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Fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla on merkittävä rooli ihmisten kokonaisvalta isen 

terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunta on myös tärkeää lasten kehitykselle ja kasvulle. 

Kuitenkin viime aikoina mediassa on puhuttu liikkumattomuudesta ja etenkin lasten 

liikkumattomuus on herättänyt huolta.  

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus 

vaikuttaa alakouluikäisten lasten oppimiseen. Koulupäivän aikainen fyysisen aktiivisuus 

koostuu liikuntatunneista, välitunneista, opetukseen integroidusta liikunnasta ja istumisen 

tauottamisesta sekä liikuntakerhoista ja koulumatkoista. Työssä tarkasteltiin näiden 

koulupäivän aikaisten fyysisen aktiivisuuden osa-alueiden vaikutusta oppimiseen alakoulun 

kontekstissa. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tarkemmin määriteltynä 

kyseessä on narratiivinen yleiskatsaus, jonka lähtökohtana toimivat aiemmat tutkimukset 

aiheesta.  

Tutkielmaan kerätystä aineistosta kävi ilmi, että koulupäivän aikaisella fyysise llä 

aktiivisuudella ja liikunnalla on pääsääntöisesti myönteisiä vaikutuksia oppilaiden oppimiseen. 

On kuitenkin todennäköistä, että liikunta ei vaikuta oppimiseen suoraan, vaan sitä välittävät 

monet eri tekijät. Kerätyn aineiston perusteella näitä mahdollisia välittäviä tekijöitä ovat 

liikunnan vaikutukset aivojen rakenteessa ja toiminnassa, motorinen kehitys ja motoristen 

taitojen oppiminen sekä sosiaalinen vuorovaikutus. Aineistosta oli havaittavissa myös jonkin 

verran eroavaisuuksia. Lisäksi joissain lähteissä koulupäivän aikaisella liikunnalla ei havaittu 

olevan vaikutusta oppimiseen ollenkaan.  

Tutkielmassa on kiinnitetty huomiota lähdekriittisyyteen, eettisyyteen ja luotettavuuteen. 

Työssä onkin käytetty mahdollisimman tuoreita tutkimuksia sekä muita tieteellisiä julkaisuja. 

Lähteinä ovat toimineet myös perusopetuksen opetussuunnitelma ja muut aiheeseen sopivat 

tieteelliset julkaisut ja oppikirjat.  
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1 Johdanto 

Jo pitkään on tiedetty, että fyysinen aktiivisuus ja liikunta vaikuttavat ihmisen terveyteen ja 

hyvinvointiin edistävästi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL, n.d.) mukaan liikunna lla 

on merkittävä rooli esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä 

kokonaisvaltaisen terveyden ylläpidossa. Liikunta on myös tärkeää lasten terveelle kehitykselle 

ja kasvulle, sillä se esimerkiksi edistää lasten oppimista ja tukee motoristen taitojen 

kehittymistä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos [THL], n.d.).  

Huolimatta siitä, että ihmiset ovat hyvin tietoisia liikunnan positiivisista vaikutuksista, suuri 

osa väestöstä ei liiku riittävästi terveytensä kannalta (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti, 

2017a). Lintunen (2007) myös huomauttaa, että ihmisten elämässä tarvittava fyysinen 

aktiivisuus on vähentynyt huomattavasti viimeisen sadan vuoden aikana. Harva enää tekee 

kovin fyysistä työtä, sillä työtehtävät ovat yleisesti keventyneet. Myös koulun penkeillä istutaan 

entistä pitempään ja ruutuaika on lisääntynyt. Terveyden kannalta tämä on huolestuttavaa ja 

muodostunut jo jopa ongelmaksi. (Lintunen, 2007).  

Jaakkolan ja kollegoiden (2017a) mukaan samaan aikaan, kun yhteiskuntamme fyysinen 

aktiivisuus on vähentynyt, on liikkumattomuus lisääntynyt huomattavan paljon. Etenkin lasten 

liikkumattomuus on herättänyt huolta, sillä esimerkiksi Jyväskylän yliopiston 

tutkimuskeskuksen keväällä 2018 toteuttaman LIITU-tutkimuksen mukaan vain 38 % kaikista 

7–15 vuotiaista lapsista ja nuorista liikkui suosituksen mukaisen määrän eli tunnin päivässä 

(Kokko, Martin, Villberg, Ng & Mehtälä, 2018). Vähentynyt fyysinen aktiivisuus yhdessä 

lisääntyneen liikkumattomuuden kanssa onkin jo nähtävissä lasten ja nuorten heikentyneessä 

fyysisessä toimintakyvyssä (Jaakkola ym., 2017a).  

Suomessa lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus ja liikunta on pyritty huomioimaan monella 

tapaa. Suomessa on esimerkiksi säädetty liikuntalaki (390/2015), jonka yhtenä tarkoituksena 

on edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Liikuntalain tavoitteena on myös edistää eri 

väestöryhmien mahdollisuuksia liikunnan harrastamiselle, väestön hyvinvointia ja terveyttä 

sekä edistää fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista (liikuntalaki 390/2015). 

Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö (2021) on laatinut uudet yleiset liikkumissuositukset, 

jossa myös lapset ja nuoret on huomioitu. Tämän uuden liikkumissuosituksen mukaan kaikkien 

7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten tulisikin liikkua vähintään 60 minuuttia päivässä 
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monipuolisesti, reippaasti ja rasittavasti. Suositus kehottaa myös välttämään runsasta ja 

pitkäkestoista paikallaanoloa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2021). 

Koulun rooli lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan tukijana on tärkeä. Jaakkola 

ja kollegat (2017a) huomauttavat, että fyysisesti aktiivisen elämäntavan omaksuminen tapahtuu 

usein jo lapsuudessa. Koulu on neuvolan lisäksi ainoa yhteiskuntamme organisaatio, joka 

pystyy tavoittamaan koko ikäluokan lapsia. Näin ollen koulu on tärkeässä roolissa lasten ja 

nuorten fyysisen aktiivisuuden lisääjänä. Koulujen merkitys tulee myös korostumaan 

entisestään ja liikuntakasvatuksen suurimpana haasteena tulevaisuudessa tuleekin olemaan 

riittävän fyysisen toimintakyvyn turvaaminen. (Jaakkola ym., 2017a.)  

Opetushallituksen (OPH, 2016) perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on laadittu 

liikunnan oppiaineelle tavoitteet ja niihin liittyvät sisältöalueen. Yhtenä tärkeimpänä 

tavoitteena liikunnan opetuksella on kasvattaa oppilaita liikkumaan sekä kasvattaa heitä 

liikunnan avulla. Opetussuunnitelma myös kehottaa opetuksen eheyttämiseen esimerkik s i 

muodostamaan oppiaineista integroituja kokonaisuuksia. (Opetushallitus [OPH], 2016, s. 31, 

148.) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi liikunnan oppiainetta kehotetaan 

integroimaan muihin oppiaineisiin. Koulut pyrkivät tukemaan lasten ja nuorten fyysis tä 

aktiivisuutta ja liikkumista myös esimerkiksi Liikkuva koulu -ohjelman avulla. Liikkuva koulu 

-ohjelman tavoitteena on aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät ja se kannustaak in 

kouluja muun muassa huomioimaan fyysisen aktiivisuuden lisäämisen mahdollisuudet 

koulupäivän aikana sekä koulumatkoilla (Moilanen, Kämppi, Laine & Blom, 2017).  

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus 

vaikuttaa alakouluikäisten lasten oppimiseen. Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus ja liikun ta 

on ajankohtainen aihe, jonka vuoksi sitä on tärkeää tutkia. Olen rajannut tutkielmani 

käsittelemään juuri alakoulussa tapahtuvaa fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa, sillä tulen itse 

tulevaisuudessa toimimaan luokanopettajana alakoulussa. Ajatus tämän aiheen tutkimiseen on 

lähtenyt suurimmaksi osaksi omasta kiinnostuksesta, sillä liikunta on aina ollut tärkeä osa 

elämääni. Olen myös tämän lukuvuoden aikana suorittanut liikunnan sivuainetta, joten itselleni 

oli melko selvää, että tutkielmani aihe tulee käsittelemään jollain tavalla liikuntaa. Lisäksi 

luokanopettajaopintojeni aikana on paljon eri kursseilla painotettu toiminnallisten ja sitä kautta 

fyysisesti aktiivisten opetusmenetelmien käyttöä opetuksessa. Tämä onkin saanut minut 

pohtimaan liikunnan merkitystä oppilaiden oppimiselle. Tutkielman tarkoituksena on myös 
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syventää sekä omaa että muiden luokanopettajan töitä nyt tai tulevaisuudessa tekevien 

tietämystä aiheesta.  
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2 Tutkielman toteutus 

Tässä luvussa tuodaan esille tutkielman tavoitteet ja tarkoitus sekä tutkimuskysymys 

perusteluineen. Lisäksi perehdytään käytettyyn tutkimusmenetelmään, sen valintaan sekä 

tutkimusetiikkaan.  

2.1 Tutkimuskysymys perusteluineen 

Metsämuurosen (2003) mukaan aiemmat tutkimukset antavat tutkijalle hyvän kuvan siitä, 

millaiseen kysymykseen voisi olla hyvä vastata. Hän myös muistuttaa, että hyvä tutkimus on 

sellainen, jossa vastataan yksilöityyn kysymykseen. Hyvän tutkimuskysymyksen piirteis i in 

kuuluvat selkeä muotoilu sekä yksikäsitteisyys, joiden lisäksi kysymyksen on tuotettava 

informaatiota (Metsämuuronen, 2003, s. 8–9). Tutkielman edetessä sekä tutkimusonge lman 

täsmentyessä on tutkimuskysymykseni lopulta muotoutunut muotoon: 

Miten koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus vaikuttaa alakouluikäisen lapsen oppimiseen? 

Tutkimuksella tulisi aina olla jokin tarkoitus (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 137). 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää aikaisempaan tutkimukseen pohjautuen, miten 

koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus vaikuttaa oppilaiden oppimiseen peruskoulun 

alakoulussa. Tutkimuksen tarkoituksena on myös tarkastella sitä, miten koulupäivän aikaisen 

fyysisen aktiivisuuden eri osa-alueet vaikuttavat alakoulun oppilaiden oppimiseen. Tähän 

tavoitteeseen pääsemiseksi ensimmäisessä käsittelykappaleessa määritellään tutkielman 

kannalta keskeisiä käsitteitä, joita ovat fyysinen aktiivisuus, liikunta ja oppiminen. Tutkijan 

onkin kiinnitettävä huomiota käsitteiden määrittelyyn, jotta lukijalle selviäisi, missä 

merkityksessä kirjoittaja käsitteitä käyttää (Hirsjärvi ym., 2009, s. 259). Toisessa 

käsittelykappaleessa tarkastellaan, mitä kaikkea koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus 

sisältää. Viimeisessä käsittelykappaleessa käydään tarkemmin läpi tutkimuksia koulupäivän 

aikaisen fyysisen aktiivisuuden vaikutuksista oppimiseen.  

2.2 Kirjallisuuskatsaus tiedonhankintamenetelmänä 

Tämä tutkielma on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

lähtökohtana on kuvata todellista elämää ja tutkimuksessa pyritään mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti tutkimaan valittua kohdetta (Hirsjärvi ym., 2009, s. 161). 
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Tiedonhankintamenetelmänä tässä tutkielmassa käytetään kirjallisuuskatsausta. Salminen 

(2011) kuvaa kirjallisuuskatsauksen olevan tutkimustekniikka, jonka avulla voidaan tehdä 

tutkimusta jo tehdystä tutkimuksesta. Kirjallisuuskatsauksena toteutettu tutkimus siis kokoaa 

eri tutkimuksien tuloksia, ja ne toimivat perustana uusille tutkimustuloksille (Salminen, 2011, 

s. 1). Tutkijan on kirjallisuuskatsausta käytettäessä tunnettava aihe hyvin, jotta hän saa 

katsaukseensa seulottua vain asianmukaiset sekä suoraan tutkimusaiheeseen liittyvän 

kirjallisuuden. Tässä tutkimusmetodissa tutkijan onkin siis koko ajan pidettävä mielessään 

tutkimuksensa tavoitteet sekä tutkimusongelmansa. Kirjallisuuskatsauksen tekeminen vaatii 

tutkijalta paneutumista, mutta toisaalta se myös opettaa paljon itse aiheesta, tutkimuksen 

tekemisestä sekä esimerkiksi viittauskäytänteistä. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 259.) 

Salminen (2011) jakaa kirjallisuuskatsauksen kolmeen eri tyyppiin, joita ovat kuvaileva, 

systemaattinen ja meta-analyysi. Hänen mukaansa kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

tutkimusmetodina pyrkii kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä laaja-alaisesti. Siinä käytetyt aineistot 

voivatkin olla laajoja, eikä aineiston keruulle ole asetettu tarkkoja sääntöjä. Lisäksi 

tutkimuskysymyksille asetetut reunaehdot ovat tarkempia systemaattisessa katsaustyyp issä 

sekä meta-analyysissä kuin kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa. (Salminen, 2011, s. 6.)  

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voidaan Salmisen (2011) mukaan jakaa narratiiviseen ja 

integroivaan katsaukseen. Myös narratiiviselle kirjallisuuskatsaukselle on kolme 

toteuttamistapaa, jotka ovat toimituksellinen, kommentoiva ja yleiskatsaus (Salminen, 2011, s. 

7). Tämä tutkielma on narratiivinen yleiskatsaus, sillä tutkielman tavoitteena on antaa laaja 

kuva tutkittavasta aiheesta tiivistämällä aiempia tutkimuksia kuten narratiivisen 

yleiskatsauksen piirteisiin kuuluu (Salminen, 2011, s. 7). 

Olen hakenut tutkielmaani tietoa ja kerännyt aineistoa muun muassa Google Scholaria, Ebscoa 

ja Oula-Finnaa apuna käyttäen. Tärkeimpinä suomenkielisiä hakusanoja ja fraaseja ovat olleet 

liikunta, koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus ja oppiminen. Tietoa olen hakenut myös 

englanninkielisillä sanoilla, joista tärkeimpiä ovat olleet physical education, physical activity, 

primary school, positive effects sekä learning. 

Tutkijalta vaaditaan kirjallisuuden ja lähteiden valinnassa sekä niiden tulkinnassa 

lähdekritiikkiä (Hirsjärvi ym., 2009, s. 113). Olenkin pyrkinyt tähän lähdekriittisyyteen 

valitessani lähteitä ja aineistoa tähän tutkielmaan. Metsämuuronen (2003) muistuttaakin, ettei 

kaikki tieto valitettavasti ole aina käyttökelpoista lähdemateriaaliksi. Hänen mukaansa 

ensimmäisen tutkimuksen taso on lisensiaatin työ ja sitä voidaan käyttää lähteenä. Hyviä 
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lähteitä ovat myös väitöskirjat, tieteelliset artikkelit ja oppikirjat (Metsämuuronen, 2003, s. 13–

14). Tässä tutkielmassa olen käyttänyt lähteinä mahdollisimman ajankohtaisia sekä tieteellises t i 

korkeatasoisia julkaisuja tutkittavasta aiheestani. Lisäksi lähteinä ovat toimineet 

perusopetuksen opetussuunnitelma, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut sekä muut 

aiheeseeni sopivat tieteelliset julkaisut ja oppikirjat.  
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3 Fyysinen aktiivisuus, liikunta ja oppiminen alakoulun kontekstissa 

Tässä luvussa käsitellään tutkielman kannalta keskeisimpiä käsitteitä, joita ovat fyysinen 

aktiivisuus, liikunta ja oppiminen. Luvussa tarkastellaan näitä käsitteitä alakoulun kontekstissa. 

Metsämuurosen (2003) mukaan ilman tarkkaan määriteltyjä käsitteitä ei voitaisi tutkimusta 

suorittaa siten, että tarvittaessa joku toinen voisi samanlaisen tutkimuksen toteuttaa. Näin ollen 

käsitteet ovat oleellinen osa tutkimusta. Käsitteet eivät kuitenkaan koskaan voi kuvata ilmiön 

koko totuutta (Metsämuuronen, 2003, s. 22).  

3.1 Fyysinen aktiivisuus 

Huotarin (2012, s. 71) mukaan fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan kaikkea liikkumista, joka 

lisää energiankulutusta. Joskus fyysisen aktiivisuuden vastaavana suomenkielisenä sanana 

käytetäänkin myös sanaa liikkuminen (Vuori, 2010a). Fyysisen aktiivisuuden käsitteen ovat 

määritelleet myös Kantomaa ja kollegat (2018, s. 11), joiden mukaan kaikki lihasten 

tahdonalainen ja energiankulutusta lisäävä toiminta on fyysistä aktiivisuutta. Miles (2007) 

puolestaan kertovat fyysisen aktiivisuuden olevan kehon liikettä, joka syntyy luurankolihas ten 

supistuessa ja lisätessä energiankulutusta merkittävästi. Käsitteenä fyysinen aktiivisuus siis 

pitää sisällään kaiken ihmisen liikkeen aina kilpaurheilusta ja liikuntaharrastuks is ta 

päivittäiseen elämään liittyviin toimintoihin (Miles, 2007). Vuori (2010) kuitenkin huomauttaa, 

että fyysisellä aktiivisuudella viitataan ainoastaan fysiologisiin ja fyysisiin tapahtumiin ilman 

odotuksia tai kannanottoja toiminnan syihin, sen psyykkisiin tai sosiaalisiin vaikutuksiin.  

Vuoren (2010a) mukaan vastakohta fyysiselle aktiivisuudelle on fyysinen inaktiivisuus eli 

liikkumattomuus. Fyysinen inaktiivisuus ja liikkumattomuus eivät kuitenkaan tarkoita 

totaalista lihasten käyttämättömyyttä tai lepotilaa, vaan sillä tarkoitetaan niin vähäistä fyysis tä 

aktiivisuutta, ettei se riitä stimuloimaan ihmisen elimistön toimintoja ja rakenteita niin, että ne 

säilyisivät niiden normaaleja tehtäviä vastaavina. Esimerkiksi liian heikot tai harvoin toistuvat 

lihassupistukset lihasten kestävyyden ja voiman säilymiseksi ovat fyysistä inaktiivisuutta, 

liikkumattomuutta. (Vuori, 2010a.) 

3.2 Liikunta 

Liikunnan käsite on hyvin monimuotoinen (Jaakkola ym., 2017a). Laakson (2007) mukaan 

liikunta on laajasti ymmärrettynä tarkoituksellista fyysistä aktiivisuutta ja lihastoimintaa. 
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Kantomaa ja kollegat (2018) kertovatkin liikunnan olevan yksi osa fyysistä aktiivisuutta. Se on 

yksilön tahtoon perustuvaa, hermoston ohjaamaa toimintaa, jonka seurauksena energiankulutus 

lisääntyy. Esimerkiksi tapa, määrä, kesto, useus ja kuormittavuus ovat näkökulmia liikunnan 

tarkasteluun. (Kantomaa ym., 2018, s. 11.) Yleensä liikunta on myös fyysistä aktiivisuutta, jota 

tehdään harrastuksena ja tiettyjen syiden sekä vaikutusten takia (Tammelin, 2017). Vuori 

(2010a) huomauttaakin, että liikunnan tavoitteena voi olla esimerkiksi vaikuttaa terveyteen tai 

fyysiseen kuntoon sekä tuottaa kokemuksia ja elämyksiä. Näillä perusteilla voidaankin jaotella 

liikunta terveys-, kunto-, virkistys-, harraste- ja hyötyliikuntaan (Vuori, 2010a).  

Vuori (2010b) kertoo liikunnan toteutuvan lapsuudessa spontaanina liikkumisena ikään kuin 

lapsen ”työnä” ja näin ollen lapsuuden runsas spontaani liikkuminen näkyykin kaikessa lasten 

toiminnassa. Päivittäinen liikunta onkin THL:n (n.d.) mukaan tärkeää lasten terveelle 

kehitykselle ja kasvulle. Se tukee lasten luuston kehittymistä ja auttaa parantamaan hengitys -  

ja verenkiertoelimistön kuntoa. Liikunta edistää myös lasten motoristen taitojen kehittymis tä 

sekä oppimista. Lisäksi muiden lasten kanssa liikkuessaan lapset oppivat vuorovaikutustaito ja. 

(THL, n.d.) 

3.2.1 Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille 

Tammelinin (2017) mukaan liikuntasuositukset kuvaavat, millaista ja kuinka paljon eri-ikäis ille 

fyysistä aktiivisuutta suositellaan. Suositukset on usein laadittu terveyden näkökulmasta ja 

niissä on kuvattu fyysisen aktiivisuuden minimimäärää, jolla voidaan ehkäistä liian vähäisen 

liikunnan haitallisia vaikutuksia (Tammelin, 2017). THL (n.d.) suosittelee 7–12-vuotiaille 

alakouluikäisille lapsille liikuntaa vähintään puolestatoista tunnista kahteen tuntiin päivässä.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2021) laatima uusi liikkumissuositus puolestaan suositte lee 

kaikille 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille vähintään 60 minuuttia päivässä monipuolis ta, 

reipasta ja rasittavaa liikuntaa ja vähintään kolme kertaa viikossa tulisi tehdä teholtaan 

rasittavampaa kestävyystyyppistä liikkumista sekä luustoa ja lihasvoimaa vahvistavaa 

liikkumista. Myös pitkäkestoista ja runsasta paikallaanoloa kehotetaan välttämään (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2021). 

Kansainväliset suositukset myötäilevät suomalaisia suosituksia lasten ja nuorten fyysises tä 

aktiivisuudesta, sillä World Health Organization (2020) suosituksen mukaan 5–17-vuotiaiden 

tulisi liikkua päivässä vähintään 60 minuuttia. Kuormitukseltaan raskasta, lihaksia ja luustoa 
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vahvistavaa liikuntaa tulisi harrastaa vähintään kolme kertaa viikossa ja liiallista istumista tulis i 

välttää (World Health Organization, 2020). 

3.2.2 Liikuntakasvatus alakoulussa 

Laakso (2007) mukaan laajasti määriteltynä liikuntakasvatukseksi ymmärretään kaikki 

toiminta, jossa liikuntaa tarkastellaan kasvatuksellisesta näkökulmasta. Ilmasen (2017) mukaan 

koulujen liikuntakasvatuksella voidaan mahdollisesti vaikuttaa oppilaiden arvoihin sekä 

liikuntatottumuksiin, mutta ainoastaan rakenteiden hyväksymissä rajoissa. Sopivalla 

liikuntakasvatuksella voidaan ainakin pyrkiä auttamaan oppilaita siinä, että he voisivat löytää 

liikunnasta iloa sekä sisältöä elämäänsä (Ilmanen, 2017).  

Alakoulun kontekstissa liikunta onkin huomioitu perusopetuksen opetussuunnite lman 

perusteissa (OPH, 2016), jossa liikunnan oppiaineelle on laadittu tavoitteet sekä niihin liittyvät 

sisältöalueet. Opetussuunnitelman mukaan liikunnan opetuksen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena 

on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla niin fyysistä, sosiaalista kuin psyykkistäk in 

toimintakykyä. Näin ollen koululiikunnassa oppilas saa valmiuksia terveytensä edistämiseen.  

Tärkeänä koululiikunnassa nähdään myös liikunnallisen elämäntavan tukeminen sekä 

liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset. Kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä 

tekeminen korostuvat liikunnan oppitunneilla. Lisäksi liikunnan oppiaineen tavoitteena on 

kasvattaa oppilaita liikkumaan sekä kasvattaa heitä liikunnan avulla. (OPH, 2016.)  

Jaakkolan ja kollegoiden (2017a) mukaan liikuntaan kasvattamisella tarkoitetaan sellais ten 

tietojen, taitojen sekä asenteiden opettamista, jotka liittyvät terveellisiin elämäntapoihin, 

omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä liikunnan harrastamiseen. Liikuntaan 

kasvattamisen tarkoituksena on myös edistää lasten liikuntamotivaatiota. Liikuntamotivaat io ta 

pyritään koulussa edistämään siten, että luodaan liikuntaympäristöjä ja -tilanteita, joista 

oppilailla on mahdollisuus saada myönteisiä kokemuksia. Kasvattaminen liikunnan avulla 

puolestaan tarkoittaa sitä, että liikuntaa käytetään välineenä lasten persoonallisuuden terveen 

kehityksen sekä kasvun tukemisessa. Liikunnan avulla opetetaan myös vuorovaikutus- ja 

tunnetaitoja. Liikuntaan kasvattaminen ja liikunnan avulla kasvattaminen yhdessä luovatk in 

pohjaa elinikäiselle fyysiselle aktiivisuudelle. (Jaakkola ym., 2017a.) 

Koulujen liikuntakasvatukseen kuuluu myös Liikkuva koulu -ohjelma. Moilanen ja kollegat 

(2017) kertovat Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena olevan aktiivisemmat ja viihtyisämmät 
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koulupäivät. Ohjelma lähti käyntiin kokeiluna vuonna 2010, johon lähti mukaan 45 koulua eri 

puolilta Suomea. Sen jälkeen siitä tuli vuonna 2015 Suomen hallituksen kärkihanke ja vuoteen 

2017 Liikkuvia kouluja oli jo noin 2000. Liikkuva koulu kannustaa kouluja huomioimaan 

fyysisen aktiivisuuden lisäämisen mahdollisuudet monipuolisesti niin koulupäivän aikana kuin 

koulumatkoilla. Ohjelma pyrkii muokkaamaan koulujen toimintakulttuuria haastamalla koulut 

tekemään asioita uusilla tavoilla kuten vähentämällä istumista, tukemalla oppilaiden oppimista 

toiminnallisuuden avulla, liikkumalla välitunneilla sekä kulkemalla koulumatkat omin 

lihasvoimin. (Moilanen ym., 2017.) 

3.3 Oppiminen 

Syväoja ja kollegat (2012, s. 9) määrittelevät oppimisen olevan ihmisen kehittymisen ja 

kasvamisen ydin. Heidän mukaansa oppiminen on keskeisessä roolissa ihmisen toiminnan 

muutoksen mahdollistajana, sillä sen seurauksena käyttäytyminen sekä siihen vaikuttavat 

taidot, tiedot ja tunnereaktiot muuttuvat suhteellisen pysyvästi. Oppiminen on myös 

vuorovaikutusta, johon sosiaalisuus ja konteksti liittyvät vahvasti (Syväoja, 2012, s. 9). Myös 

Huisman ja Nissinen (2005) määrittelevät oppimisen tarkoittavan suhteellisen pysyvää ja 

kokemukseen perustuvaa muutosta yksilön tiedoissa, taidoissa sekä valmiuksissa.  

Oppiminen ei ole pelkästään passiivista tiedon vastaanottamista, vaan tyypillistä sille on tiedon 

aktiivinen käsittely ja järjestäminen (Huisman & Nissinen, 2005). Rauste-von Wright, Wright 

ja Soini (2003, s. 51) huomauttavatkin, että on olemassa monenlaista oppimista, mutta  

luonteenomaista oppimiselle kuitenkin on tiedon aktiivinen konstruointi eli rakentaminen. 

Uusikylän ja Atjosen (2005, s. 145) mukaan konstruktivistisen oppimiskäsityksen lähtökohtana 

onkin, että tieto ei koskaan voi olla tietäjästään riippumatonta, vaan se on yksilön sekä 

yhteisöjen itsensä rakentamaa. Passiivisen tiedon vastaanottamisen sijaan, oppiminen on 

aktiivista kognitiivista toimintaa, jossa tulkitaan uutta tietoa sekä havaintoja aiempiin tietoihin 

ja kokemuksiin pohjautuen (Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 145). Sanana kognitiivinen viittaa 

tiedolliseen. Kognitiivisia prosesseja ovat ylempien aivojen osien prosessit esimerkiksi muist i, 

päätöksenteko ja tarkkaavaisuus. Kognitiivisilla toiminnoilla puolestaan tarkoitetaan erilais ia 

tiedollisia toimintoja kuten ajattelua, ongelmanratkaisua, havaitsemista, kielellisiä toiminto ja, 

muistamista sekä oppimista. (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti, 2017b.)  

Vaikka oppimista tapahtuukin kaikkialla, on koulu tärkeä oppimisen paikka lapsille. On myös 

hyvä muistaa, että oppiminen on hyvin yksilöllistä ja näin ollen jokaisella lapsella on omat 
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tapansa oppia. (Huisman & Nissinen, 2005.) Tässä tutkielmassa oppimista katsotaan 

konstruktivistisen oppimiskäsityksen valossa, sillä myös Opetushallituksen (OPH, 2016) 

laatima perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet voidaan nähdä pohjautuvan tälle 

oppimiskäsitykselle. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kerrotaankin, että 

opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppilas nähdään 

aktiivisena toimijana. Opetussuunnitelman näkemyksen mukaan oppiminen on 

vuorovaikutuksellista, sillä se tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien sekä 

muiden eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Lisäksi oppiminen on sidoksissa 

opittavaan asiaan, paikkaa sekä aikaan (OPH, 2016).  
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4 Fyysinen aktiivisuus koulupäivän aikana 

Fyysinen aktiivisuus koostuu kouluikäisellä lapsella ja nuorella monesta eri osa-alueesta niin 

vapaa-ajalla, koulupäivän aikana sekä koulumatkoilla (Tammelin, 2017). Tässä tutkielmassa 

keskitytään koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden osa-alueeseen sekä koulumatkoihin. 

Kantomaan ja kollegoiden (2018, s. 13) mukaan koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus 

pitää sisällään liikuntatunnit, välitunnit, opetukseen integroidun liikunnan ja istumisen 

tauottamisen sekä liikuntakerhot ja koulumatkat. Tässä luvussa tarkastellaan tarkemmin 

jokaista edellä mainittua koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden osa-aluetta.  

4.1 Liikuntatunnit 

Koulun liikuntatunneille on perusopetuksen opetussuunnitelmassa (OPH, 2016) määrite lty 

tavoitteet sekä sisällöt, joiden mukaan koulussa liikuntaa opetetaan. Liikuntaa opetetaan 

oppilaille viikoittain luokka-asteesta riippuen hieman eri määrä. Oppiaineena liikunta on hyvin 

kokonaisvaltainen ja toiminnallinen. Koulun liikuntatunnit korostavat fyysistä aktiivisuutta, 

kehollisuutta sekä yhdessä tekemistä. Opetussuunnitelmassa mainitun fyysisen toimintakyvyn 

sisältöalueen mukaan liikunnan opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. 

Liikuntatunnit tarjoavat oppilaille erilaisia leikkejä, tehtäviä ja liikuntamuotoja, joiden avulla 

harjoitellaan esimerkiksi tasapaino- ja liikkumistaitoja sekä välineenkäsittelytaitoja erilais issa 

oppimisympäristöissä. Lisäksi liikuntatunnit sisältävät tehtäviä, joiden avulla oppilaat 

harjaannuttavat nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä sekä voimaa. Kansainvälisesti vertailtuna 

suomalainen koululiikunta erottuukin monimuotoisena sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevana 

oppiaineena. Muiden maiden liikunnan opetuksesta suomalainen koululiikunta erottuu myös 

siksi, että opetusta järjestetään myös paljon ulkona ja opetuksessa hyödynnetään monipuolises t i 

eri vuodenaikoja. (OPH, 2016.)  

4.2 Välitunnit 

Koulupäivän aikana pidettävät välitunnit tarjoavat koululaisille merkittäviä mahdollisuuks ia 

liikkua, sillä lähes jokainen alakoululainen viettää välitunnit ulkona (Kantomaa ym., 2018, s. 

12). Rajala, Kämppi, Hakonen, Haapala ja Tammelin (2019) toteavatkin, että koulupäivän 

aikana olevat välitunnit saattavatkin muodostaa merkittävän osan koulua käyvän lapsen 

päivittäisestä liikunta-aktiivisuudesta. Kantomaa ja kollegat (2018, s. 13) mukaan 15 minuutin 
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välitunnit kuitenkin saattavat usein jäädä liian lyhyiksi aktivoinnin kannalta. Heidän mukaansa 

rytmittämällä oppitunteja sopiviin jaksoihin voidaan saada pidempiä toiminnallisia välitunte ja. 

Silloin kun sää ei houkuttele ulos liikkumaan, voidaan käyttää myös koulun muita tiloja kuten 

auloja, käytäviä ja liikuntasaleja välituntiliikunnan mahdollistamiseksi (Kantomaa ym., 2018, 

s. 13) 

4.3 Opetukseen integroitu liikunta ja istumisen tauottaminen 

Kantomaa ja kollegoiden (2018, s. 11) mukaan liikuntaa voidaan integroida osaksi opetusta 

esimerkiksi toiminnallisten menetelmien avulla. He jatkavat, että toiminnallisuus voi olla yksi 

menetelmä muiden opetusmenetelmien joukossa tai opetus voi myös olla kokonaan 

toiminnallista. Esimerkiksi läksyjen kuulustelu tai opiskeltavan asian konkretisointi onnistuu 

toiminnallisten opetusmenetelmien avulla (Kantomaa ym., 2018, s. 11). Myös Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (OPH, 2016) puhutaan opetuksen eheyttämisestä ja 

monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Se kehottaakin muodostamaan oppiaineis ta 

integroituja kokonaisuuksia. (OPH, 2016.) Hyviä ideoita liikunnan integroimiseen osaksi 

opetusta voi Kantomaan ja kollegoiden (2018, s. 11) mukaan löytää esimerkiksi teknologis is ta 

sovelluksista. Myös esimerkiksi Sari Salon (2017) Peppu irti penkistä: yli 150 toiminnall is ta 

ideaa innostavaa oppimiseen -kirja antaa nimensä mukaisesti ideoita toiminnalliseen 

oppimiseen. Liikuntaa voi myös integroida opetukseen hyödyntämällä koulun lähiympäris töä 

esimerkiksi pitämällä oppitunteja koulun pihalla tai lähimetsässä (Kantomaa, 2018, s. 11).  

Kantomaan ym. (2018, s. 11) huomauttavat, että alakouluikäisten koulupäivään kuuluu paljon 

paikallaanoloa, sillä jopa 47 % lasten päivittäisestä paikallaanolosta tapahtuu koulussa. 

Istumista voi kuitenkin heidän mukaansa tauottaa nousemalla välillä seisomaan ja oppitunte ihin 

voidaan lisätä liikuntaa esimerkiksi taukojumpilla ja taukoliikkeillä. Lisäksi oppituntien aikana 

voi vaihdella istuma-asentoja, jaloitella tai istua välillä jumppapallolla (Kantomaa ym., 2018, 

s. 11).  

4.4 Liikuntakerhot ja koulumatkat 

Kantomaa ja muut (2018) kertovat, että osa koulun toimintakulttuuria ovat liikuntakerhot ja 

tämä on kirjattu myös koulujen opetussuunnitelmiin. Heidän mukaansa liikuntakerhoa voi vetää 

joko koulun henkilökuntaan kuuluva ohjaaja tai opettaja. Kantomaa kollegoineen huomauttavat 

myös koulumatkojen luovan mahdollisuuden säännölliselle liikkumiselle. He toteavat, että 
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merkittävä osa koululaisen päivittäisestä aktiivisuudesta voi muodostua koulumatkan 

kulkemisesta esimerkiksi pyörällä tai kävellen. Matkan ollessa 1–5 kilometriä, voi päivittä is tä 

aktiivisuutta tulla koulumatkan avulla jopa puolesta tunnista tuntiin (Kantomaa ym., 2018, 

s.12).  
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5 Koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden vaikutus oppimiseen 

Tässä luvussa esitellään jo aiemmin tehtyjä tutkimuksia koulupäivän aikaisen liikunnan 

vaikutuksista oppimiseen. Luvussa perehdytään sekä suomalaisiin että kansainvälis i in 

tutkimuksiin aiheesta.  

Syväojan ja Jaakkolan (2017) mukaan tutkimukset koulupäivän aikaisen liikunnan 

vaikutuksista koulumenestykseen sekä kognitiiviseen toimintaan on vasta viime vuosien aikana 

lisääntynyt. Erityisesti Yhdysvalloissa on oltu kiinnostuneita aiheen tutkimisesta, mutta viime 

aikoina tutkimus aiheesta on myös lisääntynyt Euroopassa. Aihepiirin tutkimuksissa on 

analysoitu koulupäivän aikaisen liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutuks ia 

koulumenestykseen sekä kognitioon eri konteksteissa kuten liikuntatunneilla, välitunneilla ja 

luokassa tapahtuvassa opetuksessa. (Syväoja & Jaakkola, 2017.)  

Syväojan ja kollegoiden (2012) mukaan liikunta ei välttämättä vaikuta oppimiseen suoraan, 

vaan on todennäköistä, että liikunta vaikuttaa oppimiseen monien eri tekijöiden välitykse llä. 

Yhteyttä voi mahdollisesti selittää liikunnan vaikutukset aivojen rakenteessa ja toiminnassa, 

sillä liikunta esimerkiksi lisää verenkiertoa aivoissa ja parantaa hapensaantia. On myös todettu, 

että säännöllinen liikunta kasvattaa aivojen hiussuonten määrää sekä luo uusia hermosoluja 

erityisesti hippokampukseen, jota voidaan kutsua oppimisen ja muistin keskukseksi. Liikunnan 

myönteisiä vaikutuksia oppimiselle mahdollisesti välittävät myös motorinen kehitys sekä 

motoristen taitojen oppiminen, sillä motorinen ja tiedollinen kehitys sekä lapsen fyysinen kasvu 

ovat vahvasti vuorovaikutuksessa toisiinsa. (Syväoja ym., 2012, s. 20–21.) Kantomaan ja 

kollegoiden (2018) mukaan myös sosiaalinen vuorovaikutus saattaa olla keskeisessä roolissa 

siinä, että liikunnan hyödyt välittyvät oppimiseen. Liikunta tarjoaakin tilaisuuksia sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen sekä sosiaalisten taitojen oppimiseen. Tämä puolestaan saattaa osittain 

selittää liikunnan ja oppimisen yhteyttä. (Kantomaa ym., 2018, s. 25.)  

Haapala (2014, s. 27) katsauksessaan toteaa, että poikkileikkaustutkimuksissa on huomattu 

lasten ja nuorten runsaan fyysisen aktiivisuuden pääsääntöisesti olevan yhteydessä parempiin 

oppimistuloksiin sekä kognitiivisiin taitoihin. Kantomaa ja kollegat (2018, s. 29) puolestaan 

kertovat, että useat osa-alueet koulupäivän aikaisesta liikunnasta vahvistavat oppilaiden 

tiedollista eli kognitiivista toimintaa kuten toiminnanohjausta, tarkkaavaisuutta sekä 

työmuistia. Toiminnanohjaus on siis kognitiivista toimintaa, joka ohjaa ja kontrollo i 

tiedonkäsittelyä sekä päämäärätietoista toimintaa eli säätelee näin myös muita kognitiivis ia 
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toimintoja (Jaakkola ym., 2017). Myös Donelly ja kollegat (2016) kertovat, että tutkimukset 

ovat osoittaneet hyvän fyysisen toimintakyvyn ja motoristen taitojen vaikuttavan myönteises t i 

kognitiiviseen toimintaan.  

Ruotsalaisen ylilääkärin ja konsultoivan psykiatrin Anders Hansenin (2017) mukaan lasten 

oppimiskykyyn ei vaikuta ainoastaan se, mitä luokkahuoneessa tehdään. Hänen mukaansa 

tutkimukset ovat todistaneet, että liikunnalla on vahvistava merkitys lasten ja nuor ten 

oppimiskyvylle. Hän kertoo liikunnan vaikuttavan välittömästi lasten aivoihin vahvistaen niitä. 

Jo yksi yksittäinen liikuntakerta voi lisätä tarkkaavaisuutta ja parantaa keskittymiskykyä sekä 

luetunymmärtämistä. Hänen mukaansa vain neljän minuutin fyysinen aktiivisuus voi auttaa 

parantamaan lasten tarkkaavaisuutta ja keskittymistä. Hansen kertookin teoksessaan 

Aivovoimaa: Näin vahvistat aivojasi liikunnalla ruotsalaistutkimuksesta, jossa kahdella 

alakoulun luokalla oli liikuntatunti päivittäin. Näitä kahta luokkaa verrattiin saman koulun 

yhteen luokkaan, jolla liikuntatunteja oli viikossa kaksi. Muuten luokat olivat täysin 

verrattavissa toisiinsa, sillä luokkien lapset asuivat samalla alueella, kävivät samaa koulua ja 

opiskelivat samoja aineita. Tutkimuksessa huomattiin, että lapset, jotka olivat liikuntatunne illa 

päivittäin, saivat luonnollisesti paremmat numerot liikunnan oppiaineesta. He myös saivat 

paremmat numerot matematiikassa, äidinkielessä sekä englannissa ilman lisäopetusta näihin 

oppiaineisiin. Lisäksi todettiin tämän vaikutuksen jatkuvan monta vuotta. (Hansen, 2017, s. 

182–188.)  

Syväojan ja Jaakkolan (2017) mukaan tämänhetkiset tutkimukset viittaavat siihen, että 

välitunneilla tapahtuvalla liikunnalla on tärkeä merkitys oppilaiden keskittymiseen, 

tarkkaavaisuuteen, toiminnanohjaukseen sekä käyttäytymiseen luokkahuoneessa ja näin ollen 

myös oppimiselle. Esimerkiksi Pellergini, Huberty ja Jones (1995) havaitsivat tutkimuksessaan 

toisen ja neljännen luokan oppilaiden tarkkaavaisuuden olevan parempi välitunnin jälkeen kuin 

ennen sitä. Lisäksi huomattiin, että oppilaiden tarkkaavaisuus pysyi parempana, jos luokassa 

työskentely ei venynyt liian pitkäksi (Pellergini, Huberty ja Jones, 1995).  

Janssen kollegoineen (2014) tarkasteli tutkimuksessaan oppituntien aikaisten taukojen 

vaikutusta 10–11-vuotiaiden oppilaiden tarkkaavaisuuteen. Tutkimukseen osallistui 123 

oppilasta, jotka jaettiin neljään ryhmään. Ensimmäisen ryhmän oppilailla ei ollut taukoa 

ollenkaan, vaan he jatkoivat kognitiivisia tehtäviään kuten esimerkiksi matematiikkaa. Toisella 

ryhmällä oli oppitunnin aikana tauko, mutta oppilaat eivät olleet tauon aikana fyysises t i 

aktiivisia. Sen sijaan opettaja luki heille kirjaa. Kolmannen ryhmän oppilailla oli liikuntatauko, 
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joka sisälsi kohtuullisen kuormittavaa liikuntaa kuten pallon pomputtelua ja syöttelyä muiden 

oppilaiden kanssa. Neljännen ryhmän oppilailla puolestaan oli kuormittava liikuntatauko, joka 

sisälsi esimerkiksi juoksua. Jokainen tauko kesti 15 minuuttia ja ne suoritettiin liikuntasalissa. 

Tutkimuksen tuloksista havaittiin, että kolmannen ryhmän oppilaat pärjäsivät muita ryhmiä 

paremmin tarkkaavaisuustestissä. Janssenin ja kollegoiden mukaan selityksenä tälle saattaa olla 

se, että kohtuullisen kuormituksen liikuntatauot saattoivat aktivoida aivoissa niitä alueita, jotka 

edistävät tarkkaavuutta. Kohtuullisen kuormittavat liikuntatauot olivat mahdollisesti myös 

mielekkäämpiä suorittaa kuin kuormittavat liikuntatauot. Lisäksi kohtalaisen kuormittavan 

tauon liikunta ei ollut niin rankkaa ja oppilaat jaksoivat heti sen jälkeen keskittyä testiin. Nämä 

seikat saattoivat osaltaan vaikuttaa tutkimuksen tulokseen siitä, että kolmannen ryhmän 

oppilaat saivat parempia tuloksia testissä. (Janssen ym., 2014.) 

Yhdysvaltalaistutkimuksessa Howie, Schatz ja Pate (2015) tutkivat taukoliikunnan vaikutuks ia 

9–12-vuotiaiden oppilaiden suoriutumiseen matematiikassa. Tutkimuksessa lapset istuivat 

kymmenen minuutin ajan esitelmää kuunnellen ja osallistuivat viiden, 10 ja 20 minuutin 

reippaaseen liikuntaan. Sisällöltään taukoliikunta oli sellaista, jota pystyi toteuttaa myös 

pienessä tilassa kuten luokassa pulpettien vieressä. Oppilaat suorittivat jokaisen neljän tuokion 

jälkeen matematiikan testin. Tutkimuksessa havaittiin, että matematiikan testien tulokset olivat 

merkittävästi parempia 10 ja 20 minuutin liikunnallisen tauon jälkeen verrattuna 10 minuutin 

istumiseen. Puolestaan viiden minuutin liikuntatuokiolla ei huomattu olevan vastaavaa 

vaikutusta oppilaiden matematiikan testien tuloksiin. (Howie, Schatz & Pate, 2015.)  

Kantomaa ja kumppanit (2018, s. 29) mainitsevat erityisesti opetukseen integroidun liikunnan 

sekä oppituntien aikaisten liikunnallisten taukojen olevan yhteydessä hyviin tuloksiin 

oppimisessa. Myös Huisman ja Nissisen (2005) mukaan liikuntaa ja sen mahdollisuuks ia 

opetusmenetelmänä tulisi korostaa, sillä erilaisilla liikuntaleikeillä ja -harjoituksilla voidaan 

kehittää oppilaiden oppimisvalmiuksia ja opettaa eri opetusaiheiden sisältöjä. Liikunnan avulla 

voidaan harjoitella käytännössä asioita, joita on teoriassa jo käsitelty ja siten edistää opitun 

asian ymmärtämistä. (Huisman & Nissinen, 2005.)  

Mullender-Wijnsma kollegoineen (2016) ottivat tutkimuksessaan selvää fyysisesti aktiivis ten 

oppituntien vaikutuksesta koulumenestykseen. Yhteensä 499 kahdeksanvuotiasta lasta 

osallistui tähän kaksivuotiseen tutkimukseen, jossa oppitunneille lisättiin reipasta 

perusliikuntaa sekä akateemisiin tavoitteisiin yhdistettyä liikuntaa kolme kertaa viikossa 22 

viikon ajan lukuvuodessa. Kyseisen tutkimuksen koeryhmän oppilaat menestyivät 
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vertailuryhmää paremmin oikeinkirjoituksen sekä matematiikan testeissä. Kuitenkaan 

lukemisen testeissä ei ollut ryhmien välillä eroa. (Mullender-Wijnsma ym., 2016.)  

Myös Donelly kollegoineen (2009) tarkasteli kolme vuotta kestäneessä tutkimuksessaan 

opetukseen integroidun liikunnan vaikutuksia oppimiselle. Tutkimuksessa alakoulun oppilaille 

järjestettyyn opetukseen sisällytettiin 10 minuutin pituisia liikunnallisia tuokioita, jotka 

sisälsivät reipasta liikuntaa integroituna oppimistavoitteisiin. Kokonaisuudessaan tällais ia 

opetukseen integroituja liikuntatuokioita kertyi 90 minuutin verran viikossa. Tutkimuksessa 

havaittiin, että koeryhmän oppilaiden tulokset paranivat lukemisessa, kirjoittamisessa sekä 

matematiikassa verrattuna kontrolliryhmän oppilaiden vastaaviin tuloksiin. (Donelly ym., 

2009.) 

Koutsandreou, Wenger, Niemann ja Budde (2016) kartoittivat saksalaisessa tutkimuksessaan 

erilaisten liikunnallisten harjoitusten vaikutuksia alakoululaisten lasten työmuist i in. 

Tutkimuksessa 9–10-vuotiaat lapset osallistuivat kolme kertaa viikossa 10 viikon ajan 

liikuntakerhoon. Kerho sisälsi kestävyyspainotteista sekä motorisia taitoja kehittävää liikuntaa. 

Havaittiin, että liikuntakerhoihin osallistuneiden lasten toiminnanohjaus parani verraten 

kontrolliryhmän lapsiin. Samalla huomattiin, että liikunnan vaikutukset olivat suuremmat 

lapsilla, jotka kävivät motorisia taitoja kehittävässä liikuntakerhossa. (Koutsandreou, Wenger, 

Niemann & Budde, 2016.) 

Aiheesta löytyy kuitenkin myös tutkimuksia, joissa on saatu eriäviä tuloksia. Kantomaa 

kollegoineen (2018, s. 27) huomauttavatkin, että eri tutkimuksien tulokset vaihtelevat, eikä 

kaikissa tutkimuksissa olekaan havaittu koulupäivän aikaisen liikunnan ja oppimisen välillä 

yhteyttä välttämättä ollenkaan. Haapala (2014, s. 27) kuitenkin huomauttaa, että vaikka joissain 

tutkimuksissa liikunnalla ei ole havaittu myönteistä vaikutusta oppimiseen, ei liikunnan 

lisääminen ole ainakaan heikentänyt koulumenestystä. Esimerkiksi Resaland kollegoineen 

(2016) toteuttivat seitsemän kuukautta kestäneen tutkimuksen, jossa 10-vuotiaiden oppilaiden 

kouluviikkoon lisättiin kolme 30 minuutin liikuntaan integroitua oppituntia, päivittäinen viiden 

minuutin liikuntatauko oppitunnille sekä päivittäinen 10 minuutin mittainen liikunnall inen 

kotitehtävä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu eroja liikunnallisempaan opetukseen 

osallistuneiden ja normaalia lukujärjestystä noudattavien lasten oppimistulosten välillä. 

Ainoastaan ne oppilaat, joiden oppimistulosten lähtötaso oli heikompi, paransivat matematiikan 

oppimistuloksia enemmän koe- kuin kontrolliryhmässä. Tämän tutkimuksen tulokset antavat 

siis viitteitä siitä, että erityisesti heikommin pärjääville oppilaille voi olla tukea koulupäivän 
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aikaisen liikunnan lisäämisestä. (Resaland ym., 2016.) Samankaltaisia tuloksia sai myös 

esimerkiksi Mahar kumppaneineen (2006) tutkimuksessaan, jossa kolmas- ja 

neljäsluokkalaisille oppilaille annettiin luokassa työskentelyn lomaan 10 minuutin pituis ia 

liikunnallisia tehtäviä. Myös he huomasivat, että liikunnallisien tehtävien vaikutus näytti olevan 

erityisen suuri heikoiten menestyneillä oppilailla (Mahar ym., 2006).  
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6 Johtopäätökset 

Tässä luvussa tehdään johtopäätöksiä kerätyn aineiston pohjalta ja pyritään vastaamaan 

tutkielman tutkimuskysymykseen, miten koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus vaikuttaa 

alakouluikäisen lapsen oppimiseen. Tutkielman päätavoitteeseen pääsemiseksi on 

kirjallisuuskatsauksen menetelmin pyritty keräämään mahdollisimman monipuolises t i 

ajankohtaisia sekä tieteellisesti korkeatasoisia julkaisuja. Lähteinä on käytetty myös muita 

aiheeseen sopivia julkaisuja kuten aihetta käsitteleviä oppikirjoja.  

Keräämäni aineiston perusteella näyttäisi siltä, että koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden 

ja liikunnan vaikutukset oppimiseen ovat pääpiirteittäin myönteisiä. Mutta kuten Syväoja ja 

kollegat (2012) huomauttavat, todennäköistä kuitenkin on, että liikunnan vaikutukset 

oppimiseen eivät ole suoria, vaan välittyvät monien erilaisten tekijöiden välityksellä. Näitä 

mahdollisia välittäviä tekijöitä ovat liikunnan vaikutukset aivojen rakenteessa ja toiminnassa, 

motorinen kehitys ja motoristen taitojen oppiminen sekä sosiaalinen vuorovaikutus (Syväoja 

ym., 2012, s. 20–21). Aineistosta onkin havaittavissa, että liikunnan vaikutus oppimiseen 

välittyisi näiden tekijöiden kautta.  

Aineistosta on havaittavissa, että koulupäivän aikaisella fyysisellä aktiivisuudella ja liikunna lla 

on vaikutusta oppilaiden kognitiivisiin eli tiedollisiin prosesseihin ja toimintoihin. Näitä 

kognitiivisia prosesseja ja toimintoja ovat muun muassa tarkkaavaisuus, muist i, 

toiminnanohjaus ja oppiminen (Jaakkola ym., 2017b). Esimerkiksi tarkkaavaisuuden 

huomattiin useammassa aineistossa parantuvan fyysisen aktiivisuuden seurauksena. Liikunnan 

havaittiin myös vaikuttavan positiivisesti lasten toiminnanohjaukseen muutamissa lähteissä. 

Koska kognitiiviset prosessit ovat ylemmissä aivoissa tapahtuvia prosesseja (Jaakkola ym., 

2017b), voisi tästä päätellä, että liikunnan vaikutukset aivojen rakenteessa ja toiminnassa voivat 

mahdollisesti välittää liikunnan vaikutuksia oppimiseen. Tätä päätelmääni vahvistaa myös se, 

että esimerkiksi Hansenin (2017, s. 185) mukaan liikunta vaikuttaa välittömästi lasten aivoihin 

vahvistamalla niitä.  

Aineistoissani esiteltiin tutkimuksia, joissa fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vaikutuks ia 

tarkasteltiin niin liikuntatuntien, välituntien, opetukseen integroidun liikunnan, taukoliikunnan 

sekä liikuntakerhojen konteksteissa. Esitellyistä tutkimuksista kuitenkin mielestäni nousi esille 

se, että erityisesti opetukseen integroidusta liikunnasta sekä oppituntien aikaisis ta 

liikuntatauoista oltiin eniten kiinnostuneita. Havaittavissa on myös se, että aineistoni, jotka 
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käsittelivät opetukseen integroidun liikunnan sekä taukoliikunnan vaikutuksia oppimiseen, 

raportoivat oppilaiden oppimistulosten parantuneen. Tätä havaintoani tukee myös se, että 

esimerkiksi Kantomaa kollegoineen (2018, s. 29) kertoo erityisesti opetukseen integro idun 

liikunnan ja oppitunteihin sisällytettyjen liikuntataukojen olevan yhteydessä hyviin 

oppimistuloksiin.  

Mielenkiintoista mielestäni oli myös se, että useammassa tutkimuksessa, jossa liikunnan 

mainittiin parantavan oppilaiden oppimistuloksia, kerrottiin oppimistulosten parantuvan juuri 

matematiikan tai äidinkielen oppiaineissa. Äidinkielen oppiaineen oppimistulos ten 

parantuminen näkyi esimerkiksi oikeinkirjoituksessa ja luetunymmärtämisessä. Yhdessä 

tutkimuksessa mainittiin myös englannin oppiaineen oppimistulosten parantuneen oppilailla, 

jotka liikkuivat viikon aikana enemmän.  

Aineiston perusteella näyttäisi myös siltä, että yleisesti kaikenlaisella koulupäivän aikaisella 

fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla voi olla vaikutusta oppilaiden oppimiseen. Toisaalta 

Janssen ja kumppanit (2014) tutkimuksessaan havaitsivat, että kuormitukseltaan kohtuull is ta 

taukoliikuntaa harrastaneet oppilaat saivat paremmat tulokset tarkkaavaisuustestissä kuin 

kuormittavaa liikuntaa harrastaneet. Näin ollen esiteltyjen tutkimusten perusteella ei voida 

tarkalleen päätellä, millainen koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus ja liikunta vaikuttavat 

alakouluikäisten oppilaiden oppimiseen.  

Havaittavissa oli myös hieman toisistaan poikkeavia tuloksia siitä, miten pitkäkestoista 

liikunnan tulisi olla, jotta sillä olisi vaikutusta oppimiselle. Esimerkiksi Hansen (2017, s. 185) 

kertoo, että ainoastaan neljän minuutin fyysisellä aktiivisuudella on tarkkaavaisuutta ja 

keskittymistä parantava vaikutus, kun taas Howie kollegoineen (2015) tutkimuksessaan totesi, 

ettei viiden minuutin liikuntatuokiolla huomattu olevan vaikutusta oppilaiden matematiikan 

testien tuloksiin. Sen sijaan 10 minuutin ja 20 minuutin liikunnallisten taukojen jälkeen tehdyt 

matematiikan testien tulokset paranivat oppilailla merkittävästi (Howie ym., 2015). Janssenin 

ja kollegoiden (2014) tutkimuksessa puolestaan havaittiin 15 minuutin oppitunnin aikaisen 

kohtuullisen kuormittavan liikuntatauon parantavan oppilaiden tuloksia tarkkaavaisuustestissä.  

Aiheesta löytyi myös tutkimuksia, jossa koulupäivän aikaisella fyysisellä aktiivisuudella ja 

liikunnalla suhteessa oppimiseen ei havaittu ollenkaan yhteyttä. Huomionarvoista kuitenkin on, 

että yhdessäkään tutkimuksista ei ole havaittu koulupäivän aikaisen liikunnan heikentävän 

oppilaiden oppimistuloksia (Donelly ym., 2016). Vaikka kaikissa aineistoni tutkimuksissa ei 

havaittu koulupäivän aikaisella liikunnalla ja oppimisella yhteyttä, mielenkiintoista kuitenk in 
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oli se, että nämä tutkimukset antoivat viitteitä siitä, että erityisesti heikommin pärjääville 

oppilaille liikunnan vaikutukset olivat merkittäviä.  
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7 Pohdinta 

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten koulupäivän aikainen fyysinen 

aktiivisuus vaikuttaa alakouluikäisten lasten oppimiseen. Tässä luvussa tarkastelen tutkielmani 

merkityksellisyyttä ja onnistumista tutkielman tavoitteisiin nähden sekä eettisyyteen ja 

luotettavuuteen liittyviä asioita. Lisäksi pohdin aiheen jatkotutkimus mahdollisuuksia ajatellen 

myös tulevaa pro gradu -tutkielmaani.  

Kuten jo mainittua, on fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla tärkeä rooli ihmis ten 

kokonaisvaltaiselle terveydelle ja hyvinvoinnille sekä lasten kasvulle ja kehitykselle. Siksi 

mielestäni tutkielmani aihe on tärkeä ja merkityksellinen. Merkityksellistä on myös se, että 

kerätystä aineistostani havaittiin, että koulupäivän aikaisella fyysisellä aktiivisuudella ja 

liikunnalla näyttäisi olevan enimmäkseen myönteisiä vaikutuksia oppilaiden oppimiseen. 

Vaikka kaikissa aineistoni tutkimuksissa ei havaittu näiden kahden välillä olevan yhteyttä, ei 

koulupäivän aikaisella fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla näyttänyt olevan kuitenkaan 

mitään haittaa oppilaille. Mielestäni tutkielmani aihetta koskeva tutkimus on tärkeää myös 

siksi, että tulevat luokanopettajat sekä luokanopettajan töitä jo tekevät voisivat myös saada lisää 

tietoa aiheesta. On mielestäni tärkeää, että luokanopettajat ovat tietoisia liikunnan 

mahdollisuuksista oppilaiden oppimisen tukemisessa.  

Tutkielmani merkityksellisyyttä mielestäni lisää myös se, että esimerkiksi tämänhetk isen 

opetussuunnitelman (OPH, 2016, s. 34) mukaan opettajan tehtäviin kuuluu oppilaiden 

oppimisen, työskentelyn sekä hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen. Koen, että olen 

oppinut paljon aiheesta tehdessäni tätä tutkielmaa ja uskon, että aiheen tutkimisesta tulee 

olemaan itselleni hyötyä tulevassa luokanopettajan ammatissani. Aiheesta löytyy paljon tietoa, 

niin tutkimuksia kuin kirjallisuuttakin. Tämä loi omat haasteensa sopivan aineiston 

löytämiseen, mutta pyrin aineistoa hakiessani olemaan kriittinen ja pohtimaan, mikä on juuri 

tämän tutkielman kannalta olennaisinta. Koen onnistuneeni tässä melko hyvin ja näin ollen 

tutkielman tavoite on saavutettu.  

Eettisyyteen liittyvät seikat nousevat esille aina tutkimusta tehdessä. Tutkimuseett isen 

neuvottelukunnan (2012) mukaan tutkimusta tehdessä tulee noudattaa tiedeyhte isön 

tunnustamia toimintatapoja, joita ovat muun muassa rehellisyys, yleinen huolellisuus sekä 

tarkkuus koko tutkimustyössä. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tulee muiden tutkijoiden 

työt ja saavutukset huomioida asianmukaisesti ja kunnioittavasti. Näin ollen tulee muiden 
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julkaisuihin viitata asianmukaisella tavalla ja antaa heidän saavutuksilleen omassa 

tutkimuksessa niille kuuluva arvostus ja merkitys. Ensisijaisesti tutkija itse on vastuussa näiden 

hyvien tieteellisten käytäntöjen noudattamisesta ja toteutumisesta. (Tutkimuseett inen 

neuvottelukunta, 2012.) Tässä tutkielmassa on pyritty noudattamaan näitä hyvä tieteellisen 

käytännön toimintatapoja koko tutkimusprosessin ajan. Tutkielmassa on nämä toimintatavat 

huomioitu muun muassa siten, että muiden tutkijoiden julkaisuihin on viitattu asiaan kuuluva lla 

tavalla ja ne on tuotu esille selkeästi niin tekstissä kuin lähdeluettelossa.  

Tutkimusta tehdessä nousevat esiin aina myös luotettavuuteen liittyvät kysymykset. Eskolan ja 

Suorannan (1998) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen tekemisessä tutkija joutuu jatkuvasti 

arvioimaan ja pohtimaan tekemiään ratkaisuja. Näin ollen tutkijan täytyy yhtä aikaa ottaa 

kantaa analyysinsä kattavuuteen ja työnsä luotettavuuteen. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

ensisijainen luotettavuuden kriteeri on itse tutkija ja siksi luotettavuuden arviointi käsittää koko 

tutkimusprosessin. Näin tutkimuksen arviointi pelkistyykin kysymykseksi tutkimusprosess in 

luotettavuudesta. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 208–210.) Tässä työssä on pyritty huomioimaan 

näitä luotettavuuteen liittyviä seikkoja koko tutkimusprosessin ajan. Haaparanta ja Niiniluoto 

(2016) kertovat tieteen olevan aina enemmän tai vähemmän subjektiivista. Subjektiivisuutta 

voidaan kuitenkin vähentää siten, että tieteellinen tieto tuodaan julkisesti arvioitavaksi ja 

tutkimuksessa pyritään käyttämään aineistoja, jotka tiedeyhteisö on kriittisen keskustelun 

tuloksena hyväksynyt. Näin voidaan myös lisätä tutkimuksen luotettavuutta. (Haaparanta & 

Niiniluoto, 2016, s. 39.) Tämän tutkielman luotettavuutta on pyritty lisäämään käyttämällä 

alkuperäisiä aineistoja ja lähteitä niiden alkuperäisiltä tietokannoltaan. Lisäksi 

tutkimusartikkeleita käytettäessä on otettu huomioon artikkelin julkaisualusta ja 

vertaisarvioinnit. Tutkielman aineistona on myös pyritty käyttämään mahdollisimman tuoreita 

tutkimuksia ja muita aiheeseen sopivia lähteitä kuten oppikirjoja.  

Tämän tutkielman tekeminen on ollut mielenkiintoista, opettavaista sekä antoisaa. Tähän 

varmasti on vaikuttanut se, että liikunta aiheena kiinnostaa itseäni kaikista eniten. Siksi myös 

uskon, että tuleva pro gradu -tutkielmani tulee käsittelemään liikuntaa jollain tavalla.  

Koulupäivän aikainen liikunta ja etenkin opetukseen integroitu liikunta sekä istumisen 

tauottaminen aiheina kiinnostavat minua erityisesti. Siksi olisikin kiinnostavaa esimerkik s i 

haastatella luokanopettajia heidän kokemuksistaan koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden 

ja liikunnan vaikutuksista oppilaisiin ja heidän oppimiseensa. Toinen mahdollinen näkökulma 

voisi olla se, miten luokanopettaja pystyy itse vaikuttamaan koulupäivän aikaisen liikunnan 

määrään esimerkiksi opetukseen integroidun liikunnan tai taukojumpan avulla. Onko liikuntaa 
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helppo lisätä koulupäivään ja opetukseen? Millaisia käytännön keinoja luokanopettajalla on 

lisätä liikuntaa oppilaiden koulupäivään? Esimerkiksi näihin aiheisiin olisi mielenkiinto is ta 

tarttua pro gradu -tutkielmassa.  
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