuunnitelmatyypeille on yhteistä tavoitteellisuus. On huo-

mioitavaa, että jokaisessa opetussuunnitelmatyypissä esiintyy piirteitä, jotka määräytyvät 

kaikista koulun tavoitteisiin vaikuttavista tekijöistä. (Koskenniemi 1970, 192–193.) 



25 

 

 

3.1.2 Opetussuunnitelman tasot 

Opetussuunnitelmia laadittaessa tehdään päätöksiä koulujärjestelmän eri tasoilla. Tämän 

vuoksi voidaankin puhua eri tasojen opetussuunnitelmista, lähtien valtakunnan tasolta ja 

päätyen oppilaan tasolle (Kari 1994, 87). 

Lahdes (1977, 20) erottaa opetussuunnitelmasta kolme tasoa: etukäteen laadittu opetussuun-

nitelma, toimenpiteet opetussuunnitelman toteuttamiseksi ja oppilaiden kokemukset. Lahdes 

(1986, 83) käyttää myöhemmin termejä etukäteen laadittu opetussuunnitelma, toteutuva 

opetussuunnitelma ja oppilaiden elämä, kokema opetussuunnitelma. 

 

Kuvio 2. Opetussuunnitelman kolmen tason: etukäteissuunnitelman (1), toteutetun (2) ja op-

pilaiden kokeman (3) vastaavuus sen ollessa hyvä (A) ja huono (B) (Lahdes 1977, 20). 

Opetussuunnitelman ensimmäisessä tasossa valtakunnallisesti valmistellaan yleinen runko-

suunnitelma, jota tulisi soveltaa riittävän joustavasti erilaisilla paikkakunnilla. Opetussuun-

nitelman toinen taso toteutuu kouluissa opetuksena ja tässä opettajan merkitys on suuri. Kol-

mannessa tasossa nähdään kuinka hyvin ennalta suunniteltu ohjelma on pystytty toteutta-

maan käytännössä. Tavoite on, että nämä kolme tasoa peittäisivät mahdollisimman suuressa 

määrässä toisensa. Täydellinen vastaavuus on kuitenkin käytännössä mahdoton saavuttaa. 

(Lahdes 1977, 19–20.)    

Cuban (1998) näkee, ettei ole olemassa yhtä ainoaa koulun opetussuunnitelmaa. Hänen mu-

kaansa opetussuunnitelmassa (curriculum) on ainakin viisi tasoa. Ensimmäisenä tasona on 

suositeltu (recommended) opetussuunnitelma, joka käytännössä on koulutuspoliittinen suun-

nitelma, minkä pohjalta laaditaan viralliset (official) opetussuunnitelmat. Viralliset opetus-

suunnitelmat pitävät sisällään opetettavat aineet ja sisällöt sekä tuntimäärät. Opetettu 

(taught) opetussuunnitelma tarkoittaa niitä todellisia sisältöjä, taitoja ja arvoja, joita opettaja 
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oppilailleen opettaa ja välittää. Tässä opetussuunnitelmassa opettajan rooli korostuu. Niinpä 

opetettu opetussuunnitelma eroaakin virallisesta ja suositellusta opetussuunnitelmasta. Nel-

jäntenä opetussuunnitelman tasona Cuban tuo esiin testatun (tested) opetussuunnitelman. 

Testattu opetussuunnitelma koostuu valtion, kunnan, koulun ja opettajan järjestämistä tes-

teistä. Näiden testien tarkoitusperät vaihtelevat keskenään suuresti. Testit ovat usein kirjal-

lisia, jolloin oppilainen taitojen arvioiminen saattaa jäädä puutteelliseksi. Viidentenä tasona 

on opittu (learned) opetussuunnitelma. Opitussa opetussuunnitelmassa nähdään mitä oppilas 

on oikeasti oppinut. Oppilaan oppimiseen vaikuttavat hänen käymänsä kurssit, häntä opet-

taneet opettajat, oppikirjat, media, kokeet, toiset oppilaat sekä koulussa vallitsevat epäviral-

liset normit. (Cuban 1998, 89–93.) 

Taulukko 1.   Opetussuunnitelma opetusjärjestelmän eri tasoilla. (Kangasniemi 1985, 12.) 

Kirjoitettu opetussuunnitelma Valtakunnan taso tai kunnan koulutus-

järjestelmä 

Tarkoitettu opetussuunnitelma Koulun taso 

Toimeenpantava opetussuunnitelma 

Toimeenpantu opetussuunnitelma 

Luokan taso ja opettajan taso 

Koettu opetussuunnitelma 

Toteutunut opetussuunnitelma 

Oppilaan taso 

Opetussuunnitelman laadinnassa on käytössä hierarkkinen työnjako. Koulutusjärjestelmän 

tasolla tai kunnan tasolla tuotetusta opetussuunnitelmasta Kangasniemi (1985) käyttää nimi-

tystä kirjoitettu opetussuunnitelma. Koulutusjärjestelmän tasolla määritetään koulutuksen 

päämääriä ja rakennetta koskevia ohjeita, laaditaan yleistavoitteita ja perusratkaisuja niiden 

toteuttamiseksi sekä jaetaan resursseja ja koulutetaan opettajia. Kunnan tasolla laaditussa 

opetussuunnitelmassa sovelletaan järjestelmätasolla tuotettuja ohjeita, periaatteita ja tavoit-

teita kunnan koululaitoksen konkreettisiin olosuhteisiin. Se kuinka yksityiskohtainen ja 

kuinka hyvin kunnan eri koulujen erityispiirteet on kunnan opetussuunnitelmassa huomioitu 

vaikuttaa siihen, että tarvitaanko kunnassa koulukohtaisia opetussuunnitelmia. Koulun tason 

opetussuunnitelmassa sovelletaan kunnan tason suunnitelmaa. Koulun opetussuunnitelman 

laadintaan osallistuvat opettajat yhdessä kunnan kouluviranomaisten kanssa. Myös oppilai-

den vanhemmat voidaan ottaa opetussuunnitelmatyöhön mukaan. (Kangasniemi 1985, 4–5, 

11.) 
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Opettajat pyrkivät toimeenpanemaan koulun opetussuunnitelmaa, josta Kangasniemi (1985) 

käyttää nimitystä tarkoitettu opetussuunnitelma. Tarkoitettu opetussuunnitelma on laadittu 

tietylle oppilasryhmälle ja se sisältää käytettävät opetusmateriaalit, kuten oppikirjat, ja nii-

den käyttöä koskevat suunnitelmat. Tarkoitetun opetussuunnitelman perusteella opettaja te-

kee jaksosuunnitelmansa. Ennen opetusta opetussuunnitelmasta käytetään nimitystä toi-

meenpantava opetussuunnitelma. Saman koulun rinnakkaisluokkien toimeenpantavat ope-

tussuunnitelmat voivat poiketa toisistaan. Opetuksen jälkeen opetussuunnitelmasta käyte-

tään nimitystä toimeenpantu opetussuunnitelma. Toimeenpantuun opetussuunnitelmaan vai-

kuttavat ne opettajan tekemät toimenpiteet, joilla hän on pyrkinyt toteuttamaan tarkoitetun 

opetussuunnitelman, oppimateriaalien ja opetusvälineiden perusteella oman luokkakohtai-

sen suunnitelmansa. Toimeenpannussa opetussuunnitelmassa painottuu opetus, mutta myös 

oppilaan osallistumien liittyy siihen. (Kangasniemi 1985, 5–6, 11–12.) 

Oppilaan tasolla voidaan puhua koetusta opetussuunnitelmasta ja toteutuneesta opetussuun-

nitelmasta. Koettu opetussuunnitelma kertoo siitä, että miten toimeenpantu opetussuunni-

telma on vaikuttanut oppilaaseen. Toteutunut opetussuunnitelma ilmenee oppilaan oppimis-

tuloksina. (Kangasniemi 1985, 6, 12.) Oppilaiden oppimistulokset voivat poiketa sekä mää-

rällisesti että laadullisesti opettajan laatimasta suunnitelmasta (Uusikylä & Atjonen 2005, 

55).  Kangasniemen (1985, 6) mukaan opettajan toimeenpanema opetussuunnitelma on 

yleensä tarkoitetun opetussuunnitelman mukainen ja toteutunut opetussuunnitelma puoles-

taan on toimeenpannun opetussuunnitelman mukainen. 

Piilo-opetussuunnitelma (hidden curruculum) tarkoittaa sitä, että koulussa vaikuttaa viralli-

sen opetussuunnitelman lisäksi epävirallinen opetussuunnitelma, joka toteutuu koetun ope-

tussuunnitelman tasolla ja joka eroaa jossain määrin ennakko-opetussuunnitelmasta. Piilo-

opetussuunnitelma johtuu siitä, että ennakko-opetussuunnitelma ei ole ollut realistinen. Kou-

lun fyysiset kehystekijät voivat rajoittaa ennakkosuunnitelman toteutusta. Kaikista suurin 

merkitys piilo-opetussuunnitelman olemassa oloon ovat inhimilliset tekijät. Opettaja on erit-

täin ratkaisevassa asemassa soveltaessaan omien käsityksiensä mukaisesti ennakko-opetus-

suunnitelmaa. Opettaja ei voi opettaa opetussuunnitelman vastaisesti, mutta opettajalla on 

suuri opetuksellinen vapaus valikoida sisältöjä, menetelmiä sekä arviointikeinoja. (Lahdes 

1986, 84–85.) 



28  

 

  

Koulupäivän aikana oppilaat oppivat tietoja, taitoja ja toimintamalleja joita ei ole opetus-

suunnitelmaan kirjoitettu. Piilo-opetussuunnitelma sisältää oppilaiden toiveita, opettajan tot-

tumuksia ja koulun käytänteitä (Pässilä, Niinikuru & Rokka 1993, 45–46). Koulun arjessa 

oppilaat joutuvat muun muassa odottamaan, jonottamaan ja olemaan opettajan tai vertai-

siensa arvioitavina. Oppilaan sukupuoli tai sosiaalinen tausta voi vaikuttaa hänen saamaansa 

kohteluun. Oppilailla on oma keskinäinen sosiaalinen järjestyksensä, jotka muokkaavat hei-

dän käsityksiään koulusta. Piilo-opetussuunnitelma pitää sisällään myös paljon positiivisia 

vaikutuksia. Suuret oppilasryhmät, erilaiset luokkatilat ja vaihtelevan tasoiset oppimateriaa-

lit kehittävät omatoimisuutta, joustavuutta sekä kekseliäisyyttä. (Uusikylä & Atjonen 2005, 

55–56) 

3.1.3 Opetussuunnitelman kehitys Suomessa 

Ensimmäinen Suomen itsenäisyyden ajan opetussuunnitelma, maalaiskansakoulun opetus-

suunnitelma, julkaistiin vuonna 1925. Se oli ensimmäinen varsinaisen oppivelvollisuuskou-

lun opetussuunnitelma (Rinne 1984, 122). Opetussuunnitelmassa näkyi vahvasti saksalaisen 

didaktikko Herbartin vaikutus. Ensimmäistä opetussuunnitelmaa voidaan pitää luonteeltaan 

oppiainespainotteisena. Opetussuunnitelma korosti tiedon merkitystä ja oppiaineet oli eri-

telty omine tavoitteineen ja opetussisältöineen (Kari 1994, 78–79). 

Opetussuunnitelman laatiminen kesti varsin pitkään, sillä prosessi alkoi jo vuonna 1912. 

Opetussuunnitelmakomitean tehtävänä oli valmistaa ehdotukset, jotta kansakoulu vastaisi 

eri oppiaineiden osalta käytännöllisen elämän tarpeita ja nykyajan kasvatustieteen vaatimuk-

sia. Samoin jatko-opinnot oli huomioitava opetussuunnitelman uudistuksia valmisteltaessa. 

(Komiteanmietintö 1925.)  

Opetussuunnitelmaa valmisteltiin erityisissä olosuhteissa. Suomi oli vielä Venäjän vallan 

alla, kun opetussuunnitelmakomitea muodostettiin. Opetussuunnitelmaa valmisteltaessa 

Suomi itsenäistyi vuonna 1917, kävi sisällissodan seuraavana vuonna ja lisäksi oppivelvol-

lisuuslaki astui voimaan vuonna 1921. Komitea joutui myös vaihtamaan kokoonpanoaan jä-

sentensä erotoivomusten, sairauksien ja kuolemien takia (Komiteanmietintö 1925).  

Komiteanmietinnön valmistuttua 15.4.1921 voimaan tullut oppivelvollisuuslaki velvoitti 7-

13-vuotiaat oppivelvollisiksi. Koulupakkoa ei ollut, eli kansakoulussa annettavan tieto- ja 

taitomäärä voitiin opettaa myös muussa koulussa tai kotona. Kuusiluokkainen kansakoulu 
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jakautui kaksi alinta vuosiluokkaa käsittäväksi alakansakouluksi ja neljä ylempää vuosiluok-

kaa käsittäväksi yläkansakouluksi. (Iisalo 1991, 180.)  

Vuonna 1952 julkaistiin maamme toinen opetussuunnitelma, kansakoulun opetussuunnitel-

makomitean mietintö. Opetus- ja kasvatustyön kulmakivenä nähtiin oppilaan kehitystason 

huomioon ottaminen. Oppilaan monipuolista kehittämistä pidettiin arvossa. (Uusikylä & At-

jonen 2005, 57–58) Koulukasvatuksen tavoitteena tuli olla oppilaan sellaisten ominaisuuk-

sien ja valmiuksien kehittäminen, jotka olivat tarpeellisia hänen tulevaisuutensa kannalta 

(Kari 1994, 79–80). 

Vaikka oppivelvollisuus oli ollut voimassa jo ensimmäisen opetussuunnitelman aikaan, se 

ei silti koskenut kaikkia oppivelvollisuusikäisiä. Kunnille sallittiin erittäin pitkä toteuttamis-

aika lain toteuttamiseksi. Maalaiskunnissa oppivelvollisuus oli toteutettava vasta vuoteen 

1937 mennessä. (Iisalo 1991, 181.) Toiseen maailmansotaan liittyvien sotien, talvi- ja jatko-

sodan sekä Lapin sodan, jälkeen Valtioneuvosto asetti 28.6.1945 komitean laatimaan ehdo-

tusta kansakoulun ja sen jatko-opetuksen opetussuunnitelmaksi (Komiteanmietintö 1952).  

Opetussuunnitelman taustalla oli koulun toiminnan sopeuttaminen vallitsevaan yhteiskun-

nalliseen muutokseen. Koulun tehtäväksi nähtiin tulevaisuuden yhteiskunnan kansalaisten 

kasvattaminen ja kasvattaa yhteiskuntaan sopeutuvia ihmisiä, mutta vallitsevien käytäntöjen 

nähtiin jopa estävän sopeutumista. Yhteiskunnallinen tehtävä toistuu ja korostuu opetus-

suunnitelmassa, koska koulun uudistusten oli tarkoitus johtaa jatkuvaan kehitykseen. (Ko-

miteanmietintö 1952, 11–12.) Merkittävin yhteiskunnallinen muutos sotien jälkeen oli irtau-

tuminen maa- ja metsätaloudesta kohti teollistuvaa ja kaupungistuvaa yhteiskuntaa (Iisalo 

1991, 242).  

Myös toinen komiteanmietintö oli pitkä prosessi, sillä sen valmistumiseen meni lopulta yli 

kuusi vuotta. Viivästykset johtuivat opetussuunnitelmatyöhön liittyvään laajaan koulukokei-

luun, joka kesti kaksi vuotta. Opetusministeriltä syksyllä 1946 tullut määräys rajoitti komi-

tean työtä määräämällä sen koskemaan korkeintaan neljää ensimmäistä kouluvuotta, mutta 

rajoitus peruutettiin keväällä 1948. Komiteanmietinnölle haettiin myös lausuntoja suomen-

kielisten kansakouluopettajien valmistuslaitosten opettajakunnilta, Suomen kansakoulu-

opettajain liitolta ja Kristillisen kasvatuksen keskukselta. Nämä antoivat huomautuksia eri-

tyisesti uskonnonopetuksesta. Lisäksi valtioneuvosto määräsi vuonna 1947 komiteaa täy-

dennettävän lisäjäsenillä, joilla oli osaamista voimistelusta, yleisurheilusta ja palloilusta. 
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Tehtyjen korjausten jälkeen opetussuunnitelma oli valmis marraskuun 1. päivänä 1951. (Ko-

miteanmietintö 1952.)  

1970 valmistui kaksiosainen komiteanmietintö. Nämä mietinnöt saivat nimekseen POPS 1 

ja POPS 2 eli peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnöt 1 ja 2. POPS 1 sisälsi ope-

tussuunnitelman perusteet ja sen lähtökohdat olivat yksilöllisyys, eriyttäminen, oppilaan ko-

konaispersoonallisuuden kasvu sekä jyrkistä oppiainejaoista luopuminen (Uusikylä & Atjo-

nen 2005, 58–59). Oppilaille tarjoutui mahdollisuus toteuttaa omia tavoitteitaan kun he sai-

vat peruskoulun yläluokilla valita valinnaisia kursseja kielistä ja käytännönläheisistä aineista 

entistä laajemmasta ainejoukosta. Kielissä ja matematiikassa muodostettiin taso-kursseja op-

pimisvalmiuksien mukaan. (Kari 1994, 80–81.) POPS 2 sisälsi oppiaineiden opetussuunni-

telmat. Oppiainekeskeinen ja tietopainotteinen oppikirjoihin tiukasti sidoksissa oleva POPS 

2 sai aikaan sen, että POPS 1:sen modernit oppilaskeskeiset ajatukset jäivät taka-alalle. (Uu-

sikylä & Atjonen 2005, 58–59.) 

Peruskoulun ensimmäisellä opetussuunnitelmalla pyrittiin yleisten tavoitteiden mukaiseen 

opetukseen, mutta käytännössä sitouduttiin kuitenkin entistä tiukemmin hallintoon ja oppi-

kirjoihin. Koulujen päätöksentekoa pyrittiin lisäämään, mutta käytännössä päätöksenteko 

kuitenkin siirtyi vahvemmin valtakunnan tasolle. Opetussuunnitelman tavoitteena oli kehit-

tää oppilaiden persoonallisuutta monipuolisesti, mutta eri aineiden laajat oppimäärät veivät 

opetusta tietopainotteiseksi. Oppilaille pyrittiin takaamaan heidän edellytyksiään vastaavat 

jatko-opiskelumahdollisuudet, mutta todellisuudessa mahdollisuudet toteuttaa tehokasta 

opetusta heikkeni. Näihin edellä mainittuihin ongelmiin vastattiin myöhemmin muun mu-

assa uudistamalla opetusoppaita ja rajaamalla POPS 2:n laajoja oppimääriä. (Malinen 1985, 

27–28.) 

1985 voimaan tullut peruskoulun opetussuunnitelman perusteet lisäsi hieman kunnan mah-

dollisuuksia vaikuttaa opetuksen suunnitteluun. Kunnan opetussuunnitelmat tulivat viralli-

sesti käyttöön. Tätä kautta myös opettajat otettiin mukaan suunnittelutyöhön.  Opetussuun-

nitelma sisälsi joitain laajoja opetus- ja kasvatustyön järjestämistä koskevia osia, mutta ai-

nekohtaiset tavoite- ja sisältöluettelot veivät edelleen suurimman osan suunnitelmasta. (Uu-

sikylä & Atjonen 2005, 59–60.) 

Vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden valmisteluun otettiin mukaan 

monia yhteiskunnan tahoja sekä useita kouluja. Uusi opetussuunnitelma toi mukanaan muun 
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muassa oppiainerajat ylittäviä aihekokonaisuuksia, kuten viestintä-, perhe-, ja liikennekas-

vatuksen. Uudistus antoi kouluilla luvan tehdä omat opetussuunnitelmansa peruskoulun ope-

tussuunnitelman perusteiden ohjaamina. Tämä antoi opettajille mahdollisuuden vaikuttaa 

enemmän omaan työhönsä. (Uusikylä & Atjonen 2005, 60–61.) Vuosien 1985 ja 1994 ope-

tussuunnitelmien perusteisiin on sisällytetty kognitiivisesta psykologiasta johdettu oppimis-

opettamis-käsitys (Kari 1994, 81–82).  

Vuonna 2004 voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa painotetaan edeltävää suunnitelmaa 

enemmän oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Samalla 

opetussuunnitelman perusteiden normatiivisuus on vahvistunut. Korostamalla perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteiden velvoittavuutta halutaan turvata perusopetuksen laa-

dukkuus. Kunnat, alueet ja koulut saavat kuitenkin edelleen vaikuttaa omiin osioihinsa ope-

tussuunnitelmissa. (Uusikylä & Atjonen 2005, 61–62.) 

Peruskoulun alkuvaiheisiin verrattuna nykyään ei enää laadita yhtä valtakunnallisesti sitovaa 

opetussuunnitelmaa, vaan sen tilalla on paikallista opetussuunnitelmatyötä ohjaava, luon-

teeltaan normatiivinen, peruskoulun opetussuunnitelman perusteet. Tällä muutoksella on 

saavutettu se, että paikallisella tasolla voidaan entistä enemmän vaikuttaa opetuksen suun-

nitteluun ja opetustyöhön. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden tavoitteena kuiten-

kin on pitää opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen vaihtelu mahdollisimman pienenä eri paik-

kakuntien välillä. Kouluille ja opettajille jää kuitenkin suuri vapaus ja vastuu koulun toimin-

takulttuurin luomiseen ja opetuksen toteuttamiseen. (Vitikka 2004, 77.) 

3.2 Liikunnan opetuksen lähtökohdat 

Liikuntakasvatuksen kaksi päätavoitetta ovat kasvattaa liikuntaan ja kasvattaa liikunnan 

avulla (Gallahue 1996, 6; Laakso 2007, 19; Numminen & Laakso 2008, 41; Opetushallitus 

2014). Gallahuen (1996, 6) mukaan liikuntaan kasvattaminen tarkoittaa liikuntataitojen op-

pimista ja fyysisen kunnon kehittämistä. Liikunnan avulla kasvattamisella tarkoitetaan sitä, 

että tehokkaan liikunnanopetuksen kautta voidaan vaikuttaa myös oppilaan kognitiiviseen 

sekä sosiaalisaffektiiviseen kehitykseen. 

Jaakkola, Liukkonen ja Sääkslahti (2013) täsmentävät liikunnanopetuksen päätavoitteita. 

Heidän mukaansa liikuntaan kasvattaminen tarkoittaa liikunnan harrastamisen, terveellisiin 



32  

 

  

elämäntapoihin ja omasta hyvinvoinnista liittyvien tietojen, taitojen ja asenteiden opetta-

mista. Liikunnan avulla kasvattamalla pyritään tukemaan lasten ja nuorten persoonallisuu-

den suotuisaa kasvua ja kehitystä. Sen avulla opetetaan muun muassa tunne- ja vuorovaiku-

tustaitoja sekä liikunnan ja terveellisen elämäntavan merkityksen ymmärtämistä osana hy-

vinvointia ja eettistä ajattelua. Ymmärrys liikunnan avulla kasvattamisesta vaihtelee vallit-

sevan yhteiskunnallisen käsityksen mukaan. (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013, 20.) 

Liikunnanopetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Lii-

kuntatunteihin tulisi liittyä positiivisia kokemuksia ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. 

Opetuksessa korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunta tar-

joaa mahdollisuuksia muun muassa iloon, keholliseen ilmaisuun, sosiaalisuuteen, rentoutu-

miseen ja toisten auttamiseen. (Opetushallitus 2014.) 

Liikunnanopetuksessa tulisi nähdä lapsen persoonallisuuden kolme osa-aluetta: kognitiivi-

nen, psykomotorinen ja sosioemotionaalinen. Lapsi on näiden kolmen osa-alueiden muodos-

tama kokonaisuus, mikä tulisi huomioida liikunnanopetuksessa. (Gallahue 1996, 7; Nummi-

nen & Laakso, 41.) Nummisen ja Laakson (1996) mukaan kyseisen taksonomian kehittäjinä 

toimivat Bloom kognitiivisen alueen, Simpson psykomotorisen alueen ja Krathwohl sosio-

emotionaalisen alueen osalta. Taksonomian kautta voidaan asettaa tavoitteita hierarkkisesti. 

Oppilaiden toiminnan tulisi olla luovempaa hierarkiassa ylempänä olevien tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Tiedollisia eli kognitiivisia tavoitteita ovat esimerkiksi liiketekijöiden ymmär-

täminen ja soveltaminen, taidollisia eli psykomotorisia tavoitteita ovat esimerkiksi perus- ja 

lajitaitojen oppiminen, havainnointi ja rentoutuminen sekä asennoitumis- eli sosioemotio-

naalisia tai affektiivisia tavoitteita ovat esimerkiksi minäkäsityksen rakentaminen ja yhteis-

toiminta. (Nummisen & Laakson 1996, 41.) 

Gallahuen (1996) mukaan täytyy ymmärtää, että lapsi on aina biologisen taustan, ympäristön 

ja opetettavan asian vuorovaikutuksessa oleva ainutlaatuinen yksilö. Yksilön kehitystaso tu-

lee huomioida opetuksessa. Vaikka motorinen kehittyminen liittyy ikätasoon, se ei ole riip-

puvainen siitä. Opettajan tulee tavoitteita, aikataulua ja opetusmenetelmiä suunnitellessaan 

huomioida yksilön valmiudet ennen yleisesti oletettuja ikäryhmän valmiuksia. (Gallahue 

1996, 7–8.) 
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Liikunnanopetuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat liikuntataitojen oppiminen, fyysisen toi-

mintakyvyn kehittäminen ja myönteisen minäkäsityksen rakentuminen. Liikunnallisesti ak-

tiivinen elämäntavan mahdollistamiseen tarvitaan liikuntataitoja, joita voi pitää liikuntahar-

rastuksen ja toimintakyvyn rakennusosina. Harrastusten lisäksi ihmiset hyödyntävät niitä 

selviytyäkseen arkielämän ponnistuksista. Myönteinen minäkäsitys tarkoittaa luottamusta 

itseen, sosiaalisiin suhteisiin ja omiin kykyihin sekä positiivinen suhtautuminen omaan ke-

hoon. Tätä voidaan tukea opetuksessa erityisesti silloin, kun opetuksessa korostetaan itse-

vertailua, yrittämistä ja uuden oppimista. (Jaakkola ym. 2013, 21.) 

3.3 Yhteenveto 

Opetussuunnitelma on yksi keskeisimmistä koulua ohjaavista asiakirjoista. Opetussuunni-

telma pitää sisällään koulun tavoitteet, oppiaineksen ja oppilaiden arvioinnin perusteet. Li-

säksi opetussuunnitelmassa voidaan puhua myös opetusmenetelmistä. (Uusikylä & Atjonen. 

2005, 50.) 

Yleisesti opetussuunnitelmat voidaan jakaa kolmeen eri suunnitelmatyyppiin riippuen siitä, 

miten määräävät tekijät suunnitelmissa painottuvat. Nämä kolme suunnitelmatyyppiä ovat: 

yhteiskuntapainotteinen suunnitelma, oppilaspainotteinen suunnitelma ja tiedonalapainottei-

nen suunnitelma. (Lahdes 1977, 21–23). 

Opetussuunnitelman laatimiseen osallistuvat koulujärjestelmän eri tasot, lähtien valtakun-

nallisesta tasosta ja päätyen oppilaan tasolle (Kari 1994, 87). Lahdes (1977) erottaa opetus-

suunnitelmasta kolme tasoa: etukäteen laadittu opetussuunnitelma, toimenpiteet opetussuun-

nitelman toteuttamiseksi ja oppilaiden kokemukset (Lahdes 1977, 19–20). Kouluissa vaikut-

taa virallisen opetussuunnitelman lisäksi myös epävirallinen opetussuunnitelma, joka pitää 

sisällään oppilaiden toiveita, opettajan tottumuksia ja koulun käytänteitä. Tätä opetussuun-

nitelmaa kutsutaan piilo-opetussuunnitelmaksi. (Lahdes 1986, 84–85; Pässilä, Niinikuru & 

Rokka 1993, 45–46.) 

Valtakunnalliset opetussuunnitelmat ovat jokainen olleet aikansa ilmentymiä, joissa on nä-

kynyt voimassa olevat oppimiskäsitykset ja yhteiskunnan vaatimukset. Vuosien varrella 

opetuksen suunnittelun vastuu on siirtynyt vaiheittain valtion tasolta kohti koulun tasoa. Val-

takunnallisen opetussuunnitelman ajatuksena on ohjata sen alapuolella tapahtuvaa opetus-

suunnitelmatyötä ja yhtenäistää valtakunnallista opetusta. 
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Liikuntakasvatuksen kaksi päätavoitetta on kasvattaa liikuntaan ja kasvattaa liikunnan avulla 

(Gallahue 1996, 6; Laakso 2007, 19; Numminen & Laakso 2008, 41; Opetushallitus 2014). 

Liikunnanopetuksella on tarkoitus vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon (Ope-

tushallitus 2014). Liikunnanopetuksessa näyttäytyvät persoonallisuuden kolme osa-aluetta: 

kognitiivinen, psykomotorinen ja sosioemotionaalinen puoli (Gallahue 1996, 7; Numminen 

& Laakso 2008, 41). Liikunnanopetuksen päätavoitteina on liikuntataitojen oppiminen, fyy-

sisen toimintakyvyn kehittäminen ja myönteisen minäkuvan rakentuminen (Jaakkola ym. 

2013, 21). 
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4 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA JA TUTKIMUKSEN TOTEU-

TUS 

Tässä pääluvussa käsittelemme tutkimuksemme metodologiaa ja tutkimuksen toteutusta. 

Ensimmäisessä alaluvussa esittelemme aineiston ja kerromme opetussuunnitelmatutkimuk-

sesta aiemmin. Toisessa alaluvussa avaamme tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysy-

mykset.  Kolmas pääluku keskittyy tutkimuksen metodologiaan, eli laadullisen tutkimuksen 

ja sisällönanalyysin esittelyyn. Neljännessä alaluvussa käymme läpi tutkimuksen toteutusta. 

Viidennessä alaluvussa arvioimme tutkimuksemme luotettavuutta. 

4.1 Opetussuunnitelma tutkimuksen kohteena 

Tutkielmamme aineistona ovat Suomen itsenäisyyden ajan opetussuunnitelmat. Ensimmäi-

nen systemaattisesti laadittu opetussuunnitelma oli Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma 

vuonna 1925 (Komiteanmietintö 1925), mutta seuraava opetussuunnitelman perusrakenne 

saatiin vasta vuonna 1952 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnön II osan (Ko-

miteanmietintö 1952) valmistuttua. Peruskoulu-uudistuksen myötä tarvittiin myös uusi ope-

tussuunnitelma, joka esitettiin peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnöissä, ly-

hennettynä POPS (Komiteanmietintö 1970: A4 ja A5). Vuonna 1985 valmistui Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteet 1985 (Kouluhallitus 1985), ja vuonna 1994 Peruskoulun ope-

tussuunnitelman perusteet 1994 (Opetushallitus 1994). 2000-luvulla perusopetuksen opetus-

suunnitelmaa on päivitetty kahdesti: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 

(Opetushallitus 2004) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (Opetushallitus 

2014). Viimeisin perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 (Valtioneu-

voston asetus 422, 2012). 

Hyödynnämme tutkielmassamme valmista aineistoa, koska sen kautta saa hyvän yleiskuvan 

siitä, mitä opetussuunnitelmista päättäneet tahot ovat tahtoneet korostaa liikunnanopetuk-

sessa minäkin aikakautena. Opetussuunnitelmaa on voitu toteuttaa käytännön opetustyössä 

eri tavoin, mutta rajasimme tutkimuskohteemme valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin kir-

jattuihin tavoitteisiin ja sisältöihin. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 186) mukaan 

valmiin aineiston käyttäminen ei korota tai vähennä opinnäytetyön arvoa. Tutkimusongel-

man joihinkin osiin voi saada vastauksen valmiiden aineistojen pohjalta. Lisäksi Eskola ja 

Suoranta (1998, 118–119) huomioivat, että valmiita aineistoja voi hyödyntää nimenomaan 
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laadullisessa tutkimuksessa. Haastatteluista tai muusta aineistonkeruusta säästyneet voimat 

voi suunnata tulkinnalliseen työhön. 

Opetussuunnitelma ei ole yhtenäinen tutkimuskohde, vaan sitä on tarkasteltu aiemmin his-

toriallisen kehityksen kannalta, didaktiikan osana, futurologisena tutkimuskohteena, filoso-

fisena ongelmana, yhteiskunnallisena ilmiönä tai opettajan työn kannalta (Malinen 1992, 

89). Liikuntaa osana opetussuunnitelmaa on tutkittu väitöskirjoissa lähinnä opettajan työn 

kannalta (ks. Marttila 2016, Paatelainen 1981). Pro gradu -tutkielmissa on tarkasteltu ope-

tussuunnitelman toteutumista liikunnanopetuksessa (ks. Luukas 2005, Millaskangas & Sil-

lanpää 2004), joista erityisesti Luukas (2005) on sivunnut omaa aihettamme. Hänen tutkiel-

mansa rajoittuu kuitenkin peruskoulun aikaisiin opetussuunnitelmiin, ja käsittelytapa on eri-

lainen kuin meillä. Tutkimuksemme tuo historiallista näkökulmaa valtakunnallisten opetus-

suunnitelmien tarkasteluun liikunnan osalta. Historiallista näkökulmaa opetussuunnitelmien 

tutkimukseen on tehty esimerkiksi terveyskasvatuksen osalta (ks. Vierola 2014), mitä oma 

tutkimuksemme täydentää. 

4.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksemme on ajankohtainen uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman voimaantu-

lon myötä syksyllä 2016. Opetussuunnitelmissa tapahtuneita muutoksia on sen takia mielen-

kiintoista tutkia juuri nyt. Tarkoituksemme on tutkia, miten valtakunnallisten opetussuunni-

telmien tavoitteet ja sisällöt ovat muuttuneet liikunnan osalta. 

Tutkimuskysymyksemme ovat 

1) Miten liikunnanopetuksen tavoitteet ovat muuttuneet valtakunnallisissa opetussuunnitel-

missa 1925–2014? 

2) Miten liikunnanopetuksen sisällöt ovat muuttuneet valtakunnallisissa opetussuunnitel-

missa 1925–2014? 

Tutkimuskysymysten kautta on tarkoitus selvittää, mitä opetuksen järjestämisestä päättäneet 

tahot ovat korostaneet valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa. Aihe on rajattu nimenomaan 

opetussuunnitelmiin kirjattuihin tavoitteisiin, joista ei voi päätellä esimerkiksi toteutettua tai 

koettua opetussuunnitelmaa (Kuikka 2001, 90). Tutkimuskysymysten on oltava kuitenkin 

hyvin rajattuja, jotta punainen lanka säilyy. 
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Tutkimusaihe kiinnostaa myös sen takia, että usein uudeksi luullut asiat paljastuvat van-

hoiksi. Uuden opetussuunnitelman mukana on tullut myös liikunnanopetukseen uusia asi-

oita, joten on mielenkiintoista selvittää, onko näitä asioita ollut kirjattuna jo aiemminkin.  

4.3 Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi 

Monissa laadullisen tutkimuksen oppaissa määritellään se, mitä laadullinen tutkimus tarkoit-

taa. Nämä määritelmät ovat kuitenkin vain kyseisen oppaan tulkintoja ohjaavasta näkökul-

masta muodostettuna eivätkä juurikaan yleistettäviä määritelmiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

17.) Denzinin ja Lincolnin (2008, 3) mukaan laadullisen tutkimuksen kenttä on termien, kä-

sitteiden ja käsitysten muodostamana moniulotteinen suuntaus. Monet metodit ja lähesty-

mistavat kuuluvat laadullisen tutkimuksen käsitteen alle. Myös Tuomi ja Sarajärvi (2009, 

134) perustavat oppaansa käsitykseen siitä, että laadullisen tutkimuksen alle kuuluu useita 

tutkimusperinteitä. 

Laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta määritellään usein määrällisen eli kvantitatiivisen 

tutkimuksen vastakohtana, mitä se ei ole. Lähinnä tämä määrittely koskee laadullisen tutki-

muksen ei-numeraalista muotoa, vaikka myös kvalitatiiviseen tutkimukseen voidaan sovel-

taa kvantitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä. Kumpikaan tutki-

mus, laadullinen eikä määrällinen, ei ole lähtökohtaisesti toista parempaa, vaikka molempiin 

saattaa liittyä arvovarauksia. Laadullisen tutkimuksen synonyymina on käytetty kvalitatii-

vista tutkimusta ja pehmeitä menetelmiä, minkä kautta voi saada käsityksen määrällistä tut-

kimusta vähemmän tieteellisistä menetelmistä. Laadullista tutkimusta voi puolestaan pitää 

jo nimensä myötä määrällistä tutkimusta laadukkaampana. (Eskola & Suoranta 1998, 13.) 

Laadullisen tutkimuksen tunnusmerkkeinä voi pitää aineistonkeruumenetelmää, tutkittavien 

näkökulmaa, harkinnanvaraista tai teoreettista otantaa, aineiston laadullis-induktiivista ana-

lyysia, hypoteesittomuutta, tutkimuksen tyylilajia ja tulosten esitystapaa, tutkijan asemaa ja 

narratiivisuutta. Laadullinen aineisto on pelkistetyimmillään ilmiasultaan tekstiä, joka voi 

olla syntynyt tutkijasta riippuen tai riippumatta. Aineistona voi olla haastatteluita ja havain-

nointeja, päiväkirjat, omaelämäkerrat ja kirjeet, mutta yhtä hyvin voi käyttää yleisönosasto-

kirjoituksia, elokuvia kuin suorajakelumainoksia. (Eskola & Suoranta 1998, 15.) Tutkimuk-

semme aineistona olevat opetussuunnitelmat ovat valmista aineistoa, joka on syntynyt 

meistä riippumatta. 
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Yksi laadullisen tutkimuksen peruskulmakivistä on havaintojen teoriapitoisuus, joka tarkoit-

taa sitä, että yksilön käsitys ilmiöstä, tutkittavalle ilmiölle annetut merkitykset tai tutkimuk-

sessa käytetyt välineet vaikuttavat tutkimustuloksiin. Ei ole olemassa puhtaasti objektiivista 

tietoa, vaan tutkija päättää tutkimusasetelmasta ymmärryksensä varassa, jolloin tieto muut-

tuu siinä mielessä subjektiiviseksi. Teoriapitoisuus on kaiken tutkimuksen lähtökohta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 20.) Myös Kiviniemi (2015, 78) katsoo laadullisen tutkimuksen 

olevan ennemmin vähitellen tapahtuvaa tutkittavan ilmiön käsitteellistämistä kuin etukäteen 

hahmotetun teorian testausta. 

Yksi merkittävimmistä haasteista on uusien kiinnostavien asioiden esille tuleminen tutki-

muksen edetessä. Hypoteesittomuus on tavanomaista laadulliselle tutkimukselle, joten tut-

kija voi harhautua helposti sivupoluille ja laajentaa näkökulmaansa liikaa ennalta aiotusta. 

Rajauksen on oltava tarkka ja kapea, jotta sitä voi tutkia tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Tut-

kimustehtävän on oltava linjassa raportoidun kiinnostuksen kohteen kanssa. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 92.) Tutkielmassamme emme ennalta oleta tiettyjä muutoksia tavoitteissa tai 

sisällöissä. Olemme kuitenkin rajanneet aineistosta näkökulmat, joiden kautta tutkimme 

muutoksia. 

Laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä on sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi on 

väljä teoreettinen kehys, jonka sisällä on monia siihen perustuvia tutkimuksen analyysime-

netelmiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) Määrällisessä tutkimuksessa ei välttämättä tule vas-

taan yhtään todella hankalaa tilannetta, koska seuraava vaihe on aina selvillä: aineiston ke-

räämisen jälkeen tallennus, sitten ajetaan suorat jakaumat muuttujista ja joitakin keskilukuja, 

jonka jälkeen voi ryhtyä raportoimaan. Laadullisen tutkimuksen tekijällä haasteita on edes-

sään enemmän. (Eskola 2015, 185.) 

Aineiston analyysi on työläin, mutta tärkein tutkimusvaihe. Sisällönanalyysissa aineisto 

koodataan tutkijan parhaaksi näkemällä tavalla, jonka jälkeen itse analyysi tehdään esimer-

kiksi luokittelun tai teemoittamisen kautta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) Miles, Huberman 

ja Saldaña (2014, 71) puhuvat kolmivaiheisesta analyysista: ensimmäisen vaiheen koodauk-

sesta, toisen vaiheen koodauksesta eli ensimmäisen vaiheen käsitteiden ryhmittelystä sekä 

viimeisenä teoreettisten käsitteiden johtamisesta muistiinpanojen kautta. 

Sisällönanalyysin kautta saadaan tutkimusaineisto vain järjestetyksi johtopäätösten tekoa 

varten, mutta pelkästään sen avulla johtopäätöksiä ei voi tehdä (Grönfors 1982, 161). Toi-
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saalta Miles ym. (2014, 72) pitävät jo aineiston koodaamista osana analyysia. Tuomi ja Sa-

rajärvi (2009) erottelevat nämä kaksi vaihetta sisällön erittelyksi ja sisällön analyysiksi. Hei-

dän mukaansa monia sisällönanalyysilla toteutettuja tutkimuksia kritisoidaan siitä syystä, 

että aineisto esitetään ikään kuin tuloksina. Sisällönanalyysin pitäisi pureutua syvemmin 

juuri eriteltyyn aineistoon, eli pyrkiä kuvaamaan dokumenttien sisältöä sanallisesti. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 103–107.) 

Eskolan (2015) mukaan voidaan puhua aineistolähtöisestä, teoriasidonnaisesta tai teorialäh-

töisestä tutkimuksesta. Aineistolähtöisessä analyysissä teoria pyritään konstruoimaan aineis-

tosta. Teoriasidonnainen analyysi tarkoittaa analyysia, joka ei pohjaudu suoraan teoriaan tai 

nouse siitä, mutta siinä on kuitenkin teoreettisia kytkentöjä. Teorialähtöinen analyysi lähtee 

teoriasta ja palaa siihen käytyään empiriassa. (Eskola 2015, 188.) 

Tutkielmassamme käytämme sekä teoriasidonnaista että teorialähtöistä sisällönanalyysia. 

Teoriasidonnainen analyysi ohjaa liikunnanopetuksen sisältöjen luokittelussa, ja teorialäh-

töinen analyysi puolestaan liikunnanopetuksen tavoitteita luokiteltaessa. Tuomen ja Sarajär-

ven (2009) mukaan teorialähtöinen analyysi nojaa tiettyyn teoriaan, malliin tai auktoriteet-

tiin. Teoria, malli tai auktoriteetti esitellään tutkimuksessa ja sen mukaan määritellään mm. 

käsitteet. Aineiston analyysia ohjaa valmis aikaisemman tiedon pohjalta luotu kehys. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 97–98.) 

Tutkimuksemme viitekehyksen muodostavat muun muassa Nummisen ja Laakson (2008, 

41) esittelemät oppilaan persoonallisuuden kolme eri osa-aluetta: psykomotorinen, sosio-

emotionaalinen ja kognitiivinen. Nämä pitäisi tuoda esille liikunnanopetuksen suunnitte-

lussa, ja sen takia on perusteltua käyttää samaa luokittelua opetussuunnitelmien tavoitteiden 

analysoinnissa. Esimerkkejä opetustoiminnan tavoitteista on esitelty taulukossa. 
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Taulukko 2.  Liikunnanopetustoiminnan tavoitteita. (Numminen & Laakso 2008, 41.) 

Kognitiiviset tavoitteet Psykomotoriset tavoitteet Sosioemotionaaliset tavoit-

teet 

Liikuntaan liittyvät tiedot ja 

käsitteet 

 liiketekijät 

 liiketekijöiden käy-

tön ymmärtäminen 

sekä soveltaminen 

 tietojen analysointi 

 synteesien tekemi-

nen 

 arviointi 

Motoriset ja mentaaliset tai-

dot 

 perus- ja lajitaidot 

 fyysiseen ja motori-

seen kuntoon liitty-

vät tekijät 

 havainnointi 

 rentoutuminen 

 mielikuvat ja niiden 

käyttö 

 itsekseen puhumi-

nen 

 

 minäkäsitys 

 tunteiden ilmaisemi-

nen ja säätely 

 motivaatioilmasto 

 yhteistoiminta 

 arvot ja asenteet 

Teorialähtöinen sisällönanalyysi etenee deduktiivisesti, eli edetään yleisestä yksityiseen. Ai-

neiston analyysi perustuu aikaisempaan viitekehykseen. Analyysin ensimmäinen vaihe on 

analyysirungon muodostaminen, johon poimitaan aineistosta ne asiat, jotka kuuluvat ana-

lyysirunkoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113–115.) Taulukossa 3 on tutkimuksemme ana-

lyysirunko liikunnanopetuksen tavoitteiden osalta. 

Taulukko 3.  Tutkimuksemme luokittelurunko liikunnanopetuksen tavoitteiden osalta. 

 Psykomotorinen Sosioemotionaalinen Kognitiivinen 

Komiteanmietintö 1925    

Komiteanmietintö 1952    

Komiteanmietintö 1970    

Opetussuunnitelma 1985    

Opetussuunnitelma 1994    

Opetussuunnitelma 2004    

Opetussuunnitelma 2014    
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Liikunnanopetuksen sisältöjä analysoidessamme emme voi pohjata analyysiyksikköjä suo-

raan teoriaan, mutta liikunnanopetukseen perehtyneinä meillä on jonkinlainen ennakkokäsi-

tys sisällöistä. Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan teoriasidonnaisessa analyysissa on teo-

reettisia kytkentöjä, jotka eivät kuitenkaan pohjaudu suoraan teoriaan. Teoriasidonnaisessa 

analyysissa analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa ana-

lyysia. Aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava, vaan pikemminkin uusia aja-

tusuria aukova. Tutkijan ajatusprosessi vaihtelee aineistolähtöisyyden ja valmiiden mallien 

välillä, joita tutkija pyrkii yhdistelemään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97.) 

4.4 Tutkimuksen kulku ja aineiston analyysi 

Tutkimusaiheemme kiinnostaa meitä erityisesti sen ajankohtaisuuden vuoksi. Uusi opetus-

suunnitelma astui voimaan suunnilleen samoihin aikoihin, kun aloitimme pro gradumme kir-

joittamisen. Liikunta valikoitui tutkittavaksi oppiaineeksi, koska se on meidän molempien 

sivuaine ja olemme myös tehneet kandidaatin tutkielmamme liikunnan merkityksestä ala-

kouluikäisille (ks. Perälä & Seppälä 2016). Koemme liikunnan tärkeäksi muutenkin kuin 

oppiaineena, mutta liikunnanopetuksen tavoitteiden ja sisältöjen muutosten tutkimisen 

kautta pystyy havainnoimaan, mikä merkitys liikunnanopetuksella on ollut opetuksesta päät-

täville tahoille ja mitä sillä on tavoiteltu. 

Emme olleet perehtyneet valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin ennen tutkimuksen aloitta-

mista lukuun ottamatta kahta viimeisintä perusopetuksen opetussuunnitelmaa, perusopetuk-

sen opetussuunnitelmat 2004 ja 2014, joita on käsitelty opintojemme aikana. Meillä ei siis 

ollut ennakko-oletuksia opetussuunnitelmien tavoitteista ja sisällöistä tarkemmin, minkä ko-

emme eduksi objektiivisuuden kannalta. Kandidaatin tutkielmassamme sivusimme liikun-

nanopetuksen yleistä muutosprosessia, mutta nyt tutkimme asiaa virallisten dokumenttien 

kautta. 

Tutkimuksemme viitekehys perustuu kandidaatin tutkielmaamme, jossa käsittelimme liikun-

nan merkitystä alakouluikäiselle lapselle ja liikunnanopetuksen muutosta Suomen itsenäi-

syyden ajan koulumaailmassa. Hyödynnämme aikaisempaa tutkielmaamme, koska aihe liit-

tyy läheisesti valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin liikunnan osalta. Sen kautta voimme tar-

kastella ja vertailla opetussuunnitelmien tavoitteita ja sisältöjä liikunnanopetuksen yleiseen 
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muutokseen Suomen itsenäisyyden aikana. Liikunnan terveydellisiä hyötyjä on tutkittu ny-

kyaikana paljon, ja on mielenkiintoista tutkia, näkyvätkö tutkimustulokset liikunnanopetuk-

sen arvostuksen nousussa. 

Aloitimme pro gradu -tutkielmamme viitekehyksen kirjoittamisen vuoden 2016 elokuussa. 

Käytimme lähteinä sekä kotimaisia että kansainvälisiä yleisteoksia ja tieteellisiä artikkeleita. 

Pyrimme valitsemaan lähteemme laadukkaasti vertailemalla muiden aihettamme sivuavien 

tutkimusten lähdeluetteloja ja käyttämällä artikkeleita arvostetuista tiedelehdistä. Toisessa 

pääluvussa hyödynsimme kandidaatin tutkielmaamme. 

Saatuamme viitekehyksen valmiiksi, aloimme perehtyä opetussuunnitelmiin. Saimme ai-

neiston haltuumme helposti ja ne olivat käytettävissämme alusta loppuun. Aluksi selasimme 

komiteanmietintöjä ja opetussuunnitelmia saadaksemme yleiskuvan aineistostamme. Sen 

jälkeen luimme tarkemmin liikunnanopetuksen osiot, jonka jälkeen aloimme etsimään ope-

tuksen tavoitteita. Tavoitteiden luokittelua määritteli alusta lähtien liikunnanopetuksessa 

käytettävä jako psykomotorisiin, sosioemotionaalisiin ja kognitiivisiin tavoitteisiin. Käy-

timme erivärisiä korostustusseja tavoitteita etsiessämme. Lopuksi kokosimme tavoitteet tau-

lukkoon. 

Tavoitteiden löytäminen ja luokitteleminen ei ollut aina yksinkertaista. Pelkästään opetus-

suunnitelmien rakenne vaikeutti tätä. Varsinkin vanhemmissa komiteanmietinnöissä tavoit-

teille ei ollut erillistä osiota, vaan ne sekoittuivat osittain sisältöjen kanssa. Sisällöistä pystyi 

monesti huomaamaan rivien välistä myös tavoitteen, mutta emme nostaneet sitä esille, paitsi 

jos siinä oli käytetty selkeästi tavoitteellisuuteen viittaavaa verbiä. Esimerkiksi vuoden 1952 

komiteanmietinnössä nostimme palloilun sisällöistä tavoitteeksi ”pallon käsittelytaitoa ke-

hittävät leikit”, mutta emme pelkkää luistelun ja jääpallon harjoittelua. 

Toinen luokittelua vaikeuttava asia oli tavoitteiden moninainen luonne, eli niissä oli vivah-

teita useammasta kuin yhdestä liikunnanopetuksen tavoitteiden osa-alueesta. Peleissä mai-

nittiin tekniikan, taktiikan ja sääntöjen opetus, jossa tekniikka kuuluu psykomotoriseen ja 

taktiikka sekä säännöt kognitiiviseen osa-alueeseen. Muutamassa kohdassa keskustelua he-

rätti se, että minkälainen tavoite on kyseessä. Raja oli häilyvä esimerkiksi mielenterveyden 

ja persoonallisuuden kehitystä koskevissa tavoitteissa. 

Tavoitteiden luokittelun jälkeen siirryimme liikunnanopetuksen sisältöihin. Kirjasimme en-

sin kaikki komiteanmietinnöistä ja opetussuunnitelmista löytyneet sisällöt ylös. Sisältöjä oli 
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kirjattu varsin erityyppisesti eri opetussuunnitelmissa, mikä aiheutti pohdintaa niiden analy-

soinnissa. Alun perin tarkoituksenamme oli luokitella löytyneitä liikuntalajeja jollain tavalla, 

mutta kaikissa opetussuunnitelmissa liikuntalajeja ei ollut mainittu juuri lainkaan. Päädyim-

mekin tarkastelemaan oppiainesta yleisemmältä tasolta, koska sekin kertoo siitä, millaista 

liikunnanopetuksen on nähty olevan. Liikuntalajien kirjaamisen muutos muodostui mielen-

kiintoiseksi tutkittavaksi asiaksi. 

Tavoitteiden luokittelun ja sisältöjen kirjaamisen jälkeen aloimme tutkia niissä tapahtuneita 

muutoksia. Tavoitteiden osalta se oli helpompaa, koska siinä pohjalla oli selkeämpi analyy-

sirunko. Rungon avulla pystyimme vertailemaan opetussuunnitelmissa esiintyneiden tavoit-

teiden määriä keskenään, vaikka määrät eivät välttämättä kerrokaan liikunnanopetuksen pai-

nopisteistä. Määrät antavat kuitenkin suuntaa liikunnanopetuksen kehityksestä. 

Luokittelu oli valmis vuoden 2016 joulukuussa, ja analysointi aloitettiin seuraavan vuoden 

tammikuussa. Saimme tulokset valmiiksi tammikuun puolessavälissä, minkä jälkeen aloi-

timme pohdinnan kirjoittamisen. Työparin kanssa tulosten analysointi jouhevampaa ja kes-

kustelu paransi analyysin laatua. 

4.5 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullinen tutkimus ei ole yksi yhtenäinen tutkimusperinne, joten sen piiristä löytyy useita 

käsityksiä tutkimuksen luotettavuuteen liittyvistä kysymyksistä. Laadullisen tutkimuksen 

oppaiden luotettavuustarkastelut ovat monesti hieman erilaisia ja eri asioita painottavia. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 134.) Myös Eskolan ja Suorannan (1998, 209) mukaan laadullisia 

tutkimuksia on kritisoitu luotettavuuskriteereiden hämäryydestä. 

Kaikissa tutkimuksissa lähtökohtana on virheiden välttäminen, mutta silti niiden luotetta-

vuus ja pätevyys vaihtelevat. Sen takia tutkimuksen luotettavuutta pyritään aina arvioimaan 

eri mittaus- ja tutkimustapojen avulla. Yleisimmät käsitteet luotettavuuden arvioinnissa ovat 

reliaabelius ja validius. Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, ja validius 

mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2009, 231.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliaabelius ja validius ovat saaneet erilaisia tulkintoja, ja 

niiden käyttöä on pyritty välttämäänkin tutkimusaiheen ainutkertaisuuden vuoksi. Kuitenkin 
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luotettavuutta ja pätevyyttä tulee jollain tavalla arvioida, vaikka ei kyseisiä termejä käyttäi-

sikään. (Hirsjärvi ym. 2009, 232.) Janesickin (2000) mukaan laadullisen tutkimuksen kul-

makiviä ovat henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaukset. Validius tarkoittaa laadulli-

sen tutkimuksen piirissä tulkintojen ja selitysten uskottavuutta sekä selitysten ja tulkintojen 

yhteensopivuutta. Toisin sanoen siis sitä, onko selitys luotettava. Ei ole olemassa yhtä "oi-

keaa" tulkintaa. (Janesick 200, 393.) 

Tutkimuksen luotettavuutta ovat parantaneet viime vuosikymmeninä aineiston keruuteknii-

koiden ja analyysimenetelmien kehittyminen moneen suuntaan. Perusvaatimus luotettavuu-

den kannalta on kuitenkin yhä, että tutkimukseen on käytettävissä riittävästi aikaa. Myös 

tutkimuksen julkisuus parantaa luotettavuutta tutkijan raportoidessa prosessin etenemisestä, 

mitä tutkijakollegat voivat arvioida. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 142.) 

Lincolnin ja Guban (1985) mukaan yksi keino luotettavuuden arvioimiseen on esittää itsel-

leen neljänlaisia kysymyksiä: totuusarvoon, yleistettävyyteen, johdonmukaisuuteen ja neut-

raaliuteen liittyviä kysymyksiä. Totuusarvolla tarkoitetaan tutkimustulosten perustelujen 

luotettavuutta suhteessa tutkimusjoukkoon ja -tapahtumaan. Yleistettävyys tarkoittaa tulos-

ten yleistettävyyttä toisiin konteksteihin tai toiseen tutkimusjoukkoon. Johdonmukaisuuden 

kautta määritellään, miten tutkimustulos toistuisi, jos tutkimus toteutettaisiin uudestaan sa-

moilla tai uusilla tutkittavilla. Neutraaliudella tarkoitetaan sitä, miten tutkija pystyisi saavut-

tamaan sellaisen asteen, että tutkimustulokset johtuisivat pelkästään tutkittavista ja tutkimus-

olosuhteista, eivätkä tutkijan omat ennakko-asenteet, motivaatio, kiinnostus tai näkökulmat 

vaikuttaisi tuloksiin. (Lincoln & Guba 1985, 290.) 

Monissa laadullisen tutkimuksen oppaissa esitellään triangulaatio tutkimuksen luotettavuu-

den parantavana tekijänä (Denzin 1989; Hirsjärvi ym. 2009; Miles ym. 2014; Tuomi & Sa-

rajärvi 2009). Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan triangulaatio juontaa juurensa 1950-

luvun sosiaalitieteisiin, jolloin sen periaatteet kehitettiin. Denzin kehitteli ajatusta eteenpäin 

1970-luvulla. Tavoitteena oli saada sosiologit tarkastelemaan tutkimusongelmaa mahdolli-

simman monesta näkökulmasta, koska sosiologien tutkima "todellisuus" on sosiaalinen pro-

sessi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 143–144.) 

Denzin (1989) erottelee neljä triangulaation päätyyppiä: tutkimusaineistoon, tutkijaan, teo-

riaan ja metodologiaan liittyvän triangulaatio. Tutkimusaineiston triangulaatio tarkoittaa 

sitä, että aineistoa kerätään monesta eri lähteestä. Esimerkiksi lääketieteeseen liittyvässä tut-

kimuksessa aineistoa voi kerätä lääkäreiltä, potilailta tai potilaan omaisilta. Tutkijaan liittyvä 
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triangulaatio tarkoittaa yksinkertaisesti useamman tutkijan osallistumista tutkimukseen. 

Teoriaan liittyvä triangulaatio tarkoittaa useamman eri teoreettisen näkökulman käyttämistä 

tutkimusaineiston tulkitsemisessa. Metodologisessa triangulaatiossa tutkija käyttää useam-

paa metodia. Metodologinen triangulaatio voi olla metodin sisäistä (esimerkiksi suljetut ja 

avoimet kysymykset haastattelussa) tai metodien välistä (tutkija käyttää havainnoinnin li-

säksi esimerkiksi haastatteluja ja videointi yms.) Tutkimuksessamme kyse on lähinnä tutki-

jaan liittyvästä triangulaatiosta, koska tutkijoita on kaksi. Tutkimusaineisto on valmista ai-

neistoa, joten emme voi käyttää tutkimusaineistoon tai metodologiaan liittyvää triangulaa-

tiota. (Denzin 1989, 237–244.) 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tarkka selostus tutkimuksen kaikkien vai-

heiden toteuttamisesta. Aineiston analyysissa on keskeistä luokittelujen tekeminen, josta 

olisi kerrottava lukijalle luokittelun perusteet ja sen syntymisen alkujuuret. Tulosten tulkin-

nassa tutkijan olisi kerrottava, millä perusteella hän esittää tulkintoja ja mihin hän tulkintansa 

perustaa. Tulkintaa voi rikastuttaa esimerkiksi autenttisilla dokumenteilla. (Hirsjärvi ym. 

2009, 233.) Pyrimme kertomaan tutkimuksemme kulusta mahdollisimman tarkasti ja ker-

romme luokittelumme perustelut. Liitämme mukaan esimerkkejä opetussuunnitelmista ai-

neiston hahmottamisen helpottamiseksi. 

Tuomen ja Sarajärven (2009) listatessa tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa huomioita-

via asioita, monet niistä liittyvät aineiston keruuseen ja kohdejoukkoon. Meidän tutkimuk-

sessamme aineisto oli valmiina ja haastatteluihin yms. liittyviä luotettavuuteen vaikuttavia 

ongelmia ei siten ollut. Luotettavuusongelmat liittyvät lähinnä tutkijoihin itseemme, aineis-

ton analyysiin ja tutkimuksen kulun selvittämiseen. Luotettavuutta parantaa se, että teemme 

tutkimusta yhdessä, jolloin voimme vahvistaa päätelmät toisiltamme. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 140–141.) 

Lähdekritiikki on olennainen osa tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksessamme lähdekri-

tiikki kohdistuu sekä tutkimuskirjallisuuteen että lähteisiin. Kasvatustieteissä on tavallista 

puhua pelkästään lähteistä, jolla tarkoitetaan ensisijaisesti aiempaa tutkimusta aiheesta 

(Hirsjärvi ym. 2009). Historiatieteissä lähde merkitsee pitkälti samaa asiaa, mitä tutkimus-

aineisto esimerkiksi kasvatustieteissä. 

Renvallin (1983) mukaan historialliset lähteet voi jakaa kahteen lähderyhmään: jäämistöön 

ja esittäviin lähteisiin. Vaikka kyseinen jako lähteiden välillä on häilyvä, niin pääasiassa 

jäämistöön kuuluu ihmisen toiminnan näkyvät ja konkreettiset asiat, kuten aseet, työkalut ja 
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rakennukset. Esittäviä lähteitä ovat suulliset, kuvalliset ja kirjalliset jäämistöt, jotka välittä-

vät jotain muuta tietoa kuin ne esineenä tai yleensä havaittavana ovat. (Renvall 1983, 117–

123.) Aiemmasta tutkimuksesta käytetään nimeä kirjallisuus, jota ei saa sekoittaa lähdeai-

neistoon (Kuikka 2001, 188–189). Aiempaan tutkimukseen ja lähdeaineistoon kohdistuva 

lähdekritiikki eroavat toisistaan. 

Hirsjärven ym. (2009) mukaan tutkimuskirjallisuutta valitessa tulee kiinnittää huomiota kir-

joittajan tunnettuuteen ja arvostettavuuteen, lähteen ikään ja lähdetiedon alkuperään, uskot-

tavuuteen ja julkaisijaan sekä totuudellisuuteen ja puolueettomuuteen. Toistuva kirjoittaja-

nimi varsinkin arvostetuissa teoksissa kertoo kirjoittajan arvovallasta, jolloin hänen teks-

teihinsä kannattaa tutustua. Pitää kuitenkin arvioida, onko kirjoittaja jostain syystä "trendi-

käs" tai onko kyse sisäpiiriläisten keskinäisestä lahjojenannosta. Tutkijan on pyrittävä käyt-

tämään tuoreita lähteitä, koska tutkimustieto muuttuu usein nopeasti ja vanha tieto kumuloi-

tuu uuteen. Tutkijan on käytettävä alkuperäisiä lähteitä varmistaakseen, ettei tieto ole muut-

tunut muiden tutkijoiden lainatessa ja tulkitessa alkuperäisteosta. Kustantaja pitää huomi-

oida sen takia, että arvostettu kustantaja ottaa harvoin painettavaksi tekstiä, joka ei ole lä-

päissyt asiatarkastusta. Tunnettujen tieteellisten aikakausjulkaisujen tuorein artikkeliaineisto 

on yleensä luotettavaa. Joskus tutkijan on lisäksi arvioitava, kenelle ja mitä varten tutkimus 

on tehty, ketä ajatellen kirjoitus on laadittu, missä tilanteessa ja milloin. (Hirsjärvi ym. 2009, 

113–114.) 

Olemme pyrkineet käyttämään tutkimuksessamme tuoreinta tutkimustietoa arvostetuista jul-

kaisuista. Joissain tapauksissa olemme käyttäneet vanhoja lähteitä, koska monet uudemmat 

tutkijat ovat viitanneet kyseiseen teokseen. Tällöin kyse on ollut alkuperäislähteestä. Käyt-

tämämme lähteet ovat tulleet esille myös muissa aiheeseemme liittyvissä tutkimuksissa. 

Historiantutkimuksessa opetussuunnitelmat ja komiteanmietinnöt kuuluvat primaareihin 

lähteisiin, koska ne ovat alkuperäisiä dokumentteja (Luostarinen & Väliverronen 1991, 209). 

Nuortevan (2006) mukaan lähdekritiikki jakaantuu historiatieteissä ulkoiseen ja sisäiseen 

lähdekritiikkiin. Ulkoinen lähdekritiikki keskittyy lähteen autenttisuuteen ja siihen, onko se 

sellaisenaan todistusvoimainen. Alkuperäinen lähde on todistusvoimaisempi kuin esimer-

kiksi muistelmateos. Sisäinen lähdekritiikki arvioi tarkemmin lähteiden ja niiden laatijoiden 

tavoitteita. (Nuorteva 2006, 18.) Renvall (1983) tarkentaa ulkoisen lähdekritiikin tarkoitta-

van sitä, missä ympäristössä lähde on syntynyt ja vaikuttanut. Lähteen sijoittaminen histori-
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allisessa elämässä mahdollistaa sisäisen lähdekritiikin, eli lähteen sisältämien tietojen pun-

nitseminen lähteen tarkoituksen kannalta. Pitää arvioida, paljonko tiedoissa on lähteen teh-

tävän tai aseman vaikutusta, ja paljonko niissä on sellaista, joka perustuu lähteen puhumaan 

todellisuuteen. (Renvall 1983, 166.) 

Komiteanmietinnöt ja opetussuunnitelmat ovat ulkoisen lähdekritiikin kautta luotettavaa ai-

neistoa. Aineistossa kerrotaan se, ketkä ovat olleet mukana tekemässä opetussuunnitelmaa 

ja millä aikavälillä. Ne kuuluvat valtion virallisiin asiakirjoihin, joten niiden laadinnan aika 

ja paikka on dokumentoitu tarkasti. Lähteistä ei ole myöskään hävinnyt mitään aikojen saa-

tossa. Sisäisen lähdekritiikki kohdistuu erityisesti ensimmäisissä komiteanmietinnöissä sii-

hen, että kirjoittajat itsekin mainitsevat, etteivät ole liikuntakasvatukseen perehtyneitä. Lii-

kunnan opetusta ovat laatineet tuolloin komitean ulkopuoliset ihmiset, ja heidän tuotta-

maansa materiaalia ei ole liitetty vuoden 1925 komiteanmietintöön kuin osittain. Tämä hei-

kentää tutkimuksen luotettavuutta ensimmäisen komiteanmietinnön osalta. Lisäksi Kuikan 

(2001, 87) mukaan täytyy muistaa, että kunkin aikakauden didaktiset käsitykset kuvastuvat 

opetussuunnitelmissa. Kaikkea tietoa ei ole kirjattu opetussuunnitelmiin, mikä ei välttämättä 

merkitse puuttuvaa tietoa ja käsitystä. 

Tutkimuksemme luotettavuusongelmat ovat suhteellisen pieniä. Tutkimusaineisto on val-

miina, joten sen keräämiseen ja litterointiin liittyviä ongelmia ei ole. Kuka tahansa saa käyt-

tämämme aineiston helposti luettavakseen ja pystyy tarkastamaan esimerkiksi aineiston luo-

kittelun. Luokittelun perusteena on selkeä teoria, mikä auttaa aineiston analyysissa. 
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5 LIIKUNTA KOMITEANMIETINNÖISSÄ JA VALTAKUNNALLI-

SISSA OPETUSSUUNNITELMISSA VUOSINA 1925–2014 

Tässä pääluvussa tuomme esille opetussuunnitelmien liikuntaa koskevia tavoitteita ja sisäl-

töjä. Etenemme aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Opetussuunnitelmia on jul-

kaistu vuosina 1925, 1952, 1970, 1985, 1994, 2004 ja 2014. Myös vuonna 1946 on ilmesty-

nyt komiteanmietintö, mutta jätimme sen pois aineistostamme, koska se oli väliaikainen ja 

kokeilua vaatinut opetussuunnitelma, joka liittyi vahvasti vuoden 1952 komiteanmietintöön. 

Olemme luokitelleet tavoitteet aiemmin esittelemäämme analyysirunkoon, joka on jaettu 

psykomotoriseen, sosioemotionaaliseen ja kognitiiviseen alueeseen. Sisältöjä emme luoki-

telleet tai kertoneet niistä yksityiskohtaisesti, koska joissain opetussuunnitelmissa sisältöjä 

oli lueteltu usean sivun verran. Sisällöt löytyvät kokonaisuudessaan tarkemmin liitteistä. 

5.1 Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma 1925 - Leikkiä ja voimistelua 

Komiteanmietinnössä (1925) alakansakoulun liikunnanopetus kulki nimellä "Leikki ja voi-

mistelu", ja yläkansakoulussa oppiaineen nimi oli pelkkä "Voimistelu". Molempia käsitel-

lään opetussuunnitelmassa verrattain vähän. Leikin ja voimistelun osuus on alle puoli sivua, 

mikä on oppiaineista vähiten yhdessä laulun kanssa. Ympäristöopetusta käsitellään peräti 14 

sivua, ja uskontoa sekä äidinkieltä muutaman sivun verran. 

Yläkansakoulun voimistelua käsitellään opetussuunnitelmassa lähes kuuden sivun verran. 

Sekin on kuitenkin vähän verrattuna yläkansakoulun muihin oppiaineisiin. Esimerkiksi us-

kontoa käsitellään 35 sivua ja historiaa 17 sivua. Laulua ja piirustusta käsitellään suunnilleen 

saman verran kuin voimistelua. Suppeaa voimistelun osuutta selittää osaltaan se, että komi-

tea ei ole katsonut olevansa asiantuntija voimistelun opetuksen suunnasta, sisällöstä tai me-

nettelytavoista. (Komiteanmietintö 1925.) 

Liikunnan merkitys ymmärrettiin kuitenkin jo vuonna 1925. Komiteanmietinnössä (1925) 

"liikuntokasvatusta" pidettiin tärkeänä alakansakoululaiselle, koska se vaikuttaa ruumiin 

voimien kehityksen lisäksi erityisesti hengen kehitystä. Leikkien nähtiin kehittävän kaikkia 

tietoelämän taitoja, mutta erityisesti havaintokykyä ja tarkkaavaisuutta. Samoin tunne-elämä 

ja tahdonvoima varttuvat leikkien avulla. (Komiteanmietintö 1925, 33.) 
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Yläkansakoulun voimistelua käsitellessään komitea on keskittynyt lähinnä opetuksen ulkoi-

siin edellytyksiin ja mahdollisuuksiin, kuten opetustiloihin ja -välineisiin sekä opetusajan 

niukkuuteen liittyviin ongelmiin. Tavoitteita tai sisältöjä ei ole kirjattu sen tarkemmin. Ope-

tussuunnitelmassa on lähinnä vinkkejä opetuksen toteuttamiseen vajavaisissa puitteissa. Lii-

kunnanopetuksen tavoitteet on ryhmitelty taulukkoon 4. 

Toisaalta opetussuunnitelmassa mainitaan kouluhallituksen kiertokirje, jossa esitetään kou-

luihin hankittavat liikuntavälineet ja kansakoulun leikkiohjelmiston perussuunnitelma. (Ko-

miteanmietintö 1925, 240–245.) Kiertokirje olisi ollut mielenkiintoista saada tarkastelta-

vaksi mahdollisten tarkentavien tavoitteiden ja sisältöjen hahmottamiseksi. 

Taulukko 4.  Liikunnanopetuksen tavoitteet vuoden 1925 komiteanmietinnössä (Komitean-

mietintö 1925). 

Komiteanmietintö 
1925  

Liikunnanopetuksen tavoitteet   

  

    

  Psykomotorinen Sosioemotionaalinen Kognitiivinen 

  Alakansakoulu  

 Kehittää ruumiin voimia 

 Erityisesti hengen kehitys 

 Havaintokyky ja tarkkaavai-
suus kehittyvät 

 Tahdonvoima varttuu  

Yläkansakoulu  

 Sopusointu ruumiin kehityk-
sessä  

 Tunne-
elämä vart-
tuu  

  

Komiteanmietinnössä olevat oppiainesisällöt löytyvät liitteestä 1. Liikuntokasvatuksen si-

sällöistä mainitaan alakansakoulussa voimistelu- ja laululeikit sekä voimisteluharjoitus. Voi-

misteluun liittyen on harjoiteltava liikehtimistä rytmeissä, eri tempoissa ja laulun sanojen 

mukaan. Yläkansakoulussa oppiaineen nimi muuttui voimisteluksi, mistä voi päätellä paljon 

myös sisällön muutoksista. Pääpaino siirtyi voimisteluun. Komiteanmietinnössä mainitaan 

lähinnä sivuhuomautuksina leikit, urheiluharjoitukset ja palloleikit osana liikunnanopetusta, 

ja niiden merkitys on vähäinen. Samoin hiihdon merkitys Suomessa on huomioitu, ja se 
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mainittiin liikunnanopetuksenmuotona talvella. Opetuksessa tuli komitean mielestä kuiten-

kin välttää tietyn urheilulajin yksipuolista harjoittamista, koska sen nähtiin johtavan epäter-

veeseen ruumiinkehitykseen. 

5.2 Varsinaisen kansakoulun opetussuunnitelma 1952 – Liikuntakasvatus monipuo-

listuu 

Komiteanmietinnössä (1952) liikuntakasvatuksen yleisiksi tavoitteiksi linjataan etupäässä 

lasten ruumiillisesta kehityksestä huolehtiminen. Henkisen ja ruumiillisen kasvatuksen vä-

linen suhde aiheutti komitean mielestä lasten ruumiillisessa kehityksessä häiriöitä, kuten 

ryhtivirheitä ja vähäverisyyttä. Näiden kouluvaurioiden estäminen kuului liikuntakasvatuk-

sen päämääriin. Erityisesti ryhtivirheiden vastustaminen oli tärkeää. Se edellytti, että lapset 

oivaltaisivat hyvän ryhdin merkityksen, innostuisivat ryhtinsä parantamisesta ja säilyttä-

mään ryhtinsä niin, että se muodostuisi tottumukseksi. 

Viisihenkinen ryhmä valmisteli liikuntaa koskevan opetussuunnitelman. Liikuntakasvatuk-

sen osuus vuoden 1952 Komiteanmietinnössä on lähes kymmenen sivua, mikä on merkittävä 

parannus aiempaan Komiteanmietintöön. Sivujen määrän lisäksi myös laatu parantui, sillä 

liikuntakasvatuksen sisältöä ja tavoitteita käsitellään aiempaa enemmän ja jäsennellymmin. 

Liikuntakasvatus on jaoteltu lajeittain voimisteluun, yleisurheiluun, pallopeleihin ja maas-

tourheiluun. (Komiteanmietintö 1952.) 

Liikuntakasvatuksen yhtenä tavoitteena mainitaan jo tässä vaiheessa liikunnallisen elämän-

tavan muodostuminen, johon päästään lasten vaistomaisen liikunnanhalun huomioon otta-

valla opetuksella. Toisaalta liikunnanopetuksella ei nähty olevan liikunnallisen elämäntavan 

herättämiseen paljon vaikutusvaltaa vähäisen tuntimäärän takia. (Komiteanmietintö 1952.) 

Lisäksi liikuntakasvatuksella pyrittiin kehittämään oppilaita tarkoituksenmukaiseen lihas-

suoritukseen, joka on sekä taloudellista että kaunista. Sosiaalista puolta huomioitiin erityi-

sesti pallopeleissä, joissa hyvä yhteistoiminta, henkilökohtaisten pyrkimysten syrjäyttämi-

nen yhteisten pyrkimysten tieltä ja tinkimätön alistuminen pelin sääntöihin edellyttivät me-

nestystä. Kuriin ja järjestykseen kasvattavat voimistelun riviliikkeet. Liikuntakasvatuksella 

mainitaan olevan suuri merkitys myös luonteen muovaamisessa. (Komiteanmietintö 1952.) 

Vaikka liikuntakasvatuksella pyrittiin ruumiilliseen kehitykseen sekä kasvattamaan kuriin ja 

järjestykseen, niin myös liikunnan ilo huomioitiin. Liikunnalla haluttiin vaihtelua henkisen 
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koulutyön rasittamille oppilaille, mihin päästiin iloisesti vietetyn liikuntatunnin kautta. Ilon 

virkistävä vaikutus nähtiin tärkeänä osana liikuntatuntia. (Komiteanmietintö 1952.) 

Lajikohtaisia tavoitteita ei ole edelleenkään mainittu kovin tarkasti, vaan opetussuunnitel-

massa keskitytään enemmän sisältöihin ja opetuksen järjestämiseen. Joitain tavoitteita kui-

tenkin on kirjattu, mutta ne on sidottu vahvasti oppiainekseen. Tavoitteita ja sisältöjä on 

jaoteltu vuosiluokittain jonkin verran. Sisällöt vaihtelivat hieman myös sukupuolen mukaan. 

Liikunnanopetuksen tavoitteet on ryhmitelty taulukkoon 5. 

  



52  

 

  

 

Taulukko 5.  Liikunnanopetuksen tavoitteet vuoden 1952 komiteanmietinnössä. (Komite-

anmietintö 1952.) 

Komite-
anmie-
tintö 
1952  

Liikunnanopetuksen tavoitteet       

  Psykomotorinen Sosioemotionaalinen Kognitiivinen 

Yleiset ta-
voitteet  

 Lasten ruumiillinen kehitys  

 Kouluvaurioiden estäminen ja 
parantaminen  

 Ryhdin parantaminen   

 Vähäverisyyden estäminen  

 Selkärangan liikkuvuuden edis-
täminen  

 Vahvistaa vartalon lihaksia  

 Kotivoimisteluohjelman oppimi-
nen  

 Oppilaiden kehittäminen tarkoi-
tuksenmukaiseen lihassuorituk-
seen  

 Innostuvat ryhdin pa-
rantamiseen 

 Hyvä yhteistoiminta  

 Yhteisen hyvän asetta-
minen henkilökohtais-
ten pyrkimysten edelle 

 Pelin sääntöihin alistu-
minen 

 Kuriin ja järjestykseen 
kasvattaminen 

 Luonteen muovaami-
nen 

 Vapaaehtoiseen liikun-
taan ohjaaminen  

 Liikunnallisen elämänta-
van synnyttäminen 

 Tuottaa vaihtelua  

 Lapset oivaltavat hyvän ryh-
din merkityksen  

 Kotivoimisteluohjelman op-
piminen  

 Oppilaat on totutettava 
käyttämään tarkoituksen-
mukaista vaatetusta  

Voimis-
telu  

 Asentoaistin kehittäminen 

 Taloudellisen lihassuorituksen 
kehittäminen 

 
 Erilaisten ryhmitysmuotojen 

ja siirtymistapojen oppimi-
nen 

 Erilaisten leikkien oppimi-
nen 

Pallopelit   Oppilaat oppivat (tekniikka) ai-
nakin kaksi seuraavista pallope-
leistä: pesäpallo, jalkapallo (vain 
pojille), koripallo, käsipallo, len-
topallo 

 Pallon käsittelytaidon kehittä-
minen 

   Oppilaat oppivat (taktiikka 
ja säännöt) ainakin kaksi 
seuraavista pallopeleistä: 
pesäpallo, jalkapallo (vain 
pojille), koripallo, käsipallo, 
lentopallo  

Hiihto   Hiihtotekniikan oppiminen 

 Havaintokyvyn kehittäminen 

 Itsenäisen harkintakyvyn kehit-
täminen 

 Retkeilyyn liittyvien taitojen op-
piminen 

 Metsässä liikkumisen taitojen 
oppiminen 

 Mielihyvän tuottaminen  Retkeilyyn liittyvien tietojen 
oppiminen 

 Metsässä liikkumisen tieto-
jen oppiminen 

 Maastomuotojen, pintapeit-
teen, maaperän, tekomuo-
tojen ja vesistöjen tunnista-
minen sekä nimeäminen 

 Ilmansuuntien oppiminen 
luonnonmerkkien mukaan 

Uinti   Uintitaidon oppiminen 

 Yläkoulussa hengenpelastuksen 
oppiminen  
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Vuoden 1952 komiteanmietinnössä sisältöjä käydään läpi suhteellisen paljon. Ne löytyvät 

liitteestä 2. Komiteanmietinnössä on jopa taulukko eri liikuntamuotojen jakautumisesta lu-

kuvuoden aikana. Taulukosta huomaa, että pääpaino oli sisältöjen osalta edelleen voimiste-

lussa. Voimisteluun käytettäviä tunteja oli lähes puolet, kun taas yleisurheiluun, palloiluun 

ja maastourheiluun käytettiin kuhunkin kuudesosa lukuvuoden aika olleista tunneista. Maas-

tourheiluun pystyttiin käyttämään tosin myös muiden aineiden tunteja ulkoiluiltapäivien 

muodossa, jolloin sen osuus oli yhtä suuri kuin voimistelun. (Komiteanmietintö 1952, 190.) 

Voimisteluun kuului komiteanmietinnössä järjestysharjoituksia, vapaa- ja telineliikkeitä 

sekä erilaisia leikkejä. Yleisurheilulajeista mainitaan pikajuoksu, kuulantyöntö, keihään-

heitto, kiekonheitto ja pojille lisäksi kolmiloikkaa ja seiväshyppyä. Pallopeleissä keskityttiin 

komiteanmietinnön mukaan ala-asteella pallon käsittelytaitoa kehittäviin leikkeihin. Keski- 

ja yläasteella oli pelattava ainakin yhtä pallopeliä lukukaudessa, joita olivat pesäpallo, kori-

pallo, käsipallo, lentopallo ja pojille jalkapallo. Luistelua ja jääpalloa oli harjoiteltava mah-

dollisuuksien mukaan. 

Maastourheiluun kuuluivat hiihto, retkeily, maastoleikit ja -ottelut sekä suunnistaminen. 

Hiihdon opetus nähtiin Suomen oloissa välttämättömänä. Hiihdonopetuksen sisältöjä olivat 

retkeily- ja matkahiihdon lisäksi tekniikan opetusta ja mäenlaskua pienissä mäissä. Retkei-

lyssä oli mukana myös paljon tietoainesta, samoin kuin suunnistuksen opetuksessakin. Li-

säksi uinti kuului kansakoulun opetussuunnitelmaan, vaikka uintikausi ei sattunut yhteen 

lukukausien kanssa. Keskiasteella oli annettava kuivauintiopetusta ja kehotettava oppilaita 

osallistumaan uimakouluun tai koulun puitteissa mahdollisesti järjestettyyn vapaaehtoiselle 

uintikurssille. 

5.3 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 1970 – Liikunnan näkökulma 

laajenee 

Yhteiskuntarakenteen muutos oli 1970-luvulle tultaessa kiihtynyt. Maa- ja metsätaloudessa 

työskentelevien osuus oli parissa vuosikymmenessä romahtanut työpaikkojen siirtyessä te-

ollisuuteen ja erityisesti palvelualoille. Suomen koulutusjärjestelmä ei ollut valmistautunut 

muutokseen kovin hyvin. Koulutetun työvoiman ja koulutetun työvoiman tarpeen välillä oli 

epäsuhta. (Iisalo 1991, 242–243.)  
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Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä Suomessa alkoi monen muun Euroopan 

maan tavoin keskustelu koulutusjärjestelmän kehittämisestä. Ajatukset alkoivat konkretisoi-

tua 1950-luvun lopulla, kun ns. Kouluohjelmakomitea sai valmiiksi ratkaisevaksi muodos-

tuneen ehdotuksen uudesta yhtenäiskouluperiaatteelle perustuvasta yhdeksänvuotisesta op-

pilaitoksesta vuonna 1959. Uusi oppilaitos jakautuisi sen mukaan kolmeen asteeseen: kai-

kille yhteiseen nelivuotiseen ala-asteeseen, valinnaisuutta tarjonneeseen kaksivuotiseen kes-

kiasteeseen ja kolmesta linjasta muodostuneeseen kolmivuotiseen yläasteeseen. (Iisalo 1991, 

250–254.)  

Kouluohjelmakomitean ehdotus ei mennyt läpi alkuperäisenä, mutta Iisalon (1991) mukaan 

eduskunnan käytiin koulupoliittinen keskustelu, jonka tuloksena hallitukselle esitettiin toi-

vomus vuonna 1963. Siinä haluttiin uudistaa peruskoulua huomioon ottaen vuonna 1959 

valmistuneen mietinnön ja sen jälkeen suoritetut koulukokeilut. Tämän jälkeen perustettiin 

kaksi uutta suunnitteluryhmää: Peruskoulukomitea vuonna 1964 ja Koulunuudistustoimi-

kunta vuonna 1965. Peruskoulu vakiintui uuden koulun nimeksi, ja sen ajateltiin muodostu-

van vain ala- ja yläasteesta. Valinnaisuutta lisättiin, vaikka alkuperäisestä yläasteen linjoi-

tuksesta luovuttiinkin. Vuonna 1968 säädettiin laki, jonka mukaan Suomeen oli rakennettava 

johdonmukainen yhtenäiskoulutyyppinen oppivelvollisuuskoulu. (Iisalo 1991, 255.) 

Peruskoulun opetussuunnitelmakomitea asetettiin 22.6.1966 selvittämään peruskoulun ope-

tussuunnitelman perusteita ja siirtymävaiheen pedagogisia erityiskysymyksiä sekä laatimaan 

yksityiskohtainen opetussuunnitelma peruskoulua varten. Työssä oli huomioitava Peruskou-

lukomitean ja Koulunuudistustoimikunnan mietinnöt. Toimeksiantona oli luoda ensin kii-

reellisesti lähinnä koulukokeilua varten väliaikainen opetussuunnitelma, joka olisi pohja lo-

pulliselle opetussuunnitelmalle. Väliaikaista opetussuunnitelmaa alettiin kokeilla syysluku-

kaudella vuonna 1967. Valtioneuvosto määräsi komiteaa asettaessaan sille eri oppiaineita 

edustavia asiantuntijoita. Liikunnan asiantuntijoita oli työssä mukana yhteensä 11. (Komite-

anmietintö 1970:A5.)  

Liikunnan osuus opetussuunnitelmassa on 22 sivun mittainen. Osuus on suhteellisen iso, 

sillä vain äidinkieltä, vieraita kieliä, kuvaamataitoa ja käsityötä käsitellään sivumäärässä mi-

tattuna laajemmin. Liikunnan osio on myös aiempaa tarkemmin rakennettu. Oppiaines on 

jaoteltu kahden vuosiluokan välein, samoin opetuksen painopisteet välitavoitteiden osalta 

noudattavat samaa periaatetta. (Komiteanmietintö 1970:A5.) 
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Liikuntakasvatus nähtiin tärkeänä ihmisen biologian ja oppilaiden koko persoonallisuuden 

eheytymisen ja mielenterveyden edistämisen kannalta. Näiden lisäksi päätavoitteita olivat: 

1) fyysisen kunnon ylläpitäminen ja kehittäminen, johon kuului lihaksiston voiman ja kes-

tävyyden, nivelistön liikkuvuuden sekä tärkeimpänä verenkiertoelimistön kunnon kehittä-

minen 

2) mahdollisuuksien ja virikkeiden antaminen jatkuvan liikuntaharrastuksen syntymiseen, 

eli liikuntaan liittyvien tietojen kartuttamista, erilaisiin liikuntamuotoihin tutustumista, pe-

rustaitojen opettamista, oppilaiden ohjaamista harrastusmuodon valintaan sekä miellyttävien 

kokemusten saamista liikunnasta. 

Liikuntakasvatuksella pyrittiin myös yleisempien kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttami-

seen, joita olivat: 

3) ilon ja virkistyksen tuottaminen, mikä tarkoitti miellyttävien liikuntakokemusten saamista 

sekä vaihtelevaa ja valintamahdollisuuksia tarjoavaa opetusainesta, 

4) kasvatuksen eettisten ja sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisen edistäminen, eli sosiaalis-

ten kontaktien edistämistä sekä toisen ihmisen huomioon ottamista ja oikeudenmukaisuutta, 

5) kasvatuksen esteettisten tavoitteiden saavuttamisen edistäminen, millä tarkoitettiin itseil-

maisumahdollisuuksien toteuttamista liikunnassa. (Komiteanmietintö 1970:A5, 289–291.) 

Liikunnanopetuksen tavoitteet on ryhmitelty taulukkoon 6.  
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Taulukko 6.  Liikunnanopetuksen tavoitteet vuoden 1970 komiteanmietinnössä. (Komite-

anmietintö 1970:A5.) 

Komiteanmie-
tintö 1970  

Liikunnanopetuksen tavoit-
teet   

    

  Psykomotorinen Sosioemotionaalinen Kognitiivinen 

Yleiset tavoit-
teet  

 Oppilaan fyysisestä 
kehittymisestä huo-
lehtiminen  

 Mielenterveyden ja 
persoonallisuuden 
kehityksen tukemi-
nen 

 Verenkiertoelimis-
tön kunnon kehittä-
minen 

 Lihaksiston kehittä-
minen 

 Nivelistön liikkuvuu-
den kehittäminen 

 Liikunnan perustai-
tojen opettaminen 

 Eri liikuntamuotoi-
hin tutustuminen 
(kokeileminen)  

 Jatkuvan liikuntaharras-
tuksen syntyminen 

 Ohjata oppilasta oman 
harrastusmuodon valin-
taan 

 Miellyttävien kokemus-
ten saaminen liikun-
nasta 

 Ilon ja virkistyksen koke-
minen 

 Sosiaalisten kontaktien 
edistäminen 

 Toisen ihmisen huomi-
oon ottaminen 

 Oikeudenmukaisuuteen 
kasvaminen 

 Itseilmaisumahdollisuus  

 Liikuntaan liittyvien tie-
tojen antamista 

 Eri liikuntamuotoihin tu-
tustuminen (tietoja eri-
laisista liikuntamuo-
doista ja -mahdollisuuk-
sista) 

 Oppilaiden ohjaamista 
omaan harrastusmuo-
toon 

 Antaa tietoja liikunnan 
vaikutuksesta elimistöön 
ja muista yksilöllisistä 
merkityksistä 

 Antaa tietoja liikunta-
kulttuurin yhteiskunnalli-
sesta merkityksestä 

 Antaa tietoja liikunta-
suunnittelusta, liikunta-
paikoista ja liikuntatoi-
minnasta koulun ulko-
puolella  

1.-2. luokkien 
opetuksen 
painopisteet  

 Perustaitojen oppi-
minen  

 Totuttautuminen eri 
harjoitustapoihin ja ym-
päristöihin 

 Miellyttävien elämysten 
ja kokemusten saami-
nen 

 Sopeutuminen yhteis-
toimintaan  

  

3.-4. luokkien 
opetuksen 
painopisteet  

 Perustaitojen moni-
puolistaminen  

 Elämys- ja kokemuspii-
rin laajentaminen 

 Virkistys ja vaihtelu  

 Perehtyminen omaan eli-
mistöön elintoimintoja 
tarkkailemalla  

5.-6. luokkien 
opetuksen 
painopisteet  

 Perustaitojen sovel-
taminen peleihin ja 
liikuntamuotoihin 

 Fyysisen kunnon ke-
hittäminen  

 Virkistys ja vaihtelu   Tietoja liikunnan vaiku-
tuksesta elimistöön 

 Tietoja erilaisista kunnon 
harjoittamistavoista ja 
mittaamismenetelmistä  

Vuoden 1970 komiteanmietinnössä olevat oppiainesisällöt löytyvät liitteestä 3. Vuoden 

1970 komiteanmietinnön liikunnan sisällöt on jaettu seuraaviin liikuntamuotokokonaisuuk-
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siin: perusliikunta, palloilu, voimistelu, hiihto, luistelu ja uinti. Näiden liikuntamuotojen li-

säksi on liikunnan sisällöissä yhtenä salissa tapahtuvista harjoitteluista mainittu myös kan-

santanssit, -tanhut ja piirileikit. 

Perusliikunnassa, joka muodosti koululiikunnan pohjan, keskiössä ovat liikunnalliset perus-

taidot ja valmiudet kuten juokseminen, hyppääminen ja heittäminen. Näitä harjoiteltiin myös 

yleisurheilutyyppisesti eri ympäristöissä. Perusliikunta sisälsi myös suunnistusta sekä ul-

koilu-, retkeily- ja erätaitojen harjoittelemista. Perusliikuntaan kuului juoksutyyppistä kun-

toharjoittelua, kuntoratojen käyttöä ja kunnon testaamista.  

Palloilu sisälsi heittämistä, kiinniottoa, pallon potkaisemisesta, pallon kuljetusta ja pallovä-

lineiden käyttöä. Palloilua harjoitettiin sisällä ja ulkona. Pelaamisessa edettiin alkeispeleistä 

kohti eri pelimuotoja, ja myös pelitaitoja harjoiteltiin. Reilun pelin henki oli tärkeä. 

Voimistelu on sisällä harjoitetun koululiikunnan perusosa. Voimistelu sisälsi perusvoimis-

telua, jossa voimistelutaitoja kehitettiin vaihtelevin harjoitusaihein. Välinevoimistelussa 

käytettiin alakoulussa esimerkiksi hernepusseja, hyppynaruja ja yläkoulun puolella mukaan 

tulivat muun muassa keilat ja pallot. Telinevoimistelua harjoiteltiin eri telineillä, kuten puo-

lapuilla, köysillä, kiipeämisverkossa, voimistelupenkeillä ja matoilla. Ala- ja keskiluokilla 

oli riipuntaliikkeitä sekä teline- ja mattohyppyjä. Nojaliikkeisiin siirryttiin vasta kun voima-

tasot ovat siihen riittivät. Mukana oli myös kuntopiirityyppistä voimistelua  

Peruskouluissa oli alaluokilta lähtien opetettava hiihtoa. Hiihto sisälsi hiihdon ja laskettelun 

opetusta, ohjaamista tarkoituksenmukaiseen välineiden ja varusteiden hankintaan ja niiden 

hoitoon. hiihtoon liittyvän hygienian opetusta sekä tapaturmien ennaltaehkäisyä. Sisällöissä 

mainittiin myös ohjaamista talviretkeilyn ja hiihdon käyttämiseen kuntoharjoittelumuotona 

myös aikuiselämässä. Turvalliseen ja miellyttävään hiihtokokemukseen liittyivät terveydel-

liset asiat. 

Luistelu sisälsi luistelun alkeet ja leikit. Perustaidot, kuten tasapainonhallinta ja painonsiirto 

olivat olennaisia. Perusluistelutaitoa kehitettiin matka- ja taitoluistelun alkeiden avulla. Kes-

kiasteella mukaan tulivat jääpelit ja monipuoliset luistelutaitoharjoitukset. Liikunnanopetuk-

sessa tuli myös ohjata välineiden hankintaan ja hoitoon. Samoin opastus luistelun sovelta-

miseen kuntoharjoitteluna kuului luistelun opetuksen yhteyteen. 
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Vuoden 1970 komiteanmietinnössä liikunnan sisältöjä käydään läpi neljän sivun verran. Li-

säksi mietinnöstä löytyy liikunnan kohdalta osio nimeltä "Eri liikuntamuotojen opetukselli-

sia viitteitä". Tässä osiossa ohjeistetaan eri liikuntamuotojen opetusta sisältölähtöisesti. Ai-

kaisemmin listaamani koululiikunnan sisällöt olivat poimintoja kyseisestä osiosta. 

Liikunnan sisältöjä koskeva kappale komitean mietinnössä alkaa yleisohjeistuksella, jossa 

lyhyesti mainitaan opetuksen suunnittelemisesta ja liikuntatuntien ajallisesta järjestämisestä. 

Seuravaksi mietinnössä on oppiaines eli opetuksen sisällöt jaettu luokka-asteittain, aina 

kaksi luokka-astetta yhdessä. Kussakin osiossa on kirjoitettuna opetuksen painopisteet ky-

seisille luokka-asteille sekä opetuksen keskeiset sisällöt. Lisäksi kuvataan lyhyesti opetusta-

pahtumaa. 

Opetuksen sisältöihin kuuluva kolmas ja viimeinen kappale käsittelee opetuksen jaksotta-

mista. Siinä ohjeistetaan nimensä mukaan liikunnan opetuksen jaksottamista ja annetaan esi-

merkki siitä, kuinka liikuntamuodot jakautuvat lukuvuoden aikana opetusjaksoiksi. 

5.4 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1985 – Liikuntakasvatuksen moninai-

nen tehtävä 

Seuraava valtakunnallinen opetussuunnitelma valmistui vuonna 1985, jolloin peruskoulu oli 

ollut toiminnassa koko Suomessa jo lähes kymmenen vuotta. Peruskoulun opetussuunnitel-

man perusteissa (Kouluhallitus 1985, 7–8) kunnalle annettiin entistä enemmän mahdolli-

suuksia tehdä opetussuunnitelmaa koskevia ratkaisuja, mutta myös velvollisuus laatia ja ke-

hittää peruskoulussa opetussuunnitelmaa. Kunnan opetussuunnitelman laatimiselle asetettiin 

kuitenkin myös rajat. Kyseessä olikin vain kouluhallinnon ohjausväline varsinaisten opetus-

suunnitelmien laatimista varten, ei malliopetussuunnitelma. 

Liikuntaa käsitellään opetussuunnitelman perusteissa 15 sivua, mikä on toiseksi eniten his-

torian ja yhteiskuntaopin jälkeen. Oppiaineiden oppimäärät ovat suoraan 1-9-luokille eikä 

niitä ole jaoteltu sen enempää. (Kouluhallitus 1985.) Tässä näkyy opetussuunnitelman 

luonne opetuksen suunnittelun ohjausvälineenä. 

Liikuntakasvatuksen tehtäväksi asetettiin 

… antaa oppilaille sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joiden pohjalta syntyy liikunnallinen 

elämäntapa, jatkuva liikunnan harrastus ja tarve ylläpitää toiminta- ja työkykyisyyttä kaiken-

puolisen hyvinvoinnin, terveyden, kouluvireisyyden ja muun oppimisen edistämiseksi sekä 
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kehittää yhteistoimintakykyä ja tarjota mahdollisuuksia liikunnalliseen ilmaisuun ja liikunta-

kulttuurin ymmärtämiseen. (Kouluhallitus 1985, 175.) 

Liikunnalla nähtiin myös vaikutusta muuhun koulutyöhön ja oppiaineisiin, koska vireä, hy-

väkuntoinen ja terve oppilas opiskelee keskimääräistä paremmin myös muita oppiaineita. 

Liikunnan erityistehtävänä oli kasvattaa liikuntaan ja kasvattaa liikunnan avulla. Lisäksi op-

pilaista pyrittiin kasvattamaan omatoimisia ja rauhantahtoisia perheen ja yhteiskunnan jäse-

niä. Haluttiin myös edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa huomioimalla sukupuolten kehi-

tyksen ja kiinnostuksen kohteiden erilaisuus. Liikunnalla pyrittiin vaikuttamaan oppilaan 

persoonallisuuden eri osa-alueisiin: psykomotoriseen, kognitiiviseen, affektiiviseen ja eettis-

sosiaaliseen kehittymiseen. (Kouluhallitus 1985, 175.) 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa 1985 ei ole asetettu tavoitteita liikuntalajeit-

tain. Oppiainesta on eritelty tarkasti, mutta sitä ei ole jaoteltu mitenkään vuosiluokittain. 

Tytöille ja pojille on kuitenkin määritelty eri oppiaines. Sisällöistä voi päätellä, mitä oppi-

laiden on haluttu oppivan, mutta tarkempia tavoitteita minkään lajin kohdalla ei ole annettu. 

(Kouluhallitus 1985, 176–186.) Liikunnanopetuksen tavoitteet on ryhmitelty taulukkoon 7. 

Taulukko 7.  Liikunnanopetuksen tavoitteet vuoden 1985 perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa. (Kouluhallitus 1985.) 

Peruskoulun 
opetussuunni-
telman perus-
teet 1985  

Liikunnanopetuksen 
tavoitteet   

    

  Psykomotorinen Sosioemotionaalinen Kognitiivinen 

   Oppilaan toi-
mintakykyi-
syyden kehit-
täminen 

 Kuntotekijöi-
den kehittä-
minen 

 Taitopohjan 
kehittämi-
nen 

 Liikuntataito-
jen oppimi-
nen 

 Mielenter-
veyden edis-
täminen 

 Uimataidon 
oppiminen  

 Jatkuvan liikuntahar-
rastuksen herättämi-
nen 

 Myönteisten elämys-
ten kokeminen 

 Yhteistyökykyisyyden 
kehittäminen 

 Persoonallisuuden 
eheyttäminen 

 Omatoimiseksi ja rau-
hantahtoiseksi perheen 
ja yhteisön jäseneksi 
kasvattaminen 

 Tietojen opetta-
minen 

 Tarjota mahdol-
lisuuksia liikun-
takulttuurin ym-
märtämiseen 
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Vuoden 1985 peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa olevat oppiainesisällöt löytyvät 

liitteestä 4.Opetussuunnitelmassa on todella runsaasti oppiainesta, joka on jaoteltu erikseen 

tytöille ja pojille. Painotukset sukupuolten välillä ovat erilaiset. Liikuntalajeista tytöillä pai-

nottuu enemmän voimistelu eikä jalkapalloa mainita lainkaan. Tytöillä on enemmän tanssi-

liikuntaa ja välinevoimistelua kuin pojilla. 

Opetussuunnitelmassa liikunnan oppiaines on jaoteltu tytöillä järjestäytymismuotoihin ja 

leikkeihin, voimisteluun, palloiluun, yleisurheiluun, talvilajeihin, uintiin sekä maastoliikun-

taan, suunnistukseen ja retkeilyyn. Pojilla jako on lähes sama, mutta järjestäytymismuotoja 

ja leikkejä ei ole mainittu. Tämän lisäksi maastoliikunta on jäänyt pois ja tilalla on vain 

suunnistus ja retkeily, ja talviurheilu on jaoteltu erikseen hiihtoon sekä luisteluun ja jääpe-

leihin. 

Tyttöjen liikunnassa voimistelu koostuu perus- ja kuntovoimistelusta, tanssista, telinevoi-

mistelusta ja välinevoimistelusta. Palloilussa on mainittu pesäpallon, koripallon ja lentopal-

lon alkeiden lisäksi tutustumista muihin peleihin. Yleisurheilu koostui juoksu-, hyppy- ja 

heittolajeista sekä niiden harjoittelusta. Maastoleikeissä, suunnistuksessa ja retkeilyssä oli 

mukana paljon tietoainesta muun muassa kartanluvun ja kompassin käytön oppimisessa. 

Talvilajit on jaoteltu maastohiihdon ja laskettelun alkeisiin sekä luisteluun. Uinnissa on kes-

kitytty uinnin lisäksi sukeltamiseen, hyppyihin, hengenpelastustaitoihin ja uintitietouteen. 

Pojilla oppiaines on lähtökohtaisesti samaa, mutta joiltain osin monipuolisempaa. Voimis-

telussa tanssin opetus on mainittu vain muutamalla lauseella ja välinevoimistelua ei ole mää-

ritelty läheskään yhtä laajasti kuin tytöillä. Yleisurheilussa sekä suunnistuksessa ja retkei-

lyssä oppiaines on pääosin samaa, paitsi niissä edetään tyttöjä enemmän. Palloilussa mukana 

on myös jalkapallo. Hiihdossa keskitytään maastohiihtoon, mutta myös hiihtotietoutta, mä-

enlaskua ja laskettelua on mukana. Luistelussa opetellaan myös jääpelejä kiekolla tai pal-

lolla. Uinnissa sisältö on samaa kuin tytöillä, mutta jälleen edistyneempää. Lisäksi pojilla on 

uimakandidaatti ja -maisterisuorituksia sekä palloleikkejä vedessä.  

Sekä tytöillä että pojilla liikuntamuotojen oppiainekseen kuuluvat asiat on lueteltu tarkasti. 

Esimerkiksi tytöillä välinevoimistelussa on lueteltu eri välineillä tehtävät liikkeet, kuten hy-

pinnarulla hyppelyjä ja hyppyjä, pyörityksiä, vientejä ja heilautuksia sekä heittoja ja kiin-

niottoja (Kouluhallitus 85, 178). Tämä on poikkeuksellista, ja vuoden 1985 opetussuunni-

telmaa voisi pitää jopa eräänlaisena liikunnanopetuksen käsikirjana, josta opettajan on pitä-

nyt tai voinut valita opetuksensa sisällöt. 
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5.5 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994 – Oppilas on aktiivinen yksilö 

Yhteiskunta oli muuttunut voimakkaasti edellisestä opetussuunnitelmauudistuksesta, joka 

tehtiin vuonna 1985, joten tarve opetussuunnitelman kehittämiselle oli suuri (Opetushallitus 

1994). Koululaitos pyrki muun yhteiskunnan mukana säännösten purkamiseen ja päätösval-

lan delegointiin. Koulutuksen ja opetuksen järjestämisen ja opetussuunnitelman laatimisen 

päätösvaltaa haluttiin siirtää mahdollisimman suuressa määrässä kuntiin ja kouluihin. (Hali-

nen & Pietilä 2005, 98.) Suomi kansainvälistyi ja väestön liikkuminen moninaisti kulttuuri- 

ja arvopohjaa. Kansainvälistyminen vaati suomalaisen koulutuksen laadullista kehittämistä 

eli koulutuksen tason nostamista. Työ- ja elinkeinoelämä edellyttivät jatkuvaa itsensä kehit-

tämistä, itsensä uudelleen kouluttamista ja tehokkaiden opiskeluvalmiuksien omaksumista. 

Teknologia kehittyi nopeasti, kyky itsenäiseen opiskeluun korostui, yritteliäisyys, vastuun-

otto ja yhteistyökyky olivat vaatimuksia, joihin koulutuksen piti vastata. Muuttuneet työelä-

män vaatimukset näkyivät perhe-elämässä ja vapaa-ajan vietossa, mikä edellytti erityistä 

huomiota peruskoulun kasvatustehtävään. (Opetushallitus 1994.) 

Koulujärjestelmältä edellytettiin joustavuutta ja oppilaiden opiskeluohjelmien yksilöllistä 

suunnittelua. Kaiken kaikkiaan koululaitoksen palvelukykyä oli tarve nostaa. Vastuu ope-

tuksesta ja sen suunnittelussa siirtyi entistä vahvemmin kouluille. Uusi opetussuunnitelma 

antoi kouluille mahdollisuuden toimia muutoksen suunnannäyttäjinä ja toteuttajina. (Ope-

tushallitus 1994.) Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteista haluttiin tehdä aikaisempia 

suunnitelmia kevyempi ja määritellä kansallisesti vain opetuksen peruslinjat. Oppimiskäsi-

tyksessä oli tapahtumassa muutos, joka korosti vuorovaikutusta ja aktiivisuutta sekä oppi-

misen sidoksisuutta tilanteeseen ja ympäristöön. (Halinen & Pietilä 2005, 98–99.) 

Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteiden tärkeitä arvoja olivat kestävä kehitys, kansal-

lisen kulttuuriperinnön vaaliminen, kansainvälisyys, elämänhallintaan liittyvät arvo- ja mo-

raalikysymykset sekä fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten voimavarojen tasapainoinen ke-

hittäminen. Vallassa ollut oppimiskäsitys korosti oppilaan aktiivista roolia oman tietoraken-

teen jäsentäjänä. Jokainen oppilas tuli kohdata yksilönä. Opettajasta tuli ohjaaja, jonka teh-

tävä oli luoda positiivista oppimismotivaatiota pedagogiikan keinoin sekä rakentamalla toi-

mivia oppimisympäristöjä. Työtapojen merkitys opetuksessa korostui. Tiedon määrään kas-

vaessa kriittinen suhtautuminen informaatiovirtaan oli tärkeää. Tällä opetussuunnitelmauu-

distuksella koulutuksen laatua pyrittiin parantamaan nostamalla koulutuksen tasoa, uudista-
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malla koulutussisältöjä sekä yksilöllistämällä opetusta ja lisäämällä valinnaisuutta. (Opetus-

hallitus 1994, 8–9.) Opetussuunnitelman perusteissa ei enää ollut oppiaineiden sisältöjen ja 

tavoitteiden tarkkoja määritelmiä, vaan ne määriteltiin suurpiirteisesti, hyvin yleisinä tavoit-

teina ja keskeisinä sisältöinä. 

Liikuntaa koskeva osio on opetussuunnitelman perusteissa viimeisenä ja se on laajuudeltaan 

neljä ja puoli sivua. Sivumäärä on hieman suurempi kuin muissa taide- ja taitoaineissa. Lii-

kunta-käsitteen vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteet näkee laaja-alaisena. Siihen kuu-

luvat aktiivinen liikkuminen eri elämäntoiminnoissa. Oppilaan näkökulmasta katsottuna 

koululiikunnan on tarkoitus tuottaa iloa ja elämyksiä, kehittää oppilaan itsetuntemusta ja 

vahvistaa omanarvontuntoa. Keskeistä on myös oppilaan liikuntatarpeen tyydyttäminen. Lii-

kunnan avulla oppilas voi luovasti ilmaista itseään, hän saa esteettisiä kokemuksia sekä oppii 

yhteistoimintaa ja toisten huomioonottamista. Uudessa opetussuunnitelmassa liikunta näh-

tiin myös tärkeänä koulutyön ja kouluyhteisön kannalta. Liikunta voi lisätä opiskeluvireyttä 

ja näin edesauttaa oppimista muissakin aineissa. Liikunnalla sen eri muotoinaan katsottiin 

olleen tärkeä rooli kouluyhteisöä yhdistävänä tekijänä. Vaikka koululiikunnan ytimen muo-

dostivat liikuntatunnit, nähtiin erilaiset oppituntien ulkopuoliset liikuntatuokiot ja liikunta-

tapahtumat sekä yhteistyö muiden liikuntatahojen kanssa tärkeänä. Koululiikunta on enem-

män kuin oppitunti tai oppiaine. Liikunta on keskeinen osa terveellistä elämää. Näin ollen 

nähtiin luontevaksi liittää terveyskasvatus liikunnanopetuksen yhteyteen. (Opetushallitus 

1994, 107.) Liikunnanopetuksen tavoitteet on ryhmitelty taulukkoon 8. 

  



63 

 

 

Taulukko 8.  Liikunnanopetuksen tavoitteet vuoden 1994 perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa. (Opetushallitus 1994.) 

Peruskoulun 
opetussuun-
nitelman pe-
rusteet 1994  

Liikunnanopetuksen tavoitteet       

  Psykomotorinen Sosioemotionaalinen Kognitiivinen 

   Oppilas oppii kehittä-
mään ja ylläpitämään 
omaa fyysistä ja psyyk-
kistä toimintakykyään 
ja hyvinvointiaan 

 Oppilaan liikehallinnan 
kehittyminen ja har-
jaantuminen 

 Oppilaan kunnon kehit-
tyminen ja harjaantu-
minen 

 Oppilaan motoristen 
perustaitojen kehitty-
minen ja harjaantumi-
nen 

 Oppilaan liikunnan laji-
taitojen kehittyminen 
ja harjaantuminen 

 Oppilas oppii turvalliset 
liikuntatavat ja uimatai-
don 

 Oppilas osaa liikkua 
turvallisesti  

 Oppilas kokee liikun-
nan iloa 

 Oppilas oppii harras-
tamaan liikuntaa 
säännöllisesti 

 Oppilas omaksuu 
myönteisen asenteen 
liikuntaan 

 Oppilas edistyy yh-
teistyötaidoissa 

 Oppilas edistyy sään-
töjen noudattami-
sessa 

 Oppilas edistyy it-
sensä tuntemisessa 
ja ilmaisutaidossa 

 Oppilas omaksuu 
opiskeluvireyttä ja 
terveyttä edistäviä 
arkikäytäntöjä ja elä-
mäntapoja 

 Oppilas oppii tarkkaile-
maan ja keinoja kehittää 
omaa fyysistä ja psyyk-
kistä toimintakykyään ja 
hyvinvointiaan 

 Oppilas tutustuu kansalli-
seen liikuntakulttuuriin 
(perinteiset liikuntaleikit, 
kansantansseihin, luon-
nossa liikkuminen) 

 Oppilas tuntee tervey-
teen vaikuttavat tekijät 

 Oppilas oppii turvalliset 
liikuntatavat 

 Oppilas osaa toimia pe-
lastus- ja ensiaputilan-
teissa 

 Oppilas osaa liikkua tur-
vallisesti  

Ala-aste   Liikehallintatekijöiden 
ja motoristen perustai-
tojen kehittyminen 

 Lajitaitojen perustaito-
jen oppiminen 

 Oppilaat oppivat liikun-
talajien keskeisimmät 
liiketehtävät  

 Itsetunnon ja myön-
teisen minäkuvan ra-
kentaminen myön-
teisten liikuntakoke-
musten avulla 

 Ohjaaminen yhteis-
työkykyisyyteen 

 Ohjaaminen positiivi-
seen liikunta- ja ter-
veyskäyttäytymiseen  

 Ohjaaminen positiiviseen 
liikunta- ja terveyskäyt-
täytymiseen 

 Liikunnan merkityksen 
ymmärtäminen 

 Arkielämän itsehoitoon 
oppiminen (uni, lepo, 
leikki, hygienia, ravinto, 
nautintoaineet) 

 Fysiologisten perusteiden 
oppiminen 

 Erilaisten työtapojen op-
pimista  

Liikuntalajit nähtiin välineenä tavoitteiden saavuttamiseen. Liikuntalajien valinta oli vapaata 

ja koulukohtaista, mutta niiden valinnassa tuli huomioida perusmotoriikan kehittyminen ja 

monipuolisten kokemusten saaminen keskeisimmistä sisä- ja ulkoliikuntalajeista. Työtapo-

jen merkitys oli sisältöratkaisuja keskeisempää esimerkiksi sosiaalisiin tavoitteisiin pyrittä-

essä. (Opetushallitus 1994.) 
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Vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa olevat oppiainesisällöt löytyvät 

liitteestä 5. Sisältöjen kirjaamisessa näkyy valinnanvapaus. Valintaa ohjasivat hyvin yleiset 

lähtökohdat, kuten perusmotoriikkaa ja liikehallintaa kehittävät ja ylläpitävät harjoitukset, 

eri vuodenaikojen liikuntalajit ja paikallinen liikuntakulttuuri. Lajeista on mainittu ainoas-

taan uinti. Opetussuunnitelmassa mainitaan, että joihinkin lajeihin tutustutaan lähinnä esit-

telymielessä, kun taas keskeisimpiin sisältöihin perehdytään niin, että oppilaat todella oppi-

vat kyseiset liiketehtävät ja harjaantuvat niissä. (Opetushallitus 1994.)  

Vaikka tavoitteet pyrittiin saavuttamaan liikuntalajien kautta, liikuntalajit eivät korostu ope-

tussuunnitelmassa eikä niitä määritellä oikeastaan lainkaan. Rivien välistä voi lukea, että 

esimerkiksi kansallista liikuntakulttuuria ilmentävät lajit ovat hiihto ja pesäpallo, mutta niitä 

ei kuitenkaan mainita. Opetussuunnitelman oppiainesta voisi luonnehtia monipuoliseksi ja 

elämyksiä tarjoavaksi. 

5.6 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 – Yksilölähtöistä opetusta 

Edellisen vuosikymmenen aikana yhteiskunta oli siinä määrin muuttunut, että opetussuun-

nitelman perusteita oli tarve uudistaa. Uudistuksen taustalla olevia suuria muutostrendejä 

maailmalla ja Suomessa olivat teknologian kehittyminen, globalisoituminen, verkottuva yh-

teiskunta, kestävä kehitys, ikääntyvä väestö, sukupolvien väliset erot, syrjäytyminen ja työn 

muuttuminen. Teknologian kehitysvauhti oli valtava etenkin tieto- ja viestintäteknologiassa 

ja biotekniikassa. Globalisaatio oli lähentänyt ja yhdentänyt maailmaa samalla muuttaen työ-

rytmiämme nopeatempoisemmaksi ja muuttanut työnjakoa. Verkottuva yhteiskunta toi mu-

kanaan uusia oppimisyhteisöjä, kansalaisverkkoja ja jaettua asiantuntemusta, ja näin verkos-

toituminen mahdollisti suurtenkin tietomäärien hallinnan. Ekologiseen, sosiaaliseen ja hen-

kiseen elämänalueeseen vaikuttava ajatusmaailma kestävästä kehityksestä oli arkipäiväisty-

nyt. Suurten ikäluokkien ikääntyminen toi haasteita työelämään, iäkkäiden eläkkeiden mak-

suun ja terveydenhoitoon. Uuden yhteiskunnan kovat vaatimukset aiheuttivat syrjäytymistä. 

Työelämä sai uusia muotoja, kuten etätyön, ja uudenlaisia työpaikkoja syntyi. (Lindström 

2005, 18–19.) 

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet voidaan nähdä vuonna 1994 al-

kaneen opetussuunnitelmaprojektin jatkamisena. Vuoden 2004 opetussuunnitelman perus-

teissa pyrittiin entistä paremmin tukemaan paikallista opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen 

toteuttamista sekä haluttiin ottaa koulun toimintaympäristö ja koko yhteiskunta paremmin 
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huomioon. Tavoitteena oli luoda esiopetuksesta ja perusopetuksesta johdonmukaisesti ete-

nevä ja yhtenäinen opetussuunnitelmallinen kokonaisuus, joka tukisi entistäkin paremmin 

oppilaan kasvua ja oppimista. (Lindström 2005, 32–33.) 

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa liikuntaa koskeva osio on kol-

men sivun mittainen. Aluksi kerrotaan liikunnan yleisistä päämääristä, arvoista, tehtävistä 

sekä ominaisuuksista. Liikunnan tavoitteet ja keskeiset sisällöt on jaettu erikseen vuosi-

luokille 1-4 ja 5-9. Lisäksi liikunnan opetussuunnitelma sisältää kuvauksen oppilaan hyvästä 

osaamisesta 4. luokan päättyessä sekä päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8. (Opetushalli-

tus 2004.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisällytettiin normina hyvän 

osaamisen kuvaukset. Näillä kuvauksilla määrättiin ydinosaamisen ja hyväksi osaamisen 

katsottava tieto- ja taitotaso eri oppiaineissa. Hyvän osaamisen kuvaukset sijoitettiin tunti-

jaon määrittelemiin nivelkohtiin sekä perusopetuksen päättövaiheeseen. Näillä toimilla ha-

luttiin yhtenäistää ja tukea arviointia. (Lindström 2005, 32.) 

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet katsoi liikunnanopetuksen pää-

määriksi myönteisen vaikuttamisen oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimin-

takykyyn ja hyvinvointiin sekä oppilaan ohjaamisen ymmärtämään liikunnan terveydellinen 

merkitys. Liikunnanopetuksen nähtiin tarjoavan oppilaalle sellaisia taitoja, tietoja ja koke-

muksia, jotka auttaisivat omaksumaan liikunnallisen elämäntavan. Liikunta nähtiin toimin-

nallisena oppiaineena, jossa leikin ja taitojen oppimisen kautta edetään kohti omaehtoista 

harrastuneisuutta. Liikunnanopetuksessa tuli ottaa huomioon oppilaan yksilölliset kehitys-

mahdollisuudet. Liikunnalla ja sen tuomilla oppimiskokemuksilla koettiin olevan mahdolli-

suus vahvistaa oppilaan itsetuntemusta sekä ohjata suvaitsevaisuuteen. Yhteisöllisyys, vas-

tuullisuus, reilu peli ja turvallisuus korostuvat liikunnan opetuksessa. Liikunnanopetuksen 

yhteydessä perehdyttiin turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Kansallinen liikuntaperinne 

oli liikunnanopetuksen perustana. Liikunnan opetuksessa ja sen arvioinnissa tuli ottaa huo-

mioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, paikalliset olosuhteet, lähiympäristö ja koulun tar-

joamat mahdollisuudet sekä oppilaan erityistarpeet ja terveydentila. (Opetushallitus 2004.) 

Vuosiluokkien 1-4 liikunnan opetuksessa oppilas tuli huomioida yksilönä, jolla on yksilöl-

liset valmiudet ja kehitysmahdollisuudet. Leikkimielisessä ja kannustavassa ilmapiirissä op-

pilas kehittää osaamistaan motorisista perustaidoista kohti lajitaitoja. Opetuksessa haluttiin 

tuoda oppilas keskiöön. Oppilas nähtiin aktiivisena toimijana, jonka mielikuvitusta ja omia 
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oivalluksia tuli hyödyntää liikunnan opetuksessa. (Opetushallitus 2004.) Liikunnanopetuk-

sen tavoitteet on ryhmitelty taulukkoon 9. 

Taulukko 9.  Liikunnanopetuksen tavoitteet vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa. (Opetushallitus 2004.) 

Peruskoulun 
opetussuunni-
telman perus-
teet 2004  

Liikunnanopetuksen tavoitteet   
  

 
Psykomotorinen Sosioemotionaalinen Kognitiivinen 

 

 Vaikuttaa myönteisesti op-
pilaan fyysiseen ja psyykki-
seen toimintakykyyn  

 Vaikuttaa myönteisesti 
oppilaan sosiaaliseen 
toimintakykyyn ja hy-
vinvointiin  

 Liikunnallisen elämän-
tavan omaksuminen  

 Vahvistaa oppilaan it-
sensä tuntemista  

 Ohjata oppilasta su-
vaitsevaisuuteen  

 Ohjata oppilasta ymmärtä-
mään liikunnan terveydelli-
nen merkitys  

Vuosiluokat 1-
4  

 Oppilas oppii monipuoli-
sesti motorisia perustaitoja  

 Oppilas oppii hyvinvointia 
edistäviä ja turvallisia lii-
kuntatapoja  

 Oppilas oppii perusuimatai-
don  

 Oppilas hallitsee motorisia 
perustaitoja ja osaa sovel-
taa niitä eri liikuntamuo-
doissa  

 Oppilas osaa juosta, hypätä 
ja heittää  

 Oppilas osaa voimisteluliik-
keitä ilman välineitä, väli-
neillä ja telineillä  

 Oppilas osaa liikkua rytmin 
tai musiikin mukaan  

 Oppilas osaa käsitellä peli-
välineitä leikeissä ja harjoi-
tuksissa  

 Oppilas osaa toimia pe-
leissä  

 Oppilas osaa liikkua luon-
nossa opetuskarttaa hy-
väksi käyttäen  

 Oppilas osaa luistelussa liu-
kumisen, eteenpäin luiste-
lun ja jarrutuksen  

 Oppilas pystyy liikkumaan 
suksilla monipuolisesti  

 Oppilas pystyy uimaan mo-
nipuolisesti uintisyvyisessä 
vedessä  

 Oppilas saa virikkeitä 
harrastaa liikuntaa  

 Oppilas harjaantuu it-
senäisen työskentelyn 
taidoissaan  

 Oppilas harjaantuu yh-
teistyötaidoissaan  

 Oppilas oppii toimi-
maan sovittujen ohjei-
den mukaan  

 Oppilas oppii toimi-
maan reilun pelin hen-
gessä  

 Oppilas osaa ilmaista 
itseään liikunnan 
avulla  

 Oppilas toimii pitkä-
jänteisesti  

 Oppilas suhtautuu rea-
listisesti omiin suori-
tuksiinsa  

 Oppilas toimii itsenäi-
sesti ja ryhmässä sovit-
tujen ohjeiden mu-
kaan  

 Oppilas osallistuu vas-
tuullisesti ja yritteli-
äästi liikunnan opetuk-
seen 

 

 

 

 

 Oppilas oppii hyvinvointia 
edistäviä ja turvallisia liikun-
tatapoja  

 Oppilas oppii sovitut ohjeet  

 Oppilas oppii reilun pelin 
hengen periaatteen  

 Oppilas osaa pukeutua tar-
koituksenmukaisesti liikun-
taa varten  

 Oppilas osaa huolehtia puh-
taudestaan  
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Vuosiluokat 5-
9  

 Oppilaan hyvinvoinnin tu-
keminen  

 Oppilas kehittää motorisia 
perustaitojaan  

 Oppilas oppii liikunnan laji-
taitoja  

 Oppilas oppii kehittämään 
ja tarkkailemaan toiminta-
kykyään  

 Oppilas kehittää uimataito-
aan  

 Oppilas opettelee vedestä 
pelastamisen taitoja  

 Oppilas osaa ydintaidot 
juoksuissa, hypyissä ja hei-
toissa  

 Oppilas osaa voimistelun, 
välinevoimistelun ja teline-
voimistelun liikkeitä  

 Oppilas osoittaa toiminnas-
saan ymmärtävänsä rytmin 
merkityksen liikunnassa ja 
tanssissa  

 Oppilas osaa yleisempien 
pallopelien perusteet ja pe-
laa niitä  

 Oppilas osaa suunnistaa 
karttaa ja kompassia apuna 
käyttäen  

 Oppilas osaa luistella suju-
vasti  

 Oppilas hallitsee hiihdon 
perustekniikat  

 Oppilas hallitsee uimatai-
don  

 Oppilas osaa vesipelastami-
sen taitoja  

 Oppilas osaa ylläpitää, arvi-
oida ja kehittää toimintaky-
kyään  

 Tuetaan oppilaan kas-
vua itsenäisyyteen ja 
yhteisöllisyyteen  

 Liikunnallisten elämys-
ten kokeminen  

 Oppilas oppii toimi-
maan itsenäisesti ja 
ryhmässä  

 Oppilas opettelee hy-
väksymään itsensä  

 Oppilas oppii suvaitse-
maan erilaisuutta  

 Oppilas osoittaa oppi-
mis- ja yrittämishalua 
koululiikunnassa  

 Oppilas toimii vastuul-
lisesti  

 Oppilas ottaa toiset 
huomioon  

 Oppilas oppii ymmärtämään 
liikunnan merkityksen hy-
vinvoinnin ja terveyden yllä-
pitämisessä  

 Oppilas oppii kehittämään ja 
tarkkailemaan toimintakyky-
ään  

 Oppilas oppii toimimaan 
turvallisesti ja asianmukai-
sesti liikuntatilanteissa  

 Oppilas tutustuu liikunnan 
harrastusympäristöihin  

 Oppilas osaa etsiä tietoa lii-
kunnan harrastamismahdol-
lisuuksista  

 Oppilas osaa yleisempien 
pallopelien perusteet ja nii-
den säännöt  

 Oppilas osaa kartan ja kom-
passin käytön suunnistami-
sessa  

 Oppilas tietää jokamiehen 
oikeuksista ja velvollisuuk-
sista  

 Oppilas tuntee liikunnan ja 
terveyden välisiä yhteyksiä  

 Oppilas osaa arvioida toi-
mintakykyään ja tapoja yllä-
pitää ja kehittää sitä  

 Oppilas osaa varustautua lii-
kuntatunneille asiallisesti  

 Oppilas huolehtii puh-
taudestaan  

 Oppilas noudattaa sopimuk-
sia, sääntöjä ja reilun pelin 
periaatetta  

Kuvauksessa oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä luetellaan taitoja, jotka op-

pilaan tuli hallita viidennelle luokalle mennessään. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 

löytyy liitteestä 6. Kuvauksessa käytetään verbejä hallitsee, osaa, pystyy ja toimii. Kuvauk-

sessa on kaksitoista kohtaa. Oppilaalta vaadittavat hyvän osaamisen kriteerit olivat selkeässä 

linjassa liikunnan opetuksen tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen kanssa. Oppilaan hyvän 

osaamisen kuvaukseen on lisätty tarkennuksia opetuksen keskeisiin sisältöihin. Esimerkiksi 

opetuksen keskeisissä sisällöissä mainitaan talviliikunta, kun se taas oppilaan hyvän osaa-

misen kuvauksessa on jaoteltu tarkemmin seuraavasti: oppilas osaa luistelussa liukumisen, 

eteenpäin luistelun ja jarrutuksen, oppilas pystyy liikkumaan suksilla monipuolisesti. Oppi-

laan hyvän osaamisen kuvauksen yhdeksän ensimmäistä kohtaa olivat vahvasti sidoksissa 

opetuksen keskeisiin sisältöihin, ja kolme viimeistä kohtaa painottuvat vahvemmin oppilaan 
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elämänhallinnallisia ja sosiaalisia taitoja sekä itsensä tuntemista ja itsestään huolehtimista. 

(Opetushallitus 2004.)  

Vuosiluokkien 5-9 liikunnan opetuksessa painotettiin tässä kehitysvaiheessa korostuvia su-

kupuolten erilaisia tarpeita sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen eroja. Liikunnanopetuk-

sessa oli pyrittävä monipuolisuuteen, jonka avulla tuettiin oppilaan hyvinvointia, kasvua it-

senäisyyteen ja yhteisöllisyyteen sekä luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrasta-

miseen.  Opetuksen tuli tukea oppilaan itseilmaisua ja antaa oppilaalle mahdollisuuksia lii-

kunnallisiin elämyksiin. (Opetushallitus 2004)  

Päättöarvioinnin kriteerit löytyvät liitteestä 7. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kahdek-

san koostuivat kahdestatoista kohdasta. Näissä kohdissa oppilas osaa, osoittaa, hallitsee, tun-

tee ja toimii. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kahdeksan ovat selkeässä linjassa vuosi-

luokille 5-9 annettujen tavoitteiden ja sisältöjen kanssa. Verrattaessa päätösarvioinnin kri-

teereitä arvosanalle kahdeksan ja liikunnan opetuksen keskeisiä sisältöjä vuosiluokille 5-9 

huomataan, että nämä vastaavat hyvin pitkälle toisiaan. Päätösarvioinnin kriteereissä keskei-

siä sisältöjä on hieman tarkennettu. Tästä esimerkkinä opetuksen keskeisissä sisällöissä mai-

nitaan talviliikunta, kun taas päätösarvioinnin kriteereihin tämä on tarkennettu seuraavasti: 

Oppilas osaa luistella sujuvasti sekä oppilas hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat pe-

rustekniikat. (Opetushallitus 2004) Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kahdeksan eivät 

ole yksityiskohtaisen tarkat, vaan antavat kunta- ja koulukohtaisille opetussuunnitelmille 

liikkumavaraa ja tarkentamisen mahdollisuuksia.   

Vuoden 2004 peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa olevat oppiainesisällöt löytyvät 

liitteestä 8. Liikunnan opetuksen sisällöt ovat vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa 

määritelty opetuksen keskeisinä sisältöinä vuosiluokille 1-4 ja 5-9. Opetuksen keskeiset si-

sällöt ovat esitetty opetussuunnitelmassa hyvin yleisellä tasolla ja varsin lyhyesti. Sisällöissä 

mainittiin 1.-4. luokkien osalta juoksua, hyppyjä, heittoja sekä niiden soveltamista liikunta-

muotoihin, voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä, tanssia sekä musiikki- ja il-

maisuliikuntaa. Opetuksessa oli myös leikki-, viite-, pienpelejä ja eri palloilulajeja, luonto-

liikuntaa, talviliikuntaa veteen totuttautumista ja uintiharjoituksia. Liikunnalliset leikit olivat 

osa liikunnanopetuksen sisältöjä. 

Keskeiset sisällöt vuosiluokille 5-9 koostuivat juoksuista, hypyistä ja heitoista eri liikunta-

lajeissa, voimistelusta ilman välineitä, välineillä ja telineillä, musiikki- ja ilmaisuliikunnasta 

sekä tanssista. Alempien luokkien tavoin sisältöön kuului myös pallopelit, suunnistusta ja 
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retkeilyä sekä talviliikuntaa. Uinnin lisäksi mainittiin myös vesipelastus. Toimintakyvyn ke-

hittäminen ja seuranta sekä lihashuolto kuuluivat oppiainekseen. Uusiin liikuntamuotoihin 

tutustuminen ja liikuntatietouden lisääminen kuuluivat myös liikunnanopetuksen sisältöihin. 

Opetussuunnitelma antoi tarkennuksia opetuksen keskeisiin sisältöihin oppilaan hyvän osaa-

misen kuvauksessa sekä päättöarvioinnin kriteereissä arvosanalle 8. Kuvaus oppilaan hy-

västä osaamisesta 4. luokan päättyessä ja päätösarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 löytyvät 

liitteistä 6 ja 7. Liikunnan opetussuunnitelma antoi opettajalle vapauden ja vastuun suunni-

tella ja toteuttaa omaa liikunnan opetustaan. Hyvän osaamisen kriteerit ohjasivat opettajaa 

eniten opetuksen suunnittelussa, mutta nekin ovat luonteeltaan sellaiset, että opettajalle jäi 

varsin vapaat kädet toteuttaa opetustaan. 

5.7 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 – Liikuntataidot keskiöön 

Maailma on jatkanut muuttumistaan, ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden on 

pysyttävä kehityksessä mukana. Ympäröivän maailman muutokset edellyttävät laaja-alaista 

osaamista. Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja 

tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Nyt ja tulevaisuudessa ihmisenä kasvaminen, opiskelu, 

työnteko sekä kansalaisensa toimiminen edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdis-

tävää osaamista.   

Osaamisen kehittymiseen vaikuttavat opiskeltavien sisältöjen lisäksi erityisesti työskentely-

tavat sekä oppijan ja ympäristön vuorovaikutus. Oppilaan saama palaute, ohjaus ja tuki vai-

kuttavat asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia. Vuoden 2014 perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa on määritelty seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuutta, joiden 

tavoitteena on tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäse-

nyyden ja kestävän elämäntavan vaatimaa osaamista. Oppilasta tulee rohkaista tunnistamaan 

oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittämismahdollisuutensa sekä arvostamaan it-

seään. Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet ovat: ajattelu ja oppimaan oppiminen; kulttuuri-

nen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu; itsestä huolehtiminen ja arjen taidot; moniluku-

taito; tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen; työelämätaidot ja yrittäjyys sekä osallistu-

minen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Nämä laaja-alaiset osaamis-

kokonaisuudet on otettu huomioon oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöalueiden 

määrittelyssä. (Opetushallitus 2014, 20–24.) 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2014) jakaa opetuksen kol-

meen vuosiluokkakokonaisuuteen: vuosiluokat 1-2, 3-6 ja 7-9. Peruskoulun jokaisella vuo-

siluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen tehtävä, joka edellyttää 

oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä huolehtimista oppilaiden 

sujuvasta ja turvallisesta siirtymisestä koulupolun nivelvaiheissa. 

Vuoden 2014 peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa liikunnan oppiaineen tehtäväksi 

mainitaan vaikuttaminen oppilaiden hyvinvointiin fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimin-

takykyä tukemalla sekä edesauttamalla myönteisen suhtautumisen muodostumista omaan 

kehoon. POPS 2014:ssa nähdään tärkeänä se, että liikuntatunnit pitävät sisällään positiivisia 

kokemuksia ja että ne tukevat liikunnallista elämäntapaa. Kehollisuus, fyysinen aktiivisuus 

ja yhdessä tekeminen kuuluvat oleellisesti liikuntaan. Liikunnalla nähdään olevan mahdol-

lisuus edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä kulttuurisen moninaisuu-

den tukemista. Liikunnan opetus ottaa huomioon eri vuodenajat ja paikalliset olosuhteet sekä 

hyödyntää koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Liikunnan opetuk-

sella oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppi-

misilmapiiriin. (Opetushallitus 2014.) 

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvaminen pitää 

sisällään oppilaan ikä- ja kehitystason mukaista aktiivista toimintaa, motoristen perustaitojen 

oppimista ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelemista. Liikkumaan kasvaessa oppilas saa 

tietoja ja taitoja eri liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvaminen tarkoittaa 

toisiaan kunnioittavaa vuorovaikutusta, vastuullisuutta, pitkäjänteistä itsensä kehittämistä, 

tunteiden tunnistamista ja säätelyä sekä myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Liikunta 

mahdollistaa ilon kokemuksia, kehollista ilmaisua, osallisuutta, sosiaalisuutta, rentoutu-

mista, leikinomaista kisailua ja ponnistelua sekä toisten auttamista. Liikunnan tehtävä on 

myös antaa oppilaalle valmiuksia terveyden edistämiseen. (Opetushallitus 2014, 148.) Lii-

kunnanopetuksen tavoitteet on ryhmitelty taulukkoon 10. 
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Taulukko 10.  Liikunnanopetuksen tavoitteet vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa. (Opetushallitus 2014.) 

Perusope-
tuksen 
opetus-
suunni-
telma 
2014  

Liikunnanopetuksen tavoitteet      

   Psykomotorinen Sosioemotionaalinen Kognitiivinen 

1.-2. 
luokka  

 Kannustaa oppilasta fyy-
siseen aktiivisuuteen 

 Ohjata oppilasta harjaan-
nuttamaan havaintomo-
torisia taitojaan 

 Vahvistaa motoristen pe-
rustaitojen (tasapaino-, 
liikkumis- ja välineenkä-
sittelemistaidot) oppi-
mista 

 Harjaannuttaa oppilasta 
liikkumaan turvallisesti 
erilaisissa ympäristöissä, 
erilaisilla välineillä ja teli-
neillä 

 Tutustuttaa oppilas vesi-
liikuntaan 

 Varmistaa oppilaan al-
keisuimataito 

 Kannustaa oppilasta ko-
keilemaan itsenäisesti 
sekä yhdessä uusia ja 
erilaisia liikuntatehtäviä 

 Rohkaista oppilasta it-
sensä ilmaisuun liikun-
nan avulla 

 Ohjata oppilasta säätele-
mään toimintaansa ja 
tunneilmaisuaan vuoro-
vaikutuksellisissa liikun-
tatilanteissa 

 Tukea yhdessä työsken-
telyn taitoja 

 Tukea oppilaan myöntei-
sen minäkäsityksen ra-
kentumista 

 Ohjata itsenäiseen työs-
kentelyyn ja itsensä mo-
nipuoliseen ilmaisemi-
seen 

 Varmistaa myönteisten 
liikuntakokemusten saa-
minen 

 Rohkaista oppilasta ko-
keilemaan oman toimin-
takykynsä rajoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motoristen perustai-
tojen vahvistamista 
niin, että oppilas oppii 
soveltamaan niitä eri 
oppimisympäristöissä, 
eri tilanteissa ja eri 
vuodenaikoina 

 Ohjata oppilasta tur-
valliseen ja asialliseen 
toimintaan liikunta-
tunneilla  
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3.-6. 
luokka  

 Ohjata oppilasta harjaan-
nuttamaan havaintomo-
torisia taitojaan 

 Ohjata oppilasta vahvis-
tamaan tasapaino- ja liik-
kumistaitojaan sekä so-
veltamaan niitä eri oppi-
misympäristöissä, eri ti-
lanteissa ja eri vuoden-
aikoina 

 Ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan että sovel-
tamaan välineenkäsitte-
lytaitojaan 

 Kannustaa ja ohjata oppi-
lasta ylläpitämään ja ke-
hittämään fyysisiä omi-
naisuuksiaan 

 Opettaa uimataito  

 Kannustaa oppilasta fyy-
siseen aktiivisuuteen 

 Kannustaa oppilasta ko-
keilemaan itsenäisesti 
sekä yhdessä uusia ja 
erilaisia liikuntatehtäviä 

 Kannustaa oppilaita har-
joittelemaan parhaansa 
yrittäen 

 Rohkaista oppilasta it-
sensä ilmaisuun liikun-
nan avulla 

 Ohjata oppilasta työs-
kentelemään kaikkien 
kanssa 

 Ohjata oppilasta säätele-
mään toimintaansa ja 
tunneilmaisuaan liikun-
tatilanteissa toiset huo-
mioon ottaen 

 Ohjata oppilasta toimi-
maan reilun pelin peri-
aatteella 

 Ohjata oppilasta kanta-
maan vastuuta yhteisistä 
oppimistilanteista 

 Kannustaa oppilasta ot-
tamaan vastuuta omasta 
toiminnasta 

 Vahvistaa itsenäisen 
työskentelyn taitoja 

 Tuottaa myönteisiä ko-
kemuksia omasta ke-
hosta, pätevyydestä ja 
yhteisöllisyy-
destä                 

 Kannustaa ja ohjata 
oppilasta arvioimaan 
fyysisiä ominaisuuksi-
aan 

 Ohjata oppilasta tur-
valliseen ja asialliseen 
toimintaan liikunta-
tunneilla  

Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteissa liikunnan opetuksen keskeiset sisältöalueet 

ovat liitetty tiiviisti liikunnan opetuksen tavoitteisiin. Oppiainesisällöt löytyvät liitteestä 9. 

Liikunnanopetuksen sisällöt on jaettu fyysiseen toimintakykyyn, sosiaaliseen toimintaky-

kyyn ja psyykkiseen toimintakykyyn. Liikunnan sisällöissä korostuvat motoriset perustaidot 

ja perusliikkumistaidot eivätkä niinkään erilliset lajitaidot. Liikunnan opetusta suunnitelles-

saan ja toteuttaessaan on opettajan kiinnitettävä uuden opetussuunnitelman mukaan enem-

män huomiota motorisiin taitoihin ja eri liikuntamuotoihin eikä niinkään tiettyihin lajitaitoi-

hin.  

Lajilähtöisestä ajattelusta on haluttu siirtyä pois, koska lajeja on paljon ja niitä syntyy koko 

ajan lisää. Näin ollen ajallisesti koulun resurssit eivät riitä niiden opettamiseen eikä opetta-

jilla ole aina mahdollisuutta omaksua koko ajan uusia lajeja. Lisäksi monet lajit ovat varsin 

yksipuolisia. Perusopetuslaissa on määrätty, että opetuksen tavoitteena on antaa elämässä 
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tarpeellisia tietoja ja taitoja. Näin ollen valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden liikunnan tulee tarjota liikuntamuotoja ja urheilulajeja pysyvämpiä lähtökohtia. 

Liikuntamuodoilla tarkoitetaan tarkoituksenmukaista liikkumista eri liikuntaympäristöissä. 

(Opetushallitus 2016.) Liikunnan opetuksen sisällöt on ryhmitelty 1-2-luokille ja 3-6-luo-

kille. Lisäksi opetussuunnitelmassa on vielä 7-9-luokkien osuus, mutta se sijoittuu rajauk-

semme ulkopuolelle. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 liikunnanopetuksen analyysin poh-

jalta voitiin nähdä useiden opetuksen järjestäjien liikunnan opetussuunnitelmien rakennetun 

lajikeskittyneesti, vahvasti eri lajien taitotehtävien varaan. Tällöin opetuksessa ei keskitytä 

riittävästi liikunnallisiin perustaitoihin, joiden soveltamista ja yhdistelyä eri liikuntamuodot 

ja -lajit ovat. Toiminnallisessa oppiaineessa liikuntamuodot ja -lajit ovat välineitä opetuk-

selle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. (Opetushallitus 2016.) 

Perustaitojen ja toimintakyvyn eri osa-alueiden merkityksen ymmärtämistä tulee vahvistaa 

myös paikallisia opetussuunnitelmia kehitettäessä. Fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toi-

mintakyvyn ja yleisen hyvinvoinnin edistäminen liikunnalla on huomattavasti tärkeämpää 

kuin yksittäisten liikuntalajien taitotehtävien yksityiskohtaiset kuvaamiset. 



74  

 

  

6 TULOSTEN TARKASTELU TUTKIMUSKYSYMYKSITTÄIN 

6.1 Liikunnanopetuksen tavoitteiden muutokset valtakunnallisissa opetussuunnitel-

missa 1925–2014 

Valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa tavoitteita on asetettu eri tarkkuudella. Vuoden 

1925 komiteanmietinnössä liikunnan tavoitteet olivat hyvin yleisellä tasolla, eikä niitä ollut 

asetettu kuin yhteensä kuusi. Suoranaisia kognitiivisia tavoitteita ei ollut mainittu komitean-

mietinnössä ollenkaan. Tavoitteet painottuivat oppilaan henkiseen ja fyysiseen kehittymi-

seen, eikä sosiaalista puolta juuri ollut. Myöskään lajitaitoja ei ollut tuotu esille, joskin laji-

kirjo oli koulussa muutenkin suppea. 

Rakenteeltaan vuoden 1925 opetussuunnitelma ei ollut kovin selkeä, ja liikunta oli oppiai-

neena nimetty alakansakoulussa leikiksi ja voimisteluksi sekä yläkansakoulussa voimiste-

luksi. Alakansakoulun eli luokkien 1-2 osalta liikunnan osio oli todella suppea, mutta siinä 

esitettiin liikunnan merkitys oppilaan terveyden kannalta. Tavoitteille ei ollut omaa osiotaan, 

vaan ne piti poimia yleistekstistä. Samoin yläkansakoulun puolella tavoitteet piti poimia 

yleistekstistä. Voimistelun osiossa pohditaan valtaosin koululiikunnan järjestämistä ja olo-

suhteita. Tavoitteita ei ole mainittu kovin tarkasti, vaan koulu-urheilun tavoitteeksi maini-

taan esimerkiksi pyrkimys ”samaan kauniiseen sopusointuun ruumiinkehityksessä, joka teki 

kreikkalaisten urheilun niin jaloksi”. 

Seuraavassa komiteanmietinnössä (Komiteanmietintö 1952) liikunta oli oppiaineena nimellä 

liikuntakasvatus. Tavoitteille oli oma alaotsikko, jonka alla liikunnan vaikutuksista kerro-

taan. Tavoitteet on esitetty aiempaa yksityiskohtaisemmin. Liikunnan hyötyjä on tuotu esille 

monipuolisesti. Erityisesti liikunnan tuottama ilo ja virkistys olivat olennaisia koululiikun-

nassa. Lisäksi opetussuunnitelmassa oli voimistelulle, yleisurheilulle, pallopeleille, maas-

tourheilulle ja uinnille omat alaotsikkonsa, joiden alta löytyi jonkin verran lajikohtaisia ta-

voitteita. Niitä ei ollut kuitenkaan nostettu esiin, vaan ne piti poimia muusta tekstistä itse. 

Tavoitteiden esitystapa oli esimerkiksi ”asentoaistin kehittämiseksi on yläluokilla harjoitel-

tava jalkain ja kätten liikkeissä myös viistosuuntia”. Tästä lauseesta tavoitteeksi ilmeni asen-

toaistin kehittäminen. 
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Vuonna 1952 komiteanmietinnössä tavoitteiden painopiste oli edelleen psykomotorisessa 

puolessa, joihin liittyviä tavoitteita oli noin puolet tavoitteista yhteensä. Lajitaidot olivat tul-

leet uusina asioina opetussuunnitelmaan. Sosioemotionaaliset ja kognitiiviset tavoitteet li-

sääntyivät merkittävästi verrattuna edelliseen opetussuunnitelmaan. Tavoitteet oli myös eri-

telty aiempaa tarkemmin ja monipuolisemmin. Samoin liikunnallisen elämäntavan synnyt-

täminen mainittiin ensimmäistä kertaa liikunnanopetuksen tavoitteena. 

Tavoitteiden asettaminen meni entistä yksityiskohtaisempaan suuntaan vuoden 1970 komi-

tean mietinnössä. Tavoitteet oli jaoteltu pää- ja välitavoitteisiin. Päätavoiteluokkia oli yh-

teensä viisi. Aiempiin opetussuunnitelmiin verrattuna tavoitteet oli asetettu tarkemmin, ja 

niillä nähtiin lisäksi yhteys oppiainekseen ja työtapoihin. Välitavoitteet on jaoteltu myös 

vuosiluokittain. 

Vuoden 1970 komiteanmietinnössä eri osa-alueiden tavoitteiden määrällinen jakautuminen 

oli tasaisempaa, ja sosioemotionaalisia tavoitteita oli määrällisesti eniten. Tavoitteita oli ja-

oteltu yleisiin tavoitteisiin ja luokkatasoittain. Opetussuunnitelma jatkaa samaa linjaa mitä 

vuoden 1952 opetussuunnitelma. Tavoitteet on eritelty monipuolisesti ja tarkasti. Oppilaan 

fyysisestä kehittymisestä huolehtiminen oli opetuksen päätavoite. Sosioemotionaaliset ta-

voitteet on ilmaistu myönteisemmin kuin vuonna 1952. Vuoden 1952 opetussuunnitelmassa 

haluttiin esimerkiksi saada oppilas alistumaan pelin sääntöihin, kasvattaa kuriin ja järjestyk-

seen sekä muovata oppilaan luonnetta. Vuonna 1970 taas haluttiin oppilaan saavan miellyt-

täviä kokemuksia sekä iloa ja virkistystä liikunnasta ja ottavan toiset ihmiset huomioon. 

Kognitiivisten tavoitteiden kautta haluttiin oppilaan ottavan enemmän vastuuta omasta ter-

veellisestä elämäntavastaan, jossa liikunta on tärkeässä osassa. Tämä tuli esille jo vuoden 

1952 opetussuunnitelmassa, mutta vuonna 1970 tiedollinen puoli korostui ja se oli yksityis-

kohtaisempi.  

Opetussuunnitelmat olivat muuttuneet aiemmin yksityiskohtaisemmiksi tavoitteiden osalta, 

mutta vuoden 1985 opetussuunnitelma oli tavoitteidensa osalta määrällisesti aiempaa sup-

peampi, lähes vuoden 1925 tasolla. Liikuntakasvatuksen tehtävää oli avattu suhteellisen pal-

jon, mutta tavoitteita ei ollut kirjattu niin paljon kuin aikaisemmin. Ensimmäistä kertaa mai-

nittiin kaksi liikunnan erityistehtävää, kasvattaa liikuntaan ja liikunnan avulla kasvattami-

nen. Tavoitteet olivat jälleen yleisellä tasolla. Aiemmat yksityiskohtaiset tavoitteet oli ni-

vottu yleisemmän tavoitteen alle. Kun esimerkiksi vuoden 1970 opetussuunnitelmassa oli 

mainittu erikseen lihaksiston ja nivelistön kehittyminen, vuonna 1985 tavoitteissa mainittiin 
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enää vain oppilaan toimintakykyisyyden kehittäminen. Psykomotorisia ja sosioemotionaali-

sia tavoitteita oli suunnilleen saman verran, mutta kognitiivisista tavoitteista oli mainittu 

pelkästään liikuntaan liittyvien tietojen opettaminen. 

Vuoden 1994 opetussuunnitelmassa palattiin aiempaan tyyliin, jossa tavoitteille oli oma osi-

onsa. Kaikki osa-alueet olivat määrällisesti sopusoinnussa toistensa kanssa. Tavoitteet oli 

jaettu yleisten tavoitteiden lisäksi ala- ja yläasteen tavoitteisiin, mutta eri luokka-asteille niitä 

ei ollut tarkennettu. Opetussuunnitelmassa painottuivat terveydelliset seikat. Lajitaitoja ei 

ollut luokiteltu, mutta liikunnan lajitaitojen kehittyminen oli mainittu yleisesti. Motoriset 

perustaidot ja liikehallintatekijät mainitaan ensimmäisen kerran vuoden 1994 opetussuunni-

telmassa. 

Aiemmissa opetussuunnitelmissa liikunnanopetuksen tavoitteita oli asetettu eniten yleisellä 

tasolla, mutta vuoden 2004 opetussuunnitelmassa liikunnanopetuksen yleisiä tavoitteita oli 

vain muutama. Tavoitteita oli vuoden 2004 opetussuunnitelmassa määrällisesti selkeästi eni-

ten, sillä niitä oli yli kaksinkertainen määrä verrattuna kaikkien opetussuunnitelmien kes-

kiarvoon. Tavoitteet oli asetettu erikseen vuosiluokille 1-4 ja 5-9.  Psykomotorisia tavoitteita 

on määrällisesti eniten. Psykomotorisista tavoitteista on mainittu motoristen perustaitojen ja 

lajitaitojen oppiminen, ja niitä on myös eritelty tarkentavasti, kuten juoksun, hyppäämisen 

ja heittämisen osaaminen. Kognitiiviset tavoitteet painottuvat vuosiluokille 5-9 ja niitäkin 

on kirjattu aiempaa enemmän. Uusina tavoitteina ovat realistinen suhtautuminen omiin suo-

rituksiin ja suvaitsevaisuuden oppiminen. 

Uusimmassa vuoden 2014 opetussuunnitelmassa sosioemotionaalinen puoli korostuu selke-

ästi eniten. Opetussuunnitelmassa ei käytetä enää niinkään käsitettä "oppia", vaan tavoittei-

den asettamisessa puhutaan kannustamisesta, vahvistamisesta, ohjaamisesta, varmistami-

sesta, harjaantumisesta ja rohkaisemisesta. Tärkeimpinä tavoitteina mainittiin motoristen pe-

rustaitojen oppimisen vahvistamista, yhdessä työskentelyn taitojen tukeminen ja myönteis-

ten liikuntakokemusten saamisen varmistaminen. Opetussuunnitelman tavoitteet on jaoteltu 

vuosiluokille 1-2 ja 3-6. Lajitaitoja ei mainita tavoitteissa ollenkaan. Kognitiivisia tavoitteita 

on määrällisesti ja suhteellisesti vähän verrattuna aiempaan, mutta tämä johtuu pääosin siitä, 

että terveystieto integroitiin vuoden 2014 opetussuunnitelmassa ympäristöoppiin liikunnan 

sijaan. 
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Kuvio 3. Liikunnanopetuksen tavoitteiden jakaantuminen psykomotorisiin, sosioemotionaa-

lisiin ja kognitiivisiin alueisiin valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa 1925–2014. 

 

Kuvio 4. Liikunnanopetuksen tavoitteiden kokonaismäärät valtakunnallisissa opetussuunni-

telmissa 1925–2014. 

 

Opetussuunnitelmissa on ollut vaihtelua tavoitteiden määrän ja niiden esittämisen osalta. 

Vuosien 1925 ja 1985 opetussuunnitelmat olivat tavoitteiltaan määrällisesti selkeästi sup-

peimmat, ja 2004 opetussuunnitelmassa oli taasen selkeästi eniten tavoitteita. Loput opetus-

suunnitelmat olivat tavoitemääriltään suhteellisen tasapuolisia. 

Tavoitteissa näkyi, että niissä ei haluttu pelkästään toistaa edellistä opetussuunnitelmaa, 

vaan niihin haluttiin tuoda uusia näkökulmia. Niillä haluttiin vastata ajan vaatimuksiin ja 
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ajatella tulevaisuuteen. Painopisteet vaihtelivat tavoitteiden asettelussa. Sosioemotionaali-

sen puolen merkitys on kasvanut liikunnanopetuksen tavoitteissa, mikä näkyy tavoitteiden 

määrällisessä kasvussa. Kahdessa ensimmäisessä opetussuunnitelmassa sosiaalista puolta ei 

huomioitu vielä kovin paljon, mutta vuonna 1970 siihen liittyviä tavoitteita oli määrällisesti 

jopa hieman enemmän kuin psykomotorisia tavoitteita. Sen jälkeen psykomotorisia ja sosio-

emotionaalisia tavoitteita oli suhteellisen tasapuolisesti, mutta vuonna 2014 sosioemotionaa-

lisia tavoitteita oli huomattavasti eniten. Fyysinen puoli on nähty kuitenkin vahvana läpi 

tarkasteltavan ajanjakson. 

Psykomotorisen puolen tavoitteet ovat muuttuneet opetussuunnitelmissa vuosina 1925–

2014. Kolmessa ensimmäisessä opetussuunnitelmassa ruumiillinen kehitys on liittynyt pal-

jolti terveydelliseen puoleen, kuten ruumiin voimien kehittämiseen, ryhdin parantamiseen, 

verenkiertoelimistön kunnon ja nivelistön liikkuvuuden kehittämiseen. Tämän jälkeen pai-

nopiste siirtyi fyysisen toimintakyvyn, kuntotekijöiden, motoristen perustaitojen ja lajitaito-

jen oppimiseen. Lajitaitojen merkitys on vaihdellut myös ajanjaksolla. Lajikohtaisia taitoja 

on kirjattu tavoitteisiin vuosien 1952 ja 2004 opetussuunnitelmissa. Muissa opetussuunni-

telmissa, pois lukien vuosi 1925, lajitaidot on mainittu vain yleisellä tasolla pääpainon ol-

lessa motorisissa perustaidoissa. Toistuvia sosioemotionaalisia tavoitteita ovat olleet liikun-

nallisen elämäntavan omaksuminen ja liikuntaharrastuneisuuden herättäminen, ilon ja vir-

kistyksen saaminen liikunnasta sekä yhteistyötaitojen kehittäminen. 

Oppilaiden asennoituminen koululiikuntaa kohtaan muodostuu oppilaan kokemasta liikun-

nan ilosta ja oppitunnin hauskuudesta (Cox, Duncheon & McDavid 2009; Rikard & Banville 

2006). Hauskuus ja ilo vaikuttavat myös yleisimmin lasten liikkumiseen, ja vastaavasti ilon 

puuttuminen saa lapset ja nuoret lopettamaan liikuntaharrastuksen (Woods, Tannehill, Quin-

lan, Moyna & Walsh 2010). Ilo ja liikuntaharrastuneisuus liittyvät vahvasti toisiinsa, joten 

niiden esiintyminen liikunnanopetuksen tavoitteissa toistuvasti oli myönteinen asia. 

Kognitiivisen puolen tavoitteita löytyy jo vuoden 1952 opetussuunnitelmasta. Tämän jäl-

keen ainoastaan vuonna 1985 kognitiivisia tavoitteita ei juuri ollut. Silloin mainittiin pelkäs-

tään tietojen opettaminen yhtenä liikunnanopetuksen tavoitteena, kun muissa opetussuunni-

telmissa kognitiiviset tavoitteet oli asetettu monipuolisempia. Olennaisimpia kognitiivisia 

tavoitteita ovat olleet liikunnallisen elämäntavan merkityksen ymmärtäminen ihmisen ter-

veydelle, erilaisiin liikuntamuotoihin tutustuminen ja turvallisten liikuntatapojen oppiminen. 
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Yhteenvetona liikunnanopetuksen tavoitteiden henki on pysynyt suhteellisen yhtenäisenä, 

vaikka tavoitteiden määrä, esitysmuodot ja painotus ovat vaihdelleet hieman. Liikunnan 

merkitys on nähty alusta asti monipuolisena ja poikkeuksellisena oppiaineena. Sen on nähty 

tukevan terveydellistä puolta ja oppilaan oppimista myös muissa oppiaineissa. Liikunnan 

oppilaille tuoma ilo ja virkistys on nähty tärkeänä läpi tarkasteltavan ajanjakson. 

6.2 Liikunnanopetuksen sisältöjen muutokset valtakunnallisissa opetussuunnitel-

missa 1925–2014 

Liikunnanopetuksen sisällöt ja sisältöjen tarkkuus vaihtelivat eri opetussuunnitelmissa pal-

jon. Ensimmäisessä opetussuunnitelmassa vuonna 1925 sisältöjä oli varsin vähän. Liikun-

nanopetus koostui pitkälti voimistelusta. Muita lajeja olivat leikit, musiikkiliikunta, urheilu-

harjoitukset, palloleikit ja hiihto. Tuohon aikaan koulun olosuhteet vaihtelivat ja se vaikutti 

liikunnanopetuksen mahdollisuuksiin. Tavoitteiden tapaan myöskään sisältöjä ei ollut erik-

seen listattu vuoden 1925 komiteanmietinnössä, vaan eri sisältöjä mainittiin muun tekstin 

ohessa ohjeistavasti. 

Seuraavassa opetussuunnitelmassa liikunnanopetuksen lajikirjo kasvoi selvästi, samoin kuin 

sisältöjen tarkkuus. Aiempien lajien lisäksi mukaan tulivat yleisurheilu, pallopelit, suunnis-

taminen, luistelu ja uinti. Yläkäsitteiden alle oli mainittu erikseen liikuntalajeja, kuten yleis-

urheilussa pikajuoksu, kuulantyöntö, keihäänheitto, kiekonheitto, kolmiloikka ja seiväs-

hyppy. Näistä kaksi jälkimmäistä oli mainittu vain poikien liikunnanopetuksen sisällöiksi, 

kuin myös jalkapallo pallopeleistä. Hiihdossa ja suunnistamisessa oli lisäksi mainittu niihin 

liittyvien taitojen opetus yksityiskohtaisemmin. 

Vuoden 1970 opetussuunnitelmassa lajien oppiaines on kirjattu yksityiskohtaisemmin. Si-

sällöt on jaoteltu hieman eri tavalla mitä aiemmin. Esimerkiksi yleisurheilu on sisällytetty 

perusliikuntaan, kun se aiemmin oli omana kokonaisuutenaan. Perusliikunnassa on myös 

suunnistus ja retkeilytaidot, jotka kuuluivat aiemmin maastourheiluun. Uusia liikuntalajeja 

ei ole tullut mukaan. Jokaisen liikuntalajin alle on mainittu erikseen oppiaines vuosiluokit-

tain, ja se etenee alkeistaidoista edistyneempiin taitoihin. Esimerkiksi 1-2-luokille palloilu 

on pallonkäsittelytaitojen harjoittelua leikinomaisesti, mutta 5-6-luokilla pelataan eri peli-

muotoja sovelletuin säännöin ja välinein. Lisäksi opetussuunnitelmassa on eri liikuntamuo-

tojen opetuksellisia viitteitä, jossa on tarkennuksia liikunnan sisältöihin. 
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Vuoden 1985 opetussuunnitelma oli sisällöiltään selvästi laajin tutkimistamme opetussuun-

nitelmista. Sisällöt oli jaoteltu erikseen tytöille ja pojille. Liikuntamuotojen sisällöt oli kir-

jattu erittäin tarkasti verrattuna aiempiin opetussuunnitelmiin. Esimerkiksi voimistelun 

osalta oli kirjattu eri liikkeitä monelle eri telineelle ja välineelle. Pallopeleissä oli mainittu 

esimerkiksi pallon käsittelyharjoitteita sekä peliajatuksen ja taktiikan opettelemista. Tyttöjen 

sisällöt olivat päällisin puolin samoja, mutta painotukset ja oppiaines oli monelta osin erilai-

sia. Sisällöissä välittyy näkemys tytöistä ja pojista erilaisina liikkujina. Tytöillä voimiste-

lussa tanssi ja esteettinen puoli korostuivat poikia enemmän, pojilla oli enemmän painotusta 

voimaa vaativissa liikkeissä. Lisäksi joitakin lajeja oli mainittu vain poikien osiossa, kuten 

jalkapallo, keihäänheitto ja kolmiloikka. Monissa lajeissa poikien osio oli laajempi. Esimer-

kiksi luistelussa tytöillä oli mainittu vain jääpelit, mutta pojilla mukana oli mailan käsittelyä 

ja pallon/kiekon hallintaa. 

Kun edellisessä opetussuunnitelmassa sisällöt oli määritelty todella tarkasti, niin vuoden 

1994 opetussuunnitelma antoi sisällön valinnassa vapauden opettajalle. Sisällöt oli mainittu 

yleisellä tasolla. Perusmotoriset ja liikehallinnalliset harjoitteet olivat tärkeässä osassa. Lii-

kuntalajeja ei ollut määritelty sen tarkemmin, vaan niiden valintaa ohjasivat vuodenajat sekä 

kansallinen ja paikallinen liikuntakulttuuri. Terveyskasvatus oli osana liikunnanopetusta. 

Uintitaito oli erikseen mainittu sisältönä, joten sen merkitys nähtiin tärkeänä. Lajikokeiluille 

annettiin tilaa ja koulu sai itse painottaa haluamiaan sisältöjä. 

Vuonna 2004 sisällöt oli jaoteltu vuosiluokille 1-4 ja 5-9. Opetussisällöt oli kirjattu hyvin 

yleisellä tasolla ja varsin lyhyesti. Perusliikuntamuodot ja perusmotoriset taidot on vain lue-

teltu ilman sen tarkempia opetuksellisia viitteitä. Sisällöt ovat suunnilleen samat eri vuosi-

luokille, mutta leikki korostuu alemmilla vuosiluokilla. Terveystiedon sisältöjä ei mainita 

liikunnan yhteydessä. Vuoden 2004 opetussuunnitelma on edeltäjänsä kaltainen, mutta siinä 

liikuntamuodot on mainittu, mutta niitä ei ole käsitelty yhtä perusteellisesti kuin vuosina 

1952, 1970 ja 1985. Tässäkin valinnanvapautta sisällöissä on annettu opettajalle ja koululle. 

Vuoden 2014 opetussuunnitelmassa sisällöt on jaoteltu vuosiluokille 1-2 ja 3-6. Sisällöt on 

jaoteltu lisäksi fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn. Vuosiluokkien 1-2 

sisältö painottuu fyysiseen aktiivisuuteen, tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja 

kehittäviin harjoitteisiin, kehonhallintaa edistäviä tehtäviä sekä sisä- ja ulkoliikuntaa. Vesi-

liikunta ja uinti ovat ainoita erikseen mainittuja liikuntamuotoja. Opetussisältö ei ole laji-

kohtaista, vaan taitoja kehittävää. 3-6-luokilla otetaan huomioon oppilaan kehitysvaihe ja 
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sovelletaan opittuja taitoja eri liikuntamuodoissa- ja lajeissa. Aikaisempiin opetussuunnitel-

miin verrattuna on siirretty pois lajipainotteisuudesta kohti taitopainotteisuutta. Sosiaalinen 

ja psyykkinen toimintakyky on tuotu selvemmin sisältöihin asti, eivätkä ne ole pelkästään 

tavoitteissa. Opetussuunnitelma on ajatusmaailmaltaan lähellä vuoden 1994 opetussuunni-

telmaa, mutta vuoden 2014 opetussuunnitelmassa korostetaan liikuntataitoja enemmän ja se 

on muutenkin tarkemmin määritelty. 

Liikunnanopetuksen sisällöt ovat säilyneet suurin piirtein samoina tarkasteltavana ajanjak-

sona. Voimistelu, yleisurheilu, palloilu ja hiihto ovat olleet koululiikuntamuotoja vuoden 

1925 opetussuunnitelmasta alkaen. Myös uinti on nähty tärkeänä vuodesta 1952 lähtien, jol-

loin alettiin järjestää uintikursseja kesäisin lukuvuoden ulkopuolella. Lajikirjo on vuosien 

aikana kasvanut, jolloin painotukset ovat muuttuneet. Samoin lajikokeilut tulivat liikunnan-

opetukseen vuoden 1970 opetussuunnitelmassa. Ennen koululiikunta painottui lähinnä voi-

misteluun, mutta lajikirjon kasvaessa sen määrä on vähentynyt. Vuoden 2014 opetussuunni-

telmassa lajit ovat pelkästään väline taitojen kehittämiseen, koska tavoitteena ei ole enää 

oppia yksittäisiä lajitaitoja, vaan kehittää motorisia perustaitoja. Liikunnan sisällöistä voi-

daan nähdä, että oppilaille on haluttua esitellä liikunta mahdollisimman monipuolisena ja 

näin tarjota heille mahdollisuuksia löytää oma liikuntamuotonsa. 
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7 POHDINTA 

Pro gradu -tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, miten liikunnanopetuksen tavoitteet ja 

sisällöt ovat muuttuneet valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa vuosina 1925–2014. Aihe 

herätti kiinnostuksemme uuden opetussuunnitelman myötä, koska olemme seuranneet siihen 

liittyvää keskustelua etenkin liikunnanopetuksen näkökulmasta. Halusimme tutkimuk-

semme kautta lisätä tietämystämme liikunnanopetuksesta Suomessa ja selvittää liikuntakas-

vatuksen kehityskulun vuosien saatossa. Oli myös mielenkiintoista tutkia sitä, minkälainen 

merkitys liikuntakasvatuksella on nähty olevan koulussa valtakunnallisten opetussuunnitel-

mien kautta. 

Tutkimusaiheemme oli hyvin rajattu, mikä selkeytti työskentelymme. Samoin valmis ai-

neisto ja sen helppo saatavuus säästi voimia itse tutkimustyöhön. Olisimme voineet tutkia 

käyttämästämme aineistosta myös arviointia ja liikunnan tuntikehystä, mutta tavoitteet ja 

sisällöt olivat niin laajoja, että oli järkevämpi keskittyä pelkästään niihin. Meillä oli kirkas 

ajatus tavoitteiden luokittelusta, mikä selkeytti tutkimista. Luokittelun perusteena oli liikun-

nanopetuksessa yleisesti käytetty persoonallisuuden taksonomia. Tavoitteiden luokittelun 

hankaluutena oli se, etteivät ne olleet aina yksiselitteisiä. Kieli oli vanhemmissa opetussuun-

nitelmissa monin paikoin erilaista mitä nykyään eikä aina ollut selvää, mitä tietyillä asioilla 

täsmällisesti tarkoitettiin. Joissain opetussuunnitelmissa tavoitteita oli nähtävissä sisältöjen 

yhteydessä, mutta niitä ei ollut kirjattu aina tarpeeksi yksiselitteisesti, jotta niitä olisi voinut 

luokitella tavoitteiksi. 

Valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa liikunnanopetuksen tavoitteet ovat säilyneet suh-

teellisen yhtäläisinä tutkimallamme ajanjaksolla. Keskeisintä on ollut fyysisen toimintaky-

vyn kehittäminen, ilon ja virkistyksen tuottaminen ja liikunnalliseen elämäntapaan kasvat-

taminen. Opetussuunnitelmissa on nähtävissä persoonallisuuden kolme eri osa-aluetta, eikä 

liikunnan ole koskaan nähty vaikuttavan pelkästään fyysiseen kehitykseen. Fyysiset, sosiaa-

liset ja tiedolliset tavoitteet ovat olleet esillä jokaisessa opetussuunnitelmassa, joskin pientä 

vaihtelua on esiintynyt. 

Merkittävintä oli liikunnanopetuksen sosiaalisten tavoitteiden määrän vaihtelu tarkastele-

mallamme ajanjaksolla. Peruskoulu-uudistuksen aikaisessa vuoden 1970 opetussuunnitel-

massa sosiaalisia tavoitteita oli kirjattu enemmän kuin psykomotorisia tavoitteita. Tässä nä-

kyy ajattelumallin muutos koululiikunnan merkityksestä. Koululiikunnan avulla pyrittiin 
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kasvattamaan entistä enemmän myös sosiaalisesti, vaikka fyysinen puolikin oli vahva. Sosi-

aalinen ja fyysinen puoli nähtiin jatkossakin suhteellisen tasavahvoina vuoden 2004 opetus-

suunnitelmaa lukuun ottamatta. Viimeisimmässä opetussuunnitelmassa sosioemotionaalisia 

tavoitteita on määrällisesti eniten, mikä kertoo omaa kieltään koululiikunnan merkityksestä. 

Vaikka liikuntataitojen oppiminen onkin tärkeää, niin liikunnan kautta saadut sosioemotio-

naaliset vaikutukset ovat vähintään yhtä tärkeitä ja ennen kaikkea mahdollistavat fyysisten 

tavoitteiden saavuttamisen. 

Oppiainesisältöjen analysointi oli hankalampaa. Aluksi suunnittelimme vertailevamme eri 

liikuntamuotojen keskinäisiä painotuksia opetussuunnitelmien välillä. Opetussuunnitel-

missa ei kuitenkaan mainittu sitä, kuinka paljon tiettyä liikuntamuotoa tulisi opettaa kuin 

vuoden 1952 opetussuunnitelmassa. Sisällöt olivat muutenkin pitkälti samoja, joten suunta-

simme huomiomme sisältöjen kirjaamisen yleiskuvaan. Painopisteen siirtyminen lajitai-

doista liikuntataitoihin näkyi opetussuunnitelmissa liikuntalajien vähenemisenä oppiainesi-

sällöissä. Viimeisimmässä opetussuunnitelmassa liikuntalajeja ei mainita, mutta tämä ei tar-

koita sitä, että niitä ei enää olisi liikunnanopetuksessa. Lajit ovat tärkeässä osassa motorisia 

perustaitoja ja liikuntataitoja opeteltaessa. 

Samojen liikuntalajien pysyvyys opetussuunnitelmissa on ymmärrettävää varsinkin ensim-

mäisissä opetussuunnitelmissa. Kansallinen liikuntakulttuuri loi pohjaa koululiikunnalle, jo-

ten on ymmärrettävää, että esimerkiksi hiihto on mainittu jokaisessa opetussuunnitelmassa. 

Voimistelulla ja yleisurheilulla taasen on nähty vahva merkitys ruumiin kehittämisessä, jo-

hon liikunnanopetus painottui peruskoulu-uudistukseen saakka. Uusia lajeja alkoi tulla yh-

teiskuntaan muutenkin vasta 1980–90-luvuilla, eivätkä ne tulleet heti osaksi koululiikuntaa. 

Lajikokeiluiden kautta tutustuttiin uusiin lajeihin, mutta perinteisillä lajeilla oli silti vahva 

jalansija liikunnanopetuksessa aina vuoteen 1994 saakka. Silloin liikuntalajeja ei enää eri-

telty niin vahvasti opetussuunnitelmassa kuin aiemmin. 

Sisältöjen osalta havaitsimme eroja yksityiskohtaisuudessa ja painotuksessa. Useimmissa 

opetussuunnitelmissa sisällöt oli kirjattu lajikohtaisesti, joissain oli jopa kirjattu harjoitelta-

vat taidot opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmissa 1994 ja 2014 sisällöt oli asetettu pe-

rusmotorisista ja liikehallinnallisista näkökulmista. Niissä liikuntataidot olivat keskiössä ja 

lajeilla oli vain välineellinen arvo taitojen oppimisessa. Muissa lajitaidoille oli annettu suu-

rempi painoarvo. Nykyään koululiikunnassa halutaan kehittää perusmotorisia taitoja, jotka 
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mahdollistavat myönteisten kokemusten saamisen liikunnasta. Myönteisten liikuntakoke-

musten kautta avataan tie liikunnalliselle elämäntavalle. 

Koululiikunnan historian tarkastelu yleisellä tasolla ja fyysisen aktiivisuuden merkitykseen 

perehtyminen loi hyvää pohjaa tutkimustyölle. Niiden kautta opetussuunnitelmat avautuivat 

meille paremmin, kun tiesimme, mitä koululiikunnalla on haluttu saavuttaa sekä yhteiskun-

nan että oppilaan kannalta. Fyysisellä aktiivisuudella on myönteisiä vaikutuksia lapsen ja 

nuoren terveyteen, ja sitä koskeva tutkimustieto tulee luultavasti lisääntymään tulevaisuu-

dessa. Koululiikunnalla ja koulun liikunnalla on tärkeä rooli oppilaan hyvinvoinnin kannalta 

näistä näkökulmista. 

Ensimmäisen valtakunnallisen opetussuunnitelman, komitean mietinnön 1925, aikaan olivat 

olot nuoressa itsenäisessä Suomessa varsin toisenlaiset kuin mitä ne ovat tänä vuonna 2017 

sata vuotta täyttävässä hyvinvoinnin, tekniikan ja koulutuksen kärkimaihin lukeutuvassa 

Suomessa. Maalaiskansakoulut olivat monesti eriarvoisessa asemassa suhteessa kaupunki-

kouluihin. Toki nykyäänkin Suomessa on olemassa koulujen eriarvoisuutta. Verrattuna tä-

hän päivään elettiin Suomessa ennen sotia ja pitkään vielä sotien jälkeenkin niukkuudessa ja 

taloudellisen pääoman puutoksessa. Harvoissa kouluissa oli erityisiä liikunnalle varattuja ti-

loja. Rahat olivat tiukilla ja varat, mitkä koulut saivat käyttöönsä, käytettiin usein liikuntaa 

tärkeämpinä pidettyihin oppiaineisiin. Valtakunnallisestikin ajateltuna tällainen niuha suh-

tautuminen koululiikuntaa kohtaan hieman ihmetyttää kun elettiinhän tuolloin suomalaisen 

huippu-urheilun kulta-aikaa. Kouluaineena liikunnan arvostuksen kasvaminen vaati kuiten-

kin aikaa. Tänä päivänä liikuntaa osataan kyllä arvostaa ja liikunnan tuomia positiivisia vai-

kutuksia esimerkiksi oppimiseen, sosiaaliseen elämään, psyykkeeseen ja yleensäkin tervey-

teen ymmärretään enenemissä määrin. Kouluissa pyritään liikkumaan liikuntatuntien ulko-

puolellakin. Opetussuunnitelmissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota oppimisympäris-

töihin ja toimintakulttuureihin kuten koulun liikunnalliseen toimintakulttuuriin. 

Vaikka nykyään eletään huomattavasti vauraammassa Suomessa kuin ennen, kohtaa koulu 

samankaltaisia haasteita kuin aikaisemminkin. Raha on tiukassa edelleenkin ja vaikka lii-

kunnan arvostus onkin varsin korkealla ja liikunnan merkitystä ihmiselle pidetään tärkeänä, 

eivät esimerkiksi koululiikunnalle varatut tuntimäärät ole nousseet. Monet kunnat ja koulut 

tarvitsisivat parempia liikunnan materiaaleja ja liikuntatiloja. Esimerkiksi liikunnanopetus-

suunnitelmissa oleva uinnin opetus tuo haasteita kunnille, joissa ei ole uimahallia. Lisäksi 
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pienempien paikkakuntien koulujen oppilailla ei ole useinkaan mahdollisuuksia yhtä moni-

puolisiin liikuntalajikokeiluihin kuin suuremmilla paikkakunnilla, tosin liikunnan opetus-

suunnitelmat kannustavatkin tutustumaan paikalliseen liikuntakulttuuriin ja käyttämään 

oman kunnan liikuntamahdollisuuksia monipuolisesti ja mielikuvituksellisesti. 

Pidämme saamiamme tuloksia luotettavina, koska ne noudattavat yleistä kuvaa liikunnan-

opetuksesta vuosien saatossa. Luotettavuusongelmat liittyvät lähinnä tavoitteiden luokitte-

luun, koska niitä ei ollut aina kirjattu selkeästi. Tavoitteissa oli nähtävissä jopa kaikkiin per-

soonallisuuden kolmeen alueeseen liittyviä piirteitä, jolloin niiden luokitteleminen oli han-

kalaa. Esimerkiksi jonkin pallopelin oppimiseen liittyy vahvasti sekä lajitaitojen että sään-

töjen ja peli-idean oppiminen. Näissä tapauksissa yksi opetussuunnitelmaan kirjattu tavoite 

jakautui luokittelussamme kahteen eri kohtaan. Olisi voinut olla järkevämpää keskittyä pel-

kästään liikunnanopetuksen yleisiin tavoitteisiin ja unohtaa lajitaitoihin liittyvät tavoitteet, 

mutta toisaalta se olisi muuttanut joidenkin opetussuunnitelmien luonnetta. 

Vuoden 2004 opetussuunnitelman osalta nostimme tavoitteiksi arvioinnista löytyviä asioita, 

koska sieltä pystyi lukemaan liikunnanopetukselle annettuja tavoitteita, joita ei ollut kirjattu 

varsinaiseen tavoiteosioon. Tämän voi nähdä ongelmalliseksi, mutta mielestämme arvioin-

nin mukaan ottaminen tarkensi näkökulmaa. Samoin terveystiedon sisältyminen liikunnan 

oppiaineeseen joissain opetussuunnitelma nosti tiedollisten tavoitteiden määrää. 

Jatkotutkimuskohteeksi voisi laajentaa tutkimuskysymyksiä arvioinnin muutoksiin sekä 

opetussuunnitelmien luonteen analysointiin. Jotkut opetussuunnitelmat olivat kuin liikun-

nanopetuksen käsikirjoja, ja joissain annettiin vain varsin yleiset suuntaviivat itse opetuk-

selle. Tutkimuksemme tarkastelee vain opetuksesta päättäneiden tahojen näkemyksiä liikun-

nanopetuksesta, mutta olisi mielenkiintoista selvittää, kuinka opetussuunnitelmia on toteu-

tettu käytännössä. Samoin kuntien ja koulujen opetussuunnitelmien vertailu valtakunnalli-

siin opetussuunnitelmiin olisi hyödyllistä, koska joissain valtakunnallisissa opetussuunnitel-

missa vastuuta annettiin paikalliselle tasolle. Tutkimuksesta voisi nähdä alueelliset erot ope-

tussuunnitelmissa verrattuna toisiinsa ja valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin. Tämän 

kautta valtakunnallista opetussuunnitelmaa voitaisiin kehittää entistäkin paremmaksi. Myös 

opettajien mielipiteitä valtakunnallisten opetussuunnitelmien toimivuudesta opettajan työssä 

olisi hyvä tutkimuskohde, koska sitä kautta saataisiin näkemystä ruohonjuuritasolta. 
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LIITE 1 Liikunnan oppiainesisältö vuoden 1925 komiteanmietinnössä. (Komiteanmietintö 

1925.) 

Alakansakoulu:  

 Voimistelu- ja laululeikit 

 Voimisteluharjoitusta 

 Liikehtimistä rytmeissä, eri tempoissa sekä laulun sanojen mukaan 

Yläkansakoulu  

 Voimistelua 

 Leikkiä 

 Urheiluharjoituksia 

 Palloleikkejä 

 Hiihtoa 

  



 

 

 

LIITE 2 Liikunnan oppiainesisältö vuoden 1952 komiteanmietinnössä. (Komiteanmietintö 

1952.) 

 Voimistelu 

o Järjestysharjoitukset 

 Käynti ja juoksu 

 Avorivistö, rivi, kaaririvi, hyppyrivi 

o Vapaaliikkeet 

o Telineliikkeet 

o Leikit 

 Hippaleikit 

 Kilpaleikit 

 Viestikilvat 

 Yläasteen seka- ja tyttöluokilla kansantanhuja 

 Yleisurheilu 

o Pikajuoksu 

o Kuulantyöntö 

o Keihäänheitto 

o Kiekonheitto 

o Pojille kolmiloikkaa ja seiväshyppyä 

 Pallopelit 

o Ala-asteella 

 Pallokoulu 

 Polttopallo 

 Rajapallo 

 Muita pallon käsittelytaitoa kehittäviä pelejä 

o Keski- ja yläasteella pelattava ainakin yhtä seuraavista pallopeleistä  

 Pesäpallo  

 Jalkapallo (vain pojille)  

 Koripallo  

 Käsipallo 

 Lentopallo 

o Luistelu ja jääpallo 

 Maastourheilu 

o Hiihto 

 Retkeily- ja matkahiihto 

 Tekniikan opetusta 

 Mäennousut ja -laskut, vauhdinhillitsemiset ja käännökset 

 Hiihtokilpailut keski- ja yläasteella 

o Retkeily 

 Patikkaretkeily 

o Maastoleikit ja -ottelut 

 Karttupiilo 

 Kuuntelukilpa 

 Etsintäleikit 

 Suunnistamistehtävät 

 

Liite jatkuu seuraavalla sivulla 



 

 

 

o Suunnistaminen 

 Maaston tarkkailu 

 Suunnistamisvälineiden käytön opetus 

 Maastomuotojen, pintapeitteen, maaperän, tekomuotojen ja vesistö-

jen tuntemus sekä nimeäminen  

 Alkeellisten karttaluonnosten teko 

 Ilmansuuntien opettelu 

 Uinti  

o Keskiasteella kuivauintia 

o Yläasteella hengenpelastusta 

  



 

 

 

LIITE 3 Liikunnan oppiainesisältö vuoden 1970 komiteanmietinnössä. (Komiteanmietintö 

1970 A:5.) 

Luokat 1.-2.  

 Perusliikunta  

o Juokseminen  

o Hyppääminen  

o Heittäminen  

o Liikunta- ja maastoleikit  

 Palloilu  

o Pallonkäsittelytavat leikinomaisesti  

 Voimistelu  

o Riippuminen  

o Kiipeäminen  

o Notkeuden harjoittaminen  

o Liikunta- ja laululeikit  

o Rytmiikan alkeet  

 Hiihto  

o Suksilla liikkumisen tavat helpossa maastossa  

 Luistelu  

o Luistelun alkeet  

o Leikit jäällä  

 Uinti  

o Vedessä liikkumisen alkeet  

 Leikinomaiset ja monipuoliset toimintamuodot kehitysasteen mukaisesti  

Luokat 3.-4.  

 Perusliikunta  

o Perusliikuntataitojen kehittäminen  

o Suunnistuksen alkeet  

 Palloilu  

o Pallonkäsittelytaitojen kehittäminen  

o Alkeispelit  

 Voimistelu  

o Voimistelutaitojen ja valmiuksien kehittäminen vaihtelevasti telineitä ja vä-

lineitä hyväksikäyttäen  

o Rytmiikkaa  

o Kansantansseja ja piirileikkejä  

 Hiihto  

o Hiihdon perustaitojen harjoittaminen  

 Luistelu  

o Luistelutaidon harjoittaminen  

 Matkaluistelu  

 Taitoluistelu  

o Jääpelien alkeet    

   Liite jatkuu seuraavalla sivulla 



 

 

 

 

 Uinti  

o Perusuintitapojen harjoittaminen  

o Liikkuminen veden alla  

o Alkeishypyt  

 Liikuntamuotojen perustaitoharjoituksia ja alkeispelejä 

Luokat 5.-6.  

 Perusliikunta  

o Yleisurheilutyyppiset liikuntamuodot  

o Suunnistus  

o Retkeilytaidot  

o Kuntoharjoittelu ja -testaus  

 Palloilu  

o Eri pelimuotoja sovelletuin säännöin ja välinein  

o Reiluun peliin ja yhteistoimintaan ohjaaminen  

 Voimistelu  

o Kuntovoimistelua musiikilla ja ilman musiikkia  

o Taitovoimisteluliikkeitä  

o Perustehtäviä  

o Tila-, voima- ja aikatekijöiden lisäksi sulavuustekijä  

o Omakohtaisen liikesuunnittelun alkeet  

o Liikuntarytmiikkaa välineillä ja ilman  

o Kansantansseja  

 Hiihto  

o Maastohiihtotaitojen laajentaminen  

o Laskettelun alkeet  

o Talviretkeily  

 Luistelu  

o Luistelutaitojen lisääminen  

o Jääpelit  

 Uinti  

o Uintitaidon edistäminen  

o Uinnin kuntoharjoittelun perusteet  

o Hengenpelastus  

  



 

 

 

LIITE 4 Liikunnan oppiainesisältö vuoden 1985 peruskoulun opetussuunnitelman perus-

teissa. (Kouluhallitus 1985.) 

Tyttöjen liikunta  

 Järjestäytymismuodot ja leikit  

o Järjestäytymismuodot  

o Leikit  

 Reaktio- ja juoksuleikkejä  

 Pienpelejä  

 Välineleikkejä  

 Voimistelu  

o Perus- ja kuntovoimistelu  

 Käynti- ja juoksuharjoituksia  

 Lihashallinta- ja liikkuvuusharjoituksia  

 Lihaksia vahvistavia harjoitteita  

 Rentoutusharjoitteita  

 Tanssi  

o Laululeikkejä  

o Tanhuja  

o Ulkomaisia kansantansseja  

o Vanhoja tansseja  

o Vakiotansseja  

o Latinalaisia tansseja  

 Telinevoimistelu  

o Permanto-/mattoliikkeitä  

 Pyörintäliikkeitä, tasapainotehtäviä, nojaharjoitteita, hyppyjä  

o Penkki-/puomiliikkeitä  

 Käyntiä, juoksua, askeleita, hyppyjä, käännöksiä, pysähdysasentoja, 

kuperkeikkoja, alastuloja  

o Hyppyjä  

 Valmistavia harjoitteita ja hyppyjä eri telineillä (pukki, pitkittäiset ja 

poikittaiset telineet)  

o Puolapuut  

 Kiipeämis-, riipunta- ja siirtymisliikkeitä  

o Köydet/renkaat  

 Kiipeämis- ja riipuntaliikkeitä  

o Kohopuut/nojapuut/rekki  

 Kiipeämis-, riipunta-, heilunta- ja siirtymisliikkeitä  

o Eritasonojapuut  

 Aloituksia, pyörähdyksiä, noja- ja heilahdusliikkeitä, alastuloja  

 Välinevoimistelu  

o Hernepussi/keilat 

o Pallo 

o Hypinnaru 

o Vanne 

o Nauha 

Liite jatkuu seuraavalla sivulla 



 

 

 

 

 Palloilu  

o Pesäpallo  

 Pallon käsittelyharjoitteita, peliajatusta ja taktiikkaa, pelaamista, 

sääntöjä ja tuomaritoimintaa  

o Koripallo  

 Pallon käsittelyharjoitteita, peliajatusta ja taktiikkaa, pelaamista, 

sääntöjä ja tuomaritoimintaa  

o Lentopallo  

 Pallon käsittelyharjoitteita, peliajatusta ja taktiikkaa, pelaamista, 

sääntöjä ja tuomaritoimintaa  

o Tutustumista muihin peleihin  

 Yleisurheilu  

o Juokseminen  

 Juoksuleikkejä, perusjuoksu, pikajuoksu, aitajuoksu, kestävyys-

juoksu, viestijuoksu, juoksuharjoitteita ja -pelejä  

o Hyppääminen  

 Hyppely- ja hyppyharjoitteita, pituus- ja korkeushyppy  

o Heittäminen  

 Heittoleikkejä, pallonheitto, kuulantyöntö, tutustumista muihin heit-

tolajeihin  

 Maastoleikit, suunnistus, retkeily  

o Maastoleikkejä  

o Suunnistus  

 Kartanluku, matkan arviointi, kompassin käyttö, suunnanotto ja 

suunnassakulku, suunnistusratoja ja -harjoitteita  

o Retkeily  

 Luonnossa liikkumisen alkeistaidot, retkeilyn alkeet, retkeily-

tietoutta  

 Talvilajit  

o Maastohiihto ja laskettelun alkeet  

 Välineisiin totuttautumista, hiihtotapoja ja -tekniikoita, hiihtotie-

toutta  

o Luistelu  

 Välineisiin totuttautumista, luistelutapoja ja -tekniikoita, jääpelejä  

 Uinti  

o Uiminen  

 Veteen totuttautuminen 

 Uintitapoja ja -tekniikoita  

o Sukeltaminen  

 Pituus- ja syvyyssukellus  

o Hypyt  

 Jalat/pää edellä, lähtöhyppy  

o Hengenpelastustaidot  

o Uintitietoutta  

 

Liite jatkuu seuraavalla sivulla 



 

 

 

Poikien liikunta  

 Voimistelu  

o Telinevoimistelu  

 Tasapainoliikkeet  

 Polvivaaka, niskaseisonta, vaaka, päällä- ja käsinseisonta, 

kävely puomilla, kyykkykäynti penkillä  

 Pyöriminen  

 Erilaisia kuperkeikkoja, rattaanpyörä  

 Riipunnat, kohonnat, nojat, kipit  

 Riipunta ja riipuntakäynti, toispolviriipunta, leuanveto, oiko-

noja, nojakäynti nojapuilla, polvi- ja haarakippi rekillä, pol-

vikippi heilunnasta, turmariipunta renkailla, kyynärturmarii-

punta nojapuilla  

 Heilunta, pyöräys  

 Rekillä oikoheilunta, kaato/taittokaato eteen, kieppi ja perus-

heilunta; kaarilasku ja -hyppy, kiintopyöräys taakse, kiinto-

pyöräys ja kaarihyppy  

 Hypyt  

 Jänisloikka, jännehyppy ja muita hyppyjä telineeltä alas, 

kyykkyhyppy, kyykkyjännehyppy, haarahyppy pukilla ja 

poikittaisella telineellä, kyykkyhyppy kääntyen  

o Perus- ja kuntovoimistelu  

 Yleisimmät alkuasennot, käyntiä, juoksu, hyppyjä, hyppelyitä, lihak-

sistoa vahvistavia liikkeitä, nivelten liikkuvuutta lisääviä liikkeitä, 

rytmin ja liikkeen yhdistelmiä, voimistelua musiikin mukaan, kan-

santansseja ja vakiotansseja, liikesuunnittelun perusteita, kuntopiiri 

ja -rata, telinerataharjoitteita kuntopalloharjoitteita  

o Välinevoimistelu  

 Harjoitteita hypinnarulla, palloilla, hernepusseilla, keiloilla, van-

teilla, sauvoilla, pyörityksiä, heittoja, venytyksiä  

 Yleisurheilu  

o Juokseminen  

 Eri juoksuja, lähtötyylejä, nopeus- ja kestävyysharjoitteita  

o Hyppääminen  

 Hyppely- ja hyppyharjoitteita, moniloikat, pituushyppy, korkeus-

hyppy, kolmiloikka  

o Heittäminen  

 Pallonheittoja, kuulantyöntö, heitto-ottelut, keihäänheitto, kiekon-

heitto  

o Ohjelmoitu harjoittelu ja testaaminen  

 * Suunnistus ja retkeily  

o Suunnistus  

 Karttamerkit ja kartanluku, kompassin käyttö, reitti-viiva-suunnis-

tus, suunnanotto ja suunnassa kulku, valkoisen kartan harjoitteet, 

reitin valinta, matkan arviointi, ratamestaritehtävät  

o Retkeily  

 Luontopolku, alkeisretki, retkitietoutta, pyöräretki, retkien suunnit-

telu     

   Liite jatkuu seuraavalla sivulla 



 

 

 

Palloilu 

o Pesäpallo  

 Pallon käsittelyharjoitteita, lyöntiharjoitteita, peliajatusta ja taktiik-

kaa, pelaamista, sääntöjä ja tuomaritoimintaa  

o Koripallo  

 Pallon käsittelyharjoitteita, peliajatusta ja taktiikkaa, pelaamista, 

sääntöjä ja tuomaritoimintaa  

o Jalkapallo  

 Pallon käsittelyharjoitteita, peliajatusta ja taktiikkaa, pelaamista, 

sääntöjä ja tuomaritoimintaa, reilu peli  

o Lentopallo  

 Pallon käsittelyharjoitteita, peliajatusta ja taktiikkaa, pelaamista, 

sääntöjä ja tuomaritoimintaa  

o Muita pelejä harjoitteluolosuhteiden ja -mahdollisuuksien mukaan  

 Hiihto  

o Maastohiihto  

 Hiihtotapoja ja -tekniikoita, hiihtomaisterisuorituksia  

o Hiihtotietous  

 Välineet ja varusteet, voitelu  

o Mäenlasku  

 Mäkihypyn alkeet, mäenlasku hyppyristä  

o Laskettelu  

 Oikolasku ja käännökset maastosuksilla  

 Luistelu ja jääpelit 

o Luistelu 

 Tekniikkaa 

o Mailan käsittely, kiekon/pallon hallinta 

o Syöttäminen ja syötön vastaanotto 

o Peliajatus ja taktiikka 

o Pelaaminen 

 Uinti 

o Uiminen 

 Veteen totuttautuminen, uintitapoja ja -tekniikoita, matkauintitesti 

o Hypyt, sukellukset 

 Pituus- ja syvyyssukellus, hyppy jalat edellä, starttihyppy 

o Hengenpelastustaidot 

 Vedestä pelastautuminen, pelastamisen alkeet, väsyneen uimarin 

kuljetus, elvytystoimenpiteet 

o Muuta 

 Uimakandidaatti ja -maisterisuorituksia 

 Palloleikkejä vedessä 

  



 

 

 

LIITE 5 Liikunnan oppiainesisältö vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelman perus-

teissa. (Opetushallitus 1994.) 

Liikunnan sisällöt: 

 Perusmotoriset ja liikehallinnalliset harjoitteet 

 Oman kunnon huoltoa ja motorista oppimista tukevat tiedot ja taidot (rentoutumi-

nen ja lihashuolto) 

 Terveyskasvatus 

 Eri vuodenaikojen liikuntalajit, kansallinen liikuntakulttuuri, luontoliikunta ja ym-

päristökasvatus 

 Paikallinen liikuntakulttuuri, lajikokeilut, toiminta muiden tahojen kanssa 

 Uintitaito, ensiapu ja pelastustoiminta sekä selviytymistaito, liikennekäyttäytymi-

nen ja tietous 

 Liikuntatuokiot, liikuntatapahtumat, koulun liikuntaperinne 

 Koulun omat painotukset 

  



 

 

 

LIITE 6 Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä vuoden 2004 perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa. (Opetushallitus 2004.) 

 

Oppilas 
• hallitsee motorisia perustaitoja ja osaa soveltaa niitä eri liikuntamuodoissa 

• osaa juosta, hypätä ja heittää 

• osaa voimisteluliikkeitä ilman välineitä, välineillä ja telineillä 

• osaa ilmaista itseään liikunnan avulla ja liikkua rytmin tai musiikin mukaan 

• osaa käsitellä pelivälineitä leikeissä ja harjoituksissa sekä toimia peleissä 

• osaa liikkua luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen  

• osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen 

• pystyy liikkumaan suksilla monipuolisesti 

• pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä 

• toimii pitkäjänteisesti ja suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa 

• osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan 

• toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullisesti ja 

yritteliäästi liikunnan opetukseen. 

  



 

 

 

LIITE 7 Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 peruskoulun päättyessä vuoden 2004 pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. (Opetushallitus 2004.) 

Oppilas 

• osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa 

• osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä 

• osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa 

• osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan 

• osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja 

velvollisuuksista 

• osaa luistella sujuvasti 

• hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat 

• hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja 

• tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä 

• osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään 

• osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille 

asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan 

• toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja 

reilun pelin periaatetta. 

  



 

 

 

LIITE 8 Liikunnan oppiainesisältö vuoden 2004 peruskoulun opetussuunnitelman perus-

teissa. (Opetushallitus 2004.) 

Keskeiset sisällöt vuosiluokille 1-4 

 Juoksua, hyppyjä, heittoja sekä niiden soveltamista liikuntamuotoihin 

 Voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä 

 Musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tanssia 

 Leikki-, viite-, pienpelejä ja eri palloilulajeja 

 Luontoliikuntaa 

 Talviliikuntaa veteen totuttautumista ja uintiharjoituksia 

 Liikunnallisia leikkejä 

Keskeiset sisällöt vuosiluokille 5-9 

 Juoksuja, hyppyjä ja heittoja eri liikuntalajeissa 

 Voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä 

 Musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tanssia 

 Pallopelejä 

 Suunnistusta ja retkeilyä 

 Talviliikuntaa 

 Uintia ja vesipelastusta 

 Toimintakyvyn kehittämistä ja seurantaa sekä lihashuoltoa 

 Uusiin liikuntamuotoihin tutustumista ja liikuntatietoutta 

  



 

 

 

LIITE 9 Liikunnan oppiainesisältö vuoden 2014 peruskoulun opetussuunnitelman perus-

teissa. (Opetushallitus 2014.) 

Sisällöt 1.-2. luokka 

 Fyysinen toimintakyky: 

o Runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa 

o Tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, juoksuja ja hyppyjä) ja väli-

neenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä) har-

joittavia leikkejä, tehtäviä ja liikuntamuotoja erilaisissa oppimisympäris-

töissä 

o Kehonhallintaa edistäviä tehtäviä 

o Monipuolisia ja turvallisia tehtäviä, joissa tutustutaan liikkumiseen sisällä ja 

ulkona eri vuodenaikoina eri oppimisympäristöissä 

o Vesiliikunta ja uinti 

 Sosiaalinen toimintakyky: 

o Yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä 

o Yhteistoiminnallisia tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat saavat kokemuksia 

muiden auttamisesta 

 Psyykkinen toimintakyky: 

o Iloa ja virkistystä tuottavia leikkejä 

o Tehtäviä, joissa koetaan onnistumisia 

o Leikkejä, kisailuja ja pelejä, joissa kohdataan tuetusti emotionaalisesti vaih-

televia tilanteita 

Sisällöt 3.-6. luokka 

 Fyysinen toimintakyky: 

o Runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa 

o Oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia tehtäviä, joilla harjaannutetaan ha-

vainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuna, esimerkiksi 

luontoliikunta ja palloilu 

o Tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vah-

vistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten lii-

kuntamuotojen ja eri liikuntalajien avulla. Esimerkiksi: jää-, lumi-, luonto-, 

perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilu ja voimistelu. 

o Nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa harjaannuttavia tehtäviä 

o Opetuksessa monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollis-

tavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyy-

den kokemuksia 

o Oman toimintakyvyn arviointiin tutustuttavia tehtäviä 

 Sosiaalinen toimintakyky: 

o Myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoi-

tuksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita 

o Tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä 

asioista ja säännöistä. 

 

Liite jatkuu seuraavalla sivulla 



 

 

 

 Psyykkinen toimintakyky: 

o Tehtävät, jotka opettavat pitkäjännitteistä ponnistelua yksin ja yhdessä mui-

den kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. 

o Iloa ja virkistystä tuottavia liikuntatehtäviä, joilla autetaan myönteisten tun-

teiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä 

minäkäsitystä. 


