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Sotkamon koululaisten fyysinen aktiivisuus 2010 ja 2011 

 

Kyselytutkimuksen tulokset - luokat 5 - 9 

 

 

Kyselytutkimukseen osallistui vuonna 2010 alakoulujen 5. luokasta yläkoulun 9. 

luokkalaisiin yhteensä 525 oppilasta. Vuonna 2011 vastaava osallistujamäärä oli 566 

oppilasta. Kysely suoritettiin molempina vuosina huhtikuussa. 

 

Valtakunnalliset tutkimukset osoittavat, että 12 ikävuoden jälkeen lasten fyysinen 

aktiivisuus vähenee voimakkaasti. 11-vuotiaista suomalaislapsista lähes puolet on 

terveyden kannalta fyysisesti riittävän aktiivisia. Vastaava luku 15-vuotiaiden osalta on 

enää reilut 20%. Sama trendi näkyy urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten 

osalta. 

 

Sotkamon kunnan 5.-9. luokan oppilaat olivat fyysisesti aktiivisia siten, että hikoilivat ja 

hengästyivät, keskimäärin 4,1 päivänä viikossa vuonna 2010. Vastaava luku oli vuoden 

seurantajakson aikana noussut 4,5:een. Fyysinen aktiivisuus lisääntyi vuoden 

seurantajakson aikana keskimäärin 24 minuutilla viikossa, mitä voidaan pitää 

merkittävänä saavutuksena suhteessa muihin maailmalla toteutettuihin vastaavanlaisiin 

liikuntaohjelmiin. Kun verrataan samoja oppilaita siirtymässä vuodesta 2010 vuoteen 

2011, voidaan todeta, että suurin fyysisen aktiivisuuden muutos ilmeni siirryttäessä 5. 

luokalta 6. luokalle. Näyttää siltä, että liikuntaohjelman toteuttaminen on ollut erityisen 

onnistunutta alakoulun osalta. Tytöillä fyysinen aktiivisuus väheni alakoulun 5.-6. 

luokkien viidestä vähintään tunnin aktiivisuusjaksosta viikossa kolmeen tuntiin 9. 

luokalle mentäessä. Pojilla fyysisen aktiivisuuden lasku oli samansuuntainen, mutta 

poikien fyysisen aktiivisuuden määrä oli hieman korkeampi kuin tytöillä kaikilla luokka-

asteilla. 

 

Verrattaessa eri luokkatasoja ikäkohortteina keskenään vuonna 2010 ja 2011, voidaan 

todeta, että sekä tytöillä että pojilla suurin positiivinen muutos fyysisessä aktiivisuudessa 

oli 7. luokalla. 

 

Tyttöjen fyysinen aktiivisuus oli vuonna 2011 korkeammalla tasolla kuin vuonna 2010 

kaikilla luokkatasoilla paitsi 9. luokalla. Kehittämishaasteena onkin yläkoululaisten, 

erityisesti 9. luokkalaisten tyttöjen fyysisen aktiivisuuden lisääminen. Poikien osalta 

fyysinen aktiivisuus oli vuonna 2011 kaikilla luokkatasoilla korkeammalla tasolla kuin 

vuonna 2010. 

 



Neljänä päivänä tai useammin viikossa vähintään 60 min. liikkuvien osuus lisääntyi 

vuodessa 5,8 %. Terveytensä kannalta riittävästi (vähintään tunti päivässä) liikkuvien 

tyttöjen osuus lisääntyi vuodessa 2,9 %-yksikköä ja poikien 5,8 %-yksikköä. 

Tarkasteltaessa muutoksia luokkatasoittain voidaan todeta, että muutos oli suurin 

alakoululaisilla.  5. Luokalta 6. luokalle siirtyneiden joukossa terveytensä kannalta 

riittävästi liikkuvien osuus lisääntyi vuodessa 8,8 %-yksikköä. 6. luokalta 7. luokalle 

siirtyneiden joukossa terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien osuus lisääntyi vuodessa 

1,9 %-yksikköä. 7. luokalta 8. luokalle siirtyneiden joukossa terveytensä kannalta 

riittävästi liikkuvien osuus lisääntyi vuodessa 0,7 %-yksikköä. 8. luokalta 9. luokalle 

siirtyneiden joukossa terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien osuus väheni vuodessa 

2,5 %-yksikköä.  

 

 

Yhteenveto fyysisestä aktiivisuudesta: 

 

1. Fyysinen aktiivisuus lisääntyi 2010 - 2011 

2. Koululaisten siirtyessä ylemmille luokkatasoille fyysisen aktiivisuuden määrä 

väheni  

3. Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien tyttöjen osuus lisääntyi 2,9 ja poikien 

5,8 %-yksikköä 

4. Erityisesti 8. ja 9. luokkalaisten fyysisen aktiivisuuden määrää olisi lisättävä 

  

Kehon paino 

 

Pojilla hyvin pieni painon putoaminen, tytöillä pysynyt ennallaan  

ELI: lihavoitumiskehitys pysähtynyt!  

Pojilla objektiivinen BMI samalla tasolla kuin itseraportoitu BMI, tytöillä objektiivinen 

BMI hieman korkeampi kuin itseraportoitu BMI. 

 

Tyttöjen painoindeksi nousi 5., 7. ja 9. luokilla ja laski 6.ja 8. luokilla.  

Poikien painoindeksi nousi 6. ja 9. luokilla ja laski 5., 7. ja 8. luokilla.  

 

 

Fyysisen aktiivisuuden taustalla olevat psykologiset tekijät 

 

Koettu fyysinen pätevyys heikkeni erityisesti siirtymässä yläkouluun. Koettu pätevyys on 

yhteydessä motivaatioon. Siksi olisi erityisen tärkeää välttää normatiivista vertailua 

koululiikunnassa.  

 

 

Liikunta oli suosituin oppiaine, erityisesti pojilla. Pojista 87% ja tytöistä 77% osallistuisi 

vapaaehtoisille liikuntatunneille. Suurin pudotus tapahtui siirtymässä alakoulusta 

yläkouluun (6.lk. – 7. lk.).    

 

Koululiikuntakokemukset 

 



 

Oppilaat viihtyvät hyvin liikuntatunneilla. Tytöillä ja pojilla viihtyminen vähentyi 2010 – 

2011, kuitenkin lisääntyi 7. ja 9. luokkien tytöillä, pysyi samana 8. luokan pojilla ja 

lisääntyi 9. luokan pojilla.  

 

Tytöt kokivat itsevertailun liikuntatunneilla lisääntyvän erityisesti 7. ja 9. luokilla 2010 - 

2011, pojilla 6. ja 8. luokilla. Tämä on tärkeää, sillä itsevertailun korostaminen lisää 

sisäistä motivaatiota liikuntaa kohtaan ja on erityisen tärkeää taito- ja kuntotasoltaan 

muita heikommille oppilaille. Myönteinen kehitys näkyi myös siinä, että tytöillä ja pojilla 

normatiivinen vertailu liikuntatunneilla väheni erityisesti 6. luokalla. Tytöillä se 

kuitenkin lisääntyi 8. luokalla ja pojilla 9. luokalla. 

 

Kehon paino oli yhteydessä alhaiseen fyysiseen aktiivisuuteen. Siksi on tärkeää kiinnittää 

huomiota liikunnan lisäksi ravintokäyttäytymiseen. 

 

Koulun liikuntatunneilla näyttää olevan merkittävä yhteys lasten ja nuorten fyysiseen 

aktiivisuuteen myös vapaa-ajalla. Mitä enemmän lapset kokivat viihtyvänsä 

liikuntatunneilla, sitä aktiivisempia he olivat fyysisesti. Tämä onkin merkittävä haaste 

liikuntatuntien kehittämiseksi: miten saada kunnoltaan, taidoiltaan ja kehon painoltaan 

muita heikommat oppilaat innostumaan säännöllisestä liikunnanharrastuksesta? 

 

 

Sotkamon kunnan eri toimialojen päättäjien kokemukset Liikkumisesta kansalaistaito –

hankkeesta 

 

Tutkimuksella arvioitiin myös hankkeen toimintaa. Kahdeksalletoista kunnan, koulujen, 

päiväkotien ja neuvolan johdolle tehdyn haastattelun mukaan hankkeen toimintaa 

pidettiin onnistuneena sekä tärkeänä ja hankkeelle toivottiin jatkoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


