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Terveyttä ja hyvinvointia voidaan pitää elämän tärkeimpinä arvoina, joita pidetään yleisesti tavoittelemisen arvoisina. Terveys liittyy ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jolloin voidaan olettaa terveyden vaikuttavan kaikkeen ihmisen toimintaan. Menestys niin koulussa kuin työelämässäkin ovat jatkuvasti ajankohtaisia aiheita, jotka kiinnittävät ihmisissä huomiota ja kiinnostusta. Kandidaatin tutkielmani perustuu terveyteen ja menestykseen selvittäen fyysisen ja psyykkisen terveyden vaikutuksia koulumenestyksessä.  
Kandidaatin tutkielmani pohjautuu tieteelliseen kirjallisuuteen ja sen tavoitteena on selvittää, onko fyysisellä ja psyykkisellä terveydellä vaikutusta koulumenestykseen sekä ymmärtää millainen tämä yhteys on ja lisäksi tarkastella fyysisen ja psyykkisen terveyden yhteyksiä toisiinsa. Tutkielmani taustalla käytän oletuksia positiivisesta psykologiasta, joten tutkimukseni perustuu myönteisten yhteyksien ja vaikutusten tutkimiseen ja tarkasteluun. 
Tutkielmani etenee käsitteiden määrittelystä yhteyksien ja vaikutusten tutkimiseen. Käsitteen määrittelyssä olen avannut tutkielmani aiheen kannalta keskeisimmät käsitteet. Keskeisimmät käsitteet ovat liikunta, itsetunto, motivaatio ja minäpystyvyys. Käsitteiden määrittelyn jälkeen perehdyn näiden käsitteiden vaikutuksiin koulumenestyksessä. Lähdemateriaalin pohjalta voidaan todeta liikunnan vaikuttavan koulumenestykseen lisäämällä kognitiivisia valmiuksia koulutyöskentelyssä. Itsetunnon osalta esimerkiksi tavoitteellisuus ja sinnikkyys koulutyöskentelyssä nousivat menestystä selittäviksi tekijöiksi. Koulumenestystä selittävät motivaatioon liittyen sisäinen motivaatio ja sinnikkyys. Lisäksi minäpystyvyyteen liittyen oppilaan pystyvyysuskomukset omista kyvyistään selviytyä koulutyöskentelystä vaikuttavat menestykseen koulussa. Lopuksi esitän yhteenvetona tutkielmani tuloksia ja pohdinnassa käsittelen aihetta kokonaisvaltaisesti esittäen yhteiskunnallisia yhteyksiä sekä omia näkökulmiani aiheeseen liittyen.   
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1 JOHDANTO 
Terveys on suurelle osalle ihmisistä yksi tärkeimmistä elämän arvoista ja sitä käsitellään 
jatkuvasti ajankohtaisena aiheena. Terveys on yhdistelmä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
terveyttä, jossa jokainen osa-alue vaikuttaa toisiinsa muodostaen yhtenäisen kokonaisuuden. 
Keskityn tutkimuksessani ainoastaan terveyden fyysiseen ja psyykkiseen osa-alueeseen, koska 
terveyteen vaikuttaa monet asiat ja itse olen kiinnostunut etenkin fyysiseen ja psyykkiseen osa-
alueeseen liittyvistä käsitteistä ja niiden vaikutuksista. Olen kiinnostunut siitä, mitkä asiat 
vaikuttavat menestykseen ja tämän vuoksi valitsin koulumenestyksen yhdeksi tärkeimmäksi 
tutkimukseni lähtökohdista. 
Fyysinen ja psyykkinen terveys sisältää paljon erilaisia käsitteitä ja osa-alueita, joten olen 
rajannut aiheeni fyysisen terveyden osalta liikunnan käsitteeseen ja psyykkisen terveyden osalta 
kolmeen minäkäsitykseen liittyvään peruskäsitteeseen. Minäkäsitys on Rogersin (1965) 
mukaan yksilön itsestään muodostama jäsentynyt ja yhdenmukainen kokonaisuus, johon 
kuuluvat suurena osana tavoitteet, ihanteet, arvot sekä havainnot itsestä suhteessa muihin 
ihmisiin. Minäkäsitykseen liittyvistä useista piirteistä keskityn tutkimuksessani ainoastaan 
itsetunnon, motivaation ja minäpystyvyyden käsitteisiin. Valitsin nämä käsitteet useista 
minäkäsitystä kuvaavista käsitteistä oman mielenkiintoni sekä ennakolta perehtymäni aineiston 
vuoksi. Liikunnan käsitteen valitsin käsiteltäväksi oman kiinnostukseni sekä kattavan 
lähdemateriaalin vuoksi. 
Koulumenestyksen määritelmä liittyy läheisesti oppilaiden arviointimenettelyihin kouluissa 
(Korpinen, 1990, 29). Koulumenestystä voidaan siis tarkastella menestymisenä tietyssä 
oppiaineessa, jonka arvostelusta on päättänyt oppilaan opettaja. Tässä kirjallisuuteen 
pohjautuvassa tutkimuksessani tarkastelen koulumenestystä yleisesti peruskoulussa saatujen 
arvosanojen pohjalta eli oppiaineissa menestymisenä sekä oppilaan oppimiseen vaikuttavien 
kognitiivisten taitojen kehittymisenä.  
Tutkielmani perustuu kirjallisuuteen sekä löytämiini empiirisiin tutkimuksiin aiheesta. 
Metsämuurosen (2003) mukaan kirjallisuuskatsauksella tarkoitetaan suuren lähdemäärän 
etsimistä ja niiden avulla laaja-alaista perehtymistä aiheeseen. Laajassa 
kirjallisuuskatsauksessa ei yleensä käy ilmi, millä perusteilla tiettyjä lähteitä on käytetty. 
Tällöin tämän ongelman välttämiseksi on mahdollisuus käyttää systemoitua 
kirjallisuuskatsausta, joka alkaa aiheen rajaamisella ja jatkuu lähteiden hyväksymis- ja 
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poissulkemiskriteerien valikoimiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen tekijä päättää 
kriteerit siitä, miten hän valikoi tiettyjä tutkimuksia omaan kirjallisuuskatsaukseensa ja pyrkii 
siten saamaan omaan tutkimukseensa mahdollisimman edustavan joukon lähteitä 
(Metsämuuronen, 2003, 16–17). Tutkielmani mukailee systemoitua kirjallisuuskatsausta ja 
lähteitä valitessani käytin Oula-Finna -tietokantaa kirjallisuuden etsimiseen ja laajemman 
tutkimustiedon etsimiseen Ebsco- ja ProQuest-tietokantoja sekä Scopusta. Tutkielmani 
lähdemateriaalin etsimiseen käytin hakusanoina aiheeni keskeisimpiä käsitteitä, joita olivat 
liikunta, itsetunto, motivaatio ja minäpystyvyys. Lisäksi yhtenä tärkeimpänä hakusanana oli 
koulumenestys, jota käytin muiden käsitteiden kanssa yhdessä lähdemateriaalia etsiessäni.   
Tutkimukseni taustalla olen käyttänyt oletuksia positiivisesta psykologiasta ja siksi keskitynkin 
tutkimuksessani vain fyysisen ja psyykkisen terveyden myönteisiin vaikutuksiin 
koulumenestyksessä. Arjessa onnellisuuden ja menestyksen vaikutuksista ei juurikaan puhuta, 
mutta jokainen voi varmasti huomata itsessään hyvän mielentilan vaikutuksen toimintaansa. 
Seppälän (2016, 22) mukaan onnellisuudella on positiivisia vaikutuksia elämään korostaen 
esimerkiksi emotionaalista älykkyyttä, tuotteliaisuutta ja vaikutusta muihin ihmisiin, jotka taas 
vaikuttavat menestykseen ilman terveyden ja hyvinvoinnin uhraamista. Koska onnellisuuteen 
vaikuttaa mielestäni olennaisena asiana myös terveys, niin haluan tutkia ennen kaikkea 
positiivisia vaikutuksia siitä, miten terveyden fyysiset ja psyykkiset ulottuvuudet ovat 
yhteydessä koulumenestykseen.  
Tutkimukseni ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä on se, onko fyysisellä ja psyykkisellä 
terveydellä vaikutusta koulumenestykseen. Haluan lisäksi tietää, millainen tämä vaikutus on, ja 
onko fyysisellä ja psyykkisellä terveydellä keskenään yhteyttä. Voidaan ainakin sanoa 
positiivisten tunteiden parantavan fyysistä hyvinvointia lisäämällä esimerkiksi voimaa ja 
parantamalla unta ja immuunikykyä (Seppälä, 2016, 26). Psyykkisillä toiminnoilla voidaan siis 
ajatella olevan vaikutusta myös fyysisiin toimintoihin ja terveyteemme, mutta vaikuttavatko 
nämä kaksi asiaa menestykseen ja tutkimukseni kannalta koulumenestykseen. Haluan kiinnittää 
näihin asioihin huomiota omassa tutkimuksessani ja saada käsitystä siitä, vaikuttavatko juuri 
nämä asiat koulumenestykseen. Tutkielmani tutkimuskysymykset ovat siis 1. Onko fyysisellä 
ja psyykkisellä terveydellä vaikutusta koulumenestykseen? ja 2. Millainen yhteys fyysisellä ja 
psyykkisellä terveydellä on koulumenestykseen ja onko näillä keskinäistä yhteyttä toisiinsa?  
Omat hypoteesini aiheesta liittyvät siihen, että fyysisellä ja psyykkisellä terveydellä on 
positiivinen vaikutus koulumenestykseen ja niillä on myös keskinäinen yhteys. Mielestäni 
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fyysinen ja psyykkinen terveys nivoutuvat aina yhteen ja näin ollen ne vaikuttavat toinen 
toisiinsa ja siihen, miten yksilöt toimivat ja pärjäävät. Voidaan siis olettaa, että liikunta, 
itsetunto, motivaatio ja minäpystyvyys linkittyvät yhteen ja ne voivat yhdessä vaikuttaa 
positiivisesti lapsen ja nuoren koulumenestykseen. Näiden tekijöiden lisäksi koulumenestystä 
voivat selittää useat muutkin tekijät, mutta mielestäni on tärkeää tutkia, voidaanko fyysistä ja 
psyykkistä terveyttä tukemalla saada aikaan parempia tuloksia koulussa ja sitä kautta vaikuttaa 
oppilaiden tulevaisuuteen esimerkiksi jatko-opiskeluissa tai työelämässä. 
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2 FYYSISTÄ JA PSYYKKISTÄ TERVEYTTÄ KUVAAVAT 
KÄSITTEET 

2.1 Liikunta fyysisenä aktiivisuutena 
Syväoja, Kantomaa, Laine, Jaakkola, Pyhältö ja Tammelin (2012) määrittelevät liikunnan 
energiankulutusta lisäävänä tahdonalaisena toimintana, jossa hermosto ohjaa lihasten toimintaa 
haluttujen tavoitteiden tai elämyksien suuntaan. Vuori, Taimela ja Kujala (2005) määrittää 
liikunnan fyysiseksi aktiivisuudeksi, joka saa aikaan energian kulutuksen lisääntymistä. 
Liikuntaan liitetään yleisesti myös hyötyliikunnan käsite, jolla tarkoitetaan arkena tapahtuvaa 
liikkumista kuten pihatöitä tai marjastusta. Yleisesti liikunnalla tarkoitetaan kuitenkin omasta 
tahdosta tapahtuvaa vapaa-ajan liikkumista. Laajemmassa merkityksessään liikunta on oman 
tahdon lisäksi hermoston ohjaamaa lihasten toimintaa, joka lisää energian kulutusta ja tähtää 
yksilön asettamiin tavoitteisiin tai ylipäätään liikunnan tuottamiin elämyksiin (Vuori, Taimela 
& Kujala, 2005, 17–18). 
Liikunnalliseksi taidoksi kutsutaan jokapäiväistä kehon ja liikkeiden hallintaa eli motorista 
taitoa, johon tarvitaan lihaksien, aistien sekä ääreis- ja keskushermoston yhteistoimintaa 
(Työterveyslaitos, 1995, 33). Litmasen, Pesosen, Renforsin, Ryhäsen ja Söderströmin (2005, 
134–136) mukaan fyysinen kunto tarkoittaa itsessään toimintakelpoisuutta sekä fyysisten 
tehtävien suorittamista ja sen osa-alueita ovat kestävyys, voima, nopeus ja taito.  
Litmasen ja kollegoiden (2005) mukaan liikunta säännöllisenä suorituksena antaa hyvän olon 
tunteen ja tuottaa mielihyvää samojen mekanismien kautta kuin stressireaktiot tapahtuvat. 
Liikunnalla onkin todettu olevan positiivisia vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin, joten 
esimerkiksi masennuksen hoitaminen liikunnan avulla on mahdollista. Fyysisen toimintakyvyn 
katsotaan vaikuttavan ihmisen itseluottamukseen ja sen kautta myös ihmiskontakteihin sekä 
ihmisen oman elämän useille eri osa-alueille (Litmanen ym., 2005, 134–136). Vuori, Taimela 
ja Kujala (2005) kertovat liikunnan olevan osa fyysistä aktiivisuutta, jolla tarkoitetaan fyysisiin 
ja fysiologisiin tapahtumiin perustuvaa energian kulutusta lisäävää toimintaa. Fyysisen 
aktiivisuuden käsitteeseen ei sisällytetä mielleyhtymiä sosiaaliseen tai psyykkiseen terveyteen, 
vaan ollaan kiinnostuneita ainoastaan fyysisistä vaikutuksista. Sen sijaan vuonna 1990 on otettu 
käyttöön terveysliikunnan käsite, jolla tarkoitetaan liikuntaa, joka tuottaa sen syistä tai 
toteuttamistavoista riippumatta terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia, jotka voivat olla niin 
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fyysisiä, psyykkisiä kuin sosiaalisiakin. Terveysliikunta edistää terveyttä, jos se on toistuvaa, 
jatkuvaa, mutta myös liikkujaan nähden kohtuullista (Vuori, Taimela & Kujala, 2005, 19).   
Liikunta edistää Työterveyslaitoksen (1995) mukaan liikehallintakykyä etenkin lapsuudessa, 
jolloin liikunnalla on merkittävä vaikutus kasvuun, mutta myös aikuisilla liikunta ylläpitää 
liikehallintakykyä ja mahdollistaa erilaisten kykyjen säilyttämistä. Liikunta lisäksi vähentää 
monien sairauksien vaaratekijöitä, ja on näin ollen tärkeä osa sairastuvuuden ehkäisyä 
(Työterveyslaitos, 1995, 33, 60). Laakson, Nupposen ja Telaman (2007) mukaan kouluikäisen 
lapsen elämässä liikunnalla on suuri merkitys. Liikunta on tärkeänä osana lapsen fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista kasvua. Liikunnan avulla lapsi saa esimerkiksi omasta kehostaan 
kokemuksia, jotka ovat tärkeitä itsetuntemukselle ja minäkäsityksen kehittymiselle. Liikunnan 
luomat sosiaaliset ympäristöt ovat tärkeänä osana edistämässä esimerkiksi lapsen 
yhteistyökyvyn, ystävyyssuhteiden luomisen ja toisten huomioon ottamisen oppimista (Laakso, 
Nupponen & Telama, 2007). Voidaan siis todeta, että liikunnalla on vaikutuksia niin fyysiseen, 
psyykkiseen kuin sosiaaliseen terveyteen ja näillä on jonkinlainen yhteys toisiinsa.  
 

2.2 Itsetunto arvostamisen perustana 
Keltikangas-Järvinen (1998) määrittelee itsetunnon ihmisen omien hyvien ominaisuuksien 
näkymänä. Itsetuntoon liittyy yksilön minäkäsitys ja kun itsetunto on hyvä, niin ihmisen 
positiiviset käsitykset itsestään ovat suuressa roolissa. Huonon itsetunnon määritelmässä 
voitolla ovat tällöin negatiiviset ominaisuudet ja käsitykset itsestä. Ihmisillä, joilla on hyvä 
itsetunto, on totuudenmukainen minäkuva, joten ihminen tietää niin omat hyvät ominaisuutensa 
kuin heikkoutensa. Itseluottamus ja itsensä arvostaminen ovat osa itsetuntoa. Itsensä 
arvostamista on esimerkiksi omista päämääristään kiinni pitäminen ja tyytyväisyys omiin 
suorituksiinsa. Itseluottamusta voi sen sijaan olla vaatimuksien asettaminen ja haasteiden 
ottaminen (Keltikangas-Järvinen, 1998, 17). Rosenbergin (1979) mukaan ihminen, jolla on 
korkea itsetunto pitää itseään arvokkaana ja itseänsä kunnioittavana, mutta hän kuitenkin 
tunnustaa erehtyväisyytensä ja toivoo selviytyvänsä niistä. Korkea itsetunto tarkoittaa myös 
sitä, että ihminen ei pidä itseään muita parempana, mutta ei myöskään itseään muita 
huonompana. Matala itsetunto sen sijaan tarkoittaa esimerkiksi kunnioituksen puutetta, 
arvottomuuden tunnetta tai itsensä kokemista riittämättömänä tai puutteellisena ihmisenä 
(Rosenberg, 1979, 54).  
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Korpisen (1990) mukaan itsetunto ja itsensä arvostus ilmenevät erityisesti sosiaalisessa 
käyttäytymisessä, koska suhteet muihin ihmisiin pohjautuvat siihen, miten ihminen näkee 
itsensä. Itsetunnolla on vaikutusta myös siihen, miten yksilö toimii ja tuntee. Yksilön, jolla on 
hyvä itsetunto, on helppo hyväksyä toiset ihmiset, mikä helpottaa sosiaalista vuorovaikutusta 
(Korpinen, 1990, 12). Itsetuntoon liittyy myös oman elämän arvostaminen ja pitäminen 
ainutkertaisena Keltikangas-Järvisen (1998) mukaan. Ajatus oman elämän tärkeydestä ja 
ainutkertaisuudesta perustuu ihmisen sisäiseen itsearvostukseen, eikä se ole riippuvainen 
ulkopuolisten ihmisten mielipiteistä; elämän arvo ei tule muiden ihmisten arvostuksesta, vaan 
ihmisen itsensä sisällään olevasta tunteesta. Hyvään itsetuntoon liittyy lisäksi kyky arvostaa 
muita ihmisiä. Hyvää itseluottamusta korostaa myös toisten ihmisten osaamisen tunnustaminen 
ja heidän mielipiteidensä arvostaminen (Keltikangas-Järvinen, 1998, 19). 
Keltikangas-Järvisen (1998) mukaan itsetuntoa voidaan kuvata myös rohkeutena pitää omista 
päämääristään kiinni ja riippumattomuutena toisten ihmisten mielipiteistä. Itsetunto on siinä 
mielessä itsenäisyyttä, että uskaltaa olla ja elää niin kuin haluaa, eikä sen mukaan mitä toiset 
arvostavat. Ihminen, jolla on hyvä itsetunto ei ole ratkaisuissaan riippuvainen toisista ihmisistä. 
Yhtenä hyvän itsetunnon tuntomerkkinä voidaan pitää myös kykyä sietää epäonnistumisia ja 
pettymyksiä, jotka eivät kuitenkaan vaurioita yksilön itsetuntoa, vaan helpottavat yksilön omien 
virheiden myöntämistä (Keltikangas-Järvinen, 1998, 21–22). 

 

2.3 Motivaatio ihmisen toiminnan suuntana 
Motivaatiolla tarkoitetaan ihmisen käyttäytymistä ohjaavien tekijöiden järjestelmää, jossa 
motivaation kantasana motiivi tarkoittaa käyttäytymistä suuntaavia ja virittäviä tekijöitä 
(Ruohotie, 1998, 36). Motiivi on Metsäpellon ja Feldtin (2009) mukaan yksi 
persoonallisuuspsykologian peruskäsitteistä, joka liittyy kiinnostukseen ympäristön ja 
persoonallisuuden yhteisvaikutuksista. Motivaation käsite on ollut mukana jo Sigmund Freudin 
psykoanalyyttisessä lähestymistavassa, jossa ihmisen käyttäytymisen muodot olivat 
aggressiivisten ja seksuaalisten motiivien tuotosta. Nykyään motivaatiolla on monitahoisempia 
merkityksiä ja motivaatio koostuu ihmisen ympäristölleen asettamista merkityksistä, 
ulkomaailman houkuttavuudesta ja tavoista, joiden avulla ihminen tavoittelee halujensa 
toteuttamista (Metsäpelto & Feldt, 2009, 16). Motivaatio on myös yksilön omalla toiminnallaan 
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ja ominaisuuksillaan elämän suuntaamista tavoitteiden ja hyvinvoinnin suuntaan; ihminen 
valitsee tapoja ja strategioita sen mukaan, mihin pyrkii ja mitä tavoittelee (Nurmi, 2009). 
Salmela-Aron (2009) mukaan motivaatiolla voidaan selittää ihmisen toimintaa ja keskeisenä 
teoreettisena kysymyksenä pidetään sitä, mitkä asiat työntävät ihmiset liikkeelle tai vetääkö 
joku asia heitä puoleensa. Varhaiset motivaatioteoriat uskoivat motivaation perustuvan sisäisiin 
vietteihin ja tarpeisiin, kun taas uusimmissa teorioissa korostetaan konkreettisia tavoitteita, 
kognitiivisia tekijöitä, omia vaikutusmahdollisuuksia sekä ympäristöä ja kehitystä (Salmela-
Aro, 2009).  
Ruohotien (1998) mukaan motiivit ylläpitävät ihmisten yleisen käyttäytymisen suuntaa ja ovat 
siten joko tiedostetusti tai tiedostamattomasti päämääräsuuntautuneita. Motivaatiolla 
tarkoitetaan motiivien aikaansaamaa tilaa, jota voidaan luonnehtia kolmen ominaisuuden 
avulla. Näitä ominaisuuksia ovat vireys, suunta ja systeemiorientoituminen. Vireys viittaa 
energian voimaan, joka puskee ihmistä käyttäytymään tietyllä tavalla. Suunta sen sijaan viittaa 
siihen, mitä kohti tämä käyttäytyminen suuntautuu. Systeemiorientoitumisella tarkoitetaan 
yksilössä ja hänen ympäristössään olevia voimia, jotka vahvistavat palautteen ansiosta yksilön 
toiminnan suuntaa ja tehoa tai toisaalta saavat hänen suuntaamaan energiansa toisiin päämääriin 
(Ruohotie, 1998, 36–37). 
Motiiveista ja motivaatiosta puhuttaessa voidaan Ruohotien mukaan (1998) viitata myös 
toimintaa ohjaaviin tarpeisiin, haluihin, vietteihin, yllykkeisiin, palkkioihin tai rangaistuksiin. 
Palkkioilla ja kannustuksilla on suuri merkitys esimerkiksi opiskeluun ja siihen, miten sille 
asetettuihin tavoitteisiin päästään. Palkkiot voivat olla joko ulkoisia tai sisäisiä riippuen siitä, 
mistä tai miten yksilö saavat palkkiota. Sisäiset palkkiot ovat yksilön itsensä välittämiä ja ovat 
yleensä subjektiivisia eli esiintyvät tunteiden muodossa esimerkiksi tyytyväisyytenä. Ulkoiset 
palkkiot tulevat jostakin yksilön ulkopuolelta ja ovat objektiivisia eli esiintyvät esimerkiksi 
esineiden tai tapahtumien muodossa. Vastaavasti voidaan erottaa myös sisäinen ja ulkoinen 
motivaatio (Ruohotie, 1998, 36–38). 
Sisäisestä motivaatiosta puhuttaessa Ruohotie (1998) toteaa käyttäytymisen syiden olevan 
sisäisiä, jolloin motivaatio on yhteydessä itsensä toteuttamiseen ja kehittämisen tarpeisiin. 
Ulkoinen motivaatio on sen sijaan riippuvainen ympäristöstä ja ulkoiset palkkiot tyydyttävätkin 
esimerkiksi turvallisuuden tai yhteenkuuluvuuden tarpeita. Ulkoiseen motivaatioon liittyvät 
ulkoiset palkkiot ovat kestoltaan lyhyempiä kuin sisäiset palkkiot. Sisäiset palkkiot ovat yleensä 
tehokkaampia kuin ulkoiset palkkiot ja niistä voi muodostua pysyviä motivaation lähteitä. 
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Sisäistä ja ulkoista motivaatiota ei voida kuitenkaan erottaa toisistaan. Ulkoinen ja sisäinen 
motivaatio esiintyvät yhtäaikaisesti täydentäen toisiaan, vaikka toiset motiivit voivat olla 
hallitsevampia eri tilanteissa kuin toiset (Ruohotie, 1998, 38).  
 

2.4 Minäpystyvyys kykyjen ja tekojen pohjana 
Albert Banduran (1994) määrittelemällä minäpystyvyydellä tarkoitetaan uskomuksia yksilön 
omista kyvyistä suoriutua jostakin. Minäpystyvyydellä selitetään yksilöiden käyttäytymistä ja 
toimintaa sen kautta, mihin he itse uskovat pystyvänsä. Käytännössä yksilöt yleensä yrittävät 
tehdä asioita, joihin he uskovat pystyvänsä ja toisaalta eivät yritä tehdä sellaisia asioita, joissa 
uskovat epäonnistuvansa. Yksilöt joilla on vahva tunne pystyvyydestä, uskovat suoriutuvansa 
myös vaikeista tehtävistä. Vahvaa minäpystyvyyttä kokevat ihmiset asettavat itselleen 
haastavia tavoitteita ja pitävät yllä vahvaa sitoutumista niihin. Mikäli heitä uhkaa 
epäonnistuminen, he näkevät enemmän vaivaa ja ponnistelevat menestymisensä vuoksi. Sen 
sijaan yksilöt, jotka epäilevät pystyvyyttänsä, näkevät haasteet uhkina. Lisäksi omaa 
pystyvyyttänsä epäilevät yksilöt välttävät haasteita, ongelmatilanteissa antavat helposti periksi 
ja menettävät uskon omiin kykyihinsä (Bandura, 1994).   
Banduran (1995) mukaan koettu minäpystyvyys näkyy ihmisen uskomuksissa omia kykyjään 
kohtaan. Minäpystyvyys näkyy esimerkiksi asioiden järjestämisessä ja suorittamisessa sekä 
tekoja hallitsevissa tilanteissa. Pystyvyysuskomukset heijastuvat esimerkiksi yksilön tavoissa 
ajatella, tuntea ja motivoida itseään. Yksilöiden uskomuksia liittyen minäpystyvyyteen voidaan 
luonnehtia neljän vaikutuksen kautta. Niistä vaikuttavin osa-alue, joka selittää suuren osan 
pystyvyydestä, ovat hallitsevat kokemukset. Ne luovat kaikista aidoimmat näytöt siitä, mitä 
yksilö tekee menestymisensä eteen. Menestyminen rakentaa vahvaa uskomusta yksilön 
minäpystyvyydestä, kun taas epäonnistumiset heikentävät sitä erityisesti silloin, kun 
epäonnistuminen esiintyy yksilön tuntiessa itsessään minäpystyvyyttä. Pystyvyyden tunnetta 
voidaan kehittää hankkimalla kognitiivisia, behavioraalisia ja itsesääteleviä välineitä toiminnan 
suorittamiseen ja luomiseen jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä (Bandura, 1995, 2–3). 
Toinen vaikuttava tapa luoda ja vahvistaa pystyvyysuskomuksia Banduran (1995) mukaan on 
sijaiskokemuksien kautta. Jos yksilö näkee itsensä kanssa samankaltaisten ihmisten 
menestyvän joissakin tilanteissa, herättää se myös itsessä pystyvyyden tunteita vastaavissa 
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tilanteissa. Kun yksilö tarkkailee toisen yksilön epäonnistumistilannetta, jossa toinen yksilö 
epäonnistuu suuresta vaivannäöstä huolimatta, se vaikuttaa myös tarkkailijan 
pystyvyysuskomuksiin ja alentaa motivaatiotasoa. Mallintamisen vaikutukset 
henkilökohtaisten pystyvyysuskomusten kannalta perustuvat voimakkaasti koettuun 
samankaltaisuuteen mallintamisen kohteen kanssa; mitä suurempi samankaltaisuus on, sitä 
vaikuttavampia mallin onnistumiset ja epäonnistumiset ovat tarkkailijalle (Bandura, 1995, 3–
4). 
Banduran (1995) esittämä kolmas tapa vahvistaa yksilöiden uskomuksia menestyksestä on 
sosiaalinen suostuttelu. Kun yksilö on sanallisesti suostuteltu hallitsemaan omia valmiuksiaan 
ja kykyjään, hän kykenee myös käyttämään valmiuksiaan paremmin suorittaessaan annettuja 
tehtäviä. Kyseinen yksilö suoriutuu näistä tehtävistä paremmin suuremmalla 
todennäköisyydellä kuin ne yksilöt, joilla on puutteita pystyvyysuskomuksissa ongelmien 
edessä. Koetun minäpystyvyyden tehostaminen ajaa yksilöitä yrittämään kovemmin 
menestyksen eteen ja itsevahvistavat uskomukset tukevat yksilön taitojen kehittämistä sekä 
henkilökohtaisen pystyvyyden tunnetta. Neljäs tapa luonnehtia yksilöiden 
pystyvyysuskomuksia on yksilöiden luottamus fysiologisiin ja emotionaalisiin tiloihin omia 
kykyjä arvioidessa. Esimerkiksi stressi ja jännitys voidaan tulkita heikkouden merkkinä 
heikosta suorituksesta. Lisäksi kestävyyttä ja vahvuutta vaativissa toiminnoissa yksilö voi 
arvioida väsymystä tai särkyä fyysisen kelvottomuuden merkkeinä. Myös mieliala vaikuttaa 
yksilöihin heidän henkilökohtaisen pystyvyytensä kannalta, jolloin positiivinen mieliala 
parantaa henkilökohtaista minäpystyvyyttä ja alakuloinen mieliala heikentää sitä. 
Pystyvyysuskomuksia voidaan siis vahvistaa esimerkiksi parantamalla fyysistä tilaa, 
vähentämällä stressiä ja ennakoimalla negatiivisesti emotionaalisia taipumuksia (Bandura, 
1995, 4–5). 
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3  FYYSISEN JA PSYYKKISEN TERVEYDEN VAIKUTUKSET 
KOULUMENESTYKSEEN 

3.1 Liikunnan vaikutukset ja koulumenestys 
Liikunnalla on paljon hyviä terveysvaikutuksia, joihin perehdyn seuraavaksi.  Litmasen, 
Pesosen, Renforsin, Ryhäsen ja Söderströmin (2005) mukaan liikunta vaikuttaa fyysiseen 
toimintakykyyn antamalla motorisia ja koordinatiivisia valmiuksia kehon hallintaan. Lisäksi 
sydämen ja keuhkojen toimintakyky paranee ja suorituskyky lisääntyy kestävyyden, voiman, 
nopeuden ja liikkuvuuden alueilla (Litmanen ym., 2005, 137). Liikunnan vaikutukset siis ihan 
joka päiväiseen arkeen ja jaksamiseen ovat positiivisia.  
Vuori, Taimela ja Kujala (2005) toteavat lasten ja nuorten lihavuuden lisääntyneen viime 
aikoina, mikä vaikuttaa niin nykyiseen kuin tulevaankin terveyden tilaan. Lisäksi lapsena 
tapahtuvan liikunnan voidaan sanoa edistävän myös liikkumista aikuisiällä. Lapsuudessa ja 
nuoruudessa tapahtuvan liikunnan myönteiset vaikutukset voivat olla pidemmällä aikavälillä 
yhteiskunnan kannalta huomattavia, tämä näkyy esimerkiksi kroonisten sairauksien 
vähenemisenä (Vuori, Taimela & Kujala, 146). Lapsuusajan lihavuuden lisääntyessä on syytä 
pohtia liikunnan vaikutuksia lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin tilaan nyt ja 
tulevaisuudessa, koska liikunta edistää terveyttä lapsena ja kantaa pitkälle aikuisuuteenkin. 
Liikunnan terveyttä edistävistä vaikutuksista on kuitenkin suhteellisen vähän tutkimukseen 
perustuvaa näyttöä, koska yleensä lapset ja nuoret ovat etenkin biologisessa mielessä terveitä 
ja elintavoista johtuvat pitkäaikaissairaudet ovat heillä harvinaisia (Vuori, Taimela & Kujala, 
2005, 146). Tämän vuoksi liikunnan terveyttä lisääviä vaikutuksia on melko vaikeaa osoittaa. 
Miten lapsia ja nuoria voidaan sitten kannustaa liikkumaan? Mitä hyviä vaikutuksia lapset ja 
nuoret voivat liikunnasta saada?  
Jaakkolan (2013) mukaan tutkimus liikunnan, kognitiivisen suoriutumisen ja 
koulumenestyksen positiivisista vaikutuksista on lisääntynyt ja ne ovat herättäneet huomiota 
yhteiskunnallisestikin.  Vuori, Taimela ja Kujala (2005) esittävät, että liikunnan vaikutukset 
voivat näkyä vasta ajan kuluessa, jolloin esimerkiksi lapsena harrastetun liikunnan vaikutukset 
tulevat ilmi vasta aikuisuudessa; liikkuva lapsi kehittyy terveemmäksi aikuiseksi kuin fyysisesti 
passiivinen lapsi. Pienillä lapsilla liikunnan vaikutukset näkyvät liikkumisen oppimisena sekä 
aisti- ja aivotoimintojen kehittymisenä. Liikunnan avulla lasten minäkuva kehittyy ja he oppivat 
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sosiaalista vuorovaikutusta, joka on nuoruudessa tärkeässä osassa minäkuvan ja identiteetin 
muovautumista. Liikunta antaa lisäksi lapsille ja nuorille mahdollisuuksia myönteisiin 
tunteisiin ja elämyksiin, joten liikunnalla on positiivinen yhteys psyykkiseen vointiin (Vuori, 
Taimela & Kujala, 2005, 146).   
Jaakkolan (2013) mukaan liikunta lisää aivojen verenkiertoa, parantaa hapensaantia sekä lisää 
esimerkiksi välittäjäaineiden tasoa. Liikunnan vaikutukset kognitiivisiin toimintoihin ovat 
kiistattomat, mikä perustuu esimerkiksi aivojen rakenteiden kehittymiseen. Tällä tarkoitetaan 
sitä, että liikunta lisää aivoissa hiussuonten määrää ja uusien hermosolujen syntymistä etenkin 
hippokampuksessa, joka on aivojen oppimisen ja muistin keskus. Lisäksi liikunta parantaa 
aivosolujen ja rakenteiden välisiä yhteyksiä ja aivokudoksen tilavuutta sekä tekee 
hermoverkoista tiheämpiä. Nämä mekanismit liittyvät nimenomaan oppimiseen ja potentiaaliin 
kehittäen tarkkaavaisuutta, keskittymistä ja tiedonkäsittelykeinoja sekä muistitoimintoja, mikä 
taas parantaa oppilaiden menestystä kognitiivisissa tehtävissä (Jaakkola, 2013, 259–260). Hyvä 
fyysinen toimintakyky on pohjana kognitiiviselle suoriutumiselle ja lapsilla ja nuorilla tämä 
hyvä fyysinen toimintakyky on yhteydessä hyvään koulumenestykseen heikkokuntoisempiin 
verrattuna (Castelli, Hillman, Buck & Erwin, 2007). Tämä perustuu Jaakkolan (2013) mukaan 
siihen, että hyvä fyysinen kunto lisää oppimisvalmiuksia kognitiivisten toimintojen avulla, 
koska motoriset taidot ja niiden oppiminen ovat yhteydessä aivojen kehittymiseen ja 
kognitiivisten taitojen oppimiseen, koska ne kehittyvät rinnakkain ja niiden ohjauksesta 
vastaavat samat keskushermoston mekanismit. 
 

3.2 Itsetunnon vaikutuksista koulumenestykseen  
Korpisen (1990) mukaan itsetunnolla ja muilla minäkäsitykseen liittyvillä yksilön toimintojen 
ja käyttäytymisen kokonaisuuteen vaikuttavilla asioilla on positiivinen vaikutus 
koulumenestykseen.  Itsetunto on minäkäsityksen osa-alueista eniten tutkittu ja joskus se 
voidaan ymmärtää edustavan koko minäkäsitystä. Itsetunto on kuitenkin henkilökohtainen 
arviointi ja subjektiivinen kokemus, jonka yksilö ilmaisee muille käyttäytymisensä kautta. 
Koulusaavutukset eivät ole pelkästään hyvän itsetunnon määräämiä, vaan menestyminen 
syntyy koko persoonallisuuden tuloksena (Korpinen, 1990, 29). 
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Franks Pajares ja Dale H. Schunk (2001) toteavat 1960- ja 1970-luvuilla kiinnostuksen 
itsetuntoon liittyen kasvaneen; useat opettajat ja psykologit painottivat terveyden ja positiivisen 
itsetunnon merkitystä. Itsetuntoon alettiin kiinnittää enemmän huomiota koulutukseen 
liittyvissä asioissa, koska lapsen itsetunto on kriittinen ja ensisijainen akateemisen saavutuksen 
syy. Opettajan käytäntöjä ja koulutuksen strategioita pitäisi suunnata oppilaiden itsetuntoa 
tukeviksi (Pajares & Schunk, 2001, 240–241). Rosenbergin (1986) mukaan akateeminen 
menestys liittyy kouluarvosanojen ja koulutuksen minäkuvan suhteeseen. Tämä on 
johdonmukainen attribuutioteorian kanssa, jossa lapsi tekee johtopäätöksiä itsestään 
havainnoimalla omia kouluarvosanojaan, samoin kuin hän tekee johtopäätöksiä itsestään 
havainnoimalla muita ihmisiä (Rosenberg, 1986, 139).  
Pajares ja Schunk (2001) toteavat joidenkin tutkimustulosten esittävän epätäsmällisiä tuloksia 
itsetunnon ja akateemisten saavutusten välillä. Tätä voidaan selittää sillä, että tutkijat, jotka 
keskittyvät minän parantamiseen ja pitävät uskomuksia itsestä tärkeimpinä menestyksen 
osatekijöinä, korostavat koulutuksen merkitystä itsetunnon tukijana ja edistäjänä. Toisaalta 
tutkijat, jotka korostavat oppilaiden taitojen kehittämistä, kiistävät itsetunnon liittyvän 
koulumenestykseen ja siksi koulutuksen pitäisi pikemminkin keskittyä parantamaan oppilaiden 
akateemista pätevyyttä (Pajares & Schunk, 2001, 240–241).   
Korpisen (1990) mukaan koulumenestys on yhteydessä itseluottamukseen. Oppilaat, jotka 
tuntevat luottamusta ja arvostusta itseään kohtaan, menestyvät myös koulussa. Tätä voidaan 
selittää Korpisen (1990) tutkimuksen mukaan sillä, että hyvin menestyneistä oppilaista jopa 90 
% luottavat itseensä ja mahdollisuuksiinsa, kun taas heikommin menestyneiden ryhmässä sama 
ilmiö ilmenee vain 40–50 prosentilla. Koulumenestys on yhteydessä myös yleiseen itsensä 
arvostukseen niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin (Korpinen, 1990, 82–83). 
Baumaisterin, Campbellin, Kruegerin ja Vohsin (2003) mukaan lasten itsetunnon nouseminen 
parantaa lasten menestymistä koulussa. Tätä voidaan selittää sillä, että hyvä itsetunto johtaa 
hyvään koulutyöskentelyyn ja pyrkimyksiin koulussa. Lisäksi korkea itsetunto edistää 
luottamusta vaikeissakin tehtävissä ja mahdollistaa mielihyvän tunteen omasta menestyksestä 
tai edistyksestä (Baumaister, Campbell, Krueger ja Vohs, 2003, 10). Tällä tarkoitetaan 
mielestäni sitä, että hyvä itsetunto auttaa koulutehtävien tekemisessä ja pyrkimyksissä 
parempaan ja hyvän itsetunnon omaava oppilas voi myös iloita omasta menestyksestään ja 
pyrkii sitä kautta yhä parempiin tuloksiin. Baumaister ja kumppanit (2003, 11) toteavat, että 
vaikka tutkimusten perusteella korkea itsetunto vaikuttaa koulussa pärjäämiseen enemmän kuin 
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matala itsetunto, niin havainnot eivät kuitenkaan osoita onko itsetunto syy koulussa 
suoriutumiselle vai sen tulosta. Yhtenä mahdollisena selityksenä voidaan kuitenkin pitää sitä, 
että korkea itsetunto on hyödyllinen koulussa menestymiselle ja saavutuksille (Baumaister ym., 
2003, 11). 
 

3.3 Motivaation merkitys koulumenestyksessä  
Ruohotien (1998) mukaan motivaatio ja siihen liittyvät aspektit ovat vahvasti läsnä oppimisessa 
ja opiskelussa. Sisäiset ja ulkoiset tavoitteet, odotukset, tulkinnat sekä uskomukset vaikuttavat 
tiedon omaksumiseen ja sitä kautta oppimiseen. Vapaaehtoinen opiskelu perustuu suurilta osin 
sisäiseen motivaatioon, koska ihmiset hakeutuvat opiskelemaan sellaisia asioita joista ovat 
kiinnostuneet, jolloin he tavoittelevat henkilökohtaisten tavoitteidensa saavuttamista 
(Ruohotie, 1998, 39). Sisäisen motivaation vaikutuksen ja tavoitteiden saavuttamisen voi 
soveltaa liittyväksi kaikille pakolliseen peruskouluun silloin, kun oppilas on aidosti 
kiinnostunut siitä, mitä hän opiskelee.  
Menestykseen ja saavutukseen motivaatiolla on Ruohotien (1998) mukaan suuria merkityksiä; 
suorituksen voidaan osoittaa paranevan motivaation lisääntyessä. Tällöin sisäisellä 
motivaatiolla ja sisäisillä palkkioilla on läheisempi yhteys suoritukseen kuin ulkoisilla 
palkkiolla. Lisäksi suorituksilla on yhteys tyytyväisyyteen, koska mielihyvän tuntemukset 
lisääntyvät, kun yksilö pääsee käyttämään henkilökohtaisia voimavarojaan. Kuitenkaan suoraa 
syy-seuraussuhdetta ei tyytyväisyyden ja suorituksen välillä ole, koska suoritusten tasoerot 
voivat johtaa erilaisiin palkkioihin, mikä näkyy tyytyväisyyden tasojen eroavaisuutena 
(Ruohotie, 1998, 46–47). Tämä voi tarkoittaa koulumaailmassa esimerkiksi sitä, että oppilaiden 
tyytyväisyys johonkin tiettyyn suoritukseen voi vaihdella, vaikka arvosana suorituksesta olisi 
sama.  
Keltikangas-Järvisen (2007) mukaan motivaatio on tärkeä osatekijä koulumenestyksen 
selittämisessä. Motivaatio selittää jopa yli 30 % koulumenestyksestä kaikissa oppiaineissa 
tasaisesti, eikä sukupuolella ole koulumotivaation kannalta eroa. Motivaation taso kuitenkin 
eroaa eri tasoryhmissä, jos oppilaat jaetaan koulumenestystasonsa mukaan ryhmiin siten, että 
alimmalla tasolla motivaatio selittää vähemmän koulumenestystä kuin ylemmällä tasolla. 
Toisaalta tytöillä tämä merkitys on suurempi ja pojilla motivaation taso ei niinkään poikkea 
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alemmilla ja ylemmillä tasoilla. Korkeampia arvosanoja saaneilla tytöillä motivaatio sen sijaan 
selittää jopa viidenneksen koulumenestyksestä ja pojilla ei kovinkaan paljoa. Tällä voidaan 
selittää sitä, että oppilaat kykenevät arvioimaan omia valmiuksiaan koulussa (Keltikangas-
Järvinen, 2007, 36).  
Korpinen (1990) toteaa koulumenestykseen liittyvien tekijöiden selittävän eniten oppilaan 
koulumotivaatiota. Lisäksi koulumenestykseen ovat yhteydessä etenkin 
koulunkäyntimotivaatio, itseluottamus sekä asennoituminen. Kouluympäristössä eniten 
oppilaan koulumenestykseen liittyvät siis minäkäsityksen osa-alueet. Koulumenestys vaikuttaa 
minäkokemuksiin siten, että hyvin menestyneet oppilaat, joiden arvosanat ovat yli yhdeksän, 
kokevat itsensä hyväksi useammin kuin heikommin menestyneet oppilaat, joiden arvosanat 
ovat alle kuusi. Ero on melko merkittävä, koska 60 % hyvin menestyneistä kokee itsensä 
hyväksi ja heikommin menestyneistä näin kokee vain noin neljännes (Korpinen, 1990, 72–75). 
Nurmen (2013) mukaan motivaation merkitys oppimisessa on tärkeää, koska sisäinen 
motivaatio johtaa laadukkaaseen oppimiseen ja sinnikkyyteen.  Oppimisessa motivaatioon 
vaikuttavat oppimistilanteessa eteen tulevat tunteet ja kiinnostus aiheeseen sekä oppilaan omat 
käsitykset kyvyistään toimia oppimistilanteessa. Oppimistehtävän onnistumiseen liittyvät 
oppilaan omat tuntemukset tehtävästä ja ponnistelut tehtävää kohtaan. Tehtävässä onnistumisen 
jälkeen oppilas arvioi omaa toimintaansa menestykseen johtaneista syistä. Koulussa 
menestyminen johtaa minäkäsityksen vahvistumiseen ja epäonnistuminen vahvistaa kielteistä 
minäkäsitystä. Minäkäsitys sen sijaan ohjaa oppilaan toimintaa seuraavissa tehtävissä ja 
vaikuttaa sitä kautta tuleviin oppimistuloksiin (Nurmi, 2013).  
Koulussa yksilön motivaatio perustuu Nurmen (2009) mukaan siihen, mitä ja miten oppilas on 
aiemmin oppinut eli millainen on hänen oppimishistoriansa. Motivaatio siis suuntaa yksilön 
toimintaa tietynlaisiin kohteisiin, jotka hän on oppinut aikaisemmin kokemaan motivoiviksi. 
Erilaisia ihmisiä, kuten myös oppijoita, motivoivat erilaiset asiat ja tämän pohjalta jokainen 
pyrkii toteuttamaan oman motivaation pohjalta luotuja tavoitteita (Nurmi, 2009, 114-115). 
Tällä voidaan tarkoittaa sitä, että oppilas luo motivaation pohjalta tavoitteita ja motivoituu juuri 
häntä kiinnostavista asioista, joissa hän myös todennäköisesti pyrkii tavoitteisiinsa ja sitä kautta 
mahdolliseen menestykseen koulussa. 
Tavoitteiden asettaminen liittyy Ruohotien (1998) mukaan myös sitoutumiseen ja siihen, 
kuinka arvokkaana yksilö pitää tavoiteltavaa asiaa ja kuinka vahvasti hän tavoittelee sitä 
esimerkiksi vastoinkäymisistä huolimatta. Odotusarvoteorian mukaan ihminen motivoituu 
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suorittamastaan tehtävästä, jos se on hänen mielestään sopivan haasteellinen ja tehtävästä 
suoriutuminen tuottaa hänelle toivotun hyödyn tai palkkion. Oppijan motivaatio on 
odotusarvoteorian mukaan korkea silloin, kun hän uskoo oppimistehtävästä suoriutumiseen ja 
uskoo pystyvänsä siirtämään opitun käytäntöön. Näihin odotusarvoihin vaikuttavat palaute sekä 
oppilaan aikaisemmat kokemukset, mutta myös hyvin suunnitellut oppimistavoitteet ja 
realistiset odotukset oppimistilanteista. Oppilas motivoituu silloin, kun hän uskoo pystyvänsä 
tavoitteisiinsa ja uskoo niiden saavuttamisen johtavan hänen arvostamiin tuloksiin tai 
palkkioihin (Ruohotie, 1998, 57–58). 
 

3.4 Minäpystyvyys koulumenestyksen vaikuttajana  
Ruohotien (1998) mukaan oppilaan omilla uskomuksilla itsestään ja kyvyistään on vaikutusta 
suoritukselle ja sen tasolle. Esimerkiksi jos oppilas uskoo pystyvänsä itse kontrolloimaan 
menestymisen tekijöitä, kuten ahkeruutta, hänen odotuksensa menestymisestä ovat hyvät 
(Ruohotie, 1998, 64). Toisaalta, jos suorituksessa epäonnistunut oppilas kokee pystyvänsä 
vaikuttamaan omaan toimintaansa jatkossa, hän myös odottaa selviytyvänsä jatkossa 
paremmin. Opintomenestys vaikuttaa siis siihen, miten omaa käyttäytymistään tulkitaan. 
Onnistumista voidaan perustella omilla kyvyillä eli sisäisillä syillä, kun taas epäonnistumista 
perustellaan usein ulkoisilla syillä kuten tehtävän vaikeudella, vaikka epäonnistumisen syyt 
eivät olekaan yhtä selkeitä kuin onnistumisen syyt (Ruohotie, 1998, 63–64). 
Usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin suoriutua tehtävästä tai tavoitteista vaikuttavat 
Ruohotien (1998) mukaan useammin parempien oppimistulosten saavuttamiseen kuin 
epävarmuus omasta kontrollointikyvystä. Omiin kykyihin luottaminen liittyy tehokkuuden 
käsitteeseen, jolla tarkoitetaan oppilaan uskomuksia suoriutumisesta. Uskomukset liittyvät 
myös tulosodotuksiin ja siihen, että oppilas voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristöönsä. 
Yhdistämällä omat uskomukset tuloksista ja toiminnasta saadaan aikaan korkeita 
menestymiseen liittyviä odotuksia ja lisäksi pitkäjänteisyyttä omaa toimintaa eli tässä 
tapauksessa oppimista kohtaan (Ruohotie, 1998, 72). 
Opinnoissa menestyminen vaikuttaa Ruohotien (1998) mukaan myös siihen, miten oppilas 
tulkitsee omaa toimintaansa. Opinnoissaan menestyneet oppilaat viittaavat usein sisäisiin 
syihin, kuten henkilökohtaisiin kykyihin tai yritykseen. Sen sijaan epäonnistuneet oppilaat 
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kieltävät henkilökohtaisen vastuun ja syyttävät epäonnistumisesta esimerkiksi opettajaa tai 
materiaalien vaikeaselkoisuutta. Oppilaat, jotka ovat menestyneet omien odotuksiensa 
mukaisesti, uskovat syiden olevan sisäisiä ja melko pysyviä ominaisuuksia. He voivat selittää 
epäonnistumistaan muuttuvilla tekijöillä, kuten oppimisympäristön muuttumisella tai 
kotiympäristöllä. Tämä vaikuttaa siihen, miten oppilas uskoo jatkossa onnistuvansa. Jos oppilas 
uskoo menestymisensä johtuvan hänen kontrolloitavissa olevista tekijöistä, hän uskoo ja 
odottaa menestyvänsä myös jatkossa hyvin. Toisaalta oppilas epäröi omaa onnistumistaan myös 
jatkossa, jos hän uskoo, ettei voi kontrolloida menestymiseensä johtavia syitä (Ruohotie, 1998, 
63–64).  
Capraran ja kollegoiden (2008) tekemän pitkittäistutkimuksen mukaan lasten uskomukset 
oppimisensa säätelystä vaikuttavat heidän pystyvyyteensä koulussa. Lisäksi oppilaat, joiden 
minäpystyvyyden uskomukset ovat kohonneet, luovat korkeampia tavoitteita itselleen ja heillä 
on esimerkiksi joustavuutta ratkaisujen löytämisessä ja tarkkaa arviointia suoritustensa laadusta 
enemmän kuin niillä oppilailla, jotka eivät uskoneet omiin kykyihinsä. Pystyvyyden 
uskomukset vaikuttivat saavutuksiin sekä motivoivasti että tukemalla strategista ajattelua. 
Pitkittäistutkimuksen tuloksissa huomattiin myös lapsuuden minäpystyvyydellä olevan 
positiivista vaikutusta itsesäätöisen oppimisen lisäksi esimerkiksi lukion arvosanoille (Caprara 
ym., 2008). Pajareksen ja Schunkin (2001) mukaan minäpystyvyysuskomukset heijastuvat 
yksilöiden valinnoissa ja jatkuvat heidän toimintatavoissaan ja pyrkimyksissään. Yksilöiden 
itsevarmuus ja itseluottamus ennakoivat menestyviä tuloksia. Esimerkiksi oppilaiden luottamus 
omiin kirjoituskykyihin ennakoi menestystä kirjoitustehtävissä ja toisaalta epäilys omia 
kirjoituskykyjä kohtaan ennakoi alhaisia arvosanoja jo ennen kirjoitusprosessin alkamista. 
Kuviteltujen saavutusten odotettuja tuloksia voidaan kuvata siten, että akateeminen menestys 
ja paremmat mahdollisuudet edeltävät odotettuja tuloksia, kun taas akateeminen 
epäonnistuminen vähentää mahdollisuuksia onnistua (Pajares & Schunk, 2001, 242).   
Bandura (1997) esittää, että lapsi, jolla on vahvemmat uskomukset omasta pystyvyydestään, 
ratkaisee nopeammin ongelmia ja yrittää uudelleen epäonnistumisensa jälkeen useammin kuin 
lapsi, joka epäilee omaa pystyvyyttään. Minäpystyvyydellä on vaikutusta käsitteellisten 
ongelmien ratkaisemisessa riippumatta lapsen kognitiivisen kyvyn tasosta, koska lapsilla, jotka 
uskovat omaan pystyvyyteensä menestyivät käsitteellisissä tehtävissä paremmin kuin lapset, 
joilla oli korkeampi kognitiivinen taso mutta alhaisemmat uskomukset pystyvyydestä. Lisäksi 
jokaisella kyvykkyystasolla enemmän minäpystyvyyttä tuntevat oppilaat hoitavat 
opiskeluaikansa paremmin, ovat sinnikkäämpiä ja eivät todennäköisesti hylkää oikeita 
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vastauksia ennenaikaisesti. Oppilaiden korkeat minäpystyvyyden uskomukset herättivät 
korkeampia pyrkimyksiä ja joustavuutta ratkaisuiden etsimisessä sekä auttoivat saavuttamaan 
motivaatiota ja tukemaan strategista ajattelua (Bandura, 1997, 214–215).  
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4  YHTEENVETO FYYSISEN JA PSYYKKISEN TERVEYDEN 
VAIKUTUKSISTA KOULUMENESTYKSEEN 

Fyysisen terveyden vaikutukset koulumenestykseen ovat liikunnan käsitteen kannalta 
positiiviset, koska Jaakkolan, Liukkosen ja Sääkslahden (2013) mukaan useat tutkimukset ovat 
osoittaneet hyvän fyysisen toimintakyvyn luovan pohjan kognitiiviselle suoriutumiselle ja 
koulumenestykselle. Hyvä fyysinen kunto lisää oppimisen valmiuksia lapsilla ja nuorilla 
kehittäen muistia ja muita kognitiivisia toimintoja, jotka ovat oppimisen kannalta olennaisessa 
osassa. Motoriset taidot ja niiden oppiminen vauvaiässä ja lapsuudessa luovat pohjaa 
myöhemmille lapsen oppimiseen liittyville toiminnoille, koska motoristen taitojen kautta lapsi 
pääsee lähempään vuorovaikutukseen ympäristönsä kautta (Jaakkola, Liukkonen, Sääkslahti, 
2013, 260–261). On siis selvää, että liikunta vaikuttaa koulumenestykseen ja tämä vaikutus on 
positiivinen. Täten tutkimukset vahvistavat fyysisen terveyden osalta vaikutuksen 
koulumenestykseen olevan positiivinen.  
Psyykkisen terveyden vaikutuksia koulumenestykseen tarkastelen tutkimuksessani kolmen 
käsitteen kannalta; itsetunnon, motivaation ja minäpystyvyyden. Ensimmäiseksi itsetunnon 
vaikutukset näkyvät Korpisen (1990) mukaan siinä, että mitä enemmän oppilaat luottavat 
itseensä ja omiin kykyihinsä, sitä paremmin he menestyvät myös koulutehtävissään. Tätä 
ilmiötä perustelevat myös Baumaister, Campbell, Krueger ja Vohs (2003, 10) tutkimuksessaan, 
jonka tuloksena todettiin hyvän itsetunnon vaikuttavan paranevassa määrin koulumenestykseen 
etenkin siten, että oppilaiden hyvä itsetunto lisää pyrkimyksiä ja tavoitteellisuutta 
koulutyöskentelyssä, joka taas luonnollisesti johtaa parempiin arvosanoihin koulussa. Toisaalta 
Baumaister, Campbell, Krueger ja Vohs (2003) toteavat, että itsetunnon vaikutuksista 
koulumenestykseen on saatu myös epätäsmällisiä tuloksia, joten johtopäätöksiä tehdessä täytyy 
huomioida myös se, missä kontekstissa tuloksia on saatu.  
Ruohotie (1998, 46–47) osoittaa motivaation vaikutusta koulumenestykseen siten, että 
motivaation kasvaessa myös suoriutumisen taso nousee, jolloin sisäisellä motivaatiolla on 
suurempi merkitys tehtävän kannalta kuin ulkoisella motivaatiolla. Tätä samaa ilmiötä voidaan 
perustella myös sillä, että sisäinen motivaatio johtaa sinnikkyyteen ja sitä kautta parempiin 
suorituksiin koulutehtävissä (Nurmi, 2013). Sinnikkyyttä sen sijaan voidaan perustella 
Keltikangas-Järvisen (2006) mukaan tehtäväorientaation avulla. Tehtäväorientaatio muodostuu 
aktiivisuudesta, sinnikkyydestä ja häirittävyydestä ja tämän katsotaan vaikuttavan siihen, miten 
oppilas suoriutuu koulutehtävissään. Tehtäväorientaation puuttuessa ja esimerkiksi 
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sinnikkyyden ja häirittävyyden ollessa korkealla, oppilas voi alisuoriutua eli menestyä 
koulutehtävissä hänen kykyihinsä nähden heikommin, kuin hänen lahjakkuutensa antaisi 
mahdollisuuden. Tähän alisuoriutumiseen voi tehtäväorientaation lisäksi vaikuttaa myös 
motivaation puute (Keltikangas-Järvinen, 2006, 133–134).  Voitaisiin todeta, että niin 
sinnikkyys kuin motivaatiokin vaikuttavat koulutehtäviin ja oppilaiden tehtäväorientaatioon 
sekä tämän lisäksi niillä on yhteys toisiinsa; motivaatio ohjaa oppilasta sinnikkääseen 
koulutyöskentelyyn ja sen avulla koulumenestykseen. 
Kolmanneksi tarkastelen tutkimuksessani minäpystyvyyden vaikutuksia koulumenestykseen. 
Ruohotien (1998) mukaan minäpystyvyyteen liittyvillä uskomuksilla omista kyvyistä ja 
mahdollisuuksistaan on merkitystä oppilaan menestymiseen koulutehtävissä. Uskomukset siitä, 
miten luulee pärjäävänsä tehtävissä vaikuttaa siihen, miten todellisuudessa lopputulosten 
perusteella pärjää (Ruohotie, 1998, 72). Myös Pajareksen ja Schunkin (2001) tutkimusten 
perusteella voidaan sanoa, että yksilön itseluottamus ja uskomukset omiin kykyihinsä 
ennakoivat parempia tuloksia ja menestystä. Myös Caprara, Fida, Vecchione, Bove, Vecchio ja 
Barbaranelli (2008) ovat tutkineet oppilaiden pystyvyysuskomuksia ja ovat saaneet tuloksia 
siitä, että lasten uskomukset omasta oppimisestaan vaikuttavat pystyvyyteen koulutehtävissä 
sekä korkeampien tavoitteiden luomiseen, minkä seurauksena he myös menestyvät tehtävissään 
paremmin kuin oppilaat, joiden usko omiin kykyihinsä on heikompi. Myös Banduran (1997) 
tutkimukset ovat selittäneet minäpystyvyyden vaikutuksia ja hänen mukaansa 
minäpystyvyysuskomukset herättävät pyrkimyksiä koulutyöskentelyssä ja esimerkiksi lapset, 
joilla on korkea minäpystyvyys, on myös nopeampi ongelmanratkaisukyky kuin lapsilla, jotka 
eivät usko niin vahvasti omiin kykyihinsä. Näiden ja muiden esittämieni tulosten perusteella 
voidaan sanoa, että minäpystyvyys vaikuttaa positiivisesti koulutyöskentelyyn ja 
menestymiseen koulutehtävissä.  
Psyykkinen terveys vaikuttaa näin ollen koulumenestykseen ja tutkimuksessani psyykkistä 
terveyttä kuvaavat käsitteet vaikuttavat koulumenestykseen hieman eri tavoilla. Itsetunnon 
käsitteen osalta itseluottamus ja tavoitteellisuus oppilaiden koulutyöskentelyssä nousivat 
koulumenestystä selittäviksi tekijöiksi. Motivaation osalta sisäinen motivaatio ja sinnikkyys 
selittävät menestystä koulussa. Lisäksi minäpystyvyyteen liittyen osoittautui, että mitä 
voimakkaammin oppilas uskoo omiin kykyihinsä, sitä paremmin hän menestyy koulussa ja 
kykenee esimerkiksi ratkaisemaan ongelmia nopeammin kuin oppilas, jonka 
minäpystyvyysuskomukset ovat heikommat.  
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Fyysisen ja psyykkisen terveyden yhteistä vaikutusta koulumenestykseen on tutkittu 
vähemmän kuin näiden tekijöiden yksittäisiä vaikutuksia, mutta hypoteesini on se, että fyysinen 
ja psyykkinen terveys vaikuttaa yhdessä koulumenestykseen ja niillä on myös keskenään 
yhteyttä. Hypoteesiani tukien on saatu myös tutkimustuloksia. Esimerkiksi Jonker, Elferink-
Gemser ja Visscher (2011) tutkivat nuorten urheilijoiden itsetunnon ja itsesäätelyn merkitystä 
koulusaavutuksiin. Tulosten mukaan nuoret urheilijat hyödynsivät hyviä itsesäätelykykyjään 
niin urheilussa kuin kouluympäristössäkin ja yhteys oli merkittävä urheilun ja itsesäätelyn 
välillä. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että urheilijat voivat hyödyntää näitä itsesäätelyn 
keinoja myös koulutuksessaan (Jonker, Elferink-Gemser & Visscher, 2011, 271). 
Minäpystyvyydellä ja motivaatiolla on Zimmermanin (1995) mukaan yhteisiä vaikutuksia 
kouluympäristössä. Koettu minäpystyvyys vaikuttaa positiivisesti oppilaiden ratkaisukykyyn 
aritmeettisissa ongelmissa ja oppilaiden oppimiseen kognitiivisten ja motivaatiomekanismien 
avulla. Pystyvyysuskomukset esimerkiksi tukevat sinnikkyyttä epäonnistumisia kohdattaessa, 
jolloin yksilö voi motivoitua uudelleen uusia tehtäviä varten (Zimmerman, 1995, 202–205).    
Lisäksi Bandura (1995) esittää minäpystyvyydellä ja fyysisen terveyden osa-alueilla olevan 
keskenään vaikutusta siten, että yksilön tulkintoihin omista pystyvyysuskomuksistaan vaikuttaa 
hänen fyysinen ja emotionaalinen tilansa. Parantamalla fyysistä tilaa ja virhetulkintoja omasta 
kokonaisvaltaisesta tilasta, voidaan vahvistaa minäpystyvyyden uskomuksia ja siten myös 
uskomuksia menestyksestä (Bandura, 1995, 4–5). Hypoteesiini vastaten voidaan siis todeta, että 
minäpystyvyydellä ja fyysisellä terveydellä on keskenään yhteys. Molemmat vaikuttavat myös 
koulumenestykseen positiivisesti, mutta toisaalta niiden yhteysvaikutukseen en ole kiinnittänyt 
huomiota tutkimuksessani, mutta koska minäpystyvyys ja fyysinen terveys vaikuttavat toisiinsa 
ja ne yhdessä vaikuttavat uskomuksiin menestyksestä, on syytä olettaa niiden vaikuttavan myös 
yhdessä positiivisesti koulumenestykseen. Kuitenkin tutkimuskysymyksiin pohjautuen voidaan 
todeta, että tutkimuksessani käytetyillä fyysisen ja psyykkisen terveyden käsitteillä on 
vaikutusta koulumenestykseen ja myös toisiinsa. Vaikutus koulumenestykseen voidaan siis 
sanoa olevan positiivinen ja lisäksi voidaan todeta keskinäinen yhteys olemassa olevaksi.  
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5  POHDINTA 
Tutkielmani fyysisen ja psyykkisen terveyden vaikutuksista koulumenestykseen käsittelee 
valikoitujen aiheeseen keskeisesti kuuluvien käsitteiden kautta fyysisen ja psyykkisen 
terveyden ja koulumenestyksen välisiä yhteyksiä. Tutkimuskysymyksiini perustuen sain 
tuloksia siitä, että liikunta, itsetunto, motivaatio ja minäpystyvyys vaikuttavat ainakin jonkin 
verran koulumenestykseen ja tämä yhteys on positiivinen. Lisäksi olen tutkielmani 
loppupuolella käsitellyt fyysisen ja psyykkisen terveyden käsitteiden keskinäisiä yhteyksiä.  
Mielestäni fyysisellä ja psyykkisellä terveydellä on vaikutusta koulumenestykseen ja yksilöiden 
kokonaisvaltainen hyvinvointi vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Yleisesti tiedetään, että ihmisten 
voidessa hyvin, myös vaikutus heidän toimintaansa on positiivinen. Esimerkiksi voidaan 
olettaa, että koulumenestykseen vaikuttaa yksilön fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi. Tähän 
perustuen koulussa voitaisiin puuttua oppilaan hyvinvointiin esimerkiksi fyysiseen terveyteen 
liittyen lisäämällä liikuntaa ja psyykkiseen terveyteen liittyen tukemalla mielen hyvinvointia ja 
sitä kautta vaikuttaa yksilön saavutuksiin sekä menestykseen koulussa.  
Ihminen on kokonaisuus ja hänen hyvinvointiinsa kuuluvat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 
osa-alue. Tutkielmassani olen käsitellyt ainoastaan fyysisen ja psyykkisen terveyden 
vaikutuksia koulumenestykseen niihin keskeisesti liittyvien käsitteiden kautta, joten terveyden 
sosiaalinen osa-alue jää tutkielmassani huomiotta. Sosiaalinen osa-alue vaikuttaa kuitenkin 
ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin fyysisen ja psyykkisen osa-alueen tavoin, joten 
kattavampiin tuloksiin pääsemiseksi voitaisiin jatkossa tutkia enemmän myös terveyden 
sosiaalista osa-aluetta. Koulumenestystä perusteltaessa täytyy huomioida lisäksi se, että 
tutkielmassani käsitellyt asiat ovat vain yksittäisiä koulumenestyksen syitä tai selityksiä. 
Koulumenestystä voidaan selittää myös useilla muilla tekijöillä, jotka voivat osoittaa uusia 
näkökulmia liittyen oppilaiden menestykseen koulussa. Tällä tarkoitan sitä, että sekä fyysiseen 
että psyykkiseen terveyteen kuuluu useita muitakin käsitteitä kuin tutkielmassani huomioidut 
käsitteet, jotka voivat omalta osaltaan olla vaikuttamassa koulumenestykseen yksilön ympärillä 
olevien asioiden lisäksi.  
Tutkimukseni aiheita on tutkittu paljon, mutta esimerkiksi liikunnan negatiivisista vaikutuksista 
ei juurikaan ole tutkimustietoa. Joillekin yksilöille liikunta voi aiheuttaa esimerkiksi 
negatiivisia tunteita ja sitä kautta vaikuttaa myös koulumenestykseen heikentävästi. Lisäksi 
jotkut tutkimukset ovat vaikeasti tulkittavia, koska niissä ei ole otettu huomioon menestystä 
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kaikissa oppiaineissa. Esimerkiksi Korpisen (1990) tutkimuksiin perustuen täytyy muistaa se, 
että hän on keskittynyt tutkimuksissaan etenkin ruotsin kielen arvosanoihin, joten tulokset eivät 
ole yleistettävissä yleiseen koulumenestykseen peruskoulussa. Toisaalta Korpisen (1990) 
tutkimusten tulokset vastaavat muita tutkielmassani käsiteltyjä tutkimuksia, joten voidaan 
todeta niiden olevan valideja ja päteviä toisiin laajempiin tutkimustuloksiin verrattuna.  
Kandidaatin tutkielmani aiheita tutkitaan koko ajan lisää ja saadaan uusia ajankohtaisempia 
tutkimustuloksia aiheesta. Vuoden 2018 alussa julkaistussa Jaana Karin väitöskirjassa tutkitaan 
esimerkiksi lapsena liikuntaa harrastaneiden menestystä koulussa ja myöhemmin työelämässä. 
Kari toteaa väitöstutkimuksensa tuloksissa lapsena liikuntaa harrastaneiden pärjäävän koulussa 
paremmin kuin lapsena vähän liikkuneet. Lisäksi liikuntaa aktiivisesti lapsena harrastaneet 
kiinnittyvät paremmin työmarkkinoille ja heillä on aikuisena korkeampi koulutustaso sekä 
korkeammat ansiotulot kuin lapsena vähän liikkuneilla (Kari, 2018). Olen samaa mieltä Karin 
kanssa siitä, että lasten hyvinvointiin ja liikkumiseen panostamalla voidaan investoida 
tulevaisuuteen, koska liikunta vaikuttaa koulumenestykseen, koulutustasoon sekä työuraan 
aikuisuudessa. Terveydellä ja hyvinvoinnilla voidaan siis sanoa olevan kokonaisvaltaisia 
vaikutuksia yksilön toimintaan ja yhteiskunnallisestikin tärkeitä yhteyksiä väestön 
hyvinvointiin ja menestykseen.  
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