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1 JOHDANTO 

Fyysinen aktiivisuus on yksi lapsen kehityksen kulmakivistä ja lapsen ollessa luonnostaan 

liikkuva olento, on se täten olennainen osa lapsen elämää. Lapsi siis tarvitsee liikettä. Lii-

kettä ja sen vaikutuksia lapsen kehitykseen on tutkittu paljon niin Suomessa kuin kansain-

välisestikin. Koulupäiviin sisältyy fyysistä aktiivisuutta ja suurin osa siitä kertyy välitun-

neilla ja liikuntatunneilla. Välituntien hyödyntämistä fyysisesti aktiivisina aikoina ja tämän 

vaikutusta oppituntien aikaiseen keskittymiskykyyn ja tuntityöskentelyyn ei ole tutkittu niin 

paljon.   

Käsitteinä fyysinen aktiivisuus ja keskittymiskyky ovat tunnettuja. Fyysisen aktiivisuuden 

ajatellaan olevan liikkumista, jossa ihmisen suorittamaan motoriseen liikkeeseen kuluu ener-

giaa. Tämän energiankulutus on ylitettävä ihmisen normaalin lepoenergiankulutuksen. 

(Vuori 2003, 12.) Lasten liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus ovat vähentyneet ja istuminen 

lisääntynyt. Liikuntaneuvoston tutkimuksen (2014) mukaan vain reilu viidesosa suomalais-

lapsista ja -nuorista täytti liikuntasuosituksen, mikä tarkoittaa tunnin päivittäistä liikkumista. 

Erityisen huolestuttavaa oli yhdeksäsluokkalaisten liikkumattomuus. Heistä vain noin kol-

masosa liikkui vähintään viisi kertaa viikossa.  Viidesluokkalaisilla vastaava osuus oli noin 

kaksi kolmasosaa.(Kokko, Hämylä, Villberg ym. 2014, 15.)  

Kykyä ohjata huomiota tilanteen edellyttämiin olennaisiin asioihin tai kohteisiin kutsutaan 

tarkkaavaisuudeksi (engl. attention). Tähän liittyy myös se, että ihminen pystyy tarkoituk-

sella valvomaan ja ylläpitämään omaa huomiotaan kyseisessä asiassa. Keskittymiskyvystä 

puhutaan, kun tarkkaavaisuutta ylläpidetään asiassa pidemmän aikaa (Ahonen, Aro, Lam-

minmäki, Närhi 1997, 41-45; Voutilainen, Häyrynen, Iivanainen 1998, 28‒30). Lapsen kou-

lutyö kärsii, jos lapsella on vaikeuksia tarkkaavaisuutensa ja keskittymiskyvyn säätelyssä. 

Tämän takia kaikki keinot, millä keskittymiskykyä voidaan parantaa, ovat lapsen hyödyllisiä 

lapsen koulunkäyntiä ajatellen.  

Tammelinin & Kurvisen (2008) mukaan Nuori Suomen ja liikunnan asiantuntijoiden yhteis-

työssä laatimat fyysisen aktiivisuuden suositukset lapsille ja nuorille eivät täyty suurella 

osalla lapsista. Suositukset kuuluvat seuraavasti: 
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”Kaikkien 7-18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä monipuolisesti ja 

ikään sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. Ruutuaikaa 

viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.”  

Tutkimustulosten kertoessa karua kieltään siitä, etteivät lapset ja nuoret liiku tarpeeksi, vetää 

se mielen mietteliääksi – jotain on tehtävä. Koska passiivisuus ja liikkumattomuus aiheutta-

vat niin lasten itsensä kuin yhteiskunnan kannalta huomattavia haittavaikutuksia, on tähän 

epäkohtaan puututtava. Ainoa apu ja keino parantaa tilannetta, on saada lapset liikkeelle.  

Koulu on kiinteä osa lapsen ja nuoren elämää ja voi osaltaan yrittää tarttua tähän epäkohtaan, 

koska lapset viettävät jopa noin puolet valveillaoloajastaan koulussa. Koulussa olisikin hyvä 

saada kokoon ainakin osa päivän fyysisestä aktiivisuudesta. Tilanne on huolestuttava myös 

siksi, että joka kolmas urheiluseurassa urheileva lapsi liikkuu liian vähän terveyteensä näh-

den, mikä on ala- ja yläkouluikäiselle noin kaksi tuntia päivässä. Syynä vähäiseen liikuntaan 

urheiluseuratoimintaan osallistumisesta huolimatta on lasten passiivinen arki. (Tammelin 

2013, 67.) Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma (POPS 2014) onkin jo tarttunut lasten ja 

nuorten liikkumattomuuteen. Sen mukaan oppimisympäristöjen kehittämisessä olisi huomi-

oitava koko kouluyhteisön ja oppilaan hyvinvointi kaikkine osa-alueineen. Tähän kuuluu 

niin välitunnit, jotka on pystyttävä takaamaan turvallisiksi ja terveyttä edistäviksi. Tämän 

lisäksi jokaiseen koulupäivään olisi sisällyttävä liikkumista ja mielen hyvinvointia edistäviä 

toimintatapoja. (POPS 2014, 27,30.)  

Aktiivisuuden lisäämisellä on hyviä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin muun 

muassa seuraaviin argumentteihin viitaten. Tammelinin (2013, 62) tutkimuksessa on todettu 

liikunnan puutteen olevan yleisin terveyttä ja toimintakykyä huonontava tekijä teollistu-

neissa maissa. Lisäksi fyysinen aktiivisuus on yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin. Tässä 

valossa liikunnan ja yleensäkin fyysisen aktiivisuuden lisääminen on yksi oleellinen hyvin-

vointia lisäävä tekijä. Samasta syystä sillä on positiivisia vaikutuksia myös oppitunteihin 

sekä lasten ja nuorten oppimiseen. Aiheesta onkin jo paljon tutkittua tietoa ja niiden mukaan 

aktiiviset ja hyvässä kunnossa olevat lapset menestyvät koulussa paremmin kuin oppilaat, 

joiden fyysinen kunto on heikko. Aktiiviset lapset myös omaavat paremmat lähtökohdat sel-

viytyä erilaisista kognitiivista kapasiteettia vaativista tehtävistä ja haasteista passiivisiin lap-

siin verrattuna (Jaakkola 2013, 260‒261). 
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Päädyin tutkimaan oppilaiden välituntiliikunnan vaikutuksia oppituntien aikaiseen keskitty-

miskykyyn juuri siitä syystä, että minua kiinnosti se, miten liikunnan avulla voitaisiin pa-

rantaa oppilaan keskittymiskykyä, tuntityöskentelyä ja sitä kautta koulumenestystä. Usein 

koulujen pihoilta löytyy oppilaille todella hyviä liikuntamahdollisuuksia, kun ne vaan ote-

taan käyttöön, innostetaan ja mahdollistetaan oppilaille niiden käyttö ja tuetaan opettajina 

omalta osaltaan oppilaiden liikunnallisia välitunteja. Pienetkin liikuntatuokiot tuovat lap-

selle ja nuorelle kokonaisvaltaista hyvinvointia. Barrosin ym. (2009) mukaan 15 minuutin 

välitunnille osallistuneet lapset osoittivat korkeampaa tehtävistä suoriutumista kuin liikku-

mattomat lapset. (Barros, Silver & Stein 2009, 431–436). Ihmisen ollessa psykofyysinen 

kokonaisuus, on positiiviset vaikutukset edesauttamassa myös lapsen kognitiivista kehitystä. 

Toisin sanoen, kun lapsi voi hyvin fyysisesti ja henkisesti, on hänellä myös kapasiteettia ja 

voimavaroja, joita hän voi sijoittaa opiskeluun ja oppimiseen.  

Välituntien liikunnallistamisen tutkimisen taustalla oli myös tieto siitä, että keskittymisky-

kyä yritetään monesti korjata helpoimman kautta eli lääketieteellisin keinoin. Mielestäni 

olisi kuitenkin hyvä kokeilla ensin muut keinot, joita ovat muun muassa opiskelun tauotta-

minen ja lapsen perustarpeiden kuten fyysinen aktiivisuus ja ravitseva ruoka, täyttäminen. 

Totesin, että kouluilta löytyy monesti resursseja välituntien liikunnallistamiseen ja täten se 

keino kannattaisi valjastaa käyttöön ja tutkia sen vaikutuksia.  

Tutkimusta varten järjestettiin yhdelle pudasjärveläiselle koululle viikon mittainen välitun-

tikampanja. Kampanjan aikana oppilaille sisällytettiin koulupäivään yksi pitkä, puolen tun-

nin välitunti. Oppilaista muodostettiin kahden-kolmen hengen välituntivastaava-ryhmät, 

jotka suunnittelivat ja ohjasivat vuoropäivinä välitunnin välkkistoiminnan. Välituntikam-

panjassa oli tarkoitus innostaa oppilaita fyysisesti aktiivisempiin välituntiaktiviteetteihin oh-

jatun toiminnan avulla. Tätä pro gradu -tutkimusta varten kerättiin tammikuun 2017 aikana 

aineisto tutkimusjakson aikana oppilaille ja opettajille muodostuneista kokemuksista. Ai-

neisto kerättiin erään Pudasjärveläisen koulun 3.-6.-luokkalaisista oppilaista käyttäen aineis-

tokeruumenetelminä kyselylomakkeita ja opettajien haastatteluja. Tutkimuksen tarkoituk-

sena on tarkastella, miten välituntien liikunnallistaminen vaikuttaa oppilaiden oppitunnin 

aikaiseen keskittymiskykyyn sekä tuntityöskentelyyn. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin tutkia, 

mitkä asiat oppilaat kokivat tärkeiksi välituntiliikuntatoiminnassa. 3.-6.-luokkalaisten osalta 

aineisto kerättiin kvalitatiivisin aineistonkeruumenetelmin kyselylomakkeita käyttämällä. 

Oppilaiden lisäksi tutkimusta vasten haastateltiin heidän luokanopettajansa kasvokkain, 

avoimia kysymyksiä käyttäen.  
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2 FYYSINEN AKTIIVISUUS 

Tässä luvussa tarkastellaan fyysisen aktiivisuuden käsitettä biologisten tekijöiden, fyysisen 

ympäristön ja sosioemotionaalisen lähiympäristön kannalta, osana lasten ja nuorten kasvua 

ja kehitystä.  

Sääkslahti (2005, 15) määrittää fyysisen aktiivisuuden olevan liikkumista, jossa ihmisen 

suorittamaan motoriseen liikkeeseen kuluu energiaa. Fyysistä aktiivisuutta ovat kaikki ihmi-

sen tahdonalaisesti tuottamat liikkeet sekä liikkuminen, jota hermosto yhteistyössä lihasten 

ja luiden kanssa tuottavat. Tähän ihmiselimistö tarvitsee energiaa. Fyysinen aktiivisuus ja 

liikunta katsotaan siis olevan samoja käsitteitä, erottamalla kuitenkin liikunnasta harrasta-

misen ulottuvuuden erilleen. Englanninkielinen vastine näillä ehdoin määritellylle fyysiselle 

aktiivisuudelle ja liikunnalle on physical activity. (Vuori 2003, 12.) Tämän lisäksi fyysinen 

aktiivisuus käsittää ulottuvuudet, joita ovat hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittumi-

nen sekä liikkeiden määrä, laatu ja intensiteetti eli teho (Sääkslahti 2005, 15). 

Fyysinen aktiivisuus on monia ulottuvuuksia käsittävä käyttäytymismallien joukko, joka si-

sältää kaikki luustolihasten tuottamat ihmiselimistön liikkeet. Tämän kehon liikkeen on ol-

tava intensiteetiltään sellaista, joka ylittää levossa olevan ihmisen energiankulutuksen. 

Edellä mainittua energiankulutusta voidaan määritellä joko sykeperustaisesti tai käyttämällä 

MET eli metabolinen ekvivalentti (engl. metabolic equivalent) kertoimia. Tällöin 1 MET 

vastaa ihmisen lepotasossa olevaa energiankulutusta ja edelleen luvun kasvaessa energian-

kulutus kertautuu, jolloin 2 MET vastaa kaksinkertaista energiankulutusta lepotasoon näh-

den. Lepotasolla tarkoitetaan esimerkiksi ihmisen rauhallista tuolilla istumista. (Venäläinen 

2001, 2.) Fyysinen aktiivisuus ei selity vain yhden muuttujan kautta, vaan siihen on yhtey-

dessä monet eri asiat. Lasten fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat esimerkiksi seuraavat te-

kijät: biologinen perimä, fyysinen ympäristö sekä sosioemotionaalinen lähiympäristö. 

(Sääkslahti 2005, 15.) Fyysinen aktiivisuus eli liikkuminen pidetään tässä yhteydessä kui-

tenkin erillään liikunnallisesta harrastuneisuudesta ja biologisen perimän, fyysisen ympäris-

tön sekä sosioemotionaalisen lähiympäristön yhteyksistä siihen. 
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2.1 Biologiset tekijät 

Lapselle liike ja leikki ovat yleensä täysin luonnollisia, terveen lapsen voidaankin sanoa ole-

van luonnostaan liikkuva ja leikkivä olento. Lapsilla on yleisesti ottaen suuri sisältä kum-

puava halu liikkumiseen ja leikkimiseen (Sääkslahti 2007, 39). Jo vauvaiästä lähtien lapsi 

ottaa kontaktia ympäröivään maailmaan ensin aistien kautta. Myöhemmin lapsi oppii pikku 

hiljaa hermostollisen kehityksen edetessä erilaisia tahdonalaisia liikkeitä. Liikkuminen ja 

liike tulevat aistien avuksi kehittyvän lapsen ympäristön tutkimukseen. Liikunnan avulla 

myös maailma alkaa avartua kehittyvälle lapselle. (Sääkslahti 2007, 32.)  

Kaikki lapset eivät kuitenkaan ole yhtä aktiivisia vaan lapsen fyysiseen aktiivisuuteen vai-

kuttavat perintötekijät.  Esimerkiksi ihmisen temperamentti määrittää osaltaan sen kuinka 

aktiivinen ihminen on. Temperamentin vaikutus liittyy siihen, miten erilaisen temperamen-

tin omaavat lapset reagoivat ulkoa tuleviin ärsykkeisiin. Perintötekijöihin liittyen ympäristö 

houkuttelee erilaisen mielenkiinnon omaavia lapsia eri tavalla ja näin mielenkiinto määrittää 

osaltaan lapsen fyysistä aktiivisuutta. (Keltikangas-Järvinen 2004, 16, 31‒87.)  

Perintötekijöiden ohella lapsen sukupuoli ja ikä liittyvät fyysisen aktiivisuuden määrään. 

Tutkimuksissa on todettu poikien olevan usein tyttöjä fyysisesti aktiivisempia. Tämä ero 

sukupuolten välillä näyttää kuitenkin kaventuvan kouluikään tultaessa, ja iän karttuessa su-

kupuoliero katoaa jopa lähes kokonaan. Poikien liikkuminen on kuitenkin pienentyneistä 

eroista huolimatta usein intensiivisempää ja pidempikestoista kuin tyttöjen. (Laakso, Nup-

ponen & Telama 2007, 57.) 

Myös ihmisen psykologiset muuttujat selittävät osaltaan ihmisen liikunta-aktiivisuutta. 

Lapsi, joka kokee itsensä hyvät liikuntakyvyt ja -suoritukset omaavaksi eli fyysisesti päte-

väksi, on ennusteiden mukaan liikunnallisesti aktiivinen. Edellä mainittujen tekijöiden li-

säksi lapselle on tärkeää oma taitavuus, osaaminen sekä osaltaan hyvä fyysinen kunto. Lap-

sen persoonallisuus on osaltaan määrittelemässä sitä, onko hän tehtäväsuuntautunut vai kil-

pailusuuntautunut. Tämä on yhteydessä liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden määrään eri ti-

lanteissa. (Laakso ym. 2007, 58.) Biologiset tekijät ovat näin ollen usealla eri tavalla mää-

rittämässä ihmisen fyysisen aktiivisuuden määrää ja laatua.  
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2.2 Fyysinen ympäristö 

Ympäristöllä on perimän ohella vaikutus lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Silloin kun ympä-

ristö on otollinen eli sisältää riittävästi oikeanlaisia välineitä ja virikkeitä, lapsi innostuu liik-

kumaan ja leikkimään luonnostaan, ilman houkuttelua. Jos taas tila on tylsä, pieni, eikä si-

sällä virikkeitä, ei lapselle synny luontaista halua fyysiseen aktiivisuuteen ja leikkiin. Lasten 

on todettu olevan fyysisesti aktiivisempia silloin, kun he ovat ulkona, heillä on tarpeeksi tilaa 

leikkiä ja pelata sekä silloin kun käytössä on välineitä ja telineitä liikkumiseen (Sääkslahti 

2005, 17).  

Koulupäivien ja viikonloppujen antamat tulokset lasten fyysisestä aktiivisuudesta ovat risti-

riitaisia. Sääkslahden (2005, 17) mukaan lapset ovat viikonloppuisin ja iltaisin fyysisesti ak-

tiivisempia kuin koulupäivinä koulussa ollessaan. Toisaalta uudemman tutkimustiedon mu-

kaan alakouluikäiset ovat aktiivisempia juuri koulu- ja arkipäivinä kuin iltaisin ja viikonlop-

puisin. Ero aktiivisuudessa oli noin 15 minuuttia ja 3100 askelta arkipäivien hyväksi. Tar-

kemmin ottaen alakoulun 1.-2.-luokkalaisilla ero oli 10 minuuttia ja 5.-6.-luokkalaisilla 22 

minuuttia. (Tammelin ym. 2012, 24.)  Kuitenkin noin puolet alakouluikäisistä lapsista liik-

kuu liian vähän tavoitteisiin ja suosituksiin nähden, joten koulupäivän aikaisen aktiivisuuden 

lisääminen on näiltä osin perusteltua (Lasten ja nuorten liikunta 2014, 9).  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 14) mukaan kouluilla on opetus- ja 

kasvatustehtävä. Tämän kasvatustehtävä ulottuu niin psyykkiseen, fyysiseen kuin sosiaali-

seen kasvuun. Lisäksi opetussuunnitelmassa on mainittu, että ”työtapojen tulee antaa mah-

dollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin.” 

Biologisiin tekijöihin liittyen mainittiin lapsi leikkiväksi ja luontaisesti liikkuvaksi olen-

noksi. Tähän viitaten koulun täytyisi pystyä tarjoamaan alakouluikäisten oppilaiden oppi-

tunneille heille tyypillisiä toimintatapoja, jotka sisältävät leikkiä, luovaa toimintaa ja elä-

myksiä. Kun näitä toimintatapoja hyödynnetään, tulee oppitunneista fyysisesti aktiivisempia 

ja näin koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus lisääntyy.  

Vuonna 2016 käyttöön otetussa uudessa Perusopetuksen opetussuunnitelmassa on kiinni-

tetty huomio oppilaan hyvinvointiin ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Siinä mainitaan 

opettamaan oppilasta huolehtimaan itsestään ja omasta ja muiden hyvinvoinnista. Heitä oh-

jataan ymmärtämään, että oma toiminta vaikuttaa sekä omaan että toisten hyvinvointiin, ter-

veyteen ja turvallisuuteen. Opetussuunnitelman toimintakulttuuria koskevassa luvussa huo-

mioidaan fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja pyritään pääsemään pois istuvasta 
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elämäntavasta. Hyvinvoinnin edistämiseksi pyritään myös ottamaan liikkuminen ja mielen 

hyvinvointia edistävät toimet osaksi koulupäiviä. Työtavoissa mainitaan toiminnalliset työ-

tavat ja liikkuminen oppimisen elämyksellisyyttä ja oppilaan motivaatiota vahvistavina te-

kijöinä. Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukevassa muussa toiminnassa on huomioitu 

mahdollisuus kerhotoiminnan järjestämiseen. Kerhotoiminnan on tarkoitus tukea lapsen kas-

vua ja kehitystä. Niiden kautta oppilaille mahdollistetaan erilaisiin harrastuksiin tutustumi-

nen. Myös välituntien ja koulumatkojen kohdalla on kiinnitetty huomio fyysiseen aktiivi-

suuteen. Välituntien avulla koulupäivää pyritään rytmittämään oppilaan hyvinvointia edis-

tävällä tavalla. Lisäksi koulumatkat kannustetaan kulkemaan terveyttä ja kuntoa edistävällä 

tavalla. Matkat halutaan myös taata turvallisiksi erilaisin tukitoimin ja järjestelyin. (Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 22,27,30, 41‒42, 43.) 

Muita lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen liittyviä fyysisiä tekijöitä ovat muun muassa 

vuodenaikojen vaihtelu sekä asuinpaikka. Suomessa vuodenaikojen vaihtelu on vaikutta-

massa fyysisen aktiivisuuden määrään. Laakson ym. tutkimuksessa on muun muassa käynyt 

ilmi, että 12-vuotiailla fyysinen aktiivisuus oli suurinta keväällä ja kesällä ja vähäisempää 

syys- ja talviaikaan. On kuitenkin löydetty viitteitä siitä, että vuodenaikojen vaihtelun ai-

heuttama fyysisen aktiivisuuden vähentyminen syys- ja talviaikaan olisi pienentymässä ra-

kennettujen liikuntapaikkojen mahdollistaessa liikkumisen näinä vuodenaikoina. (Laakso 

ym. 2007, 60.)  

Asuinpaikan eli kaupungin ja maaseudun välinen ero lasten fyysiseen aktiivisuuteen taas 

liittyy enemmänkin harrastusmahdollisuuksiin. Näin ollen se ei ole lasten fyysiseen aktiivi-

suuteen suoraan vaikuttava tekijä. Sillä kuten yllä fyysisen aktiivisuuden määrittelyssä tote-

sin, fyysinen aktiivisuus on kaikkea ihmisen liikettä, johon lasketaan myös esimerkiksi arki- 

ja hyötyliikunta ja muu fyysinen aktiivisuus, eikä vain ohjattua liikuntaa tai liikunnalliseen 

harrastustoimintaan osallistumista. (Laakso ym. 2007, 60.) Lasten fyysinen aktiivisuus on 

siis osittain fyysisen elinympäristöön liittyvää. Kuitenkin elinympäristö on vain yksi pieni 

osatekijä lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen liittyvistä muuttujista.  

2.3 Sosioemotionaalinen lähiympäristö 

Sosioemotionaalinen lähiympäristö tarkoittaa lapsen perhettä ja muuta lähipiiriä. Nämä vai-

kuttavat omalta osaltaan paljon lapsen liikkumiseen ja sitä kautta fyysiseen aktiivisuuteen. 
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Esimerkiksi vanhempien liikuntaharrastus ja liikunnallisuus ovat yhteydessä lasten liikku-

misen määrään. Liikunnallisten vanhempien lapset yleensä liikkuvat enemmän kuin ei ol-

lenkaan tai vähemmän liikkuvien vanhempien lapset. Tyttöihin ja poikiin vanhempien liik-

kuminen tai liikkumattomuus vaikuttaa samalla tavalla. On kuitenkin havaittu, että isällä on 

hieman suurempi vaikutus kuin äidillä ja vaikutus on yleensä voimakkaampi poikiin kuin 

tyttöihin. (Laakso ym. 2007, 58.) 

 Vanhempien liikunta-aktiivisudella olevan vaikutuksen on muun muassa arvioitu perustu-

van seuraaviin seikkoihin: vanhemmilta tuleviin käyttäytymismalleihin, liikuntaa kohtaan 

olevaan asenteeseen, liikkumiseen rohkaisemiseen sekä sosiaalisen tuen osoittamiseen, oh-

jeiden jakamiseen ja opettamiseen sekä osittain vanhempien lapsille luomiin liikuntaan liit-

tyviin odotuksiin. (Laakso ym. 2007, 58.) Edellä olevaan viitaten, fyysisesti aktiivisten van-

hempien lapsi saa kotoa liikunnallisen elämänmallin. Lapsen omaksuessa jo varhain liikun-

nalliset elämäntavat, liikunta-aktiivisuus jatkuu tällöin varmimmin myös läpi nuoruusvuo-

sien sekä myös aikuisiällä. (Sääkslahti 2014; Telama ym. 2005, 2672‒73) Kantomaan 

(2010,73) tutkimuksen mukaa vanhempien koulutus on yksi sosioemotionaalisen ympäris-

tön tekijä, joka vaikuttaa lapsen fyysiseen aktiivisuuteen.  Yleensä ottaen lapset, joiden van-

hemmat ovat korkeammin koulutettuja ja kuuluvat korkeampaan sosioekonomiseen luok-

kaan, ovat fyysisesti aktiivisempia kuin alemman sosioekonomisen aseman omaavien per-

heiden lapset keskimäärin. He myös viettävät vähemmän aikaa television ja muiden viihde-

medioiden ääressä (Kantomaa 2010, 73). Tähän on syynä paitsi koulutus myös taloudelliset 

tekijät. Lisäksi suuremman taloudellisen pääoman omaavien vanhempien lapsia viedään 

enemmän harrastetoimintaan mukaan. (Laakso ym. 2007, 59.)  

Vanhemmat voivat vaikuttaa kannustamisen ja liikuntaan rohkaisun lisäksi lasten liikunta-

aktiivisuuteen asettamalla rajoja tai luomalla kieltoja lapsen liikunnan suhteen. Rajoitukset 

ja kiellot eivät yleensä kohdistu suoraan liikuntalajien tai urheilun harrastamiseen. Pikem-

minkin rajoitukset ja ohjaus liittyvät lapsen liikkumatilaan ja fyysiseen toimintaan, leikki-

paikkojen vaarallisuuden luokitteluun sekä siihen, miten pitkään lapsi saa viettää aikaa ul-

kona leikkien ja pelaten. (Telama, Silvennoinen, Laakso & Kannas 1989, 36‒37.) 

Vanhempien lisäksi kaverit vaikuttavat lapsen liikunta-aktiivisuuteen. Tällöin fyysiseen ak-

tiivisuuteen ja liikkumiseen vaikuttava tekijä on kaveripiirin asenne liikuntaa kohtaan. Ka-

veripiirillä voi olla vaikutusta liikunta-aktiivisuuden lisäksi siihen, mitä harrastuksia lapsi 

valitsee ja lähteekö hän mukaan esimerkiksi urheiluseuran järjestämään toimintaan. (Laakso 
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ym. 2007, 59.) Lapset, joiden kaveripiirissä harrastetaan liikuntaa ja pidetään muutenkin 

fyysistä aktiivisuutta sisältävistä asioista kuten ulkoleikeistä tai -peleistä, ovat fyysisesti ak-

tiivisempia kuin lapset, joiden kaveripiireissä asenteet eivät ole niin innostuneita liikuntaa 

kohtaan (Rajala, Haapala, Kantomaa & Tammelin 2010, 7). Lasten fyysisen aktiivisuuden 

yksi merkittävä tekijä on siis sosioemotionaalinen lähiympäristö. Jos vanhemmat ja lapsen 

kaverit liikkuvat, myös lapsi liikkuu suurella todennäköisyydellä. Jos taas lapsen vanhemmat 

eivät liiku, on lapsen hyvin vaikea ohjautua itsekseen liikunnan pariin. Vanhempien ja ka-

vereiden rooli on näin ollen merkittävä.  
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3 FYYSISEN AKTIIVISUUDEN MERKITYS 

Kappaleessa käsitellään fyysisen aktiivisuuden merkitystä kasvavan ja kehittyvän lapsen 

elämään. Näkökulma on laaja käsittäen kehittyvän lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

osa-alueen. Fyysisen aktiivisuuden merkityksen osalta tulevassa otetaan huomioon niin lap-

suuden nykyhetki kuin fyysisen aktiivisuuden merkitys ihmisen tulevaisuuteen.  

 Fyysisellä aktiivisuudella on tutkittu olevan monia merkityksiä lapsen elämään niin lapsuu-

den aikana kuin tulevaisuudessa hänen myöhemmissä elämänvaiheissaan. Aktiivisuuden 

merkitys ei ulotu pelkästään fyysiseen kasvuun ja kehitykseen sekä terveyteen ja hyvinvoin-

tiin, vaan sillä on vaikutuksia myös ihmisen psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun ja kehityk-

seen ja oppimiseen. (Laakso ym. 2007, 42; Ruoppila 1989, 45‒54.) Fyysiseen hyvinvointiin 

liittyviä vaikutuksia liikunnalla on tuki-ja liikuntaelimistöön, hengitys- ja verenkiertoelimis-

töön, painonhallintaan, veren rasva-arvoihin, verenpaineeseen, aineenvaihduntaan sekä 

esiintyviin sairauksiin. Psyykkiseen terveyteen liikunta vaikuttaa terveemmän itsetunnon, 

myönteisemmän minäkuvan, matalamman stressitason kautta sekä vähentäen masentunei-

suutta ja ahdistuneisuutta. Sosiaaliseen puolen vaikutukset liittyvät puolestaan parempien 

vuorovaikutustaitojen, toisten huomioinnin, sääntöjen noudattamisen sekä myötätunnon 

merkityksen oppimisen kautta. Lapsen ja nuoren oppimiseen liikunta tuo positiivisia vaiku-

tuksia tarkkaavaisuuden, keskittymiskyvyn, muistin, aistitoimintojen, hahmottamiskyvyn 

sekä kielellisten ja matemaattisten kykyjen parantumisen myötä. (Kantomaa, Tammelin, 

Ebeling & Tannila 2010, 31‒36.) 

Tutkimuksissa ilmenneiden fyysisen aktiivisuuden laskun, huonontuneen fyysisen kunnon 

ja motoristen taitojen takia asiantuntijat ja yhteiskunnan päättäjät ovatkin ottaneet asian va-

kavamman tarkastelun kohteeksi. Näiden tekijöiden tiedetään vaikuttavan kasvaviin terveys-

ongelmiin, kuten lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen, työkyvyn heikkenemiseen sekä lisään-

tyviin työkyvyttömyyseläkkeisiin sekä syrjäytymiseen ja oppimisvaikeuksiin. (Jaakkola, 

Liukkonen & Sääkslahti 2013, 12.) Muun muassa tästä syystä fyysisen aktiivisuuden tar-

kempi tarkastelu on tärkeä, perusteltu ja ajankohtainen aihe. 

3.1 Fyysisen aktiivisuuden merkitys lapsen fyysiseen kehitykseen ja terveyteen 

Liikunnan merkitys kasvavan ja kehittyvän lapsen terveyteen ja hyvinvointiin tulee muun 

muassa liikunnan tuomien liikuntaelimistöä harjoittavien toimintojen kautta (Laakso ym. 
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2007, 42). Nykyään liikunta luokitellaankin terveyden yhdeksi osa-alueeksi tutkimuksissa 

tulleiden laajojen ja tarpeeksi selvien terveysvaikutusten myötä. Liikkumalla tarpeeksi voi-

taisiin vähentää esimerkiksi sepelvaltimotautia, 2-tyypin diabetesta, paksusuolen syöpää, sy-

dän- ja verisuonitauteja, osteoporoosia sekä lihavuutta jopa 10-30 % (Lintunen, T. 2007, 25). 

Liikunta voi auttaa myös moniin psykosomaattisten oireyhtymien aiheuttamiin oireisiin, jos 

vaivat liittyvät sisäelinhermoston toiminnallisiin epätasapainotiloihin tai häiriöihin (Väli-

mäki, Kvist & Viikari 1989, 55).   

Liikunnan positiivisia vaikutuksia elimistöön ovat sen tuomat aineenvaihdunnan muutokset 

kuten vaikutus rasva-aineenvaihduntaan, elimistön parantuneeseen kykyyn käyttää hyväk-

seen hiilihydraatteja sekä ylipainon väheneminen. Sydämen toimintaan liikunta vaikuttaa 

alentaen syketasoja, tehostaen pumpputoimintaa, parantaen verisuonitusta sekä vähentäen 

sydämen hapentarvetta. Ääreisverenkiertoon liittyvät vaikutukset tulevat verenpaineen ale-

nemisesta, verenkierron tehostumisesta sekä verenkierron säädön tehostumisesta. Veren-

kierron tehon parantumisen seurauksena ihmisen lihaksiston verenkierto ja hapenkäyttö te-

hostuvat. Liikunta vaikuttaa myös suoraan fyysiseen kuntoon elimistön hapenottoa, kuormi-

tuksen sietoa ja suorituskykyä parantamalla. (Välimäki ym. 1989, 57.) 

Ihmisen normaalin kehityksen kannalta liikunnalla on laajoja vaikutuksia. Liikkumisen 

kautta kasvavan ja kehittyvän lapsen sensorinen integraatioprosessi käynnistyy sekä her-

mosto ja tasapainoelimet kehittyvät. Lisäksi lapsi saa liikunnan kautta erilaisia aistimuksia 

ympäristöstään. Näiden aistimusten kautta lapsi voi vastavuoroisessa prosessissa ympäristön 

kanssa edelleen kehittää omia fyysisiä ominaisuuksiaan ja liikkumistaan lähtien ryömimi-

sestä, konttauksesta ja edeten kävelyn ja juoksun kautta hienomotorisiin ja tarkkuutta vaati-

viin erityistaitoihin saakka. (Sääkslahti 2007, 32.) 

Fyysisellä aktiivisuudella on vaikutusta lapsuuden aikaisen ylipainon ehkäisyssä, tällä puo-

lestaan on yhteys aikuisiän lihavuuteen. Lapsuudessa normaalipainoiset ihmiset kärsivät ai-

kuisiällä pienemmällä todennäköisyydellä ylipainosta ja sen tuomista haittavaikutuksista. 

Juonalan, Magnussenin & Berensonin ym.(2011) tutkimuksen mukaan normaalipainoisista 

lapsista vain 15% ovat  aikuisina ylipainoisia. Vastaavasti 65% ylipainoisista ja 82% liha-

vista lapsista ovat myös aikuisiällä ylipainoisia tai lihavia. Lisäksi lapsuuden aikainen yli-

paino lisää diabetesriskin viisinkertaiseksi aikuisikään tultaessa, verrattuna normaalipainoi-

siin lapsiin. Juuri liikunta on suurin tekijä ylipainon kehittymisen ehkäisyssä. Hilssin (2011) 

tutkimuksesta käy ilmi, että vähän liikkuvilla lapsilla ylipainoa on useammin kuin enemmän 
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liikkuvilla lapsilla ja lisäksi heidän motoriset taitonsa ovat huonompia. Liikuntasuosituksien 

mukaisen liikunnan on todettu olevan tehokas keino ylipainon kehittymisen ja sen mukanaan 

tuomien haittojen ehkäisemiseksi. Kun1970-luvulta nykypäivään tultaessa lapsien ylipaino 

on kaksin- tai jopa kolminkertaistunut, on lapsuuden aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisää-

miselle erityinen tarve ja perustelut. (Valtonen, Heinonen, Lakka & Tammelin 2013, 1153‒

1154.) Jokaisen liikuntahetken voidaankin katsoa olevan askel parempaan ja terveempään 

suuntaan.  

 

3.2 Fyysisen aktiivisuuden merkitys psyykeeseen  

Fyysisen aktiivisuuden positiivinen merkitys kehittyvän lapsen psyykkiseen kasvuun on tul-

lut kiistattomasti ilmi useista eri tutkimuksista. Fyysisellä aktiivisuudella on muun muassa 

yhteyksiä lapsen masennukseen, itsetuntoon, ahdistuneisuuteen sekä minäkäsitykseen. Rot-

hon ryhmän (2010) tutkimuksien mukaan ahdistuneisuus ja masennusoireet ovat vähenty-

neet liikkuvilla lapsilla ja vaikutus on sitä suurempi, mitä enemmän lapsi liikkuu. Myös 

Kantomaan (2010, 73) tutkimuksesta saatujen tulosten mukaan käyttäytymiseen liittyvät on-

gelmat ja häiriöt ovat vähäisempiä fyysisesti aktiivisilla lapsilla ja nuorilla.  

Fyysisellä aktiivisuudella on negatiivisten sairauksien kuten masennuksen ja ahdistuneisuu-

den lisäksi suoraan positiivinen merkitys lasten psyykeen. Lapsen itsetunto on nimittäin pa-

rempi sellaisilla lapsilla, jotka liikkuvat vähintään 60 minuuttia päivässä, verrattuna lapsiin, 

jotka liikkuvat tätä vähemmän. (Syväoja, Kantomaa, Laine, Jaakkola, Pyhältö & Tammelin  

2012, 24). 

Liikunnan kautta lapsi saa mahdollisuuden opetella tärkeitä sosiaalisia taitoja kuten yhteis-

työtä muiden ihmisten kanssa ja toisen huomioon ottamista (Laakso 2007, 42). Esimerkiksi 

monet pelit ja leikit eivät onnistu ilman joukkuekavereiden tai kanssaleikkijöiden kanssa 

tehtävää yhteistyötä. Lisäksi liikunnan aikana lapsen touhutessa muiden kanssa, hänellä on 

mahdollisuus solmia ihmisen psyykkiselle hyvinvoinnille tärkeitä ystävyyssuhteita (Laakso 

2011, 42). Yhteenvetona tästä voi todeta, että liikunnalla on yhtä aikaa sekä psyykkiseen 

terveyteen välittömästi vaikuttavia tekijöitä, kuten eri mielihyvähormonien vaikutus sekä 

tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten lapsuudessa ja nuoruudessa solmitut ystävyyssuh-

teet.  
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3.3 Fyysisen aktiivisuuden merkitys koulunkäyntiin ja oppimiseen 

Fyysisellä aktiivisuudella on tutkimusten perusteella positiivinen yhteys koulunkäyntiin, op-

pimiseen sekä korkeampiin tulevaisuuden koulutussuunnitelmiin. Syväojan ym.  (2012) mu-

kaan fyysisesti aktiivisten lapset ja nuoret asettavat korkeampia koulutuksellisia tavoitteita. 

Yhtenä syynä tähän pidetään liikunnan aikaansaamia oppimisen kannalta suotuisia muutok-

sia aivorakenteissa. (Syväoja ym. 2012, 11‒19; Jaakkola 2012, 53‒54.) Sibley ja Etnierin 

mukaan jo lyhyet aktiiviset tauot tehostavat kognitiivista suoriutumista ja parantavat oppi-

mista (Sibley& Etnier 2003, 243‒256). 

 Liikunta vaikuttaa muun muassa aivojen aineenvaihduntaan lisäten aivoissa olevaa veren-

kiertoa ja tätä kautta hapensaantia. Myös aivojen välittäjäaineiden tasot nousevat ja neutro-

fiinien eli hermosolujen toimintaa tukevan kemikaalin tuotanto kasvaa. Liikunta vaikuttaa 

aivojen aineenvaihdunnan lisäksi aivojen rakenteiden kehittymiseen. Liikunnan seurauksena 

syntyy uusia aivosoluja, hiussuonten määrä lisääntyy, aivosolujen väliset yhteydet parane-

vat, jo olemassa olevat hermoverkostot tihentyvät ja aivokudoksen määrä kasvaa. (Jaakkola 

2012, 53‒54; Pietilä 2014, 14.) 

Edellä mainittujen muutosten kautta oppiminen tehostuu ja oppilaan oppimispotentiaali kas-

vaa. Tämä johtuu siitä, että muutoksien myötä oppilaan keskittyminen paranee, tarkkaavai-

suus kehittyy, tiedonkäsittely- ja muistitoiminnot tehostuvat sekä tunteet, jotka ovat oppimi-

sen kannalta edullisia, lisääntyvät. (Jaakkola 2012, 54; Pietilä 2014, 15.) 

Koulumenestykseen on yhteydessä Jaakkolan (2012, 54) mukaan hyvä fyysinen kunto. 

Tämä johtuu aivotoimintojen kehittymisestä, jota tukee parhaiten liikunta, joka on aerobis-

anaerobista eli esimerkiksi kävely, juoksu, hiihto, pallopelit ja muu liikunta, jossa ihminen 

joutuu työskentelemään niin kovasti, että hiki tulee pintaan. Toinen oppimiseen vaikuttava 

tekijä hyvän fyysisen kunnon rinnalla on hyvät motoriset taidot. Tämä johtuu siitä, että kog-

nitiivisista ja motorisista taidoista vastaavat aivoissa samat keskushermoston verkostot. 

Konttaamisen oppiminen ja muut motoriset taidot mahdollistavat myös kognitiivisten taito-

jen kehittymisen. Lisäksi myöhemmin kävelemään oppiminen mahdollistaa ihmisen laajem-

man maailman tutkimisen, joka antaa aivoille uusia ärsykkeitä, virikkeitä ja kokemuksia. 

Näin ihminen saa uusia haasteita, joita hän alkaa ratkomaan. Samalla hänen kognitiivinen 

kapasiteettinsa paranee. Jos lapsi ei ole oppinut jotain motorista taitoa, on hänen opeteltava 

se myöhemmin. (Jaakkola 2012, 53‒54.)  
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Oppimisen ongelmiin on löytynyt paljon havaintomotoriikkaan liittyviä hankaluuksia tai 

puutoksia, kuten heikkoa kehonhahmotusta ja tasapainoa, puutteita aivojen vasemman ja oi-

kean puolen välisessä yhteistyössä, heikkoa hienomotoriikkaa, tilanhahmotusta ja silmiä lii-

kuttavien lihasten motoriikkaa. Oppimista tukemaan on perustettu erilaisia motoriikkaker-

hoja, joissa oppimisen vaikeuksista kärsivät voivat parantaa ensin motorisia taitojaan ja sa-

malla luoda paremmat mahdollisuudet kognitiivisten taitojen kehittymiselle. (Jaakkola 2012, 

54; Pietilä 2014, 10.) Liikunta on siis lääke, jonka avulla kaikkiin edellä mainittuihin ongel-

miin saattaa löytyä helpotusta tai ongelmat voivat korjautua jopa kokonaan sen avulla.  

3.4 Fyysisen aktiivisuuden suositukset lapsille ja nuorille 

Nuori Suomi ry yhteistyössä lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmän kanssa ovat laa-

tineet fyysisen aktiivisuuden suositukset Suomen lapsille ja nuorille. Suosituksessa kiinnite-

tään huomio liikunnan määrään, laatuun, liikunnan toteuttamistapoihin sekä istumisen mää-

rään. (Tammelin 2013, 64). Myös kansainvälisissä suosituksissa on listattu suositus siitä, 

kuinka paljon liikuntaa pitäisi kuulua ala- ja yläkoululaisten viikkoon. Alakoululaisten suo-

situs on vähintään 150 minuuttia liikuntaa viikossa. Vastaavasti yläkoululaisilla liikuntaa 

pitäisi olla 225 minuuttia viikossa. (Kokko & Hämylä 2015, 94.) 

Suomalainen suositus 7-18-vuotiaille lapsille ja nuorille on seuraava: 

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

ikään sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. Ruutuaikaa 

viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.”  

Amerikkalainen suositus puolestaan ohjeistaa 6-17-vuotiaille lapsille ja nuorille vähintään 

60 minuuttia fyysistä aktiivisuutta päivittäin. Liikunnan täytyisi olla kohtuullisen rasittavaa 

tai vähintään kolme kertaa viikossa raskasta aerobista liikuntaa. Tämän lisäksi lasten ja nuor-

ten pitäisi harjoittaa lihaskuntoa ikään soveltuvalla tavalla vähintään kolme kertaa viikossa. 

Näiden lisäksi ohjeistuksessa kehotetaan sisällyttämään edellä mainittuihin päivittäisiin lii-

kuntasuorituksiin luustoa vahvistavaa liikuntaa vähintään kolmesti viikon aikana. (Physical 

Activity Guidelines for Americans 2008, 7.) 

Asiantuntijaryhmän fyysisen aktiivisuuden suositus on liikunta-aktiivisuuden vähimmäis-

määrä, joka tulisi jokaisella 7-18-vuotiaalla täyttyä päivittäin. Tämän vähimmäismäärän 
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avulla voitaisiin vähentää liikkumattomuuden aiheuttamia terveyshaittoja, mutta hyötyjen 

saamiseksi olisi kuitenkin liikuttava vielä tätäkin enemmän (Tammelin 2013, 64). 

Fyysinen aktiivisuus tulisi sisältää sykettä ja hengitystä kiihdyttävää teholtaan reippaampaa 

liikuntaa. Tällaista liikuntaa ovat esimerkiksi vauhdikkaat pallopelit, juoksu, ripeä kävely, 

pyöräily, uinti, ratsastus sekä vauhdikkaat leikit ja pelit. Lisäksi liikuntajaksojen olisi hyvä 

olla vähintään 10 minuutin mittaisia tuokioita, joiden aikana lapsi tai nuori on koko jakson 

ajan fyysisesti aktiivinen. Tämän lisäksi olisi tarpeen liikkua päivittäin myös rasittavuusta-

soltaan tehokasta ja rasittavaa liikuntaa. Tällaiset rasittavat liikuntajaksot voivat lapsilla olla 

kestoltaan muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin pitkiä. Tällaista kovatehoista ja 

lapsille ja nuorille sopivaa liikuntaa on esimerkiksi erilaiset pelit ja leikit, joissa liikunnan 

intensiteetti vaihtelee kevyestä hyvin rasittavaan. (Tammelin 2013, 65.)  

Fyysisen aktiivisuuden suosituksessa on ehdotettu, että ihminen välttäisi mahdollisuuksiensa 

mukaan pitkiä istumajaksoja. Tämä siitä syystä, että tutkimuksissa on havaittu pitkien istu-

majaksojen olevan yhteydessä muun muassa aineenvaihdunnallisiin sairauksiin. Näitä sai-

rauksia ovat muun muassa sydän- ja verisuonisairaudet sekä tyypin 2 diabetes. Aineenvaih-

dunnalliset haitat johtuvat tämän hetken tutkimusten mukaan siitä, että istuessa ihmisen eli-

mistö ei saa kudosten ja aineenvaihdunnan antamia signaaleja. Yllä mainitut aineenvaihdun-

nan haitat eivät ole pelkästään aikuisväestön ongelma, vaan niitä on ilmennyt tutkimusten 

mukaan jo lapsilla. Pitämällä tarpeeksi usein esimerkiksi voimistelu- tai kävelytaukoja istu-

misen aikana, ihminen voi kuitenkin pienentää istumisesta aiheutuvia haittoja. (Vuori & 

Laukkanen 2010, 3108‒3109.) 

Istumisen haittavaikutukset alkavat näkyä 15-16-vuoden ikäisillä nuorilla, vaikka he liikkui-

sivatkin suosituksiin nähden tarpeeksi. Istumisen liian suuri määrä vaikuttaa yllä mainittujen 

aineenvaihdunnallisten tekijöiden lisäksi muun muassa alaselkään ja niska- hartiaseutuun 

aiheuttaen edellä mainittujen kehonosien oireilua. Oireilu johtuu istumisen aiheuttamasta 

staattisesta lihasjännityksestä. Tämän lisäksi liiallinen istuminen aiheuttaa päänsärkyä, uni-

häiriöitä, väsymistä. Istuminen vaikuttaa keskivartalon lihaksistoon, huonontaen niiden hal-

lintaa riippumatta siitä, kuinka paljon lapsi tai nuori muuten liikkuu. (Vuori & Laukkanen 

2010, 3108‒3109.)  

Alakouluikäisten lasten kokonaisliikuntamäärästä tärkeän osan muodostaa omaehtoinen ar-

kiliikunta. Tämän takia lasten vanhempia täytyisi motivoida kannustamaan lapsia liikku-
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maan arjessa toimiessaan sekä välttämään liian pitkiä jaksoja television ja tietokoneen ää-

ressä. (Valtonen ym. 2011, 1157) Ruutuaika eli television, tietokoneen ja pelikonsolien ää-

ressä vietetty aika on yksi mahdollinen este sille, ettei lapsi saa tarpeeksi liikuntaa päivittäin. 

Näiden laitteiden ääressä ollaan yleensä liikkumatta, mikä aiheuttaa staattista lihasjännitystä 

ja virheasentoja, energiankulutuksen vähenemistä, napostelua ja tämän kautta lihomista. 

Suomalaisilla lapsilla ruutuaikaa tulee nykyisin selvästi yli suositeltujen määrien. Mitä van-

hemmaksi lapsi kasvaa, sitä enemmän hänen päiviinsä sisältyy passiivista aikaa viihdeme-

dioiden ääressä. Tammelinin ym. (2012 45‒46) mukaan 4.-6.-luokkalaisista noin 30 % kat-

soi televisiota yli kolme tuntia päivässä koulupäivien aikana. Vastaava prosenttiosuus vii-

konloppuisin oli yli 50 % lapsista. Television katselun lisäksi 4.-6.-luokkalaisille tuli passii-

vista aikaa myös tietokoneella olosta. Noin 30 % käytti tietokoneella olemiseen yli kolme 

tuntia päivässä kouluviikkojen aikana. Viikonloppuisin prosentti kasvoi noin 50 % lapsista. 

Täytyy kuitenkin huomioida, että noin 40-60 % lapsista ilmoitti samaisessa tutkimuksessa 

television katseluun tai tietokoneella olemiseen käytetyn ajan olevan ei lainkaan tai alle 

kaksi tuntia. (Tammelin ym. 2012, 45‒46.) 

Osalla lapsista liikuntaa tulee paljon, etenkin jos he ovat aktiivisesti mukana seurojen har-

raste- tai kilpailutoiminnassa. Tästä huolimatta aktiivinen liikunta ei poissulje sitä, että lapsi 

viettää paljon aikaa myös televisionkatseluun tai tietokoneella oloon. Ruutuaika ja liikunta-

suosituksista huolimatta vain joka viides suomalaisnuori liikkuu terveytensä kannalta riittä-

västi eli vähintään tunnin päivässä. Tämän lisäksi täysin passiivisia lapsia on noin 20 % 

nuorista. (Kokko & Hämylä 2015, 15.) Alle 10-vuotiaiden lasten ja erityisesti poikien tilanne 

on kuitenkin hieman parempi kuin nuorten, joskin heilläkin liikuntamääriä olisi hyvä saada 

suositusten mukaan korkeammiksi. Passiivisuus ja vähentynyt liikunta on myös aiheuttanut 

suomalaislasten ja -nuorten kestävyys ja lihaskunnon alenemisen. Lisäksi kuilu paljon ja 

vähän liikkuvien lasten välillä on kasvanut entisestään. (Fogelholm 2005, 159.)  Tilanne on 

siis jopa huonompi kuin voisi tutkimuksista suoraan tulkita, koska fyysisesti aktiiviset lapset 

ja nuoret liikkuvat entistä enemmän, mikä nostaa lasten ja nuorten liikuntamäärätilastoja. 

Fyysisesti passiivisset lapset taas ovat entistä passiivisempia, minkä lisäksi heidän määränsä 

on myös lisääntynyt. (Kokko & Hämylä 2015, 14‒15.) Lasten liikunnan harrastamisessa ja 

fyysisessä aktiivisuudessa oleva kuilu olisi syytä saada kaventumaan niin lasten oman ter-

veyden kuin koko yhteiskunnan kannalta.  
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4 FYYSISESTI AKTIIVINEN KOULUPÄIVÄ 

Luvussa käsitellään alakouluikäisten koulupäivää fyysisen aktiivisuuden osalta sekä esite-

tään erilaisia mahdollisuuksia kehittää koulupäiviä fyysisesti aktiivisemmiksi. Alakoululai-

nen on liikkuva olento, mutta koulupäivä voi olla passivoimassa luonnostaan liikkuvan olen-

non useiksi tunneiksi. Tämä passivoituminen voidaan kuitenkin helpoilla, huomaamatto-

milla ja koulutyötä rasittamattomilla keinoilla katkaista –sitä voidaan jopa parhaassa tapauk-

sessa lisätä.  

Oppitunneilla oppilas ei voi yleensä kovin paljon itse vaikuttaa siihen, miten paljon fyysistä 

aktiivisuutta hän saa, jos opettaja ei anna hänelle siihen mahdollisuutta. Välituntien aktiivi-

suudesta oppilas taas voi päättää täysin itsenäisesti. Nykyisin lapset eivät enää välttämättä 

keksi samalla tavalla leikkejä tai pelejä, joissa liikuntaa tulee huomaamatta, vaan heille on 

erikseen järjestettävä toimintaa. Toki lapsille ei saa tehdä elämää liian helpoksi ja tuoda 

heille liikaa valmiita ratkaisuja, että he eivät menetä kaikkea oma-aloitteisuuttaan ja kekse-

liäisyyttään. Koulussa oleva koulutettu henkilökunta on kuitenkin töissä lapsen parhaaksi ja 

jos he huomaavat lasten passivoituvan, on heidän velvollisuutensa toimia. Erilaiset toimet 

välituntien ja tuntien aktivoimiseksi ovat tällöin tarpeen. Seuraavassa tullaan esittelemään 

juuri näitä keinoja, millä koulupäivään saadaan lisää fyysistä aktiivisuutta sekä fyysisen ak-

tiivisuuden nykytilaa.  

4.1 Alakouluikäisen koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus 

”Kouluilla on parhaat edellytykset koko ikäluokan tavoittamiseen ja liikunta-aktiivisuuden 

turvaamiseen.”  (Valtonen, Heinonen, Lakka & Tammelin 2011, 1157) 

Alakouluikäiset eli 1-6-luokkalaiset lapset viettävät koulussa vähintään 19-24  tuntia vii-

kossa. Tarkemmin ottaen minimituntimäärät ovat 1.-2.-luokkalaisilla 19 tuntia, 3.-4.-luok-

kalaisilla 23 tuntia viikossa ja 5.-6.-luokkalaisilla 24 tuntia viikossa. Opetusta jokaisesta op-

pitunnista tulee olla 45 minuuttia. (Opetushallitus 2014.) Lapsi viettää siis koulussa keski-

määrin noin 4-5 tuntia päivässä, josta opetusta vähintään 4*45 minuuttia. Tällöin välitun-

neille jää noin 15 minuuttia/tunti. Koulussa tapahtuva liikunta siis on oiva keino nostaa las-

ten ja nuorten fyysisesti aktiivista aikaa. Kansainvälisissä suosituksissa on listattu suositus 

siitä, kuinka paljon liikuntaa pitäisi kuulua ala- ja yläkoululaisten viikkoon. Alakoululaisten 
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suositus on vähintään 150 minuuttia liikuntaa viikossa. Vastaavasti yläkoululaisilla liikuntaa 

pitäisi olla 225 minuuttia viikossa. (Kokko & Hämylä 2015, 94.) 

Alakouluikäisillä lapsilla kertyy koulupäivien aikana fyysistä aktiivisuutta muun muassa vä-

litunneilla, koulun liikuntatunneilla, eri teemapäivien muodossa sekä toimintaa sisältäviltä 

oppitunneilta. Koulupäivä lasketaan alkavaksi lukujärjestykseen merkattujen oppituntien 

mukaan eli seuraavissa koulupäivän aikaista fyysistä aktiivisuutta ilmoittavissa tuloksissa ei 

ole otettu huomioon koulumatkoilla tulevaa fyysistä aktiivisuutta.  

Valtakunnallisen Liikkuva koulu -hankkeen loppuraportin (2012, 27‒28) mukaan alakou-

luikäisille oppilaille kertyy koulupäivän aikana reipasta liikuntaa keksimäärin 5,4 minuuttia 

oppituntia kohden. Tässä kohtaa 1.-2.-luokkalaiset olivat 5.-6.-luokkalaisia aktiivisempia, 

liikkuen noin 10 minuuttia 5.-6.-luokkalaisia enemmän kuuden tunnin koulupäivän aikana. 

Ero löytyi myös poikien ja tyttöjen välillä, poikien liikkuessa noin 1,4 minuuttia enemmän 

kuin tytöt. Kokonaisuudessaan kuuden tunnin koulupäivän aikana alakouluikäisille oppi-

laille kertyi siis keskimäärin 32 minuuttia reipasta liikuntaa kuuden tunnin koulupäivän ai-

kana. (Tammelin, Laine & Turpeinen 2012, 27‒28.) Passiivista eli täysin liikkumatonta ai-

kaa alakoululaisilla kertyi noin 38 minuuttia tunnista, tyttöjen ollessa 2-3 minuuttia poikia 

passiivisempia. Alakouluikäiset oppilaat viettävät siis noin 63 % jokaisesta koulussa viettä-

mästään tunnista täysin passiivisina esimerkiksi istuen. (Tammelin ym. 2012, 28.) 

Välitunti on koulun oppituntien välistä aikaa, jonka oppilaat voivat useimmissa kouluissa 

viettää ulkona, koulun alueella. Perusopetuksen 3§ määrää, että oppitunnin on oltava vähin-

tään 45 minuutin mittainen, jokaista 60 minuuttista kohden (Perusopetuslaki 628/1998). Vä-

litunnille jää näin ollen yleensä aikaa noin 10-15 minuuttia.  Oppitunnit voi kuitenkin järjes-

tää muutenkin kuin 45 minuutin mittaisina. Tästä syystä välituntienkin pituus voi kouluilla 

vaihdella 10 minuutista jopa 30 minuuttiin. Tämän lisäksi koulupäivän pitää sisältää yksi 

vähintään 30 minuuttinen ruokatunti. (Perusopetuslaki 628/1998.) Ruokatunti on tarkoitus 

käyttää ruokailuun, mutta kouluilla voi olla käytäntönä, että oppilas voi syötyään mennä 

loppuajaksi ulos välitunnille. Kaiken kaikkiaan oppilaalle tulee siis päivän aikana noin 30-

60 minuuttia välituntiaikaa, viikossa tämä tekee yhteensä noin viisi tuntia ja vuodessa jopa 

200 tuntia välituntiliikuntaa (Turpeinen, Kallio, Haapala, Rajala, Lehtomäki & Tammelin 

2015, 57‒58) 

Välituntiliikunnalla on suuri rooli oppilaan päivittäisen fyysisen aktiivisuuden kerryttä-

miseksi. (Karvinen 2008, 37.) Tammelinin ym. (2012, 37‒38) mukaan välituntien vietto on 
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vaihtelevaa eri luokka-asteiden oppilailla. Alakoulussa oppilaat viettävät nämä oppitunteja 

ja istumista katkaisevat jaksot pääsääntöisesti ulkona liikkuen, pelaten ja leikkien. Tässä on 

kuitenkin selkeitä eroja tyttöjen ja poikien välillä, poikien osallistuessa välitunneilla selvästi 

enemmän liikunta- ja pallopeleihin kuin tytöt (Turpeinen ym.2015, 57). Alakouluikäsistä 4.-

6.-luokkalaisista oppilaista 99 % viettää välituntinsa ulkona leikkien ja liikkuen eri tavoin. 

Välitunneilla kyselyn mukaan istutaan, seisotaan, kävellään, leikitään liikuntaleikkejä ja pe-

lataan pallopelejä. Tarkemmin ottaen Liikkuva koulu loppuraportin (2012, 37‒38) haastat-

telun mukaan oppilaista 14 % istuu, 47 % seisoo, 67 % kävelee, 38 % leikkii liikuntaleikkejä 

ja 47 % pelaa pallopelejä. (Tammelin 2012, 37‒38.) Edelliseen viitaten suurin osa oppilaista 

näyttää viettävän välitunnit kävellen ulkona. Tämä käy ilmi myös uusimmasta Lasten ja 

nuorten liikunta Suomessa 2015- julkaisussa (Kokko & Hämylä 2015). Sen mukaan 5-luok-

kalaisista 96 % ilmoitti viettävänsä välitunnit ulkona. Ero seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalai-

siin on huomattava, sillä heistä vain 43 % ilmoitti viettävänsä välitunnit ulkona. Istuen väli-

tuntinsa viettää vain 11 % viidesluokkalaisista. Prosenttiosuus kasvaa seitsemäs- ja yhdek-

säsluokkalaisilla 63 ja 65 prosenttiin. (Turpeinen ym. 2015, 58‒59). Istuvien prosenttiosuu-

det ovat kohtalaisen hyvällä tasolla vielä alakoulussa, mutta yläkouluun mentäessä luku kas-

vaa huolestuttavan paljon.  

Erilaisilla tukitoimilla on mahdollista tehdä välitunneista liikunnallisempia. Esimerkkeinä 

näistä tukitoimista on pidempi kesto, vertaisohjaajat, opettajien esimerkki, teemavälitunnit, 

luokan omat välituntivälineet. Lisäksi voidaan käyttää välituntiliikunnasta vastaavia opetta-

jia ja erilaisia välituntikisoja. Pidempikestoisella välitunnilla oppilaille jää enemmän aikaa 

olla ulkona, liikkua ja leikkiä. Tällöin on kuitenkin hyvä, että välituntiliikuntaan kannuste-

taan esimerkiksi vertaisohjaajien keksimien leikkien ja pelien avulla. Myös välineisiin kan-

nattaa satsata, sillä ne ovat motivoimassa oppilaita liikkumaan. Pidempikestoiset välitunnit 

myös mahdollistavat erilaiset teemavälitunnit ja kisailut, joita oppilaat voivat itse ideoida. 

(Karvinen 2008, 37‒38.) 

Liikuntatuntien aikaista liikuntaa on alakouluaikana nykyisen oppituntijaon mukaisesti 1.-

2.-luokilla yhteensä 4 vuosiviikkotuntia ja 3.-6.-luokilla 9 vuosiviikkotuntia (Opetushallitus 

2012). Yleisesti ottaen liikuntaa tulee 1-2-luokilla vähintään 2 tuntia viikossa ja 4-6-luokkien 

aikana 2-3 tuntia viikossa. Nämä tunnit voivat olla jaettu joko kahdeksi tai kolmeksi yksöis-

tunniksi tai pitää kaksoistuntina. Joidenkin suositusten mukaan alaluokilla liikuntatunnit 

olisi hyvä pitää yksöistunteina, koska 7-8-vuotiaat lapset eivät vielä jaksa keskittyä kaksois-
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liikuntatunteihin ja heidän fyysiset ominaisuudet tukevat paremmin lyhempiä liikuntajak-

soja. Liikuntatuntien intensiteetti pystytään myös tällä tavoin jaettuna pitämään paremmin 

ylhäällä sekä viikkoon sisältyy tällöin kaksi liikuntatuokiota yhden sijaan. Kolmannesta luo-

kasta ylöspäin liikuntatunnit on kuitenkin järjestetty kaksoistunteina. Tällöin on mahdollista 

ehtiä myös pidemmän matkan päässä sijaitseville liikuntapaikoille. Opettajien täytyy suun-

nitella liikuntatunnit molemmissa tapauksissa siten, että niihin sisältyy sopivasti intensiivi-

siä, hengitys-ja verenkiertoelimistöä rasittavia sekä oppilaan keskittymistä edellyttäviä osi-

oita. (Sääkslahti & Lauritsalo 2013, 491‒491.) 

Liikuntatunneilla oppilaat ovat fyysisesti aktiivisia tehden erilaisia liikuntasuorituksia joko 

yksin tai yhdessä muiden oppilaiden kanssa opettajan ohjeistuksien mukaisesti. Nämä tun-

neilla tehtävät liikuntasuoritukset ovat jopa ohikulkijoiden nähtävissä ja tästä syystä liikun-

tatunnit mielletäänkin yleisesti ottaen toimintaa sisältäviksi ja hyvinkin aktiivisiksi oppitun-

neiksi. Liikuntatunnit tarjoavat oppilaille myös vastapainoa perinteisen fyysisesti passiivisen 

luokkahuonetyöskentelyn tasapainottamiseksi. Myös se, että opettaja ja muut oppilaat näke-

vät oppilaalle annetun tehtävän suorituksesta koko prosessin pelkän lopputuloksen sijaan, 

tekee liikuntatunnista omalaatuisen moniin muihin oppiaineisiin verrattuna. (Varstala 1997, 

14.) 

Liikuntatunnit siis mielletään fyysisesti aktiivisiksi koulupäivän toiminnallistajiksi. Tunnit 

eivät kuitenkaan aina olekaan niin toiminnallisia kuin hyvän liikuntatunnin tavoitteena on. 

Myöskään oppilaiden fyysisesti aktiivinen aika saattaa monesti jäädä liian vähäiseksi. Tämä 

käy ilmi muun muassa Varstalan (1997) väitöstutkimuksessa. Kyseisessä väitöstutkimuk-

sessa oppilaat olivat noin 50 % liikuntatunnista fyysisesti aktiivisia. Pojat olivat tyttöjä hie-

man aktiivisempia prosenttiosuuksien ollessa 53 % ja 46 % poikien hyväksi. (Varstala 1997, 

118.) Liikuntatunnilla oppilaille tulee siis keskimäärin noin 20 minuuttia fyysistä aktiivi-

suutta 45 minuutin oppitunnista. Tämä kuulostaa vähäiseltä määrältä, mutta on silti erin-

omainen tulos verrattuna muiden maiden vastaavanlaisiin tuloksiin. Muiden maiden osalta 

liikuntaa liikuntatunneilla tulee keskimäärin vain noin 20-30 % liikuntatunnin kokonais-

ajasta (Varstala 1997, 118). 

Kouluilla järjestetään pitkin lukuvuotta myös liikunta- ja urheilupäiviä, jotka ovat tarkoitettu 

liikuttamaan koko koulua. Näiden koko koulun yhteisten liikuntapäivien lisäksi lukuvuoden 

aikana on myös erilaisia urheilukilpailuja. Näihin yleisurheilu-, hiihto-, maastojuoksu- ja 



21 

 

 

uintikilpailuihin voi osallistua parhaassa tapauksessa kaikki koulun oppilaat, mutta yleisim-

min kuitenkin opettajien erikseen erilaisin valintamenettelyin valitsemat oppilaat. (Virta & 

Lounassalo 2013, 511‒512.) 

Nämä liikuntapäivät tarjoavat vaihtelua koulun arkeen ja niiden avulla saadaan samalla op-

pilaita innostettua liikunnan pariin. Liikuntapäiviin voidaan esimerkiksi pyytää edustajia eri 

urheiluseuroista. Näin oppilaat saavat mahdollisuuden tutustua eri lajeihin liikuntapäivien 

puitteissa ja voivat mahdollisesti näin löytää itselle uusia liikuntaharrastuksia. Lisäksi kou-

lun liikuntapäivien avulla on mahdollista lisätä koulun yhteisöllisyyttä yhteisen toiminnan 

kautta. (Virta & Lounassalo 2013, 512.) 

Alakouluikäisten lasten koulumatkat ovat yleensä lyhyempiä kuin yläkouluikäisten lasten. 

Matkan pituus vaikuttaa merkittävästi siihen, miten lapsi koulumatkansa kulkee. Lyhyet 

matkat kuljetaan yleensä itse liikkuen ja matkan pidentyessä käytetään selvästi enemmän 

moottorikäyttöisiä kulkuvälineitä. Matkan pituuden lisäksi ero tulee myös sukupuolen mu-

kaan tyttöjen kulkiessa matkansa poikia useammin kävellen, kun taas pojat pyöräilevät use-

ammin kuin tytöt. (Tammelin ym. 2012, 48.) Edellä mainittujen seikkojen lisäksi koulumat-

kojen kulkutapaan vaikuttaa myös vuodenaika. Keväisin ja syksyisin kouluun kuljettiin tal-

vea aktiivisemmin omin voimin, joko kävellen tai pyörällä, tosin yhdeksäsluokkalaisilla täl-

laista eroa kevään, syksyn ja talven välillä ei juurikaan ollut (Turpeinen ym. 2015, 61). Mat-

kan kulkemiseen käytetyllä välineellä onkin vaikutusta fyysisen aktiivisuuden kokonaismää-

rään, koska usein pyörällä poljettaessa matkaan käytetty aika on lyhyempi. Toisaalta uusim-

man tutkimuksen mukaan juuri matkan kestolla, ei niinkään pituudella on suurin vaikutus 

siihen, minkä kulkutavan oppilas valitsee. Käveltäessä matkan kesto siis kasvaa, mutta toi-

saalta matkan keston kasvaessa kulkutavaksi valikoituu useammin auto. Tämä näkyy sel-

västi etenkin talvisin, kun on siirryttävä kulkemaan pyöräilyn sijaan kävellen. (Turpeinen 

ym. 2015, 62.)  

Koulumatkojen kulkeminen kävellen tai pyörällä on kaikista yleisintä lapsilla, joiden koulu-

matkan pituus on alle yksi kilometri. Heistä koulumatkansa kulkee itse noin 95 % 4-6-luokan 

oppilaista, joista 78 % kävellen ja 17 % pyörällä. Koulumatkan pidentyessä 1-3 kilometriin 

vastaavasti enää 69 % kulkee koulumatkansa itse, 40 % kävellen ja 29 % pyöräillen. Matkan 

ollessa 3-5 kilometriä suurin osa eli noin 73 % oppilaista tuodaan kouluun, 16 % kävellessä 

ja 12 % pyöräillessä koulumatkansa. Ja kun koulumatkan pituus ylittää 5 kilometriä, enää 5 
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% kävelee ja 1 % oppilaista pyöräilee koulumatkansa, loppujen 94 % kulkiessa muilla kyy-

dein koulumatkansa. (Tammelin ym. 2012, 48.) Matkan pituus ja oppilaan ikä vaikuttavat 

selkeästi siihen, millä kulkuneuvolla oppilas kulkee matkansa talvisin. Talvella pienemmillä 

koululaisilla ja yli kilometrin matkoilla omin avuin kulkevien osuus oli huomattavasti pie-

nempi kuin keväisin ja syksyisin. Isommille oppilaille vuodenaikojen vaihtelu ei aiheuttanut 

yhtä suurta muutosta. (Turpeinen ym. 2015, 61.) 

Poikien ja tyttöjen välisiä eroja ei juuri ole havaittavissa siinä, tuleeko oppilas kouluun omin 

voimin vai moottoriajoneuvolla, vaan kyse on ainoastaan joidenkin prosenttiyksikön eroista. 

Selvin ero syntyy vain koulumatkan pituuden ollessa alle yksi kilometri, jolloin pojat kulke-

vat matkan 4 % useammin moottoriajoneuvolla kuin tytöt. (Tammelin ym. 2012, 49.) Ti-

lanne koulumatkaliikunnan osalta vaihtelee erittäin paljon sen mukaan, asuuko lapsi alu-

eella, jossa koulu on lähellä vai esimerkiksi syrjäseudulla, jossa koulumatkan pituus voi kes-

kimäärin olla noin 20km.  

4.2 Oppituntien aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisääminen 

Oppitunneista suurimman osan oppilaat viettävät passiivisesti istuen pulpettiensa äärellä ja 

tehden tehtäviä. Nämä 45-75 minuutin mittaiset istumisjaksot täytyisi saada katkaistua muu-

tenkin kuin välitunnin avulla. Mahdollisia keinoja tähän on muun muassa tehdä koulupäiviin 

rakenteellisia muutoksia, joilla saadaan aikaan pidempiä välitunteja. Muita keinoja on muun 

muassa liikunnan integroiminen oppitunteihin, erilaiset teema- ja toimintapäivät ja koulun 

järjestämä kerhotoiminta. (Kalaja 2013, 195‒196.)  

Liikkuva koulu -hankkeen aikana on kertynyt paljon hyviä vinkkejä oppituntien ja koulupäi-

vien liikunnallistamiseen (Tammelin ym. 2012, 26‒28). Liikkuva koulu -hankkeen lisäksi 

on olemassa myös Liikuntaseikkailu maailman ympäri -kampanja, joka sekin on osaltaan 

ollut lisäämässä liikuntaa niin oppilaiden koulupäiviin kuin arkeenkin (Liikuntaseikkailu 

maailman ympäri -kampanja 2009).  

Oppituntien ja koulupäivien liikunnallistaminen ei kuitenkaan tapahdu itsestään vaan siihen 

ovat vaikuttamassa Karvisen (2008, 33‒41) mukaan niin opettajat, rehtorit kuin valtakun-

nalliset ja paikalliset päättäjätkin. Opettajan vaikuttamismahdollisuudet tulevat hänen oman 

liikunnallisen esimerkkinsä kautta, liikuntaa oppitunteihin integroimalla sekä oppitunnin 
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katkaisevien taukojumppien ja aktiivisten liikuntatuntien kautta. Rehtorit taas voivat vaikut-

taa laajemmin työyhteisön hyvinvointiin ja koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseen, 

välituntiliikuntaan ja laadukkaaseen opetustyöhön, kouluviikon ja päivän rakenteellisiin te-

kijöihin sekä koulun kerhotoimintaan. Koulupäättäjillä rooli koulun liikunnallistamiseksi 

liittyy opettajankoulutuksen päivittämiseen ja sitä kautta liikunnan lisäämiseen, liittämällä 

liikunnan koko koulun tehtäväksi sekä kouluympäristön liikunnallisuuden edistämiseen eri 

keinoin. (Karvinen 2008, 33‒35.) 

Liikunnan avulla oppitunteja voidaan saada fyysisesti aktiivisemmiksi. Liikunta on toimin-

nallinen oppimismenetelmä, joka sopii yleensä kaikille lapsille. Toimiva malli oppimisval-

miuksien kehittämiselle ja eri kouluaineiden sisällöllisten asioiden opettamiselle ovat erilai-

set liikuntaleikit ja -harjoitukset. Näiden toiminnallisten opetusmenetelmien avulla oppilas 

peilaa liikunnan eli toiminnan kautta opittua asiaa ympäristöön sensomotorisella toimin-

nalla. (Huisman & Nissinen 2005, 32.) 

On tutkittu, että peleillä ja leikeillä on mahdollista tukea oppijan kognitiivisten, sosioemo-

tionaalisten ja psykomotoristen valmiuksien kehittymistä. On kuitenkin huomioitava, että 

pelit ja leikit täytyy olla hyvin suunniteltuja, organisoituja ja toteutettuja, jotta niillä voitai-

siin saavuttaa edellä mainittuja hyötyjä. Sanonta ”leikkimällä oppii” on siis pätevä kuvaus 

pienten lasten oppimisprosessista. Tähän pohjautuu myös opetuksessa käytetyt pelit ja leikit. 

Pelit ja leikit voidaan luokitella tarkemmin kolmeen eri lajiin riippuen niiden tavoitteista ja 

toteutustavoista. Nämä kolme lajia ovat: yhteistoiminnalliset-, pedagogiset- ja kilpailua si-

sältävät leikit ja pelit. Pelit ja leikit itsessään jo opettavat, mutta niiden jälkeiset pohdinnat 

ja keskustelut ovat toiminnan ohella olennainen osa oppimisprosessia. (Palmberg 2005, 141‒

142.) 

Liikunnan avulla lapsi voi oppia monia eri taitoja, kuten suuntia, etäisyyksiä, käsitteitä, ra-

joja, sijaintia, kokoja, määriä, muotoja, värejä sekä lisäksi oman itsensä tuntemusta. Liikun-

nan avulla lapsen oikean ja vasemman puoliskon yhteispeli, silmä-käsikoordinaatio sekä 

ajallisten ja rytmillisten rakenteiden hahmottuminen vahvistuvat oman kehon hahmottami-

sen lisäksi. Edellä mainitut asiat ovat erittäin tärkeässä roolissa hyvän lukemisen ja kirjoit-

tamisen suhteen sekä kielellisen, matemaattisen ja tiedeopiskelun pohjia. Liikunta avaa mah-

dollisuuksia myös oppimisvaikeuksista kärsiville lapsille, luoden heille mahdollisuuden 

opetella asioita eri metodein. Monesti oppimisvaikeuksista kärsivät lapset hyötyvät liikun-



24  

 

  

nan lomassa tulevasta mahdollisuudesta omien tunteiden tunnistamiseksi, niiden koke-

miseksi ja nimeämiseksi sekä tunteiden hallinnan opettelemiseksi. Juuri edellä mainituista 

asioista on hyötyä näiden lasten oppimisen kannalta. (Huisman & Nissinen 2005, 25‒33.) 

Liikunnan integrointi oppiaineisiin on siis varsin perusteltua edellisiin seikkoihin viitaten.  

Mahdollisia käytännön keinoja liikunnan integroimiseen ja täten fyysisen aktiivisuuden li-

säämiseen eri oppiaineiden tunneille on paljon. Opettajan mielikuvitus onkin yleensä rajana 

tällaisia harjoituksia pohtiessa. Esimerkkejä oppiaineista, joihin voidaan integroida liikun-

taa, ovat muun muassa matematiikka, lukeminen ja äidinkieli, biologia ja maantieto sekä 

vieraat kielet. (Huisman & Nissinen 2005, 32‒36) 

Matematiikassa voidaan erilaisten luokitteluleikkien avulla harjoitella luokittelua ja lisäksi 

muiden leikkien ja pelien avulla voidaan harjoitella lukuja ja lukumääriä. Lukemisen har-

joittelua voidaan harjoittaa muun muassa muodostamalla omasta kehosta kirjaimia. Lisäksi 

voidaan tehdä muitakin lukemisen oppimista edistäviä harjoituksia. (Huisman & Nissinen 

2005, 33‒34.) 

Huisman & Nissisen (2005, 35) mukaan liikunnan integroiminen äidinkielen ja vieraiden 

kielten opiskeluun voi tapahtua esimerkiksi erilaisilla ryhmätehtävillä, joilla voidaan harjoit-

taa muun muassa sanajärjestystä, sekä eri lausemuotojen harjoittelua. Luonnontieteissä ja 

biologiassa voidaan taas harjoitella esimerkiksi eläinten nimiä.  

Edellä mainituissa harjoitteissa siis opitaan eri oppiaineiden ainesisältöjä liikunnan kautta. 

Liikunta luo mahdollisuuden sisältöjen oppimisen lomassa myös oppilaan tunteiden ja itse-

tunnon rakentamiselle, joilla on tärkeä merkitys niin oppimisprosessin aikana kuin oppimi-

sessa yleensäkin. Tunteilla on suuri rooli ihmisen ajattelutoiminnassa ja itsetunto taas on 

yksi keskeinen tekijä oppilaan luomien oppimistavoitteiden saavuttamisessa. Liikunta tuot-

taa muun muassa mielihyvähormoni endorfiinia, jolla voidaan vähentää oppilaan opiskelua 

haittaavaa stressiä sekä negatiivisia tunteita. Hyvän itsetunnon avulla oppilas taas voi päästä 

helpommin yli epäonnistumisista. Liikunnalla on tutkimusten mukaan yhteyksiä juuri hyvän 

itsetunnon sekä itsearvostuksen kehittymiseen. Lisäksi ei pidä unohtaa liikunnan vaikutuksia 

oppilaan fyysiseen kuntoon ja sitä kautta oppitunnilla jaksamiseen ja parantuneeseen keskit-

tymiseen. (Huisman & Nissinen 2005, 28‒30.) Lisäksi liikunta luo vuorovaikutustilanteita, 

joissa oppilaat oppivat toinen toisiltaan (Ten Dam, Volman & Wardekker 2004, 67).  
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Fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen löytyy myös muita keinoja kuin liikunnan integroiminen 

eri oppiaineiden tunneille. Kuten luvun 3 fyysisen aktiivisuuden määritelmässä todettiin, 

tässä työssä fyysistä aktiivisuutta katsotaan olevan kaikki ihmisen tahdonalaisesti tuotettu 

liike ja liikkuminen, jota hermosto yhteistyössä lihasten ja luiden kanssa energiaa tuottavat.  

Liikkuva koulu -hankkeen 2012 tutkimusten mukaan fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä 

ainakin kolmella tavalla. Ensimmäinen tapa on vähentää oppituntien aikaista passiivisuutta 

ja istumista. Toinen keino on yhteisten taukoliikkeiden ja jumppien pitäminen oppituntien 

ja koulupäivien aikana. Kolmantena keinona on toiminnallistaa opetusta ottamalla käyttöön 

erilaisia toiminnallisia opetusmenetelmiä.  (Liikkuva koulu-nettisivut, ideoita koulupäivän 

liikunnallistamiseen.) 

Oppitunnin aikaisen istumisen vähentämiseen on ehdotettu konkreettisiksi menetelmiksi 

seuraavia menetelmiä. Luokkaan otetaan käyttöön jumppapalloja istuimiksi tuolien sijaan. 

Normaalien pulpettipöytien lisäksi luokkaan tehdään seisomatyöpisteitä tai vastaavasti men-

nään lattialle istumaan ja työskentelemään. Lisäksi viittaaminen ja vastaaminen voi tapahtua 

seisten tai jopa jalalla. Vaihtoehtona voi olla myös oppilaan itsensä liikkuminen opettajan 

tai tarkastuskirjan luo tehtyään tehtävät tai tarvitessaan apua. Yleensäkin opettajan kannattaa 

kannustaa oppilaita jaloittelemaan ja katkaisemaan istumista erilaisilla toiminnallisilla työ-

menetelmillä ja yhteisillä taukojumpilla. Opettajan kannattaa rytmittää koulupäivä siten, 

ettei oppilaille tule liian pitkiä istumajaksoja. (Karvinen 2008, 38.) Näiden lisäksi voidaan 

kokeilla myös pistetyöskentelymallia tai aktiivista opettajan kuuntelua seisoma-asennossa. 

(Liikkuva koulu-nettisivut, ideoita koulupäivän liikunnallistamiseen.) Täytyy kuitenkin 

muistaa, että kaikki keinot eivät sovi kokeiltavaksi kaikkien opetusryhmien kanssa vaan 

opettajan oppilaantuntemus korostuu eri sovelluksien toimivuutta miettiessään. 

Erilaisia taukoliikehdintään soveltuvia ideoita on myös koottu Liikkuva koulu 2012 -hank-

keen nettisivuille. Näitä ideoita ovat muun muassa liikunnalliset aamunavaukset, yhteiset 

aamuhyppelyt, luokan yhteinen kävelylenkki, liikkuva kuukausi- tai joulukalenteri. Myös 

opetuksen toiminnallistamiseksi löytyy erilaisia vinkkejä. Näitä ovat muun muassa Terve 

koululainen -hankkeen nettisivujen ideapankissa olevat opetuksen lomassa tapahtuva Seuraa 

johtajaa -leikki, uusien asioiden opettaminen rastiradan muodossa sekä matematiikka-kisa, 

jossa vastaus annetaan oppilaista muodostettavien numeroiden avulla. Muita keinoja ope-

tuksen toiminnallistamiseen on esimerkiksi kieltenopetuksessa käytettävät kehonosien tai 

suuntien opetteluun tarkoitetut leikit, matematiikan opetustuokiot esimerkiksi kertotaulujen 
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opetuksen lomassa hyppien kertotaulut ja ryhmittymisen harjoittelu muodostaen luokasta 

erilaisia ryhmiä. Äidinkielessä voi harjoitella välimerkkejä esimerkiksi sopimalla jokaiselle 

välimerkille oman liikkeensä, joita oppilaat toistavat opetustuokion aikana. (Liikkuva koulu-

nettisivut, ideoita koulupäivän liikunnallistamiseen.) 

Kaiken kaikkiaan opettajalla on suuri rooli oppilaan koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivi-

suuden lisäämiseen. Opettajan oma esimerkki, kannustus ja innostus liikuntaa kohtaan on 

ensiarvoisen tärkeää etenkin vähän liikkuville oppilaille. Myös liikuntatuntien sekä muiden 

oppiaineiden tuntien suunnittelu ja toteutus on opettajan vastuulla ja tunteihin olisi hyvä si-

sällyttää liikuntaa suoraan integroimalla tai käyttämällä toiminnallisia työmuotoja. Myös 

koulun lähiympäristöä kannattaa hyödyntää opetukseen. Tällä tavoin oppilas tutustuu oman 

lähiympäristönsä mahdollisuuksiin ja samalla hän irtautuu tuolista. (Karvinen 2008, 38‒39.) 

Lisää vinkkejä ja ideoita löytyy eri aineiden opettajan oppaista.  

Opettajan lisäksi kouluterveydenhuollon yhtenä tehtävänä on seurata ja valvoa oppilaiden 

liikunnan määrää ja laatua. Jos terveydenhuollossa huomataan oppilaan liikkuvan liian vä-

hän, on sen tehtävänä laatia oppilaalle henkilökohtainen liikuntasuunnitelma. Lisäksi koulu-

terveydenhuollon henkilökunnan, opettajien ja oppilaiden vanhempien on tehtävä yhteis-

työtä oppilaan parhaaksi. Esimerkiksi vanhempien tiedottaminen ja lapsen liikuntaan kan-

nustaminen on tärkeä osa yhteistyötä. (Karvinen 2008, 40.) 

Oppituntien ja koulupäivän liikunnallistamiseen on näin ollen jo olemassa todella paljon 

erilaisia keinoja. Osa liikunnallistamiskeinoista teetättää opettajalle tai kouluyhteisölle 

enemmän töitä kuin toiset, mutta pääosin liikunnallistaminen onnistuu oppitunnin tai koulu-

päivän aikana ilman opettajille aiheutuvaa lisätyötä. Enemmänkin liikunnan lisääminen on 

opettajan ja kouluyhteisön halusta kiinni.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin pro gradu -tutkimuksestani, tutkimuskysymyksistä sekä 

tutkimuksen toteuttamisesta. Tutkimuksen tarkoitus on tarkoitus selvittää vaikuttaako fyysi-

nen aktiivisuus oppilaan oppitunnin aikaiseen toimintaan, erityisesti keskittymiskykyyn. 

Tutkimuskysymys nousee kandidaatin tutkinnossa ilmi käyneistä fyysisen aktiivisuuden vai-

kutuksista oppilaan koulutyöhön. Fyysisen aktiivisuuden ja aivojen toiminnan positiivisista 

yhteyksistä on löydettävissä paljon erilaisia tutkimuksia. Kuitenkin suomalainen koulujär-

jestelmä ei vielä läheskään kaikissa kouluissa ole tarttunut tähän mahdollisuuteen yhtenä 

”lääkkeenä” oppilaiden koulutyön ja oppimisen tehokkuuden parantamiseen.  

Tutkimuksen toteuttamista varten eräälle pudasjärveläiselle alakoululle järjestettiin viikon 

mittainen välituntikampanja-toiminta. Toiminnan avulla koulun kahden yhdysluokan oppi-

laat saatiin liikkumaan ja näin ollen pystyttiin selvittämään, mitä vaikutuksia fyysisellä ak-

tiivisuudella oli oppitunnin aikaiseen keskittymiseen ja tuntityöskentelyyn.  

5.1 Tutkimusongelmat 

Hirsjärvi, Remes & Sajavaaran (2007, 133) mukaan tutkimuksella on oltava jokin tehtävä. 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoitus oli selvittää erään pudasjärveläisen alakoulun 3.-

4.- ja 5.-6.- luokkalaisia tutkimalla, onko fyysisesti aktiivisemmilla välitunneilla yhteyttä 

parantuneeseen keskittymiskykyyn oppitunneilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, 

mitä asioita oppilaat pitivät tärkeinä välituntiliikuntatoiminnassa.  

Tutkimuskysymykset: 

1. Millaisia yhteyksiä fyysisesti aktiivisemmilla välitunneilla on oppilaan keskittymisky-

kyyn oppitunneilla?  

 

2. Miten fyysisesti aktiiviset välitunnit vaikuttavat oppilaan tuntityöskentelyyn?  

 

 

3. Mitkä asiat oppilaat kokevat tärkeiksi välituntiliikuntatoiminnassa? 



28  

 

  

5.2 Tutkimuskohde 

Tutkimuksen kohdejoukkona olivat tässä tutkimuksessa Pudasjärven sivukylällä sijaitsevan 

alakoulun oppilaat. Tutkimukseen osallistui kyseisestä koulusta kaksi yhdysluokkaa, joista 

toinen oli 3.-4-luokka ja toinen 5.-6.-luokka. Tutkimuksen kyselyyn vastasi yhteensä 38 hen-

kilöä, joista kaksi oli opettajia. Oppilaat vastasivat tutkimukseen kirjallisesti kyselylomak-

kein ja opettajat suullisesti tutkijan avoimiin haastattelukysymyksiin. Tutkimukseen halut-

tiin oppilaita eri luokka-asteilta, ja kun kyseessä oli koulu, jossa luokat ovat pääosin yhdys-

luokkia, koehenkilöiksi valikoitui 3.-6.-luokan oppilaita. Näin ollen tutkimuksen koehenki-

löiksi saatiin heterogeenisempi joukko. Tutkimuksen aineiston koko on 36 vastaajaa (n= 36). 

Tutkimusjoukon 36 oppilaasta 41,7% oli tyttöjä (n=15) ja 58,3% poikia (n=21). Oppilaista 

41,7% oli 3.-4.-luokkalaisia (n=15) ja 5.-6.-luokkalaisia 58,3% (n=21). Tämän lisäksi opet-

tajat haastateltiin avointen haastattelukysymysten avulla. (Taulukko 1.) 

 

 

TAULUKKO 1. Aineiston jakautuminen (%) luokka-asteen ja sukupuolen mukaan.                . 

                                                                          Luokka-aste                                         Yhteensä        

                                                                  3-4lk                         5-6lk                                           .             

                                   Poika                             16,7                              41,6                                       58,3 

Sukupuoli 

                                   Tyttö  25,0                              16,7     41,7 

Yhteensä                                                          41,7                              58,3                                       100   . 

Kuten taulukosta käy ilmi, on tutkimusjoukko poikapainotteinen ja 5.-6.-luokan oppilaat 

ovat enemmistönä tutkimuksessa, tyttöjen ja 3.-4.-luokkalaisten jäädessä vähemmistöase-

maan. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tutkimustuloksiin, koska tarkoituksena on tutkia ylipää-

tään fyysisesti aktiivisten välituntien vaikutusta oppilaiden keskittymiskykyyn.  
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5.3 Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena toimintatutkimuksena. Tutki-

musta varten eräälle pudasjärveläiselle koululle järjestettiin viikon mittainen välituntikam-

panja-viikko. Viikon aikana oppilaille järjestettiin koulupäivän ajalle yksi puolen tunnin vä-

litunti, muiden välituntien lisäksi. Välitunnin aikana oli järjestettyä välkkis-toimintaa. Välk-

kistoiminta oli toimintaa, jossa oppilaista muodostetut kahden-kolmen hengen ryhmät suun-

nittelevat ja ohjaavat liikunnallista välituntitoimintaa omalle luokalleen. Välkkis-toiminta 

sijoittui päivän pitkään välituntiin, jolloin oppilailla oli puolen tunnin välitunti. Toiminnan 

tarkoituksena oli saada oppilaiden koulupäivä fyysisesti aktiivisemmaksi, jotta voitiin tar-

kastella, miten fyysinen aktiivisuus vaikuttaa oppilaan keskittymiskykyyn ja toimintaan op-

pituntien aikana.  

Kyseessä oli siis toimintatutkimus, jossa luotiin kahdelle luokalle viikon kestävä välkkis-

toiminta. Ennen tutkimusjaksoa koulussa oli käytössä 45 minuutin oppitunnit ja 15 minuutin 

välitunnit. Koejakson aikaisella järjestelyllä haluttiin selvittää fyysisen aktiivisuuden vaiku-

tuksia keskittymiskykyyn ja oppitunnin aikaiseen toimintaan. Toimintatutkimuksen ulottu-

vuus tulee tässä yhteydessä, kun tutkimuksen aluksi selvitettiin nykytilanne ja tarkoituksen 

on organisaation, tässä tapauksessa koululuokan, toiminnan kehittäminen vaikuttamalla toi-

mintatapoihin.  

Välkkis-toiminnan vaikutusten ja kokemusten selvittämiseksi kerättiin oppilailta keväällä 

2017 aineisto. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta, jossa oli kahdeksan 

kyllä-ei-kysymystä. Lisäksi oppilaiden kyselylomakkeessa oli kaksi avointa kysymystä. 

Kyllä-ei-kysymyksistä osa oli niin sanottuja kontrollikysymyksiä, joiden avulla haluttiin 

varmistaa oppilaan ymmärtäneen edellinen kysymys oikein. Tutkimuksen toinen aineiston-

keruumenetelmä oli kyseisten luokkien luokanopettajille keväällä 2017 tehty haastattelu. 

Haastattelussa oli avoimia kysymyksiä, jotka tutkija esitti luokanopettajille kasvotusten. Op-

pilaille teetetyllä kyselylomakkeella oli tarkoitus tarkastella välituntien vaikutusta oppilai-

den keskittymiskykyyn ja tuntityöskentelyssä jaksamiseen oppilaiden omien kokemusten 

pohjalta. Toisessa osassa, opettajia haastattelemalla pyrittiin keräämään opettajien koke-

muksia välituntiliikunnan ja keskittymiskyvyn mahdollisista yhteyksistä.  

Kvalitatiivinen toimintatutkimus valikoitui tutkimuksen lähestymistavaksi. Toimintatutki-

muksen avulla on tarkoitus vastata käytännön toiminnassa tai tilanteessa havaittuun ongel-

maan tai kehittää nykyistä käytäntöä toimivammaksi.  Toimintatutkimus eli Action Research 
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määritelläänkin todellisessa maailmassa tapahtuvaksi jonkin toiminnan väliintuloksi, jota 

sitten tutkitaan tarkemmin. Määritelmän mukaan toimintatutkimus on luonteeltaan tilantee-

seen sitoutunutta, yhteistyötä vaativaa, osallistuvaa ja itseään tarkkailevaa. (Metsämuuronen 

2007, 181.) Carr ja Kemmis (1986, 166) mukaan toimintatutkimusta voidaan määritellä kol-

mella piirteellä. Ensinnäkin tutkimuksen kohde on yleensä sosiaalinen käytäntö, ja täten 

muutoksille alttiina. Toiseksi toiminta menee eteenpäin suunnittelun, toiminnan havainnoin-

nin ja reflektion kautta. Ja kolmanneksi osallistujat ovat vastuullisia toiminnastaan ja sen 

intensiteetistä niin toisille kuin itselleen. (Metsämuuronen 2007, 181.)  

Toimintatutkimus on perusteltu lähestymistapa sellaisissa laadullisissa opetuksen ja oppimi-

sen tutkimuksissa, joissa on tarkoitus ratkaista erilaisia ongelmia, parantaa sosiaalisia käy-

täntöjä sekä ymmärtää niitä entistä syvällisemmin (Metsämuuronen 2007, 181). Välitunti-

kampanja-viikon avulla oli tarkoitus kokeilla koulussa toimintamallia, jonka avulla oppilaat 

pystyisivät keskittymään paremmin oppitunneilla. Tutkimuksessa oli siis tarkoitus kokeilla, 

onnistuttaisiinko sen avulla parantamaan nykyistä käytäntöä, jossa välitunnit eivät kaikkien 

oppilaiden osalta ole kovin fyysisesti aktiivisia. Välituntikampanja-viikon aikana välitunnit 

tehtiin fyysisesti aktiivisemmiksi, minkä vaikutuksia tarkkailtiin oppilaiden itsensä sekä hei-

dän opettajiensa toimesta. Toimintatutkimuksen määritelmässä mainittu tilannesidonnaisuus 

täyttyi, koska kyseessä oli välituntitilanteet tutkimuksessa osallisena olevassa koulussa. 

Myös yhteistyö- ja osallistavuuskriteerit täyttyivät, olivathan oppilaat, opettajat ja tutkija 

tiiviissä yhteistyössä koko tutkimusjakson ajan. Lisäksi tutkimus oli itseään tarkkailevaa 

siltä osin, että opettajat ja tutkija tarkkailivat tilannetta koko tutkimusjakson ajan. Toiminta-

tutkimuksessa on siis tarkoitus muuttaa nykyisiä toimintamalleja parempaan suuntaan ta-

valla tai toisella. On kuitenkin tärkeä muistaa, että kyseessä on myös tutkimus ja täten sen 

on tarkoitus tuottaa aineistoa ja sen kautta uutta tutkimuksellista tietoa välittämättä siitä, 

osoittautuvatko toteutetut muutokset ja käytänteet toimivammiksi. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). 

Kvalitatiivisen tutkimuksen on tarkoitus saada laaja kuva siitä, mitä eroja ja suhteita tutki-

muksessa tutkittujen muuttujien välillä on. (Valli 2001, 106; Patton 2002, 14. Vilkka 2007, 

13.) Aineistonkeruumenetelmä kvalitatiivisessa tutkimuksessa on yleensä kyselylomake 

(Valli 2001, 28). Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmä oli oppilailla teetetty kyse-

lylomake (Liite 2). Kyselylomaketutkimusta käytettäessä on tärkeää, että kysymykset ovat 

selkeitä, loogisia ja tukevat juuri tutkimuksessa tutkittavien asioiden esille saamista. Tämän 

lisäksi kyselyn toistettavuus on taattava ja sen mahdollistaa strukturointi. (Vilkka 2007, 14‒



31 

 

 

16.) Toteutetussa tutkimuksessa oppilailla teetetty kyselylomake laadittiin itse. Näin oli 

mahdollista saada kysymykset vastaamaan tutkimusta. Kysymysten laadinnassa ajatuksena 

oli myös se, että kysymykset olisivat selkeitä ja lyhyitä, koska kyseessä on alakoulun 3.-6.-

luokan oppilaat.  

Etuna kyselytutkimuksella on se, että sen avulla voidaan kysyä monista aiheista ja kerätä 

suurikin tutkimusaineisto. Kyselylomake on lisäksi nopea teettää ja tulosten analysointi ta-

pahtuu nopeasti. Toisaalta kyselylomakkeen heikkoudeksi voidaan katsoa se, että aineisto 

voi jäädä pinnalliseksi ja vastaajien suhtautumista tutkimukseen ei voida kontrolloida. (Hirs-

järvi ym. 2009, 195.) Lisäksi kun tutkimusjoukko koostui noin 9-12-vuotiaista lapsista, ei 

voida olla täysin varmoja siitä, ymmärsivätkö he kysymykset sillä tavoin, kuin ne oli tarkoi-

tettu.  

Aineiston kerääminen tehtiin koulussa oppitunnilla kyselylomakkeen avulla. Kyselylomak-

keessa (Liite 2.) oli kaksi osiota: ensimmäisessä osiossa oli kymmenen kyllä-ei -väittämää, 

joiden avulla kysyttiin oppilaiden tuntemuksia välituntien vaikutuksista keskittymiseen ja 

oppitunneilla jaksamiseen. Toisessa osiossa oli kaksi avointa kysymystä, joihin oppilas sai 

vastata omin sanoin kirjoittaen tuntemuksiaan. Toisen osion avointen kysymysten avulla ha-

luttiin antaa oppilaiden kertoa omista kokemuksistaan ja näin ollen saada tietoon asioita, 

joita oppilaat itse pitivät tärkeinä välituntien vietossa.  

Oppilailla teetetyn kyselylomakkeen lisäksi tutkimuksessa haastateltiin molempien (2) luok-

kien opettajia. Metsämuurosen (2003) mukaan haastattelu sopii tutkimusmenetelmäksi sil-

loin, kun halutaan kuvaavia esimerkkejä tai tulkita kysymyksiä tai täsmentää vastauksia. 

Tässä tutkimuksessa opettajat kertoivat haastattelussa omia kokemuksiaan ja mielipiteitään 

siitä, miten fyysisesti aktiivisemmat välitunnit olivat heidän mielestä vaikuttaneet oppilaiden 

keskittymiskykyyn ja tuntityöskentelyyn. Haastattelulla haluttiin myös opettajien kuvaile-

van sitä, millaisia vaikutukset olivat olleet. Kyseessä oli niin sanottu ei-strukturoitu haastat-

telu. Ei-strukturoitua haastattelua voidaan nimittää myös vapaaksi tai syväksi haastatteluksi, 

joka voi olla olemukseltaan lähellä keskustelua (Metsämuuronen 2003, 189.) Tämä tutki-

musmenetelmä sopii erityisesti silloin, kun tutkittavia on vähän, kun eri henkilöiden koke-

mukset vaihtelevat paljon ja kun tutkittavan ja tutkijan välinen suhde on positiivinen (Met-

sämuuronen 2003, 188).   
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Tutkimuksen aineisto kerättiin tammikuussa 2017 välituntiliikunta-kampanjan jälkeen. Op-

pilaat vastasivat kyselylomakkeen kysymyksiin oppitunnilla tutkijan ollessa paikalla. Kyse-

lylomakkeen vastaamiseen käytettyä aikaa ei rajoitettu, vaan oppilas sai käyttää aikaa niin 

paljon kuin hän tarvitsi. Kyselylomakkeen kysymykset olivat väittämiä, joihin vastausvaih-

toehtona oli kyllä tai ei. Väittämien lisäksi oppilaiden kyselytutkimuksessa oli kaksi avointa 

kysymystä, joilla haluttiin lisätietoa oppilaiden muista mahdollisista kokemuksista ja tär-

keinä pitämistään asioista tutkimusjakson aikana. Myös opettajat haastateltiin välituntilii-

kunta-kampanjan jälkeen heti seuraavalla viikolla. Opettajien haastattelu koostui seitsemästä 

avoimesta kysymyksestä. Opettajat vastasivat kysymyksiin omin sanoin kertoen kokemuk-

siaan välituntiluukunta-kampanjan ajalta. Haastattelija kirjasi opettajien kertomat asiat sitä 

mukaa ylös. Lisäksi haastattelijalla oli mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä opetta-

jille, jos jokin asia jäi epäselväksi.  

5.4 Aineiston analyysi  

Tutkimustuloksia on analysoitu laadullisia menetelmillä oppilaiden avoimen kyselylomak-

keen vastauksista sekä kyllä-ei-vastauksista. Tämän lisäksi analysoitiin samoin menetelmin 

opettajien kasvokkain tapahtuneen haastattelun avointen kysymysten vastauksia. Aineiston 

analyysi toteutettiin aineistosta lähtien eli induktiivisesti. Vastauksia on esitetty myös nu-

meerisesti helpottaakseen tulosten ymmärtämistä.  

Analysoinnin alussa tutkijan tehtävänä on lukea aineisto läpi moneen kertaan. Aineiston si-

sältäessä vain kaksi avointa kysymystä oppilaiden kyselylomakkeissa, muiden ollessa kyllä-

ei-väittämiä, ei aineistoa ollut kovin paljon. Oppilaiden kyselylomakkeiden lisäksi aineis-

tosta oli analysoitava opettajien avoimen haastattelun sisältö. Aineistoa lukiessa kysyttiin 

tutkimuksessa tutkimuskysymyksenä olleita kysymyksiä. Seuraavassa analysointivaiheessa 

kirjoitettiin ylös tutkimusaineistossa painottuvia seikkoja. Kolmannessa vaiheessa kirjoitet-

tiin aineistossa ylös nousseet avainsanat ja teemat ylös, mistä ne pystyttiin selkeästi hahmot-

tamaan ja ryhmittelemään omiin joukkoihinsa. Tämä suoritettiin siis oppilaiden kyselylo-

makkeissa olleille avoimille kysymyksille sekä opettajien haastattelulle.  Oppilaiden kyse-

lylomakkeissa olleet kyllä-ei-väittämät analysoitiin käyttäen numeerisia menetelmiä. Näistä 

vastauksista muodostui prosenttiosuudet, jotka ilmoittivat sen, kuinka monta prosenttia op-

pilaista oli väitteen kanssa samaa ja eri mieltä. Prosenttiosuuksia tutkimalla saatiin selville, 
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oppilaiden mielipide kysymyksiin ja näin ollen saatiin tuloksia tutkimuksessa oleviin tutki-

muskysymyksiin.  

Laadullisen tutkimuksen ollessa kyseessä, on tutkija avainasemassa. Hänen tehtävänään on 

hankkia tietoa niiden alkuperäisestä ympäristöstä. Pääpaino tutkimuksessa on juuri proses-

sissa, joka tutkimuksen aikana käydään läpi. Tulokset eivät ole niinkään suuressa roolissa. 

Kvalitatiivisen tutkimuksessa saatu tieto on pyrkimys analysoida yleistäen ja päätellen, tut-

kimusaineistosta ilmi käyneistä seikoista. Tarkoitus onkin antaa asioille merkityksiä. (Bog-

dan & Biklen 1992, 30-33.) 

3.-6.-luokkalaisilta kerätyt kyselylomakkeilla (Liite 2) selvitettiin, olivatko he itse kokeneet 

välituntiliikunnalla olevan vaikutusta oppitunnilla jaksamiseen ja keskittymiskykyyn. Li-

säksi kyselyn lopuksi oppilaat saivat itse kertoa, mitkä asiat he kokivat tärkeinä välituntilii-

kuntakampanja-viikon aikana. Välituntiliikunnan vaikutusta yleiseen jaksamiseen haluttiin 

myös kysyä. Opettajien haastattelun avulla haluttiin saada tietoon, mitä vaikutuksia he huo-

masivat oppilaissa tutkimusjakson aikana.  
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa tullaan tarkastelemaan välituntikampanja-viikon tuloksia oppilaiden ja opet-

tajien näkökulmista. Oppilailta saadut tulokset on koottu heidän täyttämistään kyselylomak-

keista ja opettajien tulokset heille tehdystä avoimesta haastattelusta. Oppilaiden kyselylo-

makkeen kyllä-ei-tuloksia on kirjattu ja kerrottu sanallisesti ja prosenttiosuuksin. Vastaukset 

on siis kerrottu prosenttiosuuksin sen mukaan, kuinka suuri osa oppilaista on ollut kyseistä 

mieltä kunkin kysymyksen kohdalla. Avointen kysymysten vastauksista on poimittu ylei-

simmät. Osa oppilaista oli jättänyt vastaamatta avoimeen kysymykseen, mikä osaltaan vä-

hensi vastausprosenttia ja supisti tutkimuksesta saatua aineistoa. 

Opettajille tehdyn suullisen haastattelun tuloksia on kerrottu kirjallisesti ja osa opettajien 

kommenteista on kirjoitettu sitaatein tutkimustuloksiin validiteetin parantamiseksi. Tulok-

sissa kerrotaan ensin 3.-4.-luokan opettajan haastattelun tulokset, sen jälkeen 5.-6.-luokan 

opettajan tulokset ja lopuksi vielä yhteenvetona molempien opettajien tuloksista vedetty joh-

topäätös.  

6.1 Oppilaiden kokemukset fyysisesti aktiivisista välitunneista 

6.1.1 3.-4.-luokkalaisten kokemukset välituntiliikunnan vaikutuksista 

3.-4.-luokkalaisten osalta esitellään ensin kyselylomakkeen kyllä-ei-väittämien tulokset. Ky-

selyyn osallistui 15 oppilasta, joista oli tyttöjä 9 ja poikia 6. Kyselylomakkeen kyllä-ei-väit-

tämistä saatujen tulosten jälkeen esitellään kyselylomakkeen avointen kysymysten tulokset.  

3.-4.-luokkalaiset kokivat itsensä pääosin pirteiksi pitkän välitunnin jälkeen, koska enem-

mistö (80%) oppilaista olivat yhtä mieltä väitteen ”Oloni on pirteämpi pitkän välitunnin jäl-

keen” kanssa. Tämän lisäksi keskittyminen liikunnallisen pitkän välitunnin jälkeen oli suu-

rimman osan (73%) mielestä parempaa väittämän ”Jaksoin keskittyä oppitunnilla paremmin 

pitkän välitunnin jälkeen” mukaan. Myös muiden tutkimusten mukaan liikunnalla on vaiku-

tus juuri jaksamiseen, keskittymiskykyyn ja oppimiseen. (Ks. luku 3.3.) Jaakkolan (2012) ja 

Pietilän (2014) mukaan liikunnan vaikutuksesta aivojen hapensaanti lisääntyy. Tämän 

vuoksi oppilaan keskittyminen paranee, tarkkaavaisuus kehittyy sekä tiedonkäsittely- ja 

muistitoiminnot tehostuvat. Myös oppimisen kannalta edulliset tunteet lisääntyvät liikunnan 

vaikutuksesta. (Jaakkola 2012, 54; Pietilä 2014, 15.)  
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Se, että keskittyminen oli oppilaiden mielestä parempaa juuri pitkän välitunnin jälkeen, ha-

luttiin varmistaa kontrollikysymyksen avulla ”Välitunnin pituudella ei ollut merkitystä op-

pitunnilla jaksamiseen”, johon oppilaista 73% vastasi kielteisesti eli juuri pitkä välitunti oli 

auttanut jaksamaan paremmin oppitunnilla. Yleensä oppilailla on 45 minuutin oppituntien 

välillä 15 minuutin välitunti. Välitunnin ajasta osa menee vaatteiden pukemiseen, leikkien 

ja pelien aloittamiseen. Tällöin liikkumiseen käytettävissä oleva aika jää todellisuudessa 

melko vähäiseksi. Oppilas ei täten ehdi ”palautua” pitkän istumajakson aiheuttamasta eli-

mistön ja aineenvaihdunnan passivoitumisesta. Toisaalta edes 15 minuutin välitunnit ja fyy-

sisesti aktiiviset tauot ovat hyödyllisiä. Tarpeeksi useasti pidettyjen taukojen myötä ihminen 

voi pienentää istumisesta fyysiselle terveydelle aiheuttamiaan haittoja (Vuori & Laukkanen 

2010, 3108–3109).   

Myös oppilaiden kokema energisyys oli parempi pitkän välitunnin jälkeen, heidän vastattu-

aan väitteeseen ”Oloni oli energinen välitunnin jälkeen”. Tähän kysymykseen myönteisesti 

(kyllä) vastasi 80% luokan 15 oppilaasta. Välituntileikkien ja -pelien vaikutuksen myön-

teiseksi koki suuri osa (73%) oppilaista väitteen ”Välituntileikit/-pelit auttoivat jaksamaan 

paremmin oppitunneilla” mukaan. Tämän mukaan vain pieni osa oppilaista 27-30% oppi-

laista koki pitkän välitunnin ja välituntiliikunnan joko kielteiseksi tai merkityksettömäksi 

keskittymiskyvyn, tehtävien tekemisen ja tuntityöskentelyssä jaksamisen kannalta. (Liite 2) 

Kielteinen tai merkityksetön suhtautuminen välituntiliikkumiseen on toki oppilaan oma ko-

kemus liikunnasta. Kuitenkaan se ei kerro sitä, onko fyysisellä aktiivisuudella ollut positii-

vinen vai negatiivinen vaikutus oppilaan kehoon ja fyysisiin toimintoihin.  

Avointen kysymysten mukaan oppilaat kokivat tärkeiksi ja hauskoiksi asioiksi välitunneissa 

erilaiset pelit ja leikit. Oppilaat pelasivat ja leikkivät välitunneilla erilaisia keksimiään leik-

kejä. Ideoita peleihin ja leikkeihin oppilaat saivat luokan seinälle kootusta välituntileikkien 

ja -pelien listasta. Oppilaat saivat kuitenkin mahdollisuuden myös keksiä itse leikkejä ja pe-

lejä, joita leikkisivät välitunnin aikana. Antamalla oppilaille päätösvaltaa, pyrittiin heidät 

sitoutumaan välituntitoimintoihin ja saamaan kaikki osallistumaan toimintoihin. Kyselylo-

makkeesta saatujen tulosten mukaan tämä onnistui ja oppilaat kokivat tärkeäksi koko luokan 

kanssa yhdessä leikkimisen ja pelailun.  

”Oli tosi kiva leikkiä koko luokan kanssa pitkällä välitunnilla.” (3lk oppilas) 

”Kaikki leikit olivat tosi hauskoja. Oli mukavaa olla leikkimässä ulkona kaikkien kavereiden 

kanssa kun kaikki alkaa mukaan. Oli hauskaa kun kaikki halusivat leikkiä ” (4lk oppilas)  
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Tärkeiksi asioiksi oppilaat arvioivat ne seikat, että kaikki saivat osallistua, heillä oli mukavaa 

sekä liikunnan ylipäätään, ”liikkuu paljon ja että kaikilla on hauskaa”. (Liite 2)  

”Minulle oli tärkeää että kaikki saivat alkaa leikkiin” (4lk oppilas)  

Kaiken kaikkiaan kokemukset välituntiliikunnan vaikutuksista olivat positiiviset. Oppilaat 

kokivat välitunnit mielekkäiksi. Vastauksissa korostui liikunnan lisäksi myös se, että oppi-

laat kokivat välituntiliikunnan tärkeänä ja mukavana yhteisöllisenä tilanteena. Tämä onkin 

erittäin tärkeä seikka sen kannalta, että oppilaat luultavasti jatkavat liikkumista ja leikkimistä 

välitunneilla myös jatkossa huomattuaan toiminnan olevan mukavaa ja mielekästä. Jos toi-

minta olisi koettu epämiellyttäväksi ja tylsäksi, oppilaat luultavasti lopettaisivat leikkimisen 

ja liikkumisen heti välituntikampanjan loputtua. Vaikka kyseessä oli viikon mittainen tutki-

mus, jolla haluttiin saada oppilaiden kokemuksia ja vaikutuksia fyysisesti aktiivista välitun-

neista, lisäksi sillä haluttiin kannustaa oppilaita liikkumaan omaehtoisesti välituntien aikana.  

 

6.1.2 5.-6.-luokkalaisten kokemukset välituntiliikunnan vaikutuksista 

Viides-kuudesluokkalaisten osalta esitellään ensin tuloksia, joita saatiin kyselylomakkeen 

kyllä/ei-väittämistä. Kyselyyn osallistui 21 oppilasta, joista oli tyttöjä 6 ja poikia 15. Kyse-

lylomakkeen kyllä/ei-väittämistä saatujen tulosten jälkeen käydään läpi kyselylomakkeen 

avointen kysymysten tulokset.  

Viides-kuudes-luokkalaisten kokemuksen mukaan pitkän välitunnin jälkeen olonsa koki pir-

teäksi 62% oppilaista väitteen ”Oloni oli pirteämpi pitkän välitunnin jälkeen” mukaan. Kui-

tenkin kontrollikysymyksen ”Oloni oli väsynyt pitkän välitunnin jälkeen” perusteella oppi-

laat eivät kuitenkaan kokeneet itseään väsyneiksikään pitkän välitunnin jälkeen vastaajien 

ollessa 95% yhtä mieltä siitä, etteivät he kokeneet itseään väsyneeksi pitkän välitunnin jäl-

keen. Pitkän välitunnin ja oppitunnilla keskittymisen välinen yhteys oli parempaa 50% op-

pilaiden mielestä, 50 % vastatessa väittämään ”Jaksoin keskittyä oppitunnilla paremmin pit-

kän välitunnin jälkeen” mukaan. Edelleen, kuten kappaleessa 6.1.1 3.-4.-luokkalaisten tu-

loksia pohdittaessa, myös muut tutkimukset osoittavat positiivisen yhteyden liikunnan, jak-

samisen ja keskittymiskyvyn välillä. Vastaavia tuloksia on selvinnyt myös muissa tutkimuk-

sissa (Ks. luku 3.3) 
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Kontrollikysymys ”Minun oli vaikeampi keskittyä tehtäviin pitkän välitunnin jälkeen” kertoi 

oppilaiden olevan täysin yhtä mieltä siitä, että pitkä välitunti ei vaikeuta keskittymistä oppi-

tunnilla, kaikkien (100%) vastattua väittämään kielteisesti. Väittämä ”Välituntileikit /-pelit 

auttoivat jaksamaan paremmin oppitunneilla” kertoi leikeillä ja peleillä olevan positiivinen 

vaikutus jaksamiseen (57%) oppilaiden mukaan. Keskittymiskykyyn oppilaista puolet 

(50%) kokivat pitkällä välitunnilla olevan vaikutusta väitteen ”Jaksoin keskittyä oppitunnilla 

paremmin pitkän välitunnin jälkeen” perusteella. Leikkiminen ja pelaaminen eivät enää vii-

des-kuudesluokkalaisten ikäisillä ole kaikkien oppilaiden mielestä heidän ikäisilleen sovel-

tuvaa vaan se koetaan jopa nolona ja lapsellisena asiana. Tämän voi huomata heidän asen-

teistaan pidettäessä infotuntia ennen välituntikampanjan alkua. Tästä huolimatta oppilaat 

osallistuivat leikkeihin ja peleihin aktiivisesti, eikä kukaan jäänyt pois aktiviteeteista.  

Avoimet kysymykset kertoivat viides-kuudes-luokkalaisten pitäneen hauskoina asioina vä-

litunneissa sen, että he saivat leikkiä ja pelata koko luokan kanssa yhdessä. Tämä kertoo, 

että oppilaiden mielestä yhdessä tekeminen ja oleminen muutenkin kuin luokkatilanteissa on 

tärkeää. Se kielii myös luokan hyvästä yhteishengestä, mikä edesauttaa oppilaiden osallistu-

mista yhteisiin peli- ja leikkituokioihin. Tämän lisäksi hauskoiksi koettiin pelit yleensäkin 

sekä se, että pitkillä välitunneilla sai välituntikampanjaviikon aikana olla joskus sisällä sa-

lissa pelaamassa ulkona olemisen sijaan. Oppilaat siis kokivat sisällä leikkimisen ja pelaa-

misen mielekkääksi. Välitunnit vietetään kyseisessä koulussa yleensä ulkona, valvonta- ja 

vastuukysymysten takia ja normaalista poikkeava välitunnin viettotapa koettiin siis mielek-

kääksi ja mukavaksi. Ulkona oleminen taas voi seuraavan 5.-luokkalaisen oppilaan kom-

mentin perusteella ajatella olevan ainakin joskus hieman epämiellyttävää, hänen käyttä-

mänsä ”pitäny”-sanan perusteella. 

”Sai olla salissa eikä pitäny olla ulkona” (5 lk oppilas) 

Tärkeiksi asioiksi oppilaat olivat listanneet kaikkien osallistumisen leikkeihin ja peleihin 

sekä sen, että sai liikuntaa. Monessa vastauksessa tärkeäksi osoittautui myös se, että kun 

oppilaat pelasivat eri pelejä välitunneilla, ei välkkärivastaavien ohjatessa toimintaa säännöt 

korostuneet niin paljon kuin liikuntatunneilla pelattaessa samoja leikkejä opettajien ohjauk-

sessa. Suurempi vapauden määrä oli siis oppilaiden tärkeänä pitämä asia. Sääntöihin tai nii-

den olemattomuuteen ei kiinnitetty huomiota kolmos-nelos-luokkalaisten vastauksissa. 

Tästä voidaan päätellä, että juuri isommilla oppilailla itsenäisyys ja oma päätäntävalta alkaa 

korostua oman kasvun ja kehityksen myötä. Pelit ja leikit koettiin siis vapaamuotoisemmaksi 
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ja yhteistoiminnallisemmaksi kuin liikuntatunnilla pelattaessa. Tämä voi osaltaan selittää 

oppilaiden innokkaan osallistumisen välituntipeleihin ja -leikkeihin. Kysymykseen oli jättä-

nyt vastaamatta iso osa oppilaista. Moni oli myös vastannut, ettei mikään asia ollut tärkeää 

välituntien vietossa. (Liite 2) 

Seuraavista vastauksista päätellen osalla oppilaista korostui myös huomion keskittyminen 

liikunnan terveysvaikutuksiin. Viides-kuudes-luokkalaisille on ehtinyt jo syntyä mielikuva 

siitä, mikä on terveellistä ja mikä ei sekä siitä, mitkä asiat vaikuttavat terveyteen. Toisaalta 

kommentti voi olla myös osittain liittyvä itse välituntikampanjaan, jonka alkuinfossa luokan 

opettaja korosti liikunnan positiivisia yhteyksiä niin fyysiseen kuin psyykkiseen jaksamiseen 

ja terveyteen. Toki oppilaat ovat jo esimerkiksi biologiassa opiskelleen, mitä vaikutuksia 

liikunnalla on. Lisäksi sosiaalinen media on osaltaan muokannut oppilaiden käsityksiä ter-

veydestä ja liikunnasta. Olipa kyse mistä tahansa, on hyvä, että oppilas mieltää ”liikunnan 

saamisen” tärkeä ja terveyttä edistäväksi asiaksi.  

”Liikunnan saaminen (terveellistä)” (5lk oppilas) 

”Säännöt joita ei ollut” (6lk oppilas) 

”Kaikki osallistu” (5 lk oppilas) 

Viides-kuudesluokkaiset kokivat itse liikunnan tärkeäksi, minkä lisäksi he pitivät tärkeänä 

sitä, että välkkisvastaava-toiminnassa päästiin liikkumaan ja leikkimään hieman vapaam-

min. Viides- ja kuudesluokkalaiset ovat jo sen ikäisiä, että he kaipaavat jo hieman enemmän 

omaa vapautta ja vastuuta toimintaan. On tärkeä muistaa, että koulussa tapahtuvassa toimin-

nassa on kuitenkin oltava valvontaa. Oppilaat eivät voi näin ollen järjestää toimintaa keske-

nään, vaan opettajalla tai muulla koulun aikuisella on oltava siinä jollain tavalla mukana.  

6.2 Opettajien kokemukset välituntiliikunnan vaikutuksista keskittymiskykyyn 

Opettajien haastattelun osalta esitellään ensin 3.-4.-luokan opettajan vastaukset ja sen jäl-

keen 5.-6.-luokan opettajan vastaukset. Tutkimukseen haastateltiin kahta (2) opettajaa. 

Haastattelu tapahtui avointen kysymysten avulla suullisesti. Haastattelija kirjasi opettajan 

vastauksen ylös sana sanalta. Haastattelun ollessa suullinen oli opettajan mahdollista kertoa 

avoimesti ja yksityiskohtaisesti kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Tällöin oli myös mahdol-

lista palata edelliseen kysymykseen tilanteen niin vaatiessa.  
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Ensituntemukset 3.-4.-luokan opettajalla välituntikampanjaviikosta olivat positiiviset. Hä-

nen mielestään ”kampanja oli mukava ja helppo toteuttaa, vaikka ei normaalisti olekaan 

pitkää välituntia koulupäivän aikana. Myös järjestelyt menivät sujuvasti ja oppilaat innos-

tuivat.”. Kaikki osallistuivat hyvin kampanjaan. Tärkeää kampanjan onnistumisen ja toteu-

tuksen kannalta onkin juuri opettajan suhtautuminen siihen. Jos opettajan suhtautuminen vä-

lituntiliikuntaa ja -kampanjaa kohtaan olisivat olleet negatiiviset, olisi se vaikuttanut osal-

taan kampanjan toteutukseen ja saatuihin tuloksiin. Negatiivinen suhtautuminen usein tart-

tuu ja näin ollen se olisi voinut vaikuttaa myös oppilaiden mielipiteisiin ja suhtautumiseen. 

Keskittymiskyky normaalitilanteessa oli luokassa ”hyvin vaihtelevaa. Luokka on heterogee-

ninen ja siinä on oppilaita, joilla on keskittymisongelmia. Opettajan on jatkuvasti tarkkail-

tava, että oppilaat keskittyvät ja pystyvät toimimaan tunneilla.” Siitä, että välituntiliikunta-

kampanjalla oli vaikutusta luokan keskittymiskykyyn, opettaja oli samaa mieltä. ”Kyllä sillä 

oli vaikutusta.” Siihen, millaista vaikutusta välituntiliikuntakampanjalla on ollut, opettaja 

vastasi: ”Oppilaiden vireystaso pitkän liikunnallisen välitunnin jälkeen oli parempi ja he 

jaksoivat yleisesti ottaen rauhoittua ja keskittyä tehtäviin paremmin.” Myös vaikutus oppi-

laisiin oli opettajan kokeman mukaan aikalailla yhtäläinen. ”Joku oppilas saattoi olla, vähän 

ei nyt väsynyt, mutta vähän raukea. Syöntikin välissä niin sekin voi vaikuttaa. Vaikuttaa kui-

tenkin siltä, että enimmät kuhinat ja hötkyilyt saadaan purettua liikuntaan. Oppitunneilla 

malttaa rauhoittua sitten paremmin. Myös työskentely tavallisiin koulupäiviin verrattuna oli 

rauhallisempaa” 

Muita huomioita kysyttäessä opettajan mielestä ”..oli mukavaa, että kaikki oppilaat saivat 

osallistua välkkisvastaavina suunnittelemaan toimintaa ja ohjaamaan ryhmää. He myös ko-

kivat sen tärkeäksi. Ja kyllä se varmaan parantaa luokan yhteishenkeä ja yhteistoiminnalli-

suutta tulee enemmän.” Opettaja myös koki, että luokassa olevat ”päällepäsmärit” saivat 

hyvää harjoittelua joutuessaan olemaan ”hiljaisempien” ollessa välkkisvastaavina. ”Roolit 

niin sanotusti vaihtuivat, kun ”päällepäsmärit” joutuivat olemaan ohjattavina. Nyt nekin 

hiljaisemmat saivat olla ohjaajina. Vaikka aluksi ”päällepäsmärit” yrittivät jotain, mutta 

ope oli mukana alussa ja tällöin huomasivat, miten toimitaan.” Opettajan mielestä välitun-

tiliikuntakampanja oli erityisen hyödyllinen niille oppilaille, jotka muuten liikkuvat vähem-

män. ”Luonnostaan vähemmän liikkuvat liikkuivat luokan mukana innokkaasti!”  

Haastattelun lopussa kysyttiin mahdollisesta pitkien liikunnallisten välituntien ja ”välkkis-

vastaava” -toiminnan jatkosta, mihin opettaja suhtautui positiivisesti. ”Kyllä tällä hetkellä 
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ainakin jatketaan. Välttämättä aina ei pystytä järjestämään pitkää välkkää, mutta välkkis-

vastaavat pidetään ja pyritään ylläpitämään liikuntaa välitunneilla.” 

5.-6.-luokan opettajan ensituntemukset olivat välituntikampanjaviikon jälkeen myös positii-

viset. ”Päällimmäisenä, että ryhmät ottivat vastuuta ja oli mieluisaa. Yllättävää, että vaikka 

ryhmät tulivat istumajärjestyksen mukaan, ne kuitenkin toimivat. Innolla oltiin mukana ja 

kaikki liikkuivat, nekin, jotka liikkuivat vähemmän normaalisti.” Kaikki oppilaat osallistui-

vat toimintaan. ”Kyllä ne kaikki olivat siinä, myöskin ne, jotka eivät omatoimisesti liiku. 

Nekin, joilla on joskus vaikeampaa olla ryhmässä mukana.”  

Keskittymiskyky normaalitilanteessa on 5.-6.-luokassakin vaihtelevaa. ”Monta liikkuvaista 

ja energistä poikaa, ja myöskin puheliaita. Ei ilkeitä, etteivät tee sitä tahallisesti. Toisilla 

keskittymiskyky tosi hyvä, toisilla huono. Esimerkiksi näytin 4 minuutin videon, minkä ajat-

telin olevan mukava vaihtelu tuntiin. Osa jaksoi katsoa ensimmäiset puoli minuuttia ennen 

kuin alkoivat tehdä muuta. Nykyään ei pärjää enää entisaikaisilla opetuskeinoilla. Pitää olla 

toimintaa.” Pitkällä välitunnilla opettaja ajatteli olevan hieman vaikutusta keskittymisky-

kyyn ja tehtävien tekoon tunnilla. ”Ruokatunti oli pitkän välitunnin jälkeen välissä. Ruokai-

lun jälkeen tunnin aloittaminen hankalaa, mutta vähän nopeammin päästiin nyt alkuun…Po-

sitiivinen fiilis ja hyvä iloinen ilme oli oppilailla. Ei mikään taikatemppu, kun suuri osa liik-

kunut välitunneilla ennenkin.” Eroja välituntikampanjan vaikutuksissa opettaja huomasi eni-

ten niillä, joilla on tarve liikkua. ”Saattoi olla, että kaikista vilkkaimmille ja niille, joilla on 

tarve liikkua, vaikutus oli suurin…Kyllä sellaiselle jollekin ”elohopealle” oli hyvä, että sai 

vähän pyyhkäistä.” 

Opettajan mukaan työskentely tunneilla oli tavalliseen verrattuna hieman pitkäjänteisempää 

ja mahdollinen ”välkkis”-kampanja saa jatkoa tulevaisuudessakin. ”Ehkä vähän pitkäjäntei-

sempää toimintaa, kun päästiin alkuun. Vilkkaimmat olivat saaneet päästellä enimpiä höy-

ryjä. Välituntikampanjaviikosta jäi hyvä tunnelma ja ehkä jatketaan, ei joka mutta joinakin 

päivinä. Mahdollisesti myös siten, että isommat oppilaat ohjaisivat pienempiä. Näin saatai-

siin ”asiakkaitakin” helpommin.” Opettaja siis pohti välituntiliikuttaja eli ”välkkisvastaava” 

-toiminnan laajentamisesta koko kouluun siten, että isommat oppilaat toimisivat pienempien 

oppilaiden liikuttajina. Näin isommat saisivat hyvää harjoitusta ohjaamisesta ja pienemmät 

olisivat innokkaasti osallistumassa toimintaan.  
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Muita huomioita opettajalla oli se, että oppilaat saivat itse keksiä toimintaa ja kaikki pystyi-

vät osallistumaan ja olemaan tasavertaisesti mukana. ”Mukavaa oli, että oppilaat ottivat vas-

tuuta ja olivat mukana. Itse saivat valita, mitä tehdään. Oli joukkuepelejä: jääpalloa ja möh-

köpalloa. Keksivät sitä, mikä oli mukavaa ja mihin kaikki voivat osallistua ja olemaan tasa-

vertaisesti mukana. Ei kilpailua!”  

Opettajilla oli erittäin hyvä asenne jo nykyisellään liikuntaa ja kaikkea uutta toimintaa koh-

taan. Myös opettajien asenne välituntikampanjaa kohtaan on mitä luultavimmin vaikutta-

massa siihen, miten oppilaat lähtevät toimintaan mukaan. Se, että opettajat suhtautuivat po-

sitiivisesti kampanjaan ja olivat aktiivisesti innostamassa oppilaita mukaan toimintaan, vai-

kutti varmasti osaltaan koko kampanjan onnistumiseen.   
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7 LUOTETTAVUUS 

Tutkimuksen luotettavuuden kuvaajina on yleisesti käytetty validiteetti -termiä, joka kertoo 

tutkimuksen luotettavuudesta. Validiteetti kertoo sen, onko tutkimuksessa mitattu sitä, mitä 

tukijan oli tarkoitus mitata tutkimuksessaan sekä sitä, onko tutkimus mahdollista yleistää. 

(Metsämuuronen 2004, 42.)  Laadullisessa tutkimuksessa validius tarkoittaa sitä, onko tut-

kija mitannut niitä asioita, joita tutkimuksessa on tarkoitus tutkia. Lisäksi täytyy pohtia, onko 

saatuja oletuksia ja käsityksiä mahdollista siirtää toisiin tilanteisiin. Myös tutkimuksen tu-

loksia on laadullisessa tutkimuksessa tärkeä kuvata mahdollisimman tarkasti. Tällöin tutki-

muksen luotettavuusarvo kasvaa. (Goetz & LeCompte 1984.)  

Tutkimuksen luotettavuuden kuvaajana monesti käytetyt validiteetin ja reliabiliteetin käsit-

teet eivät ole kuitenkaan välttämättä soveltuvia laadulliseen tutkimukseen. Eskola ja Suo-

ranta (1996) ovatkin käyttäneet kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytössä olevat käsitteet kä-

sitteillä uskottavuus (credibility), siirrettävyys (transferability), varmuus (dependability) ja 

vahvistuvuus (confirmability) (Eskola& Suoranta 1996, 40–44). Tutkimuksen uskottavuus 

viittaa siihen, ovatko tutkijan omat käsitteellistyksensä ja tulkinnat tutkittavien käsityksien 

kanssa linjassa. Siirrettävyys taas kuvaa tulosten siirrettävyyttä toiseen kontekstiin. Tämä 

ehto täyttyy usein vain tietyin reunaehdoin. Varmuudella tarkoitetaan ennustamattomasti 

vaikuttavia ennakkoehtoja, jota mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon tutkimuksessa. 

Lopuksi vahvistuvuus merkitsee sitä, että tutkimuksessa syntyneet tulkinnat saavat tukea 

muualla syntyneistä tutkimustuloksista ja tutkimuksista.  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen ollessa kyseessä on tutkija suurelta osin itse luo-

tettavuuden perustana. Luotettavuutta täytyy näin ollen miettiä jo tutkimuksen tutkimusase-

telmia luodessa, siinä, mitä tutkimusmenetelmiä ja analysointimenetelmiä tutkija työssään 

käyttää. Lisäksi luotettavuutta kasvattaa se, että tutkimuksen kulku on mahdollisimman tar-

kasti selvitetty ja selitetty tutkimustuloksia vastaavalla tavalla. Tutkimustuloksia esitettäessä 

on kiinnitettävä huomiota niiden luotettavuuteen. Se tarkoittaa sitä, että tutkimustuloksien ja 

todellisuuden on vastattava toisiaan. Lisäksi on pohdittava, antaako menetelmä, jota tutki-

muksessa on käytetty, vastauksia asetettuihin tutkimusongelmiin. Tämä puolestaan vaikut-

taa tutkimustulosten käytettävyyteen, johon vaikuttaa tulosten yleistettävyys, luotettavuus ja 

merkityksellisyys ihmisten elämään. (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma 1994.)  



43 

 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa luotettavuus on otettu huomioon heti alkutilanteesta lähtien. 

Tutkijan täytyy koko tutkimusprosessin ajan pohtia tekemiensä ratkaisujen soveltuvuutta. 

Esimerkiksi oppilaiden ollessa tutkimuskohteena on tutkijan oltava tarkka, miten tutkimuk-

sensa esittelee. Ennen tässä tutkimuksessa koulussa tehtyä kokeilujaksoa tutkija kävi esitte-

lemässä tulevaa tutkimusta koululla. Esittelyssä ei korostettu asioita, jotka olisivat saattaneet 

vaikuttaa oppilaiden mielipiteisiin tai asenteeseen ja näin ollen tutkimuksen lopputulokseen 

vaan asia oli esitettävä neutraalisti. Myöskin oppilaille teetetyssä kyselyssä oli esitettävä asia 

selkeästi ja johdattelematta. Osaan oppilailta tulleisiin kysymyksiin oli jätettävä vastaamatta, 

jottei olisi johdateltu vastausta suuntaan tai toiseen. Tuloksien analysoinnissa ja koonnissa 

luotettavuutta kasvattaa niiden kirjaaminen tutkimuksessa saatujen vastausten mukaan, mi-

tään muuttelematta tai mainitsematta jättämättä. Tutkimuksessa nousseet seikat on luotetta-

vuustarkastelussa pystyttävä vahvistamaan muista tutkimuksista saaduilla tuloksilla. Tässä 

tutkimuksessa saadut tulokset ovat linjassa muualla maailmassa saatujen tulosten kanssa.  

Tämän pro gradu -tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa nousee esiin tutkimuksen ai-

neiston koko. Tutkimuksen aineisto koostui vain yhden koulun 36 oppilaasta ja kahdesta 

opettajasta. Tämä vaikuttaa siihen, ettei tutkimuksen tuloksia voida yleistää koskemaan koko 

perusjoukkoa. Jos tutkimukseen olisi otettu mukaan useamman koulun oppilaita ja opettajia, 

olisi tutkimuksen luotettavuus parantunut.  Koulu, luokat ja opettajat oli valikoitu eikä ar-

vottu. Luotettavuutta olisi parantanut näin ollen myös se, että koulu, luokat ja opettajat olisi 

arvottu. Lisäksi tutkimusjoukon toisella luokalla oli jo ennestään käytössään pitkä välitunti 

eli se ei tullut heille uutena asiana.  

Vastanneista oppilaista poikia oli selvä enemmistö 58,3 %, tyttöjen edustaessa vähemmistöä 

41,7 % osuudella. Lisäksi luokkien koko vaihteli, 3.-4.-luokkalaisten edustaessa vähemmis-

töä 41,7 % osuudella, 5.-6.-luokkalaisten edustaessa enemmistöä 58,3 % osuudella. Tämän 

lisäksi on huomioitava se seikka, että molemmilla luokilla oli tutkimusjakson aikana tehdyn 

pitkävälitunti-kokeilun jälkeen ruokailu heti pitkän välitunnin jälkeen ennen seuraavan tun-

nin alkua, mikä voi osaltaan vaikuttaa keskittymiskykyyn ja seuraavan tunnin tuntityösken-

telyyn. Tämä seikka oli tiedossa jo ennen tutkimuksen alkua, mutta siihen ei voinut vaikuttaa 

lukujärjestysteknisistä seikoista johtuen.  
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8 POHDINTA 

Pohdintaosiossa tarkastellaan tutkimuksessa saatuja päätuloksia 3.-4.- ja 5.-6.-luokkalaisten 

osalta suhteessa aikaisemmin julkaistuun teoriatietoon. Lopuksi tulen vielä pohtimaan ky-

seessä olevan tutkimuksen merkitystä sekä mahdollisia jatkotutkimushaasteita.  

Tämän pro gradu- tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten välituntiliikunta vaikuttaa 3.-4.-

luokan ja 5.-6.-luokan oppilaiden tuntityöskentelyyn, keskittymiskykyyn oppitunneilla sekä 

oppilaiden välituntiliikuntatoiminnassa tärkeinä pitämiä asioita. Kandidaatin tutkielmassani 

tuli esille, kuinka liikunnalla on selviä positiivisia vaikutuksia oppimiseen ja kouluttautu-

mismotivaatioon. Kandidaatin työssäni pohdin keinoja koulupäivän aikaisen fyysisen aktii-

visuuden lisäämiseen, joista yhtenä oli välituntien liikunnallistaminen. Fyysinen aktiivisuus 

ei ole lapsille itsestään selvyys välitunneilla ja näin ollen välituntivastaavatoiminta olisi 

heille mielekäs ja kouluille helposti toteutettavissa oleva tapa lisätä fyysistä aktiivisuutta 

koulupäivään. Kööpenhaminassa ja Aarhusin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan kou-

lumatkaan käytetty liikunta heijastuu keskittymiskykyyn vielä neljä tuntia myöhemmin. Tut-

kimukseen valikoidulla koululla oppilaat kulkivat koulumatkansa takseilla koulumatkojen 

ollessa pitkät. (Hillman 2009.) Tämän takia oppilaiden aamuvälitunnilla tapahtuva liikunta 

olisi heille erittäin hyödyllistä, ainakin mikäli tutkimuksessa saadut liikunnan positiiviset 

vaikutukset keskittymiskykyyn vaikuttaisivat oppilaisiin samalla tavalla.   

Tutkimusta varten aloitin tutkimuskoululla kahdessa luokassa välituntivastaavatoiminnan ja 

opettajien kanssa yhteistyössä järjestimme oppilaille pitkät 30 minuutin välitunnit aamupäi-

vään. Tutkimuksessa selvitettiin oppilaille pidetyn välituntikampanjaviikon toiminnan jäl-

keen heille tehdyllä kyselylomakkeella heidän omia kokemuksiaan liikunnan vaikutuksista 

jaksamiseen, energisyyteen ja keskittymiskykyyn oppitunneilla. Oppilaiden kyselylomak-

keen lisäksi tutkimusjakson jälkeen haastateltiin kampanjaan osallistuneiden kahden luokan 

luokanopettajaa välituntikampanjaviikon vaikutuksista oppilaiden jaksamiseen ja keskitty-

miskykyyn liittyen. 

Kolmos-nelosluokkalaisten kokemus välituntiliikuntakampanjasta oli pääosin positiivinen, 

ja he kokivat fyysisesti aktiiviset välitunnit hyödyllisiksi keskittymiskyvyn ja oppitunnilla 

jaksamisen kannalta. Tästä kertoi se, että oppilaista 80% koki itsensä pirteämmäksi pitkän 

välitunnin jälkeen. Lisäksi 73% oppilaista koki jaksavansa keskittyä paremmin oppitunnilla 
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pitkän välitunnin jälkeen. Välituntileikit ja -pelit auttoivat oppilaita myös jaksamaan parem-

min oppitunneilla, 73% oppilaista vastatessa jaksavansa paremmin leikkien ja pelien jälkeen. 

Vain 20% oppilaista tunsi, että keskittyminen olisi vaikeampaa pitkän välitunnin jälkeen ja 

40% koki olonsa väsyneeksi pitkän välitunnin jälkeen. He myös pitivät tärkeänä sitä, että 

kaikki saivat osallistua leikkeihin ja peleihin. 

Näyttäisi siis siltä, että kolmos-nelosluokkalaiset pitivät välituntiliikuntaa tärkeänä oppitun-

nilla jaksamisensa kannalta. On mahtavaa huomata, että välitunneilla liikuttiin ja leikittiin 

innokkaasti ja siitä saatiin tämän tutkimuksen mukaan hyötyä oppitunneilla jaksamiseen, 

tehtävien tekemiseen ja keskittymiseen. On kuitenkin huomioitava, että tuloksissa näkyi 

myös niitä oppilaita, joille fyysisellä aktiivisuudella ei heidän omasta mielestään ollut vai-

kutusta tuntityöskentelyyn sekä heitä, jotka kokivat itsensä väsyneiksi pitkän välitunnin jäl-

keen. Osa oppilaista myös koki tehtäviin keskittymisen olevan vaikeampaa pitkän välitunnin 

jälkeen. On huomioitava myös se puoli, että pelkästään fyysinen aktiivisuus ei välttämättä 

ole ollut vaikuttamassa keskittymiskyvyn parantumiseen tai tehtävien tekemiseen vaan myös 

iloinen, positiivinen ja mielekäs tekeminen ja asenne voivat olla osaltaan vaikuttamassa näi-

hin tekijöihin.  

Viides-kuudenluokkalaisten kokemus välituntiliikuntakampanjasta vaihteli hieman enem-

män verrattuna kolmos-nelosluokkalaisten kokemuksiin. Suurin osa oppilaista koki välitun-

tiliikunnan olleen tärkeää ja vaikuttaneen positiivisesti koulussa jaksamiseen ja oppitunti-

työskentelyyn. Tästä kertoi se, että oppilaista 62% oli mielestään  pirteämpi pitkän välitunnin 

jälkeen sekä 52% jaksoi keskittyä paremmin pitkän välitunnin jälkeen. Lisäksi 57% oppi-

laista koki olonsa energiseksi pitkän välitunnin jälkeen. On hienoa huomata oppilaiden ko-

keneen välituntiliikunnasta ja fyysisestä aktiivisuudesta olleen hyötyä oppitunneille ja kou-

lutyöskentelyyn. Pitää kuitenkin huomioida myös se joukko, joka tunsi, että pitkä välitunti 

tai pelit ja leikit eivät vaikuttaneet positiivisella tavalla oppitunnilla jaksamiseen tai keskit-

tymiseen. Kuitenkin on hyvä huomata, että kukaan ei kuitenkaan kokenut itseään väsyneem-

mäksi pitkän välitunnin jälkeen eikä myöskään tuntenut, että keskittymiskyky olisi huo-

nompi tämän jälkeen.  

Opettajien kokemukset välituntikampanjaviikosta olivat haastattelun mukaan pääosin posi-

tiiviset. He kokivat, että fyysinen aktiivisuus välitunneilla on rauhoittanut oppitunteja aina-

kin jonkin verran. Suurimman hyödyn he ajattelivat välituntiliikunnalla olleen niille oppi-

laille, joille keskittyminen on muutenkin haastavaa sekä niille, jotka tarvitsevat liikuntaa 
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eniten. Välituntikampanjaviikolla oli opettajien mukaan välittömien vaikutusten lisäksi 

myös välillisiä vaikutuksia, sillä oppilaiden yhdessä välitunneilla pelaaminen ja leikkiminen 

vaikuttivat jo lyhyen tutkimusjakson aikana oppilaiden yhteisöllisyyteen ja luokan yhteis-

henkeen. Lisäksi ”välkkisvastaavina” toimiessaan oppilaat saivat kokemusta ryhmässä toi-

mimisesta, ryhmän ohjaamisesta sekä siitä, miten jokainen vuorollaan sai suunnitella ja to-

teuttaa välituntiliikuntasuunnitelmansa. Jokainen oppilas sai näin ollen harjoitusta sekä 

suunnittelemisesta että ohjaamisesta.  

Fyysisesti aktiiviset välitunnit ja välituntikampanjan voidaan päätellä olleen positiivinen 

asia myös sen vuoksi, että molemmat opettajat halusivat jatkaa välkkistoimintaa tulevaisuu-

dessa. Lisäksi oppilaat olivat erittäin halukkaita jatkamaan ”välkkisvastaava”-toimintaa. 

Kummaltakaan opettajalta ei tullut negatiivista palautetta välituntitoiminnasta. He kokivat, 

että välituntitoiminta ei myöskään lisännyt työmäärää, mikä on tärkeä asia. Opettajilla on jo 

nyt paljon työtä ja nykyiset resurssit eivät riitä lisätöihin. Tämän vuoksi oppilaiden itsensä 

suunnittelemat ja toteuttamat välituntiliikuntaleikit ja -pelit olisivat hyvä ratkaisu koulupäi-

vän aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.  

Pro gradu -tutkimuksen tulokset kertovat välituntien liikunnallistamisen vaikuttaneen posi-

tiivisesti suurimpaan osaan oppilaita, parantaen oppitunnin aikaista keskittymistä ja oppi-

tunneilla jaksamista. Toisaalta kyseessä oli vain viikon kestävä tutkimusjakso, joten oppilai-

den kokemukset voivat johtua myös muista seikoista, kuten uutuudenviehätyksestä ja oppi-

laiden positiivisesta asenteesta tutkimusta kohtaan. Kuitenkin myös muissa tutkimuksissa on 

saatu tuloksia liikunnan positiivisista vaikutuksista. Hillmanin (2009) mukaan 20 minuutin 

liikunta paransi 9-vuotiaiden luetunymmärtämistaitoja, 12 minuutin liikunta paransi lue-

tunymmärrystä ja tarkkaavaisuutta ja jo 4 minuutin liikunta lisäsi 10-vuotiaiden kykyä olla 

välittämättä häiriötekijöistä (Hillman, 2009; Tine, ym. 2010; Ma ym. 2015).  Lisäksi lapset, 

jotka yleensä suoriutuivat huonosti keskittymiskykyä vaativista tehtävistä, paransivat suo-

riutumistaan keskitehoisen liikuntasuorituksen jälkeen (Drollette ym. 2015, 53-64.)  

Tutkimusjakson aikana pitkä välitunti sijoittui kahden 45 minuutin oppitunnin ja ruokailun 

väliin. Tämä asetelma jätti pohdittavaksi sen, mikä vaikutus ruokailulla heti pitkän, liikun-

nallisen välitunnin jälkeen oli. Kumosiko ruokailu joitain liikunnan aiheuttamia vaikutuksia 

vai oliko ruokailu hyvä heti liikuntasuorituksen jälkeen. Aivot tarvitsevat toki energiaa ja 

oppilaan keskittyminen heikkenee, jos aivoille ei ole liikunnan jälkeen enää energiaa. Toi-
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saalta ruoka aiheuttaa eri ihmisillä erilaisia vaikutuksia, tehden osan levottomiksi ja rauhoit-

taen osaa. Kuitenkin opettajien haastattelusta kävi ilmi, että ruokailun jälkeen tunti alkoi 

liikunnallisen pitkän välitunnin jälkeen normaalia paremmin. Näin ollen voidaan olettaa fyy-

sisesti aktiivisella välitunnilla olleen positiivinen vaikutus oppilaisiin ruokailusta huoli-

matta. Se, millainen vaikutus pitkällä välitunnilla ja välituntiliikuntatoiminnalla olisi ollut 

ilman ruokailun väliintuloa, jää täten tämän tutkimuksen tulosten ulkopuolelle. Tutkimukset 

kuitenkin osoittavat liikunnan hyötyjen jatkuvan vielä pitkään liikunnan loppumisen jälkeen, 

joten voisi olettaa, etteivät liikunnan positiiviset vaikutukset ainakaan kumoutuneet tyystin 

ruokailun takia.  

Tutkimuksen kohdejoukko oli suhteellisen pieni ja valikoitu, ei satunnainen. Lisäksi osallis-

tuvien luokkien opettajat olivat liikuntamyönteisiä. Nämä saattavat osittain vaikuttaa tutki-

muksesta saatuihin tuloksiin. Kuitenkin useissa kansainvälisissäkin tutkimuksissa saatujen 

tulosten mukaan liikunta on ollut yhteydessä parempiin koetuloksiin, parempaan keskitty-

miskykyyn sekä tarkkaavaisuuteen. Näin ollen tulokset ovat yhteneviä kansainvälisten tut-

kimustulosten kanssa. Hillmanin ym. (2014) mukaan 60 minuutin päivittäinen aerobinen lii-

kunta on yhteydessä keskittymiskykyä ja kognitiivisia taitoja vaativien tehtävien parempaan 

suoriutumiseen (Hillman ym. 2014.) Lisäksi 10-20 minuutin liikunta ennen matematiikan 

koetta johti parempaan suoriutumiseen kuin ilman liikuntaa (Howie, Schatz & Pate 2015, 

217–224.)  

Kaiken kaikkiaan tässä Pro Gradu -tutkimuksessa saatujen tulosten ja lukuisien muiden tut-

kimusten tulosten mukaan fyysisellä aktiivisuudella näyttäisi olevan positiivinen vaikutus 

niin oppimiseen, keskittymiskykyyn kuin ihmisen muuhunkin toimintaan. Miten fyysisen 

aktiivisuuden vaikutus tulee ilmi eri ihmisissä, on luultavasti yhteydessä siihen, millaisen 

liikuntataustan ihminen omaa. Enemmän liikkuvilla keho on tottunut liikuntaan ja näin ollen 

muutos ei ole niin suuri tai hän ei huomaa sitä itse. Paljon liikkuva oppilas ei näin ollen 

välttämättä huomannut itse eroa keskittymiskyvyssä tai koulutyöskentelyssä normaalitilan-

teeseen, jossa fyysistä aktiivisuutta tuli jo muutenkin runsaasti niin koulun välitunneilla kuin 

vapaa-ajallakin. Vähemmän liikkuville ero taas voi olla todella huomattava.  

On kuitenkin selvää, että ihmisen keskittymiseen ja koulutyöhön vaikuttavat myös muut 

asiat, ihmisen ollessa psykofyysinen kokonaisuus. Näin ollen oppilaan elämän täytyy olla 
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myös unen, ravinnon, hoivan- ja huolenpidon sekä positiivisten ihmissuhteiden suhteen ta-

sapainossa, jotta fyysisen aktiivisuuden ja muiden avulla saatu positiivinen vaikutus käy 

koulun arjessa ilmi.  

 



49 

 

 

LÄHTEET 

Ahonen, T., Aro, M., Lamminmäki, T. & Närhi, V. (1997) Koulutulokkaan kognitiiviset  

 taidot. Teoksessa T. Lamminmäki & L. Meriläinen. Onnistunut aikalisä?  

Kokemuksia koululykkäyksestä. Niilo Mäki Instituutti. Jyväskylä: Atena,  

41-45. 

Barros, RM, Silver, EJ & Stein REK. (2009) School Recess and Group Classroom  

Behavior. 

 Pediatrics, 123: 431-436. 

Carr, W. & Kemmis, S. (1986) Becoming Critical: education, knowledge and action  

research. Brighton: Falmer Press 

Drollette, ES. Scudder, MR. Raine, LB. Moore RD. Saliba, BJ. Pontifex, MB. Hillman, 

CH. (2014) Acute exercice fasilitates brain function and cognition in children 

 who need it most: an ERP study of individual differences in inhibtory control  

capacity. Dev Cogn Neurosciense 7:53-64.  

Erätuuli, M., Leino, J. & Yli-Luoma, P. (1994) Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät  

ihmistieteissä. Helsinki: Kirjayhtymä Oy. 

Eskola, J. & Suoranta, J. 1996. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Rovaniemi. Lapin  

 yliopisto. 

Fogelholm, M., Kannus, P., Kukkonen – Harjula, K., Luoto, R., Nupponen, R., Oja P.,  

Parkkari, J., Paronen, O., Suni, J. & Vuori, I. (2005) Terveysliikunta.  

Teoksessa M. Fogelholm & I. Vuori (toim.) Jyväskylä: Duodecim 11 - 12, 72, 

159 - 170. 

Goetz, J. P., & LeCompte, M. D. (1984). Ethnography and qualitative design in  

educational research. New York: Academic Press. 

Hillman, CH. Pontifex, MB. Castelli, DM. Khan, NA. Raine, LB. Schudder, MR. Drollette, 

ES. Moore, RD. Wu CT. Kamijo, K. (2014) Effects of FITKids Randomized 

Controlled Trial on Executive Control and Brain Function. Pediatrics pii: peds. 

2013-3219. [Edub ahead of print] 

Hillman, CH. Pontifex, MB. Raine, LB. Castelli, CM. Hall, EE. & Kramer, AF. (2009) The  

effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic  

achievement in preadolescent children. 1044-1054.  

Hirsjärvi, S. Remes, P. & Sajavaara, P. (2007) Tutki ja kirjoita. Keuruu: Otavan Kirjapaino 

 Oy. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009) Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos.  

Hämeenlinna: Karisto Oy.   

Huisman, T. & Nissinen, A. (2005). Oppiminen, oppimistyylit ja liikunta. Teoksessa P.  

Rintala, T. Ahonen, M. Cantell & A. Nissinen. Liiku ja opi. 25-46. 

Howie, E K, Schatz, J. Pate, R R. (2015) Acute Effects of Classroom Exercise Breaks on 

Executive Function and Math Performance: A Dose-Response Study. Res Q 

Exerc Sport. 86(3):217-24. 

Jaakkola, T. (2012). Liikunta ja koulumenestys. Teoksessa T. Kujala, C M. Krause, N.  

Sajaniemi, M. Silvén, T. Jaakkola,  & K. Nyyssölä  (toim.) Aivot, oppimisen 

valmiudet ja koulunkäynti. Neuro- ja kognitiotieteellinen näkökulma.  

Tilannekatsaus tammikuu 2012. Verkosta saatavilla:  

http://www.oph.fi/julkaisut/2012/aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulun-

kaynti vierailtu 15.4.2015. 53-54. 

Juonala, M. Magnussen, CG. Berenson, GS. Venn, A. Burns, TL. Sabin, MA. et al. (2011)  

Childhood adiposity, adult adiposity, and cardiovascular risk factors. N Engl J 

Med. 365: 1876-85  

http://www.oph.fi/julkaisut/2012/aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti%20vierailtu%2015.4.2015.%2053-54
http://www.oph.fi/julkaisut/2012/aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti%20vierailtu%2015.4.2015.%2053-54


50  

 

  

Kalaja, S. (2013). Fyysinen toimintakyky ja kunto. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & 

A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-Kustannus, 

185-203. 

Kantomaa, M. (2010). The Role of Physical Activity on Emotional and Behavioural  

Problems, Self-Rated Health and Educational Attainment among  

Adolescents. Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis, D 1043. 

Kantomaa, M. Tammelin, T. Ebeling, H & Taanila, A. (2010). Liikunnan yhteys nuorten 

tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöihin, koettuun terveyteen ja  

koulumenestykseen. Liikunta & Tiede 47 (6), 30–37. 

Karvinen, J. (2008) Suositusten toteuttaminen. Teoksessa Nuori Suomi ry, liikunnan ja  

urheilun asiantuntijaryhmä. Fyysisen aktiivisuuden suositukset  

kouluikäisille 7-18-vuotiaille. 33–41. 

Keltikangas-Järvinen, L. (2004) Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY.  

163-185. 

Kokko, S. & Hämylä, R. (toim.) (2015) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen  

Suomessa.Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2 

KvaliMOTV- verkkosivu: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L2_3_2_4.html 

Kämppi, K. & Tammelin, T. (toim.) (2014) Liikkuvat koulut opinnäytteissä. Tuloksia  

pilottivaiheen pro graduista. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 285.  

Jyväskylä. 

Laakso, L. Nupponen, H. & Telama, R. (2007) Kouluikäisten liikunta-aktiivisuus.  

Teoksessa P. Heikinaro-Johanson & T. Huovinen. Näkökulmia  

liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY, 42-55. 

Lasten ja nuorten liikunta. Suomen tilannekatsaus 2014 ja kansainvälinen vertailu. (2014). 

Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus ja Jyväskylän yliopisto. Verkossa  

saatavilla: http://r.jyu.fi/new.html?href=https://www.jyu.fi/sport/Report-

Card/tilannekatsaus  

Lintunen T. (2007) Liikunta terveyden edistäjänä. Teoksessa P. Heikinaro-Johanson & T. 

Huovinen. Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY. 25 

Liikkuva koulu- nettisivut, Ideoit koulupäivien liikunnallistamiseen. (2012). Verkossa  

saatavilla: http://www.liikkuvakoulu.fi/ideat/luokille-0-6/liikunnan-opetus 

Viitattu 8.4.2015. 

Metsämuuronen, J. (2003) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteessä. 2. uudistettu 

painos. Helsinki. International Methelp Ky. 

Metsämuuronen, J. (2004) Pienten aineistojen analyysi. Parametrittomien menetelmien  

perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp Ky. 

Opetushallitus-nettisivut (2014). Työajat ja toimintakulttuuri. Verkossa saatavilla:  

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/tyoajat_ja_toiminta-

kulttuuri. Viitattu 28.4.2015.  

Palmberg, I. (2005). Opetuspelit ja –leikit. (2005) Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. 

 Palmberg. Biologia eläväksi. Keuruu: OTAVA. 93-160. 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. 3. edition. Thousand 

 Oaks: Sage Publications. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004). Opetushallitus. Tampere. 14. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. (2015) Opetushallitus. Tampere. 22, 

 27, 30, 41-42, 43. 

Physical Activity Guidelines for Americans, Be Active, Healthy, and Happy! (2008). U.S. 

Department of Health and Human Services. Verkossa saatavilla: 

http://www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf  

Pietilä, M. (2014). Liikkumalla oppimista ja hyvinvointia. Opetushallitus.  

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L2_3_2_4.html
http://r.jyu.fi/new.html?href=https://www.jyu.fi/sport/ReportCard/tilannekatsaus
http://r.jyu.fi/new.html?href=https://www.jyu.fi/sport/ReportCard/tilannekatsaus
http://www.liikkuvakoulu.fi/ideat/luokille-0-6/liikunnan-opetus%20Viitattu%208.4.2015
http://www.liikkuvakoulu.fi/ideat/luokille-0-6/liikunnan-opetus%20Viitattu%208.4.2015
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/tyoajat_ja_toimintakulttuuri
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/tyoajat_ja_toimintakulttuuri
http://www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf


51 

 

 

Rajala, K. Haapala, H. Kantomaa, M. & Tammelin, T. (2010). Liikunnan edistäminen  

lapsilla ja nuorilla – liikuntaan vaikuttavat tekijät ja liikuntainterventioiden 

vaikutukset.  

Ruoppila, I. (1989). Teoksessa: Pyykkönen, T., Telama R. & Juppi, J. (toim.): Liikkuvat  

lapset. Lapset liikunnan harrastajina ja urheilijoina, 45–53. Helsinki:Valtion 

painatuskeskus. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu n:o 114. 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. (2006). KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen  

tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 

[ylläpitäjä ja tuottaja]. <http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/>. (Viitattu 

5.4.2017.) 

Salminen, A. (2011) Mikä kirjallisuuskatsaus. Johdanto kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin 

ja hallinnollisiin sovelluksiin. Vaasa. Verkosta saatavilla:  

http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf. Viitattu 

11.10.2014 

Sibley, B. & Etnier, J. (2003) The Relationship Between Physical Activity and Cognition 

 in Children: A Meta-Analysis. Pediatric Exercise Science, 15:243–256. 

Syväoja, H. Kantomaa, M.  Laine, K. Jaakkola, T. Pyhältö, K. & Tammelin, T. (2012). 

Liikunta ja oppiminen. Opetushallitus ja LIKES-tutkimuskeskus.  

Opetushallitus, Muistiot 2012:5. Helsinki 2012. ISBN 978-952-13-5293-5 

(pdf).  

Sääkslahti, A. (2014). Lasten liikuttajat-seminaari 4.10.2014. Jyväskylä. 

Sääkslahti, A. (2005). Liikuntaintervention vaikutus 3-7-vuotiaiden lasten fyysiseen  

aktiivisuuteen ja motorisiin taitoihin sekä fyysisen aktiivisuuden yhteys  

sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. Jyväskylän yliopisto.  

Liikunta- ja terveystieteiden laitos.  

Sääkslahti, A. & Lauritsalo, K. (2013). Liikuntapedagogiikka alakoulussa. Teoksessa T. 

Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka.  

Jyväskylä: PS-Kustannus. 482-496. 

Tammelin, T. (2013) Liikuntasuositukset terveyden edistämisessä. Teoksessa T. Jaakkola, 

J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä:  

PS-Kustannus, 62-73. 

Tammelin, T. Laine, K. & Turpeinen, S. (toim.) (2012). Liikkuva koulu- hankkeen  

pilottivaiheen 2010-2012 loppuraportti. Liikunnan ja kansanterveyden  

julkaisuja 261.  

Telama, R. Silvennoinen, M. Laakso, L & Kannas, L. (1989). Kouluikäisten lasten  

liikuntaharrastus. Teoksessa T. Pyykkönen, R. Telama & J. Juppi. Liikkuvat 

lapset. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 33-44. 

Telama, R. Yang, X. Viikari, J. Välimäki, I. Wanne, O. & Raitakari, O. (2005).  

Physical activity from childhood to adulthood: at 21-year tracking study.  

Ten Dam, G., Volman, M. & Wardekker, W. (2004) Making Sense Through Participation: 

Social Differences in Learning and Identity Development. Teoksessa Linden, 

J.L. van der & Renshaw, P. Dialogic Learning: Shifting Perspectives to  

Learning, Instruction, and Teaching. Dordrecht: Kluwer Academic  

Publishers; Boston, 67. 

Tine, M. (2014b). Acute aerobic exercise: an intervention for the selective visual  

attention and reading comprehension for low-income adolescents. Frontiers in 

Psychology, 5(575), 1-10 

Turpeinen, S. Kallio, J. Haapala, H. Rajala, K. Lehtomäki, M. & Tammelin, T. (2015)  

Välitunti ja koulumatkaliikunta. Teoksessa S. Kokko & R. Hämylä. Lasten ja 

nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. 57-64. 

http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf.%20Viitattu%2011.10.2014
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf.%20Viitattu%2011.10.2014


52  

 

  

Valli, R. (2001). Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Valtonen, M. Heinonen, O J. Lakka T A. & Tammelin, T. Lapsuusiän liikunnan merkitys  

–kardiometabolinen näkökulma. Duodecim 2013;129:1153–8. Verkosta  

saatavilla: http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11009.pdf 

Varstala, V. (1997) Opettajien toiminta ja oppilaiden liikunta-aktiivisuus koulun  

liikuntatunnilla. Jyväskylän yliopisto.  

Venäläinen, P. (2001). Fyysisen aktiivisuuden ja motoristen perustaitojen yhteyden neljä ja 

 seitsemän vuotiailla lapsilla. Jyväskylän yliopisto. Liikuntatieteiden laitos. 

Viitala (toim.) (2005). Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. Helsinki: WSOY, 241–256. 

Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa – määrällisen tutkimuksen perusteet. Jyväskylä:  

Gummerus kirjapaino Oy. 

Virta, J. & Lounassalo, I. (2013). Liikuntapedagogiikka yläkoulussa. Teoksessa T.  

Jaakkola, 

J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä:  

PS-kustannus, 497-520. 

Voutilainen, A., Häyrinen, T. & Iivanainen, M. (1998). Tarkkaavaisuushäiriö. Teoksessa  

 A. Lyra, R. Palmroos, R. Suuronen & S. Savolainen (toim.) Asiakkaana  

erilainen oppija. Helsinki: Työministeriö, 28–30 

Vuori, I. & Laukkanen, R. (2010). Suomen Lääkärilehti 39/2010 vsk 65. 

Välimäki, I. Kvist, M. & Viikari, J. (1989). Liikunta ja lapsen terveys. Teoksessa T.  

Pyykkönen, R. Telama & J. Juppi. Liikkuvat lapset. Helsinki: Valtion  

painatuskeskus, 55-64. 

 

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11009.pdf


 

  

LIITTEET 

LIITE 1 Kirje oppilaiden vanhemmille 

Hyvä kotiväki! 

Olen viidennen vuoden luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta ja olen tekemässä Pro 

Gradu-tutkimusta oppilaiden välituntiliikunnan ja keskittymiskyvyn välisistä yhteyksistä. 

Tutkimus on 16.-20.1.2017, jolloin oppilaita kannustetaan pelaamaan ja leikkimään erilaisia 

välituntileikkejä. Lisäksi koulupäivään sisällytetään kyseisen viikon ajaksi yksi pitkä 30 mi-

nuutin välitunti. 

Tutkimusjakson päätteeksi oppilaat täyttävät kyselylomakkeen, jossa on tarkoitus kysyä op-

pilaan oma mielipide välituntiliikunnan mahdollisista vaikutuksista oppitunnin aikaiseen 

keskittymiskykyyn liittyen. Kysely täytetään nimettömänä. Oppilaan nimi tai muut tiedot 

eivät tule esille tutkimuksen tai raportoinnin missään vaiheessa. 

Ystävällisin terveisin, 

Mari Laakkonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 2 Kyselylomake oppilaille 

Välituntikampanjaviikko –kyselylomake oppilaille 

 

1. Mitä tuntemuksia välituntikampanjaviikko herätti sinussa? Ympyröi kyllä tai ei. 

 

a. Oloni oli pirteämpi pitkän välitunnin jälkeen?                        Kyllä               Ei 

 

b. Oloni oli väsynyt pitkän välitunnin jälkeen?                           Kyllä               Ei 

 

c. Jaksoin keskittyä oppitunnilla paremmin pitkän                      Kyllä               Ei 

välitunnin jälkeen?                 

 

d. Välitunnin pituudella ei ollut merkitystä oppitunnilla             Kyllä               Ei 

jaksamiseen?  

 

e.  Oloni oli energinen välitunnin jälkeen?                                  Kyllä               Ei  

 

f. Välituntileikit/-pelit auttoivat jaksamaan paremmin                Kyllä              Ei 

oppitunneilla? 

 

g.  Minun oli vaikeampi keskittyä tehtäviin pitkän                      Kyllä               Ei 

välitunnin jälkeen? 

 

h. Välitunnilla ei ollut merkitystä oppitunnilla jaksamiseeni?     Kyllä               Ei       

 

2. Kerro vielä asioista, jotka olivat mielestäsi välituntien vietossa 

a. hauskoja 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b. tärkeitä     

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                       Kiitos!            
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LIITE 3 Avoimet haastattelukysemykset opettajille 

Haastattelukysymykset opettajille  

 

1. Mitkä ovat ensituntemuksesi välituntikampanjaviikon jälkeen? 

 

2. Osallistuivatko kaikki oppilaat välituntiliikunta toimintaan? 

 

 

3. Miten kuvailisit luokkasi oppilaiden keskittymiskykyä normaalitilanteessa? 

 

4. a. Oliko liikunnallisella pitkällä välitunnilla vaikutusta oppilaiden keskittymisky-

kyyn? Jos oli, millainen vaikutus? (-> jatkokysymys b, jos liikunnallisella välitun-

nilla oli vaikutuksia) 

b. Vaikuttiko välituntiliikunta samalla tavalla kaikkiin oppilaisiin? Millä tavoin? 

 

5. Huomasiko oppilaiden työskentelyssä eroa tavallisiin koulupäiviin verrattuna? Mil-

laisia eroja? 

 

6. Aiotteko jatkaa liikunnallisia välitunteja jatkossakin? 

 

 

7. Muita huomioita/havaintoja välituntikampanjaviikon ajalta?  

 

 

 

 


