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Lasten ja nuorten arki on muuttunut enenevissä määrin istuvaksi ja liikunnan puute on yleis-

tynyt, joten liikunnan tarvetta tulee korostaa entisestään. Liikkumissuositusten mukaan kaik-

kien 7–17-vuotiaiden tulisi liikkua vähintään 60 minuuttia päivässä monipuolisesti. Yhteis-

kunnan merkittävänä haasteena onkin löytää keinoja lasten ja nuorten motivointiin kohti lii-

kunnallisesti aktiivista elämäntapaa, jolla on tärkeä rooli terveyden ja hyvinvoinnin huolehti-

misessa. Koululiikunnassa voidaan vahvistaa oppilaiden sisäistä liikuntamotivaatiota ja se 

onkin liikuntapedagogiikan yksi keskeisimmistä tavoitteista. 

Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään aiheen kannalta oleellisia liikunnan käsitteitä ja 

avataan niiden merkityksiä. Seuraavaksi tutkielmassa perehdytään syvemmin motivaatioon ja 

sen eri muotoihin. Sisäisen motivaation muodostumisen kannalta keskeisin tekijä on myös 

perusopetuksen opetussuunnitelman taustalla vaikuttava itsemääräämisteoria ja sen kolme 

psykologista perustarvetta: koettu autonomia, koettu pätevyys ja koettu sosiaalinen yhteen-

kuuluvuus. Näiden kolmen psykologisen perustarpeen tyydyttyessä liikuntatunneilla, mahdol-

listetaan oppilaan liikuntamotivaation kehittyminen sisäiseksi. 

Sisäisen liikuntamotivaation takaamiseksi, opettajan tulisi luoda liikuntatuntien motivaatioil-

masto enemmän tehtäväsuuntautuneeksi, kuin minäsuuntautuneeksi. Tehtäväsuuntautuneessa 

motivaatioilmastossa tehtävät muodostetaan jokaisen yksilön taitotasolle sopivaksi eriyttämäl-

lä tehtäviä. Opettaja toimii päätöksenteossa demokraattisesti antaen päätösvaltaa myös oppi-

laille. Palautetta toiminnasta annetaan yksilöllisesti oman kehittymisen kannalta, ryhmät jae-

taan heterogeenisesti, toimintaa arvioidaan yksilön oman kehittymisen, yrittämisen, tavoittei-

den, suoritusprosessin sekä yhteistyön perusteella. Ajankäyttöä toteutetaan joustavasti niin, 

että jokaisella yksilöllä on riittävästi aikaa toiminnan harjoitteluun. 
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1  Johdanto 

Tulevat liikuntakasvattajat ovat tärkeässä roolissa lasten ja nuorten liikuntamotivaation sytyt-

tämisessä ja ylläpitämisessä. Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on kerätä kirjallisuus-

katsauksen avulla tekijöitä, joilla voidaan edistää ja tukea oppilaiden sisäistä motivaatiota 

koululiikunnassa.  Aihe on sikäli hyvin ajankohtainen, sillä kouluikäisten liikkumisen vähe-

nemisestä on ollut paljon puhetta viimevuosina. Liikunnan hyödyntämisen tarve korostuu 

entisestään, sillä liikunnan puute on yleistynyt (Vuori, Taimela & Kujala, 2005). Koivula, 

Laine, Pietilä ja Nordström (2017) kirjoittavat, että Lasten ja nuorten arki on muuttunut ene-

nevissä määrin istuvaksi. Heidän mukaansa luontainen liikkuminen arjessa ei ole enää itses-

täänselvyys, vaan elintavat ja tottumukset ovat muuttuneet suomalaisten keskuudessa yhä 

enemmän passiiviseen suuntaan. Liikuntakasvattajilla onkin paljon työn sarkaa lasten ja nuor-

ten liikuntamotivaation, hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä (Koivula ym., 

2017).  

Yhteiskunnan yhtenä haasteena on edistää lasten ja nuorten motivaatiota kohti liikunnallisesti 

aktiivista elämäntapaa, jossa soveliaan liikuntamäärän saaminen on osa päivittäistä terveyden 

huolehtimista (Liukkonen, Jaakkola & Soini, 2007). Tämän toteutumiseen tarvitaan kouluissa 

riittävää liikuntakasvatusta liikuntataitojen opettamiseksi ja pysyvän liikuntaharrastuksen 

omaksumiseksi (Vuori & Miettinen, 2000).  Kaikille yhteisiä liikuntatunteja saattaa olla vain 

kerran viikossa, jonka vuoksi on tärkeää löytää pedagogisia ratkaisuja siihen, miten jokaisella 

oppijatyypillä olisi mahdollista saada kyvykkyyden tuntemuksia ja innostavia kokemuksia 

liikunnan parissa. (Liukkonen, Jaakkola & Soini, 2007.)  

Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille (2021) tuo ilmi, että kaikkien 7–17-

vuotiaiden tulisi liikkua vähintään 60 minuuttia päivässä monipuolisesti kuhunkin ikään sopi-

valla tavalla. Pitkäkestoista ja usein toistuvaa paikallaanoloa tulisi välttää (Liikkumissuositus 

7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, 2021, s. 11). Maailman terveysjärjestö (WHO) tutkimusten 

mukaan neljä viidestä nuoresta ei liiku suositusten mukaisissa rajoissa. Liikkumattomuus on 

yleistä Suomen lisäksi muissa maissa. WHO raportoi ensimmäistä kertaa maailmanlaajuisen 

raportin, joka arvioi alaikäisten liikkumista. WHO:n raportissa tutkittiin 1,6 miljoonaa 11–17-

vuotiasta oppilasta 146 eri maasta vuosina 2001–2016. Heistä 81 prosenttia ei yltänyt WHO:n 

suositukseen, joka oli vähintään tunti liikuntaa päivässä (Yle, 2019). LIITU- tutkimuksen 

(2018) kyselyaineisto osoittaa kuitenkin, että suositusten mukainen vähintään tunnin mittai-
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nen liikkuminen oli lisääntynyt vuodesta 2016 vuoteen 2018 tultaessa. Aiempien tutkimusten 

ja LIITU-raporttien tapaan liikunta-aktiivisuus kuitenkin edelleen vähenee iän myötä sekä 

tytöillä että pojilla (Kokko, Martin, Villberg, Ng & Mehtälä, 2018). Edelleen 7–12-vuotiaista 

puolet ja 13–17-vuotiaista vain alle viidesosa liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti (Liikku-

missuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, 2021, s. 9). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan liikunnan opetuksessa näh-

dään tärkeäksi yksittäisiin liikuntatunteihin kohdistuvat positiiviset kokemukset, sekä liikun-

nallisen elämäntavan tukeminen (POPS, 2014, s. 148). POPS (2014) uudistuksessa Liukkosen 

ja Jaakkolan (2017) mukaan liikunnan opetus tukee opetussuunnitelman asettamia tavoitteita 

tarjoamalla sellaisia tietoja, taitoja ja komeuksia, joiden avulla on mahdollista omaksua lii-

kunnallinen elämäntapa (Jaakkola & Liukkonen 2017).  

Nupponen, Penttinen ja Pehkonen (2012) kirjoittavat tutkimuksessaan, että koti ja koulu ovat 

tärkeimmät yhteiskuntaan sosiaalistajat tekijät lapsen ja nuoren elämässä. Koululaitoksella on 

osansa tehtävässä edesauttaa nuorta, jotta hän voisi löytää taipumuksiaan vastaavan ammatin 

tai työuran ja saada keskeisimmät elämässä tarpeelliset perustiedot ja taidot. Koulun liikunta-

kasvatuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tarjota virikkeitä ja aineksia kaikille lapsille ja 

nuorille heidän oman liikunnan harrastusmuotojensa tai -muotonsa löytämiseksi. Tämän ta-

voitteen toteutuessa mahdollistetaan edellytykset läpi elämän jatkuvan liikuntaharrastuksen 

muotoutumiselle ja säilymiselle. Säännöllinen liikunta on merkityksellistä yksilön terveyden 

ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä, minkä myötä se on myös tärkeä elementti kansanterveydelle ja -

taloudelle. (Nupponen, Penttinen & Pehkonen, 2012.) 

Pietilä (2021) kirjoittaa, että nykypäivänä oppilaiden sisäisen liikuntamotivaation vahvistami-

nen on yksi keskeisimmistä koululiikunnan tavoitteista (Pietilä, 2021). Motivaatio huomioi-

daan täten myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Taitotohtori Kalaja kertoo 

Helsingin Sanomien haastattelussa (2014), että opetussuunnitelman taustalla vaikuttaa Ed-

ward L. Decin ja Richard M. Ryanin (2000) kehittämä itsemääräämisteoria. Teoria korostaa, 

että hyvinvointia edistävä motivaatio syntyy ja vahvistuu, kun ihminen kokee pätevyyden 

tunnetta, pystyy vaikuttamaan omaan toimintaansa ja tätä koskeviin päätöksiin, sekä tuntee 

itsensä hyväksytyksi ryhmässä (Kylmänen, 27.09.2014). Itsemääräämisteorian lisäksi sisäisen 

motivaation kannalta keskeisiä elementtejä ovat Nichollsin (1989) lanseeraama tavoiteorien-

taatio, sekä sosiaaliskognitiivisesta näkökulmasta muotoutunut käsite motivaatioilmasto, joka 

yhdistää kahden aiemman teorian piirteitä. Liukkosen ja kollegoiden (2007) mukaan liikun-
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nanopettajan on tärkeää tiedostaa, kuinka motivaatio syntyy ja pysyy yllä, sekä miten siihen 

voidaan vaikuttaa. Tällöin mahdollistetaan yhä useammille oppilaille myönteisiä kokemuksia 

liikunnan parissa, jotka johtavat liikuntamotivaation syttymiseen (Liukkonen ym., 2007). 
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2  Tutkielman toteutus 

Tässä luvussa tullaan esittelemään perustellusti tutkielman toteutustavat ja tutkimuskysymyk-

set. Tutkielman tavoitteena on kerätä tietoa siitä, kuinka koululiikunnan avulla voidaan tukea 

ja edistää lapsen sisäistä motivaatiota liikuntaa kohtaan. 

2.1 Tutkimuskysymykset 

Tässä kandidaatintutkielmassa pyritään kirjallisuuskatsauksen avulla selvittämään, mitkä teki-

jät koululiikunnassa vaikuttavat oppilaiden sisäiseen motivaatioon liikuntaa kohtaan ja mitä 

keinoja sisäisen motivaation edistämiseksi voidaan käyttää koululiikunnan kontekstissa. Si-

säinen motivaatio on tärkeää, sillä se ajaa yksilöä suoritukseen suorituksen itsensä vuoksi, 

eikä minkään ulkoisen tekijän ajamana (Lehtinen, Vauras & Lerkkanen, 2016). Sisäisen moti-

vaation merkitys koululiikunnassa auttaa ymmärtämään, mikä ohjaa oppilasta suoriutumaan 

opetustilanteesta. 

Tutkielman aihe on rajattu koululiikuntaan, josta on syytä erottaa käsite koulun liikunta. Nup-

ponen, Pehkonen ja Penttinen (2012) määrittelevät, että koululiikunta käsitteellä viitataan 

pääosin opetussuunnitelman mukaisiin, liikunnan oppitunteihin (Nupponen, Pehkonen 

&Penttinen, 2012). Sääkslahti (2012) kirjoittaa kirjassaan, että koulun liikunta tarkoittaa 

kaikkea koulussa tapahtuvaa liikuntaa liikuntatuntien lisäksi esimerkiksi koulumatkoja, väli-

tuntiliikuntaa, retkiä ja liikuntakerhoja (Sääkslahti, 2012, s. 5).  

Aiempaan aiheesta tehtyyn tutkimukseen peilaten mielenkiintoni rajautui tähän aiheeseen, 

jonka myötä tutkimuskysymykseni muotoutuivat. Tässä kandidaatintutkielmassa pyritään 

vastamaan kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin perustuen seuraaviin tutkimuskysymyk-

siin: 

1. Mitkä tekijät vaikuttavat sisäiseen motivaation koulun liikuntatunneilla? 

2. Miten koulun liikuntatunneilla voidaan edistää oppilaiden sisäistä motivaatiota? 

2.2 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

Kandidaatintutkielmani on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkennettu 

alamuoto on narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Salmisen (2011) mukaan kuvailevaa kirjalli-
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suuskatsausta voi luonnehtia yleiskatsaukseksi ilman tiukkoja rajoja. Käytetyt aineistot ovat 

laajoja, mutta tutkittava ilmiö pystytään silti kuvaamaan laaja-alaisesti ja luokittelemaan tut-

kittavan ilmiön ominaisuuksia. Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta pidetään yhtenä yleisimmin 

käytetyistä kirjallisuuskatsauksen perustyypeistä. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa voi-

daan erottaa kaksi erillistä tapaa, joita ovat integroiva ja narratiivinen kirjallisuuskatsaus. 

(Salminen, 2011, s. 6–7). Näistä kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tyypeistä tutkielmaan vali-

koitui narratiivinen. Salmisen (2011) mukaan narratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla voi-

daan antaa laaja kuva käsiteltävästä aiheesta, tai kuvailla aiheen historiaa ja kehityskulkua.  

Narratiivisen yleiskatsauksen yhtenä tarkoituksena on myös tiivistää tutkimuksia, eikä se tar-

joa varsinaista analyyttista tulosta. Kyseinen menetelmä pyrkii lopputulokseen, joka on help-

polukuinen. (Salminen, 2011, s. 6–7).  

Malmberg (2014) on kirjoittanut, että teoreettista tutkimusta kutsutaan myös kirjallisuustut-

kimukseksi, jossa tutustutaan aihetta käsitteleviin aiempiin tutkimuksiin ja tietoon. Kirjalli-

suustutkimuksessa yhtenä työvaiheena on tutustuminen aiempaan tutkimuskirjallisuuteen 

(Malmberg 2014, s. 62). Tutkielmassa on perehdytty aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin ja 

kirjallisuuteen, jonka avulla aiheen kokonaiskuva on hahmottunut. 

Pyrin käyttämään tutkielmassani mahdollisimman paljon 2000-luvun lähteitä, mutta osa vaa-

dittavista teorioista ja tutkimuksista on voitu luoda tätä aiemmin. Hyödyntäessäni muiden 

tekemää tutkimusta ja kirjallisuutta, tulee kiinnittää huomiota hyvän tieteellisen käytännön 

mukaisesti lähteiden asiallisiin viittauksiin (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2022).  
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3  Liikunnan problematiikka 

3.1 Liikunnan määritelmä 

Laakso (2007) kirjoittaa liikuntakulttuurin muutoksesta 1960- luvulta 2000- lukuun. Liikunta-

kulttuurista on tullut koko väestön terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtivaa toimintaa, kun se 

oli aikaisemmin urheiluperinne (Laakso, 2007). Jaakkola, Liukkonen ja Sääkslahti (2017) 

pohjustavat liikunnan määritelmää niin, että se on käsitteenä hyvinkin monimuotoinen. Lii-

kunta ymmärretään arkikielessä fyysisenä toimintana, joka saa toimintamuotonsa urheilun 

piiristä. Laaja-alaisemmin ymmärrettynä liikunta on tahtoon perustuvaa ja hermoston ohjaa-

maa lihastoimintaa, joka saa aikaan energiankulutuksen nousua. (Laakso 2007; Liikuntasuosi-

tus 7–17-vuotialle lapsille ja nuorille, s. 13; Vuori, 2012, s. 18.) Liikunnalla pyritään ennalta 

harkittuihin tavoitteisiin ja niitä palveleviin liikesuorituksiin sekä niistä saataviin elämyksiin 

(Liikuntasuositus 7–17-vuotialle lapsille ja nuorille, s. 13). Laakson (2007) mukaan liikunta 

voi näyttäytyä spontaanisessa, omaehtoisessa tai ohjatussa muodossa. Hän lisää, että liikun-

nan harrastaminen voi olla tavoitteellista lajilähtöistä kilpaurheilua tai sitä voi harrastaa täysin 

oman huvin vuoksi. Liikuntaa toteutetaan erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä, minkä 

vuoksi voidaan puhua esimerkiksi perheliikunnasta, koululiikunnasta tai työpaikkaliikunnasta 

(Laakso, 2007).  

Käsitteen voi laajentaa liikuntaharrastukseksi, jolloin siihen sisältyy aina jossain määrin va-

paaehtoisuutta ja elämyksiä. Hyötyliikunta, kuten työmatkakävely- tai pyöräily ja arkiaskareet 

voidaan lukea liikunnaksi, jos ne saavuttavat tietoisesti valitun fyysisen aktiivisuuden. (Laak-

so 2007; Vuori, 2012, s. 18.) Liikunnalla voidaan pyrkiä vaikuttamaan fyysiseen kuntoon tai 

terveyteen, kokea elämyksiä tai suorittaa välttämättömiä tai valinnaisia tehtäviä. Liikunta voi-

daan jakaa esimerkiksi kunto-, terveys-, virkistys-, harraste-, ja hyötyliikuntaan (Jaakkola, 

Liukkonen & Sääkslahti, 2017; Laakso, 2007; Vuori, 2012, s. 18).  

3.2 Liikunnan merkitys yleisesti 

Liikkumisen rooli lasten ja nuorten kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on laajalta 

rintamalta todettu olevan merkittävä (Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, 

2021, s. 9). Vuori ja Miettinen (2000) kirjoittavat, että liikunnan rooli ihmisen normaalille 

kehittymiselle ja toimintakyvylle on välttämätöntä, jonka lisäksi se edistää terveyttä. Uutta 
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tutkimusnäyttöä liikunnan myönteisistä terveysvaikutuksista saadaan jatkuvasti (Vuori & 

Miettinen). Liikunnalla ja yleisellä fyysisellä aktiivisuudella on lukuisia terveyttä ja hyvin-

vointia edistäviä vaikutuksia. Liikunnan on todettu ennaltaehkäisevän elintapasairauksien 

syntyä ja edesauttavan terveellisten elämäntapojen omaksumista (Ojiambo 2013; Sääkslahti 

2005). Reijonen ja Mäkinen (1981) lisäävät, että liikunta antaa ihmiselle elämyksiä ja auttaa 

ymmärtämään elimistönsä toimintaa (Reijonen & Mäkinen, 1981, s. 48). Liikunta voi luoda 

positiivista yhteiskunnallista arvoa, jos se tuo tasapainoa ihmisten elämään ja lisää yhteenkuu-

luvuuden tunnetta niihin sosiaalisiin ryhmiin, joihin kukin liittyy tai samaistuu eri vaiheissa 

elämänkaarta (Vuolle, 2000).  

Lintunen (2007) kirjoittaa, että liikunta on yhteydessä alentuneeseen kokonaiskuolleisuuteen, 

sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen, sepelvaltimotautiin, lihavuuteen, aikuisiän sokeritau-

tiin, paksusuolen syöpään ja osteoporoosiin. Kaikkien ihmisten liikkuessa, kyseiset sairaudet 

vähenisivät 10–30 % (Lintunen, 2007). Liikunnan pienetkin yksilötason myönteiset vaikutuk-

set voivat olla yhteydessä väestötason kroonisten sairauksien ja niiden seurausten vähenemi-

seen (Vuori, 2012, s. 147). 

Laakson (2007) mukaan tämän hetken yhteiskunnan perustelu liikunnan tärkeydestä on, että 

sen avulla huolehditaan fyysisestä kunnosta ja toimintakyvystä, jotka vaikuttavat laajemmin-

kin kansalaisten fyysiseen hyvinvointiin ja terveyteen. Liikunnan harrastamisen merkitys fyy-

sisen toimintakyvyn säilyttämiseksi on korostunut, sillä muu fyysinen aktiivisuus on vähenty-

nyt (Laakso, 2007). Jo varhain 4–7- vuotiaiden lasten fyysisellä aktiivisuudella on todettu 

yhteys aikuisiän terveyteen (Sääkslahti, 2005). Vuori (2012) kirjoittaa, että liikunnan avulla 

on mahdollisuus edistää lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua, kehitystä, 

terveyttä ja hyvinvointia (Vuori, 2012). Kansanterveyden kannalta tärkeänä havaintona pide-

tään sitä, että lapsuudessa ja nuoruudessa tapahtuva liikunta ennustaa aikuisiän liikunta-

aktiivisuutta, jolla on myönteinen vaikutus aikuisiän terveyteen (Laakso ym., 2007; Vuori, 

2012, s. 145). Laakso, Nupponen ja Telama (2007) kirjoittavat, että lapsuuden ja nuoruuden 

liikunta on nykyhetken lisäksi merkittävässä roolissa myöhemmän elämän kannalta (Laakso, 

Nupponen & Telama, 2007). Laakso (2007) toteaa, että liikunnan lisääminen tukee fyysisen 

hyvinvoinnin kohoamisen lisäksi myös elämänlaadun kokonaisvaltaista paranemista. Myöhäi-

semmällä iällä työelämässä liikunnallinen aktiivisuus näkyy esimerkiksi sairauspoissaolojen 

vähenemisenä, työkyvykkyyseläkkeiden määrissä sekä työn tuottavuudessa (Laakso, 2007). 

Liikkuvalla lapsella tai nuorella on paremmat edellytykset elämästä nauttimiseen ja terveelli-
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sempään elämään aikuisena, kuin liikunnallisesti passiivisella lapsella tai nuorella (Vuori, 

2012, s. 145).  

3.3 Koululiikunta 

Jaakkola ja kollegat (2017) määrittelevät koululiikunnan opetussuunnitelmien normittamana 

tavoitteellisena oppiaineena, jota opetetaan eri-ikäisille oppijoille viikoittain koulukohtaisesti 

jonkin verran eri määriä. He lisäävät, että koululiikunta symbolisoi toiminnallista, virikkeel-

listä ja erittäin kokonaisvaltaista oppiainetta, minkä vuoksi sillä on suuri rooli edistää erilaisia 

oppimisvalmiuksia. Kansainvälisesti vertailtuna suomalainen koululiikunta nousee esiin mo-

nipuolisena ja korkeatasoisena oppiaineena, joka myös tukee ja edistää terveyttä (Jaakkola 

ym., 2017).  

Lahti (2017) kirjoittaa, että koululiikunta tuli Suomen oppikoulujen aineeksi vuonna 1843, 

jolloin koululiikunnasta käytettiin termiä voimistelu. 1800- luvun aikaan koulun voimistelu-

tunnit sisälsivät pääasiassa miekkailua, leikkejä, pallopelejä, hiihtoa, luistelua, yleisurheilua, 

painia ja erilaisia voimisteluja. 1950- luvulle saakka oppiaine oli voimisteluvoittoista, jonka 

jälkeen muut lajit kuten pallopelit, hiihto, paini ja yleisurheilu kasvattivat rooliaan. Peruskou-

lu-uudistuksessa liikuntakasvatus muotoutui osaksi koko maan lasten kouluarkea ja voimiste-

luvoittoinen liikunnanopetus väistyi. Peruskoulussa aiemmin käytössä olleet erilliset voimis-

telu- ja urheilunumerot muuttuivat yhdessä nykyisin käytettäväksi liikuntanumeroksi. Ajan 

kuluessa koulun liikuntatuntien sisällöt ovat monipuolistuneet. (Lahti, 2017.) 

Koululiikunnalla on merkittävä rooli suomalaisten elämässä, sillä se on ainoa organisoidun 

liikunnan muoto, johon osallistuvat kaikki kansalaiset 9–12 vuoden ajan (Nupponen & Tela-

ma, 1998; Palomäki & Heikinaro-Johansson, 2011). Lähes kaikki osallistuvat koululiikuntaan 

jossain muodossa vähintään yhdeksän vuoden ajan, jonka myötä sen vaikutus lasten ja nuor-

ten kehitykseen ja aikuisikään asti on suurempi kuin muiden liikuntakulttuurien lohkojen 

(Nupponen ym. 2010). Koululiikunta on myös merkityksellistä, sillä se tavoittaa myös liik-

kumattomat oppilaat (Syväoja ym., s. 7). Oppilaille koululiikuntatunnit ovat tarpeellista vaih-

telua kaiken istumisen keskellä, sillä suurin osa koulutyöskentelystä toteutetaan edelleen is-

tumalla (viitattu lähteessä Sääkslahti & Lauritsalo, 2017). Huismanin ja Nissisen (2005) mu-

kaan oppimistilanne liikuntatunneilla eroaa erityispiirteidensä vuoksi muista koulun oppimis-

tilanteista. Heidän mukaansa näitä erityispiirteitä ovat poikkeava oppimisympäristö, fyysinen 

toiminnallisuus, oman kehon käyttö työvälineenä, yhteistoiminnallisuuden vaatimus sekä toi-
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minnan ja suoriutumisen avoin ilmeneminen, jotka mahdollistavat oppilaille tilanteita, joita ei 

muissa oppiaineissa kohdata (Huisman & Nissinen, 2005).  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan liikunnan opetuksen tehtävä-

nä on edesauttaa oppilaiden hyvinvointia tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimin-

takykyä. Myönteinen suhtautuminen omaan kehoon mainitaan myös. Positiiviset kokemukset 

yksittäisiin liikuntatunteihin sitoutuen tukevat liikunnallista elämäntapaa. Liikunnan avulla 

oppilaat kasvavat liikkumaan, ja sen osatekijöitä ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukai-

nen fyysinen aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen omaksuminen ja fyysisten ominai-

suuksien harjoittaminen. Koululiikunnan avulla oppilaat voivat omaksua tietoja ja taitoja eri-

laisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. (POPS, 2014.) 

Koululiikunnan yhtenä keskeisimpänä tavoitteena pidetään oppilaiden sisäisen motivaation 

vahvistamista, tuottamalla myönteisiä kokemuksia ja vahvistamalla jokaisen oppilaan omaa 

pätevyyden tunnetta liikkuessa, sillä tutkimusten mukaan ne ovat merkittävimmät edellytykset 

läpi elämän kestävälle liikunnan harrastamiselle (Koivula ym., 2017; Telama, Hirvensalo & 

Yang, 2014). Koulun liikuntakasvatus tarjoaa virikkeitä liikkumiseen, joiden myötä lapsilla ja 

nuorilla olisi mahdollista löytää kouluvuosien jälkeen itselleen sopivia tapoja liikunnan har-

rastamiseen vapaa-ajalla (Nupponen ym., 2012). Mielekkäät ja monipuoliset liikuntakoke-

mukset kouluiässä, luovat perustaa myönteiselle liikunta-asenteelle ja myöhemmän iän lii-

kunnalliselle elämäntavalle (Lintunen, 2000). Koululiikunta voi parhaimmillaan antaa liikun-

tataitojen ja hyvän fyysisen kunnon lisäksi pohjan terveen itsetunnon ja sosiaalisten taitojen 

kehittymiseen sekä ohjata muuten kohti terveellisiä elämänvalintoja (Telama, 2000). Nuppo-

sen ja kollegoiden kuvailuraportista käy ilmi, että koululiikunnassa korostuu monipuoliset ja 

sosiaaliset liikuntamuodot, jonka vuoksi on kuitenkin tärkeää kannustaa koululiikunnassa 

säilyttämään tasapaino myös erilaisten liikunnan tavoite- ja sisältöalueiden kesken, jotta voi-

taisiin turvata tilaisuuksia oman liikuntaharrastuksen löytymiselle (Nupponen ym., 2010).  

Monista tutkimuksista ja arviointituloksista on käynyt ilmi, että suuri enemmistö oppilaista 

pitää koululiikuntaa mielekkäänä oppiaineena (Nupponen & Telama, 1998; Palomäki & Hei-

kinaro-Johansson, 2011). Ikä on merkittävänä tekijänä oppilaiden suhtautumisessa koululii-

kuntaan. Alimmilla luokka-asteilla koululiikuntaan suhtaudutaan myönteisesti, kun taas 

ylemmillä luokilla kriittisemmin (Nupponen & Telama, 1998). Oppilaiden saamat kokemuk-

set, näyttävät vaikuttavan suhtautumiseen liikuntaa kohtaan kouluvuosina ja myöhemmässä 

elämässä (Penttinen, Nupponen & Pehkonen, 2012). Sääkslahti ja Lauritsalo (2017) mainitse-
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vat, että alakouluissa liikunnanopetuksen tulisi vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä 

paitsi liikkujana, myös uusien asioiden omaksujina (Sääkslahti & Lauritsalo, 2017). 
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4  Liikuntamotivaatio 

4.1 Motivaation määritelmä 

Motivaatio käsitteenä on lähtöisin latinankielisestä termistä movere, mikä tarkoittaa suomeksi 

sanaa liikkua (Liukkonen & Jaakkola, 2017a). Motivaatio-käsitettä on aiheellista käyttää tie-

teellisesti monien toimintaa suuntaavien, ylläpitävien ja estävien tekijöiden yleisenä nimityk-

senä (Lehtinen, Kuusinen & Vauras, 2007, s. 178). Viime vuosikymmenen aikana motivaati-

on käsite siirtynyt pääosin käyttäytymisen taustalla olevien huomaamattomien psykologisten 

ilmiöiden tarkasteluun. Näihin kuuluvat esimerkiksi arvot, asenteet, uskomukset ja tavoitteet. 

Motivaation sanotaan liittyvän aina siihen, että yksilö osallistuu tavoitteelliseen toimintaan, 

jossa hän on arvioinnin kohteena tai hän yrittää saavuttaa tietyn suoritusstandardin tai normin. 

Ihminen on siis itse vastuussa tuloksesta, esimerkiksi testin suorittamistilanteessa liikuntatun-

nilla. (Liukkonen & Jaakkola, 2017a.) Lehtinen ja kollegat (2007) kirjoittavat, että motivaati-

on on tutkittu vaikuttavan siihen, mitä eri valintoja yksilö tekee käyttäytymisessään tai  toi-

minnassaan. Motivaation vaikutus ilmenee siten, kuinka määrätietoisesti yksilö ryhtyy toimi-

maan tehtävässä, miten intensiivistä toiminta on ja kuinka sinnikkäästi hän keskittyy toimin-

taan (Lehtinen ym., 2007, s. 177). 

Nurmi ja Salmela-aro (2017) kirjoittavat, että motivaatio- käsitettä voidaan selventää kysy-

mysten miksi, mitä ja miten avulla. Heidän mukaansa miksi sanalla viitataan syihin, jotka ovat 

motivaation taustalla. Motivaation taustalla olevia syitä voivat olla yksilön arvot, hallinnan 

tunne tai psykologiset perustarpeet, esimerkiksi autonomia, kompetenssi ja yhteenkuuluvuus. 

Ihmisen motiivin kohteet, kuten mitä hän haluaa ja mihin hän pyrkii viittaavat mitä-

kysymykseen. Miten-kysymys motivaatiossa viittaa siihen, mitä keinoja käyttäen ihmiset pyr-

kivät toteuttamaan motiivejaan, tarpeitaan tai tavoitteitaan. (Nurmi & Salmela-aro, 2017.) 

Etenkin liikuntamotivaatiotutkimuksessa tärkeimpänä suuntauksena pidetään nykyään sosiaa-

liskognitiivista näkökulmaa, jonka teorian mukaan motivaatio nähdään yksilön kognitiivisten 

ominaisuuksien ja sosiaalisen ympäristön vaikutusten summana (Liukkonen & Jaakkola, 

2017a). 

Roberts (2012) määrittää motivaation näkymisen käyttäytymisessämme kahdella eri tavalla. 

Hänen mukaansa motivaatio toimii energian lähteenä, joka saa meidät toimimaan tietyllä 

asenteella. Toisena motivaation tehtävänä on suunnata käyttäytymistämme, jolla meitä ohja-
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taan tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Kyseisen keskeisen tavoitteen takan seisoo motivaatio 

ja sen edistäminen. Motivaation peruskysymyksenä voidaan pitää sanaa miksi. Motivaatio 

näyttäytyy toiminnan voimakkuutena eli yrittämisenä, sitoutumisena toimintaan ja tehtävien 

valitsemisena haastavuuden mukaan. Keskeisimpiä haasteita liikunnanopettajan työssä onkin 

se, miten saa motivoitua kaikenlaiset oppijat eri liikuntalajeihin. (Roberts, 2012.)  

4.2 Sisäinen motivaatio 

Liukkonen ja Jaakkola (2017) kirjoittavat, että sisäisessä motivaatiossa henkilö kokee auto-

nomiaa, jolloin hän osallistuu toimintaan pääsääntöisesti oman itsensä vuoksi, eikä minkään 

ulkoisen pakotteen määräämänä. Motiiveina toiminnassa on tällöin sisältä kumpuava ilo ja 

positiiviset tunnekokemukset (Liukkonen & Jaakkola, 2017a). Vasalammen (2017) mukaan 

sisäisen motivaation omaksuessaan yksilö motivoituu tekemään jotain, koska kokee toimin-

nan kiinnostavana, mielihyvää tuottavana ja omiin arvoihin nojautuvana. Sisäinen motivaatio 

näyttäytyy, esimerkiksi kun lapsi tutkii ympäristöään omasta halustaan ja kiinnostuksestaan, 

on hän sisäisesti motivoitunut (Vasalampi, 2017).   

Sisäinen motivaatio ilmenee koululiikunnassa oppilaiden viihtymisenä oppitunnilla, yrittämi-

senä, sitoutumisena harjoitteluun, keskittymisenä ja lisääntyneinä kyvykkyyden kokemuksina 

(Liukkonen & Jaakkola, 2017; Hager & Chatzisarantis, 2007). Lapset ja nuoret, jotka ovat 

sisäisesti motivoituneita jaksavat harjoitella, vaikka he kokisivat vastoinkäymisiä harjoittelus-

sa. Mitä enemmän yksilöllä on sisäistä motivaatiota liikuntaa kohtaan, sitä enemmän hän te-

kee toiminnassa valintoja, jotka puoltavat liikuntaharrastusta.  Sisäinen motivaatio kaiken 

kaikkiaan aikaansaa oppilaille kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Liukkonen & Jaakkola, 

2017a.) 

4.3 Ulkoinen motivaatio ja amotivaatio 

Vasalammen (2017) mukaan ulkoisessa motivaatiossa yksilö mahdollisesti valitsee tavoit-

teensa jonkin ulkoisen tai sosiaalisen paineen vuoksi, eikä omien arvojen tai sisäisen kiinnos-

tuksen takia. Ulkoinen motivaatio näyttäytyy, kun yksilö pyrkii tavoitteeseen esimerkiksi 

muiden ihmisten tai tilanteen vaatimusten määrittelemänä, jonkin ulkoisen palkkion vuoksi tai 

negatiivisten tunteiden välttämiseksi (Vasalampi, 2017). Yksinään ulkoinen motivaatio on 

yksilön tavoitteiden saavuttamisen kannalta ongelmallista, sillä sen on todettu vaikuttavan 

negatiivisesti tavoitteessa pysymiseen kohdatessa vastoinkäymisiä (Deci & Ryan, 2000). 
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Liukkosen ja Jaakkolan (2017) mukaan koululiikunnassa ulkoinen motivaatio voi näyttäytyä 

niin, että oppilas toimii liikuntatunneilla aktiivisesti vain saadakseen hyviä arvosanoja. Ulkoi-

sesti motivoitunut oppilas voi kokea rangaistuksena esimerkiksi kasvojen menettämisen mui-

den silmissä, opettajan tai vanhempien paheksunnan tai negatiivisen palautteen liikuntasuorit-

teesta (Liukkonen & Jaakkola, 2017a). 

Amotivaatio edustaa motivaatiojatkumossa kaikkein alhaisinta autonomiaa motivaatioluokis-

sa. Siinä motivaatio toimintaa kohtaan puuttuu täysin, ja oppilas kokee toiminnan täysin ul-

koapäin ohjatuksi ja kontrolloiduksi. Tällaisessa tilanteessa oppija ei näe mitään syytä, miksi 

puurtaa kohti liikunnallisia tavoitteita. Amotivoituneiden oppilaiden osallistuminen liikunta-

tunneilla ei tuota laisinkaan oppimistuloksia. (Liukkonen & Jaakkola, 2017a; Ryan & Deci, 

2017, s. 16.) 



 

17 

 

5  Sisäisen motivaation edistäminen ja siihen vaikuttavat tekijät koululii-

kunnassa 

5.1 Itsemääräämisteoria 

Deci ja Ryan (2000) ovat kehittäneet itsemääräämisteorian self-determination, joka ottaa 

huomioon sosiaaliskognitiiviset tekijät, joiden yhteisestä vaikuttavuudesta muodostuu moti-

vaatio tiettyä toimintaa kohtaan. Itsemääräämisteorian pohja rakentuu ihmisen psykologisiin 

perustarpeisiin ja niiden tyydyttämiseen. Decin ja Ryanin teoria tuo ilmi kolme ihmisen pe-

rustarvetta, jotka ovat koettu autonomia, koettu pätevyys ja koettu sosiaalinen yhteen kuulu-

vuus. Itsemääräämisteoria on nykyään yksi suurimpia teorioita motivaatiotutkimuksissa (Deci 

& Ryan, 2000.) Liukkosen ja Jaakkolan (2017a) mukaan näitä kolmea teorian osaa voidaan 

pitää ihmisen psykologisina perustarpeina, joita he pyrkivät tyydyttämään päivittäisessä vuo-

rovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.  

Soinin (2006) mukaan itsemääräämisteorian sosiaaliset (motivaatioilmasto) ja kognitiiviset 

tekijät (koettu autonomia, koettu pätevyys ja koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus) muodosta-

vat yhdessä motivaation toimintaa kohtaan. Näiden tekijöiden aikaansaama motivaatio tuottaa 

esimerkiksi osallistumishalukkuutta toimintaa kohtaan, viihtymistä toiminnassa ja yrittämistä 

(Soini, 2006, s. 22). Liukkonen ja kollegat (2007) kirjoittavat, että myös koululiikunnassa on 

mahdollisuus tyydyttää tai ehkäistä näitä kolmea itsemääräämisteorian osa-aluetta. He lisää-

vät, että tarpeiden tyydyttyessä oppilaat viihtyvät liikuntatunneilla ja haluavat kehittyä. Jos 

kyseiset tarpeet eivät tyydyty, niin tällöin oppilaalle ei synny itsemääräämisen kokemusta ja 

liikuntatunnit koetaan ulkoa ohjatulta ja motivaatiota heikentävänä (Liukkonen ym., 2007).  

Näiden psykologisten perustarpeiden tyydyttyessä koululiikunnassa, oppilaan motivaatio kas-

vaa positiiviseksi, jonka myötä oppilaalla myös muodostuu sisäinen motivaatio koululiikuntaa 

kohtaan (Liukkonen & Jaakkola, 2017a).  
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KUVIO 1. Itsemääräämisteorian viitekehys (Ryan & Deci, 2017, mukaillen). 

5.1.1 Koettu autonomia 

Ryanin ja Decin (2017) mukaan koetulla autonomialla tarkoitetaan yksilön mahdollisuutta 

vaikuttaa itse omaan toimintaansa ja sen säätelyyn. Heidän mukaansa tämä tarkoittaa sitä, että 

yksilöllä on mahdollisuus toimia omien lähtökohtiensa perusteella, eikä kenenkään tai min-

kään ulkopuolisen painostuksen tai pakottamisen takia. Koetun autonomian kokemisen myötä 

yksilö tuntee, että hänellä on mahdollisuuksia vaikuttaa itse toiminnassa tehtäviin valintoihin 

(Ryan & Deci, 2017, s. 97). Jos toimintaa ohjataan tai kontrolloidaan toiminnan ulkopuolelta, 

jonkun toisen toimesta ja määräämällä tavalla, kiinnostus toimintaa kohtaan laskee (Standage 

ym., 2005). 

Liukkonen ja Jaakkola (2017a) kirjoittavat, että koululiikunnassa koettu autonomia näyttäytyy 

esimerkiksi siten, kuinka usein oppilailla on mahdollisuus osallistua päätöksiin ja ratkaisuihin 

liittyen liikuntatuntien suunnitteluun ja toteutukseen. Itsemääräämisteorian perusteella koetun 

autonomian määrä selventää, kehittyykö oppijan motivaatio sisäiseksi vai ulkoiseksi (Deci & 

Ryan, 2000). Tämä pätee myös liikuntatunneilla, sillä koetun autonomian kokemukset ovat 

hyvin tärkeitä liikuntamotivaation omaksumisen kannalta, sillä niillä on osansa siihen, kehit-

tyykö yksilön liikuntamotivaatio sisäiseksi vai ulkoiseksi (Liukkonen & Jaakkola, 2017a). 
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5.1.2 Koettu pätevyys 

Decin ja Ryanin (2000) kehittämässä itsemääräämisteoriassa koettu pätevyys ilmaisee, miten 

ihminen kokee omien tietojen ja taitojen ja niiden riittävyyden toimiessaan eri tilanteissa elä-

mässään. Pätevyyden kokemukset ovat tärkeitä, sillä ne edistävät yksilön kaikkea toimintaa ja 

tukevat myös positiivisella tavalla identiteettiä ja minäkuvaa (Deci & Ryan, 2000). Liukkosen 

ja Jaakkolan (2017) mukaan koetun pätevyyden tarkempi muoto liikunnan kontekstissa eli 

koettu fyysinen pätevyys kertoo ihmisen kokemuksista omista fyysisistä ominaisuuksistaan. 

Näitä koetun fyysisen pätevyyden kohteita ovat esimerkiksi keho, kunto ja liikuntataidot. Pä-

tevyyden kokemuksien keskeinen kulmakivi, yleinen itsearvostus muotoutuu monista ala-

pätevyysalueista. Näitä alapätevyysalueita ovat esimerkiksi sosiaalinen pätevyys, tunnepäte-

vyys, älyllinen pätevyys ja fyysinen pätevyys. Jokaiset pätevyyden kokemukset voidaan jakaa 

vielä omaan alaluokkaansa, josta esimerkkinä fyysisessä pätevyydessä muun muassa tyyty-

väisyys omaan kehon osiin tai motorisiin taitoihin. (Liukkonen & Jaakkola, 2017a.) 

Koululiikunta voi tarjota lapsille ja nuorille pätevyyden kokemuksia esimerkiksi lajitaidoissa, 

fyysisessä kunnossa ja kehonkuvassa, jolloin se tukee heidän itsearvostuksensa myönteistä 

kehittymistä. Opettajalta, tehtävän kautta ja ympäristöstä saatu palaute voi saada oppilaan 

tuntemaan itsensä joko onnistuneeksi tai epäonnistuneeksi tehtävissä, mikä taas joko tukee tai 

heikentää pätevyyden kokemuksia. (Liukkonen & Jaakkola, 2017a; Ryan & Deci, 2017, s. 

129–150.) Koetulla pätevyydellä on todistettu olevan yhteys sisäisen motivaatioon (Deci & 

Ryan, 2000). 

5.1.3 Koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

Koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus ilmaisee yksilön kokemusta kuulumisesta osaksi ryhmää 

sekä turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta ryhmässä toimiessaan. Yhteenkuulu-

vuus näyttäytyy pyrkimyksenä etsiä kiintymyksen, läheisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnet-

ta muiden yksilöiden seurassa sekä luonnollisena tarpeena kuulua osaksi ryhmää ja saada po-

sitiivisia tunteita ryhmässä toimiessa. Kokemukset sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ovat 

tärkeitä motivaation kasvun kannalta. (Ryan ja Deci, 2017, s. 96.) Liukkonen ja kollegat anta-

vat esimerkin, jossa sosiaalisesti yhteenkuuluvan ryhmän sisäistä motivaatiota edistävänä 

toimintana kuvaa ystävien kanssa pelattava pallopeli, jota pelataan mahdollisesti päivittäin 
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väsymykseen asti. Jokainen ryhmän jäsen nauttii pelaamisesta ja haluavat osallistua vapaaeh-

toisesti toimintaan. Jos kyseistä peliä pelattaisiinkin jossain toisessa, jonkun eri henkilön va-

litsemassa ryhmässä, olisi innostumisen ja osallistumisen taso mahdollisesti selkeästi alhai-

sempi (Liukkonen ym., 2007).  Sosiaalinen ympäristö voi tukea tai estää sisäistä motivaatiota 

luomalla edistävän tai estävän ilmapiirin, joka vaikuttaa yksilön psykologisiin perustarpeisiin 

joko kielteisesti tai myönteisesti. (Deci & Ryan 2000).  Jos opettaja koetaan välittäväksi ja 

emotionaalisesti lämpimäksi, sekä liikuntaryhmä turvallisuudentunnetta edistäväksi, tällöin 

kokemus on yhteydessä lukuisiin sisäistä motivaatiota edistäviin tekijöihin (Standage, 2005). 

Koululiikunnassa sosiaalinen yhteenkuuluvuus voi näyttäytyä esimerkiksi seuraavilla ilmen-

tymillä: 1) liikunnanryhmässä voidaan keskustella henkilökohtaisista asioista, 2) osallistutaan 

jaettuihin tehtäviin, 3) liikuntaryhmäläiset viettävät aikaa yhdessä myös koulun ulkopuolella, 

4) oppilas kokee saavansa arvostusta ja ymmärrystä liikuntaryhmän sisällä, 5) toimiminen 

liikuntaryhmässä koetaan miellyttävänä ja nautinnollisena, 6) liikuntaryhmässä pyritään toi-

mimaan niin, että ryhmän jäsenten välille ei tule etääntymistä eikä itsekkäitä tai epävarmoja 

ryhmädynamiikkaa horjuttavia tunteita. (Liukkonen & Jaakkola, 2017a.)  

5.2 Tavoiteorientaatioteoria 

Toinen liikuntatutkimuksissa paljon käytetty motivaatioteoria on Nichollsin (1989) kehittämä 

tavoiteorientaatioteoria (Liukkonen & Jaakkola, 2017). Tavoiteorientaation ydin on se, että 

kaikessa suorituspainotteisessa toiminnassa, mukaan lukien liikunnassa, toiminnan pääsään-

töinen motiivi on pätevyyden näyttäminen (Liukkonen & Jaakkola, 2017a; Nicholls, 1989). 

Koettu pätevyys on suuressa roolissa koululiikunnassa, sillä oppilailla on taipumus vertailla 

itseään toisiin oppilaisiin esimerkiksi liikuntataitojen, fyysisen kunnon ja ulkoisien olemusten 

suhteen. Toimintaympäristön sisältäessä kyseisiä vertailuita toisiin oppilaisiin voivat päte-

vyyden kokemukset olla kovilla, varsinkin sellaisten oppilaiden kohdalla, jotka haluaisivat 

pärjätä liikuntatunneilla, mutta eivät tunne itseään siinä niin taitaviksi. Oppilaan kyvyt eivät 

välttämättä riitä muihin oppilaisiin verrattuna, jolloin vaarana on kokea toiminta epämiellyt-

täviksi tai ahdistaviksi, jonka seurauksena liikuntamotivaatio voi hävitä kaikesta liikunnalli-

sesta toiminnasta. (Liukkonen & Jaakkola, 2017a.) Liukkonen ja Jaakkola (2017b) kirjoitta-

vat, että Nichollsin (1989) tavoiteorientaatio tuo ilmi kaksi tapaa osoittaa kyvykkyyttä ja it-

sensä onnistuneeksi tuntemista. Nämä kaksi tavoiteperspektiiviä ovat tehtävä- ja minäsuun-

tautuneisuus (Liukkonen & Jaakkola, 2017b).  
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Jaakkolan ja kollegoiden (2007) mukaan tehtäväorientoituneet oppilaat tuntevat pätevyyden 

kokemusta silloin, kun he kokevat kehittymistä omissa taidoissaan, yrittävät hartaasti, toimi-

vat yhteistyössä toisten oppijoiden kanssa tai omaksuvat uusia suoritustekniikoita. Pätevyyden 

kokeminen ei tällöin määräydy toisten suoritusten perusteella, vaan henkilökohtainen kehit-

tyminen ja yrittäminen riittävät täyttämään kyvykkyyden ja onnistumisen kriteerit (Jaakkola 

ym., 2007). Tehtäväorientoitunut oppilas pitää virheitä hyödyllisinä oppimiskokemuksina, 

jotka ovat apuna tulevaa kehittymistä ja suorituksen parantamista varten (Liukkonen & Jaak-

kola, 2017b). Tällaisissa tapauksissa myös vähäiset liikuntataidot omaavat tehtäväorientoitu-

neet oppilaat voivat tuntea onnistumisen elämyksiä. (Liukkonen ym., 2007.) 

Minäorientoituneet oppilaat taas kokevat pätevyyttä silloin, kun he päihittävät suorituksellaan 

toiset, saavuttavat tavoitteet ennalta asetettujen normien mukaan tai jos he suoriutuvat tehtä-

västä mahdollisimman vähäisellä ponnistelulla verrattuna muihin. Kova yrittäminen ei vält-

tämättä takaa minäorientoituneelle onnistumisen kokemuksia, koska pätevyyden vaatimusta-

sot ovat kilpailullisia eivätkä ne täten ole omassa hallinnassa. (Roberts, 2001.) Tällöin minä-

orientoitunut oppilas ei ole tyytyväinen suoritukseensa sen ollessa hyvä, jos hän sijoittuu mui-

ta huonommin (Liukkonen & Jaakkola, 2017b). Minäorientoitunut on myös taipuvainen lopet-

tamaan toiminnan, jos potentiaalia toistuville epäonnistumiselle on olemassa (Roberts, 2012). 

Robertsin (2001) mukaan vahvan minäorientaation yhteys myönteisiin motivaatiotekijöihin 

toteutuu ainoastaan, jos oppilaalla on samaan aikaan koettu pätevyys korkealla tasolla. Oppi-

laan pätevyyden ollessa alhainen, on minäorientaatiolla todettu olevan negatiivista yhteyttä 

liikuntamotivaatioon (Roberts, 2001). 

Tehtävä- ja minäsuuntautuneisuus eivät kuitenkaan poissulje toisiaan, vaan kaikilla ihmisillä 

on piirteitä molemmista tyypeistä. Liikuntaryhmissä on usein aktiivisesti urheilua harrastavia 

yksilöitä, jotka ovat kilpailun haluisia myös koululiikunnassa. Tehtävä- ja minäsuuntautunei-

suuden suhde toisiinsa on kuitenkin tärkeää ymmärtää liikuntamotivaation näkökulmasta. 

Riittävän suuri tehtäväsuuntautuneisuus takaa positiivisia kokemuksia, riippumatta siitä, mi-

ten voimakas oppilaan minäsuuntautuneisuus on. Kilpailulla ei ole merkitystä motivaation 

kanssa, jos sen tuoma minäsuuntautuneisuus ei ylitä tehtäväsuuntautuneisuuden määrää. Jos 

oppilaan minäsuuntautuneisuus on selkeästi tehtäväsuuntautuneisuutta vahvempi, koituu mo-

tivaatio-ongelmia helpommin, etenkin jos oppilaalla on heikko kokemus omasta pätevyydes-

tään. (Liukkonen & Jaakkola, 2017a.) 
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5.3 Liikuntatuntien motivaatioilmasto 

Liukkonen ja Jaakkola (2017) tuovat esiin kolmannen liikuntamotivaation tutkimuksissa vii-

me vuosina käytetyn sosiaaliskognitiivista näkökulmaa edustavan käsitteen motivaatioilmas-

ton. Motivaatioilmasto tarkoittaa liikuntapedagogiikan kontekstissa tilannesidonnaista sosio-

emotionaalista ilmastoa, joka säätelee motivaation kehittymistä opetuksessa tapahtuvaa toi-

mintaa kohtaan (Liukkonen & Jaakkola, 2017c). Motivaatioilmaston kokeminen vaikuttaa 

siihen, miten yksilö suhtautuu onnistumisiin ja epäonnistumisiin (Soini, 2006, s. 29) ja ky-

vykkyyden kokemiseen ja arvostamiseen (Jaakkola ym.,2015; Liukkonen ym., 2010). Moti-

vaatioilmasto vaikuttaa lisäksi yksilön kokemiin tunteisiin, kuten viihtymiseen ja ahdistuksen 

kokemiseen, sekä motivaatiotekijöihin, joita ovat esimerkiksi liikuntaharrastuneisuus, yrittä-

minen ja prososiaalinen käyttäytyminen (Jaakkola ym.,2015; Liukkonen ym., 2010). 

Motivaatioilmasto yhdistää itsemääräämisteorian ja tavoiteorientaatioteorian sisältöjä. Koulu-

liikunnan motivaatioilmasto voi tyydyttää tai ehkäistä ihmisen kolmea psykologista perustar-

vetta eli autonomian, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja koetun pätevyyden kokemuksia. Näi-

den psykologisten perustarpeiden tyydyttyessä, kehittyy oppilaan itsemäärääminen positii-

viseksi, jolloin osallistuminen toimintaan tapahtuu omasta halusta. Tämän myötä koululiikun-

nassa vallitsevaa motivaatioilmastoa voidaan tarkastella sen kannalta, miten autonomia, sosi-

aalinen yhteenkuuluvuus ja fyysinen pätevyys koetaan. (Liukkonen & Jaakkola, 2017c.) 

Motivaatioilmasto voidaan Nichollsin (1989) tehtäväorientaation tavoin jakaa kahteen luok-

kaan tehtävä- ja minäsuuntautuneeseen motivaatioilmastoon (Liukkonen & Jaakkola, 2017c). 

Tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa voidaan pitää avainkäsitteenä liikunnan tarjoamien 

positiivisten kokemusten ja viihtymisen näkökulmasta ja sitä suositellaan korostamaan erilai-

sissa lasten ja nuorten liikunnanohjaustoiminnassa (Liukkonen ym., 2007). Tehtäväsuuntau-

tuneessa motivaatioilmastossa korostuu opettajan kannustava rooli. Tehtäväsuuntautuneessa 

motivaatioilmastossa opettaja kannustaa parhaansa yrittämiseen ja uusien taitojen oppimiseen, 

jokaisen omaan kehittymiseen, sekä rohkaisee jatkamaan yrittämistä, vaikka toiminta tuottaisi 

virheitä ja epäonnistumisia. Autonomian korostaminen ja yhdessä tekeminen ovat myös teh-

täväsuuntautuneen motivaatioilmaston elementtejä. (Liukkonen & Jaakkola, 2017c.) Mi-

näsuuntautuneessa motivaatioilmastossa korostuu kilpailullinen ilmapiiri (Liukkonen ym., 

2007; Liukkonen & Jaakkola, 2017c). Tyypillistä on oppilaiden keskinäinen vertailu toisten 

suorituksiin ja normitaulukoihin. Minäsuuntautunut motivaatioilmasto luo ilmapiirin, jossa 

pyritään välttämään virheitä eikä yhdessä tekeminen kiinnosta. Opettajan oma kilpailullisuus 
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voi muovata motivaatioilmaston kilpailulliseksi eli minäsuuntautuneeksi, ellei hän pyri erityi-

sen tarkasti muokkaamaan motivaatioilmastoa tehtäväsuuntautuneeksi. (Liukkonen & Jaakko-

la, 2017c.) Soinin (2006) mukaan tehtävä- ja minäsuuntautunut motivaatioilmasto eivät ole 

toistensa vastakohtia. Hänen mukaansa jokaisella yksilöllä on piirteitä molemmista suuntau-

tuneisuustyypeistä. Liikuntatunteihin voi sisältyä molempien suuntauksien elementit tai toi-

nen niistä voi korostua tilannekohtaisesti selvemmin (Soini, 2006, s. 27). Liukkonen ja Jaak-

kola (2017c) lisäävät, ettei kilpailullisuutta ja sosiaalista vertailua tarvitse kytkeä kokonaan 

pois, mutta jokaisen oppilaan motivaation kannalta on edullista, jos liikuntatunnit tarjoavat 

erilaisia mahdollisuuksia kokea itsensä hyväksi ja päteväksi. 

Liukkosen ja Jaakkolan (2017) mukaan motivaatioilmaston syntymiseen vaikuttaa kaikki lii-

kuntatuntien tapahtumat ja opettajan tekemät pedagogiset ja didaktiset päätökset. On hyvä 

olla tietoinen motivoinnin kannalta, ettei opettaja voi kuitenkaan vaikuttaa suoranaisesti oppi-

laan liikuntamotivaatioon, mutta hänellä on mahdollisuus luoda liikuntatuntien sosiaalisen 

ilmapiirin sellaiseksi, että se edistää oppilaiden sisäisen motivaation kehkeytymistä (Liukko-

nen & Jaakkola, 2017c).  

5.3.1 Tehtävä- ja minäsuuntautuneen motivaatioilmaston ominaispiirteet 

Tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa tehtävät ovat monipuolisia, tarjoten yksilölle 

sopivan tasoisia oppimistehtäviä verraten omaan taitotasoon. Kyseisessä ilmastossa opettaja 

toimii demokraattisesti kontrolloimatta kaikkea itse, eli antamalla myös oppilaille mahdolli-

suuden osallistua päätöksentekoon, joka määrittää yhteiset pelisäännöt, liikuntatuntien sisältö-

jen suunnittelun ja ratkaisut toiminnan sisällä. Tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa 

palautetta annetaan yksityisesti, perustuen oppilaan henkilökohtaiseen kehittymiseen ja posi-

tiiviseen palautteeseen suoritteesta ja parhaansa yrittämisestä. Ryhmät muodostetaan tehtä-

väsuuntautuneessa ilmastossa heterogeenisesti, jolloin sosiaaliselta vertailulta vältytään. Ar-

viointikriteerit määräytyvät omissa taidoissa kehittymisen, yrittämisen, oppilaan omien tavoit-

teiden sekä ryhmätyöskentelyn perusteella. Tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa 

virheet nähdään osana oppimisprosessia, joten kenenkään ei tarvitse pelätä niiden sattumista. 

Arviointiprosessiin osallistuu myös oppilaat itse. Ajankäyttö on myös tärkeä osa tehtäväsuun-

tautuneessa motivaatioilmastossa, sillä siinä ajankäyttö ei ole liian tarkasti rajattu, jonka myö-

tä oppimisprosessia ei keskeytetä, jos esimerkiksi suoritus on kesken. (Liukkonen ym., 2007; 

Liukkonen & Jaakkola, 2017c; Soini, 2006, s. 30.) 



 

24 

 

Minäsuuntautuneessa motivaatioilmastossa oppimistehtävät ovat identtisiä kaikille oppilaille, 

jonka myötä ne eivät vastaa jokaisen yksilön taitotasoa. Opettaja päättää itse tehtävistä ja toi-

mintatavoista, ja ryhmittelee oppilaat näkemänsä taitotason perusteella. (Liukkonen ym., 

2007; Liukkonen & Jaakkola, 2017c; Soini, 2006, s. 30.) Oppilas- ja opettajajohtoiseen pää-

töksen tekoon vaikuttaa kuitenkin opetettava ryhmä ja liikuntalaji, sillä ryhmästä riippuen 

toinen toimintatavoista voi olla luontevampi (Liukkonen ym., 2007). Palaute annetaan mi-

näsuuntautuneessa motivaatioilmastossa julkisesti, riippumatta siitä onko se negatiivista vai 

positiivista. Palaute annetaan myös normatiivisin perustein, sisältäen vertailua ja lopputulok-

siin huomioon kiinnittämistä. Minäsuuntautuneen motivaatioilmaston ajankäyttö on tarkkaan 

rajattua, jolloin toiminta lopetetaan, kunnes siihen suunniteltu aika on kulunut. (Liukkonen 

ym., 2007; Liukkonen & Jaakkola, 2017; Soini, 2006, s. 30.) Vaikka opettajalla onkin merkit-

tävä rooli motivaatioilmaston synnyttämisessä, voi oppilaiden tehtävä- tai minäsuuntautuneet 

piirteet vaikuttaa siihen, millaiseksi motivaatioilmasto muodostuu (Soini, 2006, s. 30). 

5.4 Motivaatioilmasto myönteiseksi 

Epstein (1989) on kehittänyt TARGET-mallin, joka on yleisimmin käytetty havainnollista-

maan motivaatioilmaston tehtävä- ja minäsuuntautuneisuuden piirteitä (Soini, 2006, s. 30). 

TARGET-mallin tarkoitus on tarjota liikuntaa opettaville ja ohjaajille käytännön didaktisia 

työvälineitä, joiden avulla he voivat korostaa tehtäväsuuntautuneisuutta tehtävissään (Kysei-

sen mallin nimi muodostuu kuuden sektorin englanninkielisistä alkukirjaimista task, authori-

ty, rewarding, grouping, evaluation ja timing. Nämä kuusi sektoria tarkoittavat seuraavaa: 1) 

tavat, joiden mukaan toiminnassa annetut tehtävät toteutetaan, 2) toiminnan ohjaajan auktori-

teetti, 3) tavat palautteen antamiseen 4) oppijoiden ryhmittelyperusteet, 5) arviointiperusteet 

toiminnalle, 6) ajankäytön joustavuus. (Liukkonen & Jaakkola, 2017; Soini, 2006, s.30.) Seu-

raavaksi tuodaan esille edellisten kuuden sektorin tehtäväsuuntautuneita piirteitä. 

1) Tehtävien muodostaminen eriyttämällä 

Oppimistehtävien tulisi olla monipuolisia ja vaihtelevia, jotka sisältävät henkilökohtaisia 

haasteita jokaiselle oppilaalle omaan taitotasoonsa nähden. Oppilaille annetaan myös mahdol-

lisuus asettaa omia henkilökohtaisia tavoitteita omaan taitotasoonsa ja toiveisiin nähden. Mo-

tivaatio toimintaa kohtaan kasvaa, kun itse asetetut oman taitotason mukaiset tehtävät ovat 

omassa kontrollissa. (Deci & Ryan, 2000; Treasure, 2001.) Nämä seikat lisäävät oppilaan 

autonomian ja pätevyyden kokemuksia (Liukkonen & Jaakkola, 2017c). 
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2) Opettajan auktoriteetti 

Opettajan luomalla auktoriteetilla on suuri merkitys oppilaiden motivaation syttymiseen. De-

mokratiaa toteuttava opettaja antaa myös oppilaille vastuuta päätöksenteossa pelisääntöihin, 

sisältöjen suunnitteluun ja muihin liikuntatunneilla tapahtuviin ratkaisuihin. Tällöin liikunta-

tunnit koetaan omaksi jutuksi, eikä täysin opettajan määräämäksi pakolliseksi toiminnaksi, 

joka puolestaan lisää oppilaiden autonomian tunnetta ja samalla motivaatiota liikuntaa koh-

taan (Liukkonen & Jaakkola, 2017c.) 

3) Oikeanlainen palautteen antaminen 

Oppilaalle tulisi antaa palautetta pääasiassa yksityisesti, ja perustuen hänen omien taitojensa 

kehittymiseen. Erityisen merkityksellistä on antaa positiivista palautetta sinnikkäästä harjoit-

telusta, yrittämisestä ja hyvästä yhteistyöstä. Tällaisesta positiivisesta palautteesta oppilaalle 

jää myönteinen emotionaalinen kokemus ja tilanteesta muodostuu myönteiseksi koettu oppi-

miskokemus, joka edesauttaa oppilaan pätevyydentunteen kokemista. Palautteen antamista 

julkisesti tulisi välttää oli se sitten positiivista tai negatiivista. Julkisesti annettu palaute johtaa 

sosiaaliseen vertailuun, joka ei tue oppilaan autonomian ja fyysisen pätevyyden kokemuksia. 

(Liukkonen & Jaakkola, 2017c.) 

4) Liikuntatuntien ryhmittelyperusteet 

Motivaation muodostumisen ja ylläpitämisen kannalta liikuntatunneilla on tärkeää muodostaa 

fyysisistä ominaisuuksista riippumattomia heterogeenisiä ryhmiä (Liukkonen & Jaakkola, 

2017c; Treasure, 2001). Liukkosen ja Jaakkolan (2017c) mukaan tällä tavoin voidaan mini-

moida sosiaalista vertailua ja myös tukea sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta. He lisää-

vät, että negatiivinen esimerkki ryhmäjaoista on niin sanottu kapteenijako, jossa kapteenit 

nimeävät joukkueeseensa jäseniä vuorotellen. Heidän mukaansa taitotasoltaan heikommille 

oppilaille kyseinen jako heikentää merkittävästi fyysisen pätevyyden kokemuksia. Suotui-

sampi jakotyyli on asettaa oppilaat pituusjärjestykseen, jonka jälkeen jakaa joka toinen oppi-

las eri joukkueeseen (Liukkonen & Jaakkola, 2017c). Deci ja Ryan sekä Treasure (2001) ovat 

todenneet, että ryhmät on parempi jakaa niin, että niissä tehtävät ovat yhteistoiminnallisia, 

jotka korostavat toisten auttamista ja ryhmäilmiöitä, jotka ovat parhaimmillaan tärkeitä motii-

veja osallistua toimintaan uudemmankin kerran. Yhteistoiminta ja auttaminen tukevat myös 

oppilaiden autonomian kehittymistä, koska tällöin oppilaat saavat kokemuksen toisen henki-
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lön asemaan asettumisesta. Tämä voidaan nähdä yhtenä autonomiaan ja sen myötä myös lii-

kuntamotivaatioon vaikuttavista tekijöistä. (viitattu lähteessä Liukkonen ym., 2007.) 

5) Toiminnan arvioiminen 

Opettajan arvioinnilla on vaikutusta oppilaiden motivaatioon. Arvioinnissa tulisi korostaa 

arviointikriteereinä oppilaan omissa taidoissa ja itse asettamissa tavoitteissa kehittyminen, 

parhaansa yrittäminen, toiminnassa edistyminen sekä liikuntaryhmässä yhteistyön toimimi-

nen, jotka tukevat tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa. Virheet tulee nähdä välttämät-

tömänä osana oppimista ja oppimisprosessia kehittävinä tapahtumina. Lisäksi oppilaita olisi 

hyvä ottaa mukaan arviointiprosesseihin, jolloin voitaisiin keskustella yhdessä liikuntatuntien 

tehtävissä onnistumisesta suhteessa jokaisen omiin taitoihin sekä kannustamalla heitä itsear-

viointiin. (Liukkonen & Jaakkola, 2017c.) 

6) Ajankäyttö 

Tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa tehtävien suorittamiseen käytettävä aika ja suo-

rituskertojen määrä ovat joustavia. Jokaisella oppilaalla on oikeus tehdä niin monta suoritusta, 

että paras henkilökohtainen tulos saadaan voimaan, joka tukee jokaisen oppilaan merkityksel-

lisyyttä. Uusien asioiden oppimiseen vaadittava aika on usein yksilöllistä, joten liikuntatun-

neilla on tärkeää antaa jokaiselle oppilaalle riittävästi aikaa taitojen omaksumiseen. Opettajal-

ta kyseinen joustaminen vaatii tarvittaessa kykyä muuttaa tunnin suunnitelmaa. (Liukkonen & 

Jaakkola, 2017c.) 
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6  Johtopäätökset 

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli tuoda katsauksen avulla esille sisäiseen motivaa-

tioon vaikuttavia ja edistäviä tekijöitä koululiikunnassa, sekä sitä kautta sisäisen motivaation 

omaksumista myös koulun ulkopuolista liikuntaa kohtaan. Tutkimus antoi hyvin tietoa siitä, 

että psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen on suuressa roolissa sisäisen motivaation 

muodostumiseen liikuntaa kohtaan. Tutkimuksesta ilmeni myös, että tehtäväsuuntautuneella 

liikuntatuntien motivaatioilmastolla voidaan antaa edellytyksiä sisäisen motivaation edistymi-

selle. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys tutkielmassa oli Mitkä tekijät vaikuttavat sisäiseen motivaati-

oon koulun liikuntatunneilla? Tutkielmasta nousee esille, että suurin sisäiseen motivaatioon 

vaikuttava tekijä koululiikunnassa on Decin ja Ryanin (2000) itsemääräämisteoria, joka toimii 

myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla (Kylmänen, 27.09.2014; 

POPS, s. 273). Itsemääräämisteoria sisältää kolme ihmisen psykologista perustarvetta koettu 

autonomia, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja koettu pätevyys. Näiden kolmen perustarpeen tyy-

dyttyessä, oppilaalle syntyy sisäinen liikuntamotivaatio (Liukkonen & Jaakkola, 2017a). Deci 

ja Ryan (2000) toteavat, että koetun autonomian määrä on yhteydessä siihen, kehittyykö mo-

tivaatio toiminnassa sisäiseksi vai ulkoiseksi. Sama asia pätee Liukkosen ja Jaakkolan (2017a) 

mukaan koulun liikuntatunneilla.  

Tulosten mukaan koettua pätevyyttä tarkastellaan usein liikuntatutkimuksissa Nichollsin 

(1989) tavoiteorientaatioteorian kautta, jossa itsevertailua korostavan tehtäväsuuntautunei-

suuden on todettu olevan yhteydessä sisäiseen motivaatioon liikunnassa (Sas-Nowosielski, 

2008; Standage & Treasure, 2005). Itsevertailua korostava tehtäväsuuntautuneisuus luo to-

dennäköisemmin pohjan sisäiselle motivaatiolle, kuin sosiaalista vertailua korostava mi-

näsuuntautuneisuus. Sosiaalisella yhteenkuuluvuudella näyttäisi olevan myös vaikutusta sisäi-

sen liikuntamotivaation syntymisessä. Sosiaalinen ympäristö voi aikaansaada sisäistä moti-

vaatiota edistävän tai estävän ilmapiirin, tukemalla tai estämällä yksilön psykologisia perus-

tarpeita (Deci & Ryan) mikä pätee myös liikuntamotivaation kannalta koululiikunnassa 

(Liukkonen ym., 2007). Standagen ja kollegoiden (2005) tutkimuksessa on havaittu, että sosi-

aalisen yhteenkuuluvuuden on havaittu olevan yhteydessä sisäiseen liikuntamotivaatioon. 

Toinen tutkimuskysymys tutkielmassa kuului, Miten koulun liikuntatunneilla voidaan edistää 

oppilaiden sisäistä motivaatiota? Epsteinin (1989) kehittämän TARGET-mallin hyödyntämi-
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nen tehtäväsuuntautuneita elementtejä mukaillen, on tutkimusten mukaan lisännyt myönteistä 

vaikutusta sisäisen motivaation kehittymiseen (Gråsten ym., 2012; Liukkonen & Jaakkola, 

2017c). Voidaan siis todeta sisäisen motivaation edistämisen kannalta, että liikuntatunnit tulisi 

suunnitella niin, että motivaatioilmaston tehtävien toteutustapa, opettajan auktoriteetti, pa-

lautteen antaminen, ryhmittelyperusteet, arviointi ja ajankäytön joustavuus mukailisivat teh-

täväsuuntauneen ilmaston elementtejä.  

Opettajan pedagogiset ja didaktiset ratkaisut hänen toiminnassaan, vaikuttavat oppilaiden ko-

kemukseen motivaatioilmastosta (Liukkonen & Jaakkola, 2017c). Tutkimukset osoittavat, että 

tehtäväsuuntautuneisuutta pidetään suotuisana sisäisen motivaation kehittymisen kannalta 

kaikille oppilaille, mutta minäsuuntautuneisuutta ei tarvitse kokonaan poissulkea. Minäsuun-

tautunut motivaatioilmasto ei ole haitallinen motivaation kehittymisen näkökulmasta taitaval-

le liikkujalle, mutta vähemmän taitavalle se voi hallitessaan ilmastoa heikentää viihtymistä ja 

yrittämistä liikuntatunneilla (Jaakkola ym., 2015; Soini, 2006). Liukkosen ja Jaakkolan 

(2017c) mukaan opettajan on tärkeää varmistaa riittävä tehtäväsuuntautuneisuus liikuntatun-

neilla, jolloin myös kilpailulliselle minäsuuntautuneelle ilmastolle voidaan antaa tilaa. Tut-

kielman perusteella voidaan päätellä, että painopiste liikuntatuntien motivaatioilmastossa tu-

lee olla tehtäväsuuntautunut, sillä yleisesti ottaen koululiikunnassa on eritasoisia liikkujia. 

Ottamalla riittävä määrä tehtäväsuuntautuneita tekijöitä liikuntatunneille, voidaan tukea jokai-

sen oppilaan sisäistä motivaatioita. 
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7  Pohdinta 

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli luoda kirjallisuuskatsaus sisäiseen motivaatioon 

vaikuttavista ja edistävistä tekijöistä koululiikunnan avulla. Teoreettisessa viitekehyksessä 

määriteltiin aiheen kannalta keskeisiä liikunnan ja motivaation käsitteitä, joiden avulla mah-

dollistetaan käsitys niiden toimintaperusteista ja merkityksistä. Tutkielman aihe rajautui ala- 

ja yläkoulun liikuntatunteihin, johtuen pitkälti samojen teemojen esiintymisestä kaikilla pe-

ruskoulun luokka-asteilla. Sisäisen motivaation -käsitteellä hain tutkielmassa oppilaiden halua 

olla liikunnallisesti aktiivinen liikuntatunneilla ja myös vapaa-ajalla. Tutkielman aihe syntyi 

kiinnostuksesta, miten oppilaita voi motivoida sisäisesti liikunnalliseen elämään. Yle areenas-

ta löytyi asiantuntijoiden haastattelu, jossa he kertoivat itsemääräämisteorian olevan koululii-

kunnan takana vaikuttava tukipilari, jonka perusteella tutkimuksia ja kirjallisuutta alettiin et-

simään.  

Päätuloksina tutkielmasta nousi esiin itsemääräämisteorian osa-alueet, joita tyydyttämällä 

aikaansaadaan sisäistä motivaatiota. Sisäisen motivaation edistämisen keskeisin keino oli luo-

da liikuntatuntien motivaatioilmastosta tehtäväsuuntautunut Epsteinin (1989) TARGET-

mallin mukaisesti. Oletukseni oli, että varsinkin opettajan pedagogisilla ratkaisuilla on mah-

dollistaa vaikuttaa oppilaiden sisäiseen motivaatioon liikuntatunneilla. Epäilykseni kohdistui 

siihen, voiko koulun liikuntatunneilta saatu sisäinen motivaatio vaikuttaa myös liikunnan har-

rastamiseen vapaa-ajalla. Tuloksista käy ilmi, että varsinkin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

tunne lisää yleisesti sisäistä liikuntamotivaatiota (Standage ym., 2005). 

Tutkimuskirjallissuutta suoranaisesti oppilaan sisäiseen motivaatioon vaikuttavista tekijöistä 

ei löytynyt, joten niitä tuli etsiä motivaatioteorioiden kautta tehdyistä tutkimuksista. Tutki-

mukset painottuivat hyvin pitkälti yläasteelle, mikä esti tavoitteen aiheen rajaamisesta alakou-

luun. Useissa tutkimuksissa tutkittiin tyttöjen ja poikien välisiä eroja, miten he ovat kokeneet 

esimerkiksi motivaatioilmaston koululiikunnassa. Tutkimuksia oli myös siitä, painottuuko 

kouluissa enemmän tehtävä- vai minäsuuntautunut ilmapiiri. Näistä useista tutkimuksista oli 

kuitenkin hyvä väylä poimia koululiikunnan kontekstissa merkittävimmät sisäiseen motivaa-

tioon vaikuttavat motivaatioteoriat, käsitteet ja niiden vaikutukset. Kirjallisuutta tutkiessa oli 

haastavaa erottaa, painottuiko sisäisen motivaation -käsite vain liikuntatunneilla koettuun si-

säiseen liikuntamotivaatioon vai jatkuiko se lisäksi koulun ulkopuolella.  
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Pyrin löytämään mahdollisimman paljon suomalaisissa kouluissa tehtyjä tutkimuksia, mutta 

enenevissä määrin tutkimuksia oli tehty kohdejoukoille eri maissa. Suomessa tehtyjä tutki-

muksia löytyi, suurimmaksi osaksi kuitenkin englanninkielisenä. Tutkielman aihepiirin kan-

nalta suomalaisista tutkijoista esiin nousivat Timo Jaakkolan, Jarmo Liukkosen ja Markus 

Soinin tutkimukset ja kirjallisuus. Heidän tutkimuksissaan ja teoksissaan käsiteltiin laajasti 

tutkielman kannalta keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Tämän kandidaatintutkielman eettisyy-

dessä en näe ongelmia. Luotettavuudesta kertoo se, että noudatin TENK (2021) laatimia tie-

teellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta- ja tutkimusme-

netelmiä. Tutkielmassa huomion (Hyvän tieteellisen käytännön, 2021) mukaisesti muiden 

työt, viittaamalla heidän tuotoksiinsa asianmukaisesti.  

Kirjallisuuskatsausta voisi hyödyntää tulevaisuudessa Pro gradu -tutkielmassa. Pro gradu -

tutkielmassa voisi verrata eri tekijöiden vaikutuksia sisäisen liikuntamotivaation syntymiseen. 

Vertailukohteiksi tutkimukseen voisi ottaa kodin, kaverit ja koululiikunnan. Myös itsemää-

räämisteorian kolmen psykologisen perustarpeen konkreettista ilmenemistä liikuntatunneilla 

voisi tutkia, kuinka nämä ilmenevät eri oppilailla ja vaikuttavatko ne sisäisen liikuntamotivaa-

tion kehittymiseen. 
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