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1 Johdanto 
 

Harjoittelun ja ponnistelun voidaan katsoa kiteytyvän sisukkuuden termiin. Si-

sukkuuden avulla on mahdollista saavuttaa tavoitteita vuosienkin jälkeen, 

vaikka päämäärän saavuttaminen olisikin vaatinut useiden haasteiden voitta-

mista (Duckworth et. al., 2007). Liikunta on tarkoituksen mukaista fyysisistä toi-

mintaa, jonka useat eri muodot yleensä vaativat harjoittelua (Opetus- ja kulttuu-

riministeriö, 2021). Harjoitteluun on käytettävä sisukkaasti aikaa ja vaivaa, jos 

taidon haluaa suorittaa onnistuneesti. Tätä samaa sisukkuutta tarvitaan myös 

peruskoulun suorittamisessa, kun uusia taitoja ja tietoja opiskellaan vuosi vuo-

den jälkeen. Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, voivatko sisukkuus ja 

liikunta yhdessä selittää koulumenestystä eri ikäisillä nuorilla. 

 

Uuden taidon tai tiedon oppiminen vaatii yleensä oppijalta hieman ponnisteluja. 

Useat taidoista ovat sellaisia, joiden harjoitteluun täytyy käyttää useita tunteja ja 

harjoituskertoja onnistumisen saavuttamiseksi. Samoin uusien tietojen hankki-

minen vaatii kognitiivista toimintaa, jotta asiat jäisivät mieleen. Ennen puhuttiin 

paljon lahjakkuuksista mutta nykytiedon mukaan ei ole henkilöitä, joille kaikki 

olisi automaattisesti helppoa (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004). Bandura 

(1993) on luonnehtinut, että kyvykkyys ei ole yksilön pysyvä ominaisuus käyt-

täytymisen repertuaarissa. Sen sijaan kyvykkyys koostuu kognitiivisista, sosiaa-

lisista, motivaatioon ja käyttäytymiseen liittyvistä taidoista, jotka yhdessä sopu-

soinnussa pyrkivät tavoitteiden saavuttamiseen haasteista huolimatta (Bandura, 

1993).  Lonka kirjoittaa kirjassaan (2015), että harjoittelu ei ole välttämättä heti 

palkitsevaa tai mukavaa. Siihen liittyy paljon erilaisia epämukavia tunteita ja 

ponnistelun hetkiä (Lonka, 2015). Harjoittelua on siis jatkettava ja taitoa ylläpi-

dettävä, jotta se säilyisi (Ericsson, 2007). 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 mukaan koulussa opiskellaan tai-

toja, joita oppilas tarvitsee myös myöhemmin elämässään eri tilanteissa. Tavoit-

teet taidoille on täsmennetty vuosiluokkakokonaisuuksiin ja huomioitu oppiainei-

den sisältöalueiden määrittelyssä. Lisäksi tavoitteiden yhteys laaja-alaiseen 

osaamiseen on otettu huomioon. Muun muassa työelämätaitoihin ja yrittäjyy-
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teen liittyvän laaja-alaisen taidon (L6) kohdalla puhutaan työskentelyn sisuk-

kaasta loppuun viemisestä (POPS, 2014). Työskentelyn määrätietoisuus ja pit-

käjänteisyys ovat tärkeitä taitoja tulevaisuudessa oppilaan siirtyessä työelä-

mään. 

 

Liikunta ja koulumenestys ovat tutkimuksien mukaan yhteydessä toisiinsa (Sy-

väoja et. al., 2012).  Huoli suomalaisten lasten ja nuorten liikkumisen määrästä 

on kasvanut viime vuosina. Uusimmat vuoden 2021 viides- ja kahdeksasluokka-

laisille toteutettavien Move!-mittausten tulokset osoittavat huolen olevan todelli-

nen. Mittausten mukaan 40 % viides- ja kahdeksasluokkalaisista kärsii arjen toi-

mintoihin vaikuttavasta heikosta fyysisestä toimintakyvystä, ja lisäksi varusmies-

ten kestävyyskunto on yksi historian heikoimmista (Opetus- ja kulttuuriministe-

riö, 2021). Miten käy oppimisen ja yleisen hyvinvoinnin, jos suomalaisten lasten 

ja nuorten yleinen kuntotaso laskee yhä? Toisaalta voisiko liikunta olla väline ja 

mahdollisuus parantaa koululaisten sisukkuutta ja sen myötä myös koulume-

nestystä?  

 

1.1 Sisukkuus on periksiantamattomuutta ja tavoitteita 
 
Menestymiseen vaaditaan yleensä hyviä olosuhteita ja vähän tuuria. Toiset ih-

miset menestyvät ja toiset eivät. Kuten jo aiemmin todettiin, tyypillisesti ajatel-

laan, että lahjakkaat ihmiset menestyvät helpommin, sillä heillä on luontaista ky-

kyä jotakin asiaa kohtaan. Angela Duckworth kiinnostui tästä teemasta ja halusi 

tutkia lisää tekijöitä, jotka vaikuttavat menestymiseen ja hyvien tulosten saavut-

tamiseen. Erinomaiseen suoriutumiseen tarvitaan suunnittelua, monimutkaista 

päättelyä, itsesäätelyä ja arviointia sekä menetelmiä, jotka tukevat muistia 

(Ericsson, 2007). Kognitiivisten kykyjen lisäksi on muitakin tekijöitä, jotka vaikut-

tavat onnistumisiin, kuten luovuus, itseluottamus, emotionaalinen vakaus ja jopa 

fyysinen vetovoima (Duckworth et. al., 2007).  

 

Kaikkia menestyjiä yhdisti Duckworthin ja kumppaneiden tutkimuksissa (2007) 

kuitenkin yksi tekijä; sisukkuus (grit). Sisukkuus määritellään tässä tutkielmassa 

Duckworthin ja kumppaneiden (2007) määritelmän mukaan seuraavasti; sisuk-
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kuus on periksiantamatonta työskentelyä ja kiinnostuksen ylläpitämistä tavoi-

tetta kohtaan. Sen avulla tavoitellaan määränpäätä jopa vuosien ajan huoli-

matta vastaan tulevista haasteista (Duckworth et al., 2007).  

 

Sisukkuus ei liity älykkyyteen mutta on yhteydessä erilaisiin persoonallisuuden 

piirteisiin, jotka saattavat vaikuttaa sen ilmenemiseen yksilöllä (Duckworth et. 

al., 2007). Sisukkuus ei siis ole synnynnäinen ominaisuus, vaan sitä on mahdol-

lista muokata elämän kuluessa (Duckworth et al., 2007; Lee et al., 2021). Sisuk-

kuuteen on silti myös yhdistetty geneettiset tekijät. Rimfeldin ja kumppaneiden 

kaksostutkimuksessa (2016) perinnöllisyyden on todettu selittävän sisukkuutta 

kohtalaisesti. Samassa tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että perinnöllisyys ei 

tarkoita sitä, että sisukkuus olisi muuttumaton ominaisuus (Rimfeld et. al., 

2016).   

 

Sisukkuuden käsitteessä on myös ollut teoreettisia ongelmia, joita ovat pohti-

neet useat tutkijat alalla. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että se on hyvin lähellä 

muita termejä ja teorioita, jotka liittyvät yksilön kykyyn pysyä toiminnassa kuten 

itsekontrolli, itsesäätely ja sisäinen motivaatio (Lam, 2019). Erityisesti tunnolli-

suutta on pidetty hyvin läheisenä muuttujana sisukkuuden kanssa (Crede et. al., 

2017). Sisukkuutta on kritisoitu myös muun muassa sen kaksikerroksisesta ra-

kenteesta (Crede et al., 2017). Tämä rakenne Duckworthin ja kumppaneiden 

(2007) mukaan on hierarkkinen niin, että sisukkuus nähdään korkeampana ra-

kenteena, jonka alla on kaksi alempaa tekijää; periksiantamattomuus ja yritys 

sekä kiinnostuksen johdonmukaisuus. Molemmat aspektit viittaavat kovaan 

työskentelyyn, mutta ihmetystä on herättänyt kahden muuttujan yhdistäminen 

yhdeksi (Crede et. al., 2017; Crede, 2018). Duckworth on kumppaneineen 

(2021) kommentoinut näitä väitteitä ja tullut myös siihen tulokseen, että kaksi-

kerroksinen rakenne ei ole välttämättä paras tapa esittää sisukkuutta. Kuitenkin 

sisukkuuden määritelmä pysyy samana, sillä se korostaa pidemmän ajan tavoit-

teita (Duckworth et. al., 2021).  
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1.1.1 Sisukkuuden kehittyminen  
 

Sisukkuuden ja iän suhteita on tarkasteltu toistaiseksi melko vähän mutta joita-

kin todisteita on siitä, että iän karttuessa myös sisukkuus lisääntyy. Sukupuo-

lella ei sen sijaan ole todettu olevan yhteyttä sisukkuuden ilmenemiseen. (Duck-

worth & Quinn, 2009). Peña ja Duckworth (2018) olivat kiinnostuneita siitä vai-

kuttaako ikä sisukkuuteen. Heidän epäilyksensä mukaan iällä olisi merkitystä 

niin, että vanhemmilla henkilöillä on enemmän taitoja käyttää ja käsitellä sisuk-

kuutta. Taidot ovat karttuneet biologisten kehitysvaiheiden ja elämänkokemuk-

sen kautta (Peña & Duckworth, 2018). Myös koulukontekstissa on todettu, että 

korkeammilla luokilla tai kouluasteilla sisukkuuden vaikutus olisi suurempi (Lam, 

2019). 

 

Lechner, Danner ja Rammstedt (2019) tulivat samoihin johtopäätöksiin tutki-

muksessaan sisukkuuden sosiodemografisten tekijöiden vaikutuksista. Tutki-

muksessa kävi ilmi, että sisukkuus lisääntyi iän ja koulutustason nousun myötä 

mutta kääntyi laskuun aikuisiän puolivälissä. Tämä havainto on yhdenmukainen 

kehityspsykologisten mallien kanssa, joissa ikääntyminen heikentää mahdolli-

suuksia saavuttaa tavoitteita aktiivisesti (Lechner et al., 2019). Toisaalta nuo-

ruudessa stressin määrä lisääntyy, itsetunto laskee, koulunkäynti ei ole yhtä 

mielekästä kuin lapsena ja arvosanat tippuvat, joten erityisesti silloin sisukkuu-

den vaikutus on tarpeellinen (Park et al., 2020). Sukupuolten välillä ei ole näyt-

tänyt olevan eroja sisukkuuden esiintymisessä (Sigmundsson et al., 2021; 

Hodge et al., 2018). 

 

1.1.2 Sisukkuuden vaikutukset koulumenestykseen 
 
Useat ominaisuudet vaikuttavat koulumenestykseen mutta tässä tutkielmassa 

kiinnostuksen kohteena on erityisesti yksi ei-kognitiivisista ominaisuuksista eli 

sisukkuus. Sisukkuuden on todettu olevan vahva ennustaja koulumenestyksen 

suhteen osalle oppilaista, mutta silti joitakin kulttuurisia eroja saattaa olla (Allen 

et. al., 2021). Myöskin korkeakoulutasolla on tuloksia siitä, että sisukkuus on yh-

teydessä korkeampiin arvosanoihin (Dickson, 2020). Toisaalta on myös eriäviä 

tuloksia, joissa sisukkuus on vain heikosti yhteydessä koulumenestykseen 
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(Hodge et. al., 2018). Yleisesti ottaen opiskelijat, joilla on korkea sisukkuus, si-

toutuvat ja omistautuvat koulutyölle enemmän kuin muut (Datu et. al., 2018). 

Tästä seuraa Datun ja kumppaneiden (2018) mukaan parempi menestys kou-

lussa. Usein myös korkeaa sisukkuutta osoittavat opiskelijat käyttävät enem-

män aikaa opiskeluun (Cross, 2013). Lisäksi sisukkuus on yhteydessä korke-

ampaan minäpystyvyyteen, sillä vaivannäkö ja jatkuvuus työskentelyssä paran-

tavat yksilön käsityksiä hänen omista akateemisista kyvyistään (Oriol et. al., 

2017).  

 

 

1.2 Liikunnan määritelmä ja kansalliset suositukset 
 
Liikunnalla ja tarkemmin fyysisellä aktiivisuudella on useita etuja terveydelle 

(Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2018). Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön (2021) mukaan liikunnalla tarkoitetaan tahtoon perustuvaa liikettä, jota 

tuotetaan kehon eri osien avulla. Mukana ovat erityisesti lihakset ja hermosto. 

Liikunta tavoittelee aina jotakin tarkoitusta, esimerkiksi suoritusta, harrastustoi-

mintaa tai elämyksiä (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2021). Fyysinen aktiivisuus 

sen sijaan kattaa kaiken liikkeen, jota keholla tuotetaan tahdonalaisesti, ja mikä 

lisää energiankulutusta ja siihen ei välttämättä liity tavoitteellisuutta (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2021). Tieteessä on käytössä molemmat määritelmät, minkä 

vuoksi on tärkeää kertoa selkeästi, mitä määritelmää käyttää omassa tutkimuk-

sessaan. Tässä tutkielmassa käytetään liikunnan määritelmää. Huomionar-

voista on kuitenkin, että aiempi tutkimus on käyttänyt fyysisen aktiivisuuden 

määritelmää laajasti. Siksi myös tässä teoriaosuudessa on käsitelty fyysistä ak-

tiivisuutta. Liikunnan voidaan ajatella sisältyvän fyysiseen aktiivisuuteen.  
 
Amerikkalainen fyysisen aktiivisuuden ohjeistuksien komitea (2018) on tehnyt 

selvityksen, jonka mukaan istuminen ja paikallaanolo on lisääntynyt valtavasti 

lasten keskuudessa. Se on huolestuttavaa, sillä selvityksessä käsiteltyjen tutki-

muksien mukaan paikallaanolo on suuri riski terveydelle. Amerikkalaisen tutki-

muksen mukaan jopa yli 7 ja puoli tuntia päivästä on istumista tai paikallaanoloa 

(Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2018). Myös Suomessa on 

tehty tutkimuksia koululaisten fyysisestä aktiivisuudesta päivän aikana. Tulokset 
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osoittavat, että nuoremmilla oppilailla liikkumista tapahtuu eniten ja iän karttu-

essa liikkuminen vähenee (Tammelin et. al., 2013).  

 

Kansanterveydellisten hyötyjen vuoksi kansalliset ja kansainväliset terveyslai-

tokset ovat antaneet omat suosituksensa eri ikäisille liikunnan määrästä ja laa-

dusta. WHO (World Health Organization, 2020) on antanut omat suosituksensa 

liikunnan määrästä lapsille ja nuorille perustuen tieteelliseen tutkimukseen. Sen 

mukaan tunti päivässä reipasta liikuntaa on suositeltavaa lapsille ja lisäksi vii-

kon harjoituksista kolmen tulisi olla lihaksia ja luita vahvistavia harjoituksia. 

WHO on todennut myös, että jo pieni liikuntamäärä on parempi vaihtoehto kuin 

liikkumattomuus (WHO, 2020). 

 

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on antanut omat suosituk-

sensa, jotka mukailevat kansainvälisiä suosituksia.  THL on jakanut omat suosi-

tuksensa iän mukaan niin, että 7–12-vuotiaille suositellaan 1 ½–2 tuntia liikun-

taa päivässä. Lisäksi 13–18-vuotiaille suositus on yhdestä tunnista puoleen-

toista tuntiin. Kaikille yhteisenä suosituksena todetaan, että liikunnan tulee sisäl-

tää hengästyttävää toimintaa sekä yli kahden tunnin istumajaksoja tulisi välttää 

(THL, 2021). 

 
1.2.1 Liikunta ja koulumenestys 
 
Liikunnan ja koulumenestyksen välisiä tutkimuksia on tehty melko paljon. Ylei-

nen käsitys muuttujien välisestä yhteydestä on positiivinen. Fyysinen aktiivisuus 

on yhteydessä akateemiseen suoritukseen sekä kognitiivisiin kykyihin (Syväoja 

et. al., 2021; Tremblay et. al., 2016; Weemer & Ayodele, 2021). Toisaalta on 

myös tutkimuksia, jotka osoittavat, että fyysisen aktiivisuuden vaikutukset koulu-

menestykseen ovat hyvin pieniä (Barbosa et. al., 2020). Syväojan ja kumppa-

neiden (2012) mukaan erityisesti koulupäivän aikaisella liikunnalla oli vaikutusta 

arvosanoihin yhdessä hyvän kestävyyskunnon kanssa. Mahdollisia selittäviä te-

kijöitä on arvioitu olevan muun muassa paremmat muistiominaisuudet ja keskit-

tymiskyvyn paraneminen (Syväoja et. al., 2012). Edelliset tekijät puoltavat lii-

kunnan opetuksen säilyttämistä ja liikunnan sisällyttämistä koululaisten koulu-

päiviin. 
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Tyttöjen ja poikien välisiä eroja siinä, miten liikunta vaikuttaa koulumenestyk-

seen, on myös tutkittu.  Örhnbergin ja Kokkosen tutkimuksessa (2013) urheilu-

lukiota käyvien oppilaiden kohdalla tytöt saivat parempia arvosanoja kuin pojat. 

Lisäksi on myös näyttöä siitä, että yksilölajin harrastamisella on positiivinen yh-

teys koulumenestykseen (Öhrnberg & Kokkonen, 2013). Myös Dicksonin tutki-

muksessa korkeakouluopiskelijoilla (2020) tulokset olivat vastaavia niin, että ur-

heilevien naisten koulumenestys oli korkeampaa kuin urheilevien miesten. 

Miesten heikompi koulumenestys on tutkimuksien mukaan yhteydessä voimak-

kaaseen urheilijan identiteettiin (Watson, 2016; Rankin et. al., 2016). Urheilijan 

identiteetin omaava opiskelija on vahvasti orientoitunut urheilulliseen elämänta-

paan, jonka vuoksi muut elämän osa-alueet kuten koulunkäynti kärsivät (Wat-

son, 2016). On myös tuloksia siitä, että tyttöjen ja poikien tulokset liikunnan ja 

koulumenestyksen välisissä yhteyksissä olisivat tasaiset (Kantomaa et. al., 

2009).  

 

Tremblayn ja muiden (2016) mukaan liikunnan merkitystä koulumenestykselle 

voivat selittää liikunnan vaikutukset aivoille ja keskushermostolle. Liikunta saat-

taa auttaa työmuistin kehittymisessä sekä kognitiivisen joustavuuden muotoutu-

misessa (Tremblay et. al., 2016).  Kantomaa (2018) on ryhmänsä kanssa tutki-

nut, että useat aivoissa tapahtuvat toiminnat kuten verenkierron ja aivojen säh-

köisen toiminnan lisääntyminen sekä uusien hiussuonten syntyminen paranta-

vat muistiin ja oppimiseen liittyviä aivoalueita. Nämä liittyvät muun muassa tark-

kaavaisuuteen ja muistitoimintojen paranemiseen sekä parantavat positiivisia 

selviytymismekanismeja ja tunteita oppimista kohtaan (Kantomaa et. al., 2018). 

Lisäksi tiedetään, että fyysisen aktiivisuuden myötä riskit mielenterveyden ja 

fyysisten sairauksien puhkeamiselle ovat pienemmät (White et. al., 2017). 

 

Suomessa liikunta oppiaineena ja oppimisen välineenä on läsnä viikoittain kou-

lunkäynnissä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) liikun-

nan todetaan olevan tärkeä osa toimintakyvyn edistämistä. Liikunta nähdään 

opetussuunnitelmassa kokonaisvaltaisena oppiaineena, jolla on vaikutusta 

psyykkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti lapsen tai nuoren hyvinvointiin. Lisäksi 

opetussuunnitelma korostaa liikunnan avulla kasvamista. Se tarkoittaa sitä, että 
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liikunnan avulla voidaan oppia tärkeitä elämäntaitoja, kuten esimerkiksi vuoro-

vaikutustaitoja, tunteiden tunnistamista ja säätelyä sekä pitkäjänteistä itsensä 

kehittämistä (POPS, 2014). Liikunnan opetus on perusopetuksen opetussuunni-

telman (2014) mukaan myös osa terveyden edistämistä.  

 

 

1.3 Sisukkuus, liikunta ja koulumenestys 
 

Liikunta ja sisukkuus näyttäisivät molemmat olevan aikaisemman tutkimuksen 

perusteella yhteydessä koulumenestykseen. Tutkimustuloksia näiden tekijöiden 

yhteisvaikutuksesta ei ole vielä useita. Suomessa ei myöskään ole tutkittu vielä 

laajasti liikunnan ja sisukkuuden välisiä yhteyksiä.  Liikunta on yksi tehokkaim-

mista keinoista kasvattaa sisukkuutta (Lee et. al., 2021). Toistaiseksi on melko 

vähän tutkimusta siitä, millainen liikunta ja kuinka pitkän aikavälin harjoittelu 

kasvattaisi sisukkuutta (Lee et. al., 2021). 

 

Tutkimustuloksia liikunnan ja sisukkuuden yhteisvaikutuksista koulumenestyk-

seen ei ole vielä toteutettu kovin montaa. Leen ja kumppaneiden tutkimus 

(2021) taekwondon ja sisukkuuden vaikutuksista koulumenestykseen on kuiten-

kin yksi tällainen esimerkki. Heidän tutkimuksessaan tutkittiin sisukkuuden ke-

hittymistä taekwondon harrastamisen myötä korealaisilla yliopisto-opiskelijoilla. 

Tutkimuksen mukaan sisukkuus kasvoi sekä testi- että kontrolliryhmällä inter-

vention aikana mutta taekwondoon osallistujilla sisukkuuden kasvu oli kuitenkin 

suurempaa. Yhteydet sisukkuuden ja akateemisen menestyksen välillä olivat 

myös merkitseviä ja lopputuloksena tutkimuksessa olikin, että taekwondon har-

rastajien sisukkuus ja akateeminen menestys olivat korkeammalla kuin kontrolli-

ryhmällä (Lee et. al., 2021).  

 

Toinen tutkimus liikunnan, sisukkuuden ja akateemisen menestymisen yhteyk-

sistä kohdistuu myös korkeakouluopiskelijoihin. Dicksonin (2020) toteuttamassa 

tutkimuksessa mukana oli yliopistotasolla urheilevia opiskelijoita. Heidän aka-

teemista menestymistään tarkkailtiin yhdessä sisukkuuden kanssa. Dicksonin 

tutkimuksessa (2020) ei kuitenkaan perehdytty sisukkuuden ja liikunnan suoriin 
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yhteisvaikutuksiin. Tulosten mukaan sisukkuudessa ei huomattu eroja miesten 

ja naisten välillä. Naisilla akateeminen menestys oli korkeampaa kuin miehillä ja 

sen taustaksi arvioitiin harrastetun urheilulajin tarjoamaa pienempää yhteisöä 

(Dickson, 2020). Miehet osallistuivat useimmiten suurempiin joukkuelajeihin, 

joissa omaa haavoittuvuuttaan, koskien akateemisia koetuksia, ei pystynyt 

osoittamaan samalla tavalla kuin pienempien lajien yhteisöissä (Dickson, 2020). 

 

Liikunnan positiiviset vaikutukset sisukkuuden kehittymiseen on havaittu tutki-

muksissa (Cormier et al., 2021; Gorman et. al., 2015). Koulumenestykseen vai-

kuttavia tekijöitä on tutkittu laajasti mutta sitä, voiko liikunta olla sisukkuuden ke-

hittäjä ja sisukkuus koulumenestyksen edistävä tekijä, on tutkittu toistaiseksi ra-

jallisesti. Tässä tutkielmassa tarkastellaan liikunnan ja sisukkuuden yhteyksiä 

koulumenestykseen suomalaisilla nuorilla. Tavoitteena on saada lisää tietoa 

näiden tekijöiden välisistä yhteyksistä sekä iän ja sukupuolen merkityksestä yh-

teyksien välillä. Ovatko sisukkuus ja liikunta tarpeeksi merkittäviä koulumenes-

tyksen selittäjiä, jotta uusia interventioita olisi hyödyllistä kehittää ja kokeilla?  
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2 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella, onko sisukkuus ja liikunnan määrä 

yhteydessä oppilaiden koulumenestykseen eri ikäisillä nuorilla sekä selvittää su-

kupuolen vaikutuksia ilmiöön. Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan suoma-

laisia peruskoulun yhdeksäsluokkalaisia ja lukiolaisia. 

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että aktiivisesti harrastettu 

liikunta on yhteydessä parempiin kouluarvosanoihin (Tremblay et. al., 2016). 

Myös sisukkuudella on todettu olevan myönteinen vaikutus koulumenestykseen 

sukupuolesta huolimatta (Allen, et. al., 2021; Hodge et. al., 2018). On myös ra-

portoitu, että iän myötä sisukkuus kasvaa (Peña & Duckworth, 2018). Näiden 

perusteella voi päätellä, että tämän tutkimuksen tulokset osoittavat myös myön-

teistä vaikutusta koulumenestykseen molempien muuttujien kohdalta. Muuttu-

jien vaikutuksien määrää on kuitenkin haastavaa arvioida, mutta muutamat tut-

kimukset antavat viitteitä siitä, että sisukkuuden osuus on melko pieni kokonai-

suudessa. Tässä tutkimuksessa oletan, että lukiolaisilla sisukkuuden vaikutus 

olisi suurempi kuin peruskoululaisilla, sillä sisukkuuden on todettu kasvavan iän 

myötä. Tässä tutkielmassa tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

 

1. Miten liikunnan määrä ja oppilaan sukupuoli selittävät koulumenestystä 

yhdeksäsluokkalaisilla ja lukiolaisilla?  

2. Miten sisukkuus ja oppilaan sukupuoli selittävät koulumenestystä yhdek-

säsluokkalaisilla ja lukiolaisilla?  

3. Onko sisukkuudella ja liikunnalla yhteisvaikutusta koulumenestykseen 

yhdeksäsluokkalaisten ja lukiolaisten kohdalla? 
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3 Menetelmät 
 

Tässä luvussa esitellään tutkielman etenemisen vaiheita. Aluksi perehdytään 

tutkimustapaan, joka tässä tutkielmassa on kvantitatiivinen tutkimus. Tämän jäl-

keen esitellään aineiston koontiin ja koemenettelyihin liittyvät seikat. Lopuksi ku-

vaillaan vielä aineiston otosta ja esitellään käytetyt analyysimenetelmät.  

 

3.1 Tutkimusstrategia 
 
Tähän tutkielmaan valittiin tutkimustavaksi kvantitatiivinen eli määrällinen tutki-

musote. Kvantitatiivinen tutkimus tarkastelee erilaisten ryhmien ja tekijöiden vä-

lisiä suhteita ja riippuvuuksia (Tähtinen et. al., 2020). Tilastotiedettä käytetään 

ihmistieteiden apuna, jotta voidaan saada tietoa ja mittaustuloksia empiirisistä 

ilmiöistä (Metsämuuronen, 2011). Menetelmien avulla saatu tieto auttaa ymmär-

tämään tutkittua aluetta hieman laajemmin (Karma & Komulainen, 2002). 

Suurta aineistoa ja muuttujien välisiä määrällisiä eroja tarkasteltaessa kvantita-

tiivinen tutkimus on sopiva valinta.  

 
3.1.1 Aineisto 
 
Tutkielmassa käytetty aineisto on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Mind the 

Gap -hankkeen pitkittäistutkimusaineistoa. Tässä tutkielmassa aineistoa käytet-

tään kuitenkin poikkileikkaus tutkimuksen tapaan. Aineisto on kerätty kyselylo-

makkeella 7. luokalla (n=1310) vuonna 2014 ja lukion 3. luokalla (n=751) 

vuonna 2019. Aineisto ei ole satunnaisotanta vaan kerätty valituilta kouluilta 

pääkaupunkiseudulla. 

 

Koehenkilöiden ollessa alaikäisiä tutkimuslupaa kysyttiin koehenkilöiden lisäksi 

myös heidän vanhemmiltaan. Lisäksi tehtiin selväksi tutkimuksen vapaaehtoi-

suus ja että tutkimuksesta on mahdollista vetäytyä missä kohtaa tahansa. Koe-

henkilöille tarjottiin myös mahdollisuutta keskustella tutkijoiden kanssa tutkimuk-

sen tekemisen aikana ilmenneistä teemoista tai tutkimuksen menettelyistä. Tut-

kimuksen menettelyjen eettisyys on tarkistettu hyväksytysti Helsingin yliopiston 

ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalla.  
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Tutkimuksessa koehenkilöt ovat vastanneet sisukkuutta mittaaviin kysymyksiin. 

Tässä osiossa on käytetty Duckworthin ja Quinnin (2009) kehittelemää lyhyem-

pää sisukkuuskyselyä (GRIT-S, 8-item). Lisäksi mukana on liikuntamääriä sel-

vittävä kysely. Koehenkilöt ovat ilmoittaneet itse liikunnan määrän. Tukena ei 

ole ollut fyysistä aktiivisuutta mittaavia laitteita tai mittaristoja. Koulumenestystä 

esittämään on käytetty kouluarvosanoja yhdeksännellä luokalla ja lukiossa yli-

oppilastodistuksen arvosanoja, jotka on saatu Helsingin kaupungin virallisesta 

rekisteristä ja ylioppilastutkintolautakunnalta. Yksi osa tutkimuksen avoimuutta 

ja luotettavuutta on arvioida käytettyjen kyselyjen luotettavuutta (Metsä-

muuronen, 2011). Seuraavaksi esitellään tässä tutkielmassa käytettyjä kysy-

myspatteristoja hieman tarkemmin.  
 
3.1.2 Grit-S-testi 
 
Sisukkuutta on mitattu perinteisesti kahdella testipatteristolla. Tähän tutkiel-

maan on käytetty Grit-S-kysymyspatteristoa (Duckworth & Quinn, 2009), joka 

on alkuperäisestä kahdentoista kysymyksen (kts. Grit-O, Duckworth et. al., 

2007) patteristosta lyhennetty kahdeksan kysymyksen kokonaisuus. Lyhennetty 

Grit-S-patteristo on paranneltu versio alkuperäisestä. Mittarin validiteetti on var-

mistettu useissa tutkimuksissa riittäväksi (Duckworth & Quinn, 2009; Schmidt 

et. al., 2017). Mittarissa vastataan kahdeksaan kysymykseen viisiportaisella Li-

kert-asteikolla, jolloin vaihteluväli on 1–5. Kysely on toteutettu englanniksi sekä 

käännettynä suomen kielelle. Alla olevassa taulukossa 1 on esiteltynä mittarin 

kysymykset. 

 
Taulukko 1. Grit-S-mittarin kysymykset. 

1. New ideas and projects sometimes distract me 

from previous ones. 

Uudet ideat ja projektit joskus tempaavat minut mu-

kaansa niin, että jätän aiemmat. 

2. Setbacks don’t discourage me.  Vastoinkäymiset eivät lannista minua. 

3. I have been obsessed with a certain idea or pro-
ject for a short time but later lost interest.  

Olen ollut vähän aikaa tosi innoissani jostain ideasta 
tai jutusta mutta menettänyt nopeasti innostukseni. 

4. I am a hard worker.  Olen kova tekemään hommia. 

5. I often set a goal but later choose to pursue a dif-

ferent one.  

Asetan itselleni usein tavoitteita mutta myöhemmin 

vaihdan niitä. 

6. I have difficulty maintaining my focus on projects 

that take more than a few months to complete.  

Minun on vaikea keskittyä hankkeisiin, joiden valmiiksi 

saaminen kestää enemmän kuin pari kuukautta. 

7. I finish whatever I begin.  Vien loppuun asti kaiken aloittamani. 

8. I am diligent. Olen ahkera. 
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3.1.3 Liikuntamäärien selvittäminen  
 
Liikuntamäärien selvittämiseen tässä tutkielmassa käytetään Terveyden ja hy-

vinvoinninlaitoksen kouluterveyskyselyn kysymystä viikoittaisesta liikuntamää-

rästä vuodelta 2015. Kysely ei erittele liikuntamuotoja, joten vastaukset perustu-

vat vastaajien itse ilmoittamiin tietoihin. Vastauksiin saattaa sisältyä sekä ohjat-

tua että omatoimista liikuntaa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen nettisivujen 

mukaan kouluterveyskysely on järjestetty joka toinen vuosia aina vuodesta 

1996 lähtien ja sen päätarkoituksena on tuottaa paikallista ja maakunnallista tie-

toa nuorten ja lasten hyvinvoinnista (https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutki-

mukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely). 

 
3.1.4 Koehenkilöt 
 
Tutkielman ensimmäinen osa-aineisto koostuu 763 yhdeksäsluokkalaisesta, 

joista 61 % (467) oli tyttöjä ja 39 % (296) poikia. Otoksen toinen osa-aineisto 

koostuu lukiolaisista, joita otoksessa on mukana 929. Näistä 65 % (605) oli nai-

sia, 33 % (306) miehiä ja lisäksi 1,9 % (18) ei halunnut ilmoittaa omaa suku-

puoltaan. Lukiolaisten osalta sukupuolia tarkastellaan tässä aineistossa ainoas-

taan naisten ja miesten osalta, sillä sukupuolen ilmoittamatta jättäneiden osuus 

on otoksena liian pieni.  
 
 
Kuvio 1. Sukupuolijakauma 9.lk.    
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Kuvio 2. Sukupuolijakauma lukio. 

 
 
 
3.1.5 Tutkimuksen kulku 
 
Tutkimus aloitettiin aineiston muuttujien käsittelyllä. Summamuuttujat muodos-

tettiin sisukkuutta mittaavista kysymyksistä sekä kouluarvosanojen keskiar-

voista, joita käytetään tässä tutkielmassa koulumenestyksen mittarina. Summa-

muuttujien tekeminen tiivistää muuttujien määrää, jotka mittaavat samaa asiaa 

(Tähtinen et. al., 2011). Lisäksi useamman muuttujan muodostama summa-

muuttuja noudattaa usein paremmin normaalijakaumaa (Tähtinen et. al., 2011).  

 

Tässä aineistossa summamuuttujat tehtiin molemmille osa-aineistoille. Sisuk-

kuutta mittaavista muuttujista tehtiin keskiarvon perusteella summamuuttujat yh-

deksännelle luokalle (GRIT_9lk) sekä lukioon (GRIT_YO). Sisukkuutta koske-

vien kysymysten kohdalla suoritettiin asteikon kääntäminen neljälle kysymyk-

selle, jotta kaikki asteikot olisivat summamuuttujassa toisiaan vastaavia.  

 

Lisäksi koulumenestystä mittaavat lukion oppimäärän arvosanat (YO_arvosa-

nat) ja yhdeksännen luokan arvosanat (9lk_arvosanat) muodostavat omat sum-

mamuuttujansa. Summamuuttujien lisäksi aineistossa on mukana liikuntaa mit-

taavat muuttujat YO_liikunta ja 9lk_liikunta, joiden arvot esiintyvät vaihteluvälillä 

1–7, arvon 1 tarkoittaen vähiten liikkuvia ja arvon 7 tarkoittaen eniten liikkuvia.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko liikunnalla ja koulumenestyksellä 

yhteyttä ja onko eri ikäisillä nuorilla eroja tässä yhteydessä. Lisäksi tarkastel-

laan, onko sisukkuudella ja koulumenestyksellä yhteyttä yhdeksäsluokkalaisilla 
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ja lukiolaisilla. Lopuksi selvitetään vielä, onko näiden kahden yhteisvaikutuksella 

merkitystä koulumenestykseen. Tarkkailussa on myös sukupuolen vaikutukset. 

Sukupuoli on valittu mukaan luokittelevaksi muuttujaksi, sillä aikaisempien tu-

losten mukaan tyttöjen ja poikien liikunta aktiivisuudessa on eroja, ja käytäntö 

on yleinen myös opetus- ja kulttuuriministeriön raporteissa (Kokko et. al., 2018). 

Lisäksi sukupuolten välillä on myös merkittäviä eroja koulumenestyksessä tyttö-

jen hyväksi (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019). 

 
3.1.6 Lineaarinen regressioanalyysi 

 
Tutkielman analyysimenetelmänä käytettiin lineaarista regressioanalyysiä, jonka 

avulla on mahdollista tarkastella tarkemmin muuttujien välisiä yhteyksiä ja tehdä 

yhteyksien välille ennusteita (Nummenmaa, 2009). Metsämuurosen mukaan 

(2011) regressioanalyysi mahdollistaa useiden muuttujien tarkastelun yhdessä, 

kun taas korrelaation tarkastelussa voi mukana kerrallaan olla vain kaksi muut-

tujaa. Regressioanalyysissä tarkastellaan, paljonko selittävät muuttujat selittä-

vät yhdessä selitettävän muuttujan vaihtelua (Metsämuuronen, 2011). Tämän 

mallin selitysvoimakkuutta arvioidaan multippelikorrelaation neliön (R²) avulla 

(Metsämuuronen, 2011). Tässä tutkielmassa käytettiin lineaarista regressio-

analyysia, jossa usealla muuttujalla pyrittiin selittämään yhtä ilmiötä. Pyrkimyk-

senä oli selvittää liikunnan ja sisukkuuden selittävyyttä koulumenestyksen vaih-

telussa.  

 

Tutkittavien muuttujien välisiä lineaarisia yhteyksiä tutkittiin kvantiilikuvion 

avulla, sillä muuttujien välillä on oltava lineaarinen yhteys, jotta regressio-

analyysi voidaan suorittaa (Nummenmaa, 2009). Haitallisen käyräviivaisia muo-

toja ei havaittu, joten lineaarisuusehdot täyttyivät. Multikollineaarisuutta, eli 

muuttujien liian voimakasta yhteyttä toisiinsa tarkasteltiin VIF-arvon avulla. Ole-

tuksena on, etteivät muuttujat olisi multikollineaarisia, eli liian voimakkaasti yh-

teydessä toisiinsa, mutta korreloivat silti selitettävän muuttujan kanssa (Num-

menmaa, 2009). Mallin selittämättä jääneiden osien eli residuaalien tulisi olla 

normaalisti jakautuneita ja niiden hajonnan tasaista eli homoskedastista (Metsä-

muuronen, 2011). Tätä varten toteutettiin Durbin-Watsonin testi. Lisäksi tarkas-

teltiin Cookin etäisyyden avulla, ettei mukana ole ääriarvoja, jotka saattaisivat 



 

 16 

vääristää tuloksia. Yllä olevat vaatimuksen täyttyivät tämän aineiston kohdalla, 

joten regressioanalyysin toteutus on mahdollista. 
 

Tutkielmassa lineaariseen regressioanalyysiin lisättiin myös interaktiotermejä 

selittämään paremmin muuttujien yhteisvaikutuksia kouluarvosanoihin. Interak-

tiotermin avulla pyrittiin tarkastelemaan, voiko jokin kolmas muuttuja moderoida, 

eli vaikuttaa, selittävän muuttujan selitysosuuteen. Interaktiossa on kyse selittä-

vän muuttujan ja moderoivan muuttujan tulosta (Kaakinen & Ellonen). Interakti-

oissa mukana oli Dummy-koodattuna sukupuolimuuttuja. Dummy-muuttujan 

avulla voidaan tarkastella samassa regressioanalyysissä sekä jatkuvia että laa-

tueroasteikollisia muuttujia (Nummenmaa, 2009). 
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4 Tulokset  
 
Tässä luvussa esitellään tutkielman analyysien tulokset ja kerrotaan tarkemmin, 

kuinka analysointi eteni. Tässä tutkielmassa käytettiin lineaarista regressio-

analyysia selvittämään sisukkuuden ja liikunnan vaikutuksia koulumenestyk-

seen sekä yhteisvaikutuksen määrään. Tulosten analysointiin on käytetty ja-

movi-tilasto-ohjelman versiota 1.6 (The jamovi project, 2021).  

 

4.1 Alustavat analyysit 
 
Ennen regressioanalyysin tekoa tarkasteltiin muuttujien luotettavuutta. Lisäksi 

tarkistettiin muuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja normaalijakaumat. Lopuksi 

katsottiin vielä muuttujien välisiä yhteyksiä Pearsonin korrelaatiokertoimen 

avulla. 

 

Summamuuttujien luonnin yhteydessä on tärkeää huolehtia reliabiliteetista, jotta 

kaikki uuteen muuttujaan sisältyvät osiot mittaavat valittua ilmiötä (Tähtinen et. 

al., 2011). Muuttujien reliabiliteettia tarkasteltiin Cronbachin alfan avulla. Yhdek-

sännen luokan sisukkuus summamuuttujan (GRIT_9lk) Cronbachin alfan tulos 

oli .659 ja lukiolaisten sisukkuuden (GRIT_YO) alfa oli .727.  

 

Aineiston normaalijakauma tarkastettiin Kolmogorov-Smirnovin testillä. Tätä tes-

tiä käytetään yleensä, kun kyseessä on suurempi kuin 50 koehenkilön aineisto 

(Nummenmaa, 2009). Normaalijakauma on tilastollisten menetelmien käytössä 

merkittävä tekijä, sillä useat menetelmät, joissa tarkastellaan riippumattomien 

muuttujien vaikutusta edellyttävät normaalijakaumaa tietyitä osin (Nummenmaa 

et. al., 2017). Normaalijakauman tarkastelu on tarpeellista, sillä tämän tutkimuk-

sen analyysimenetelmät Pearsonin tulomomenttikerroin ja regressioanalyysi pe-

rustuvat tietyiltä osin normaalijakaumaan.  

 

Muuttujien testien jälkeen ilmeni, että osa muuttujista ei ollut normaalisti jakau-

tuneita. Nummenmaan (2009) mukaan Kolmogorov-Smirnovin testi on kuitenkin 

herkkä suurien aineistojen kohdalla ja saattaa näyttää siltä, ettei muuttuja ole 

normaalisti jakautunut. Tämän voi kuitenkin tarkistaa katsomalla, että vinous- ja 
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huipukkuusarvot ovat itseisarvoltaan alle yhden (Nummenmaa, 2009). Näiden 

perusteella todettiin, että kaikki tämän aineiston muuttujat ovat riittävän normaa-

listi jakautuneita. Ainoastaan 9lk_liikunta muuttuja oli liian huipukas, mutta yksit-

täisen selittävän muuttujan normaalijakauma ei ole merkityksellinen regressio-

analyysissä.  

 
4.1.1 Muuttujien väliset yhteydet 
 
Korrelaatioita tarkasteltiin Pearsonin tulomomenttikertoimella, joka edellyttää 

muuttujien olevan normaalisti jakautuneita ja vähintään välimatka-asteikollisia 

(Nummenmaa, 2009). Tarkastelussa selvitettiin, että ovatko muuttujien väliset 

riippuvuudet aitoja vai sattuman tuottamia.  Nummenmaan (2009) mukaan otok-

sen koon tulisi olla vähintään 50 havaintoyksikköä Pearsonin korrelaation yhtey-

dessä, mikä toteutuu hyvin tässä aineistossa. Korrelaation tarkastelulla selvitet-

tiin sisukkuuden ja liikunnan yhteydet koulumenestyksen kanssa. Sukupuolen 

yhteyksiä muihin muuttujiin tarkasteltiin t-testillä, joka analysoi kahden ryhmän 

keskiarvojen eroja selvittääkseen, onko ryhmien välillä todellista eroa (Tähtinen 

et. al., 2011). 

 

Korrelaatiokertoimista voidaan nähdä, että muuttujat korreloivat riittävästi kes-

kenään. Taulukko korrelaatioista, keskiarvoista, keskihajonnoista sekä 

Cronbachin alfoista löytyy liitteestä 1. Yhdeksäsluokkalaisten kohdalla koulume-

nestyksen ja liikunnan välillä löytyi merkitsevä yhteys (r=.106, p=.008). Lukio-

laisten kohdalla Pearsonin tulomomenttikertoimen tarkastelussa ilmeni, ettei lii-

kunnalla ja koulumenestyksellä ole suoraa yhteyttä (p=.255). Lukiolaisten liikun-

nan yhteyttä eri oppiaineisiin tarkasteltiin myös mutta yhteyksiä ei löytynyt. Lii-

kunta otettiin kuitenkin myöhemmin mukaan regressioanalyysiin lisäselvityksiä 

varten.  
 
Lopuksi tarkasteltiin vielä sukupuolen yhteyksiä liikuntaan, koulumenestykseen 

ja sisukkuuteen. Sukupuoli on kaksiluokkainen muuttuja, joten käytössä oli t-

testi.  Tulosten mukaan sukupuolella on merkitystä ainoastaan koulumenestyk-

seen merkitsevästi. T-testin tulokset ovat esiteltynä liitteessä 2.   
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4.2 Tulosten esittely 
 
Seuraavaksi esitellään lineaarisen regressioanalyysin tulokset. Tulokset esitel-

lään tutkimuskysymyksittäin. Aluksi tarkastellaan liikunnan ja koulumenestyksen 

yhteyksiä, jonka jälkeen siirrytään katsomaan sisukkuutta ja koulumenestystä. 

Lopuksi tarkastellaan vielä liikunnan ja sisukkuuden yhteisvaikutuksia koulume-

nestyksen vaihtelussa.  

 
4.2.1 Liikunnan ja koulumenestyksen yhteys 
 

Ensimmäinen tutkimuskysymys koski liikunnan ja koulumenestyksen välisiä yh-

teyksiä, joita tutkittiin lineaarisella regressioanalyysillä. Analyysit tehtiin erikseen 

yhdeksäsluokkalaisilla ja lukiolaisille. Selittävinä muuttujina olivat aluksi liikunta 

ja sukupuoli. Tämän jälkeen tarkasteltiin vielä, oliko sukupuolella ja liikunnalla 

yhteisvaikutusta koulumenestykseen. Tätä varten käytettiin interaktiomallia 

9lk_sukupuoli*9lk_liikunta ja lukiolaisten kohdalla YO_sukupuoli*YO_liikunta.  

 

Tulosten mukaan yhdeksäsluokkalaisilla 2,9% koulumenestyksen vaihtelusta 

selittyy liikunnan ja sukupuolen vaikutuksella F(2,611)=10.26; p=.001. Huomat-

tiin, että sukupuolella (p=.001) on suurempi vaikutus koulumenestykseen kuin 

liikunnalla (p=.009). Tytöt menestyvät koulussa poikia paremmin riippumatta lii-

kunnan vaikutuksesta koulumenestykseen. Tuloksia tulkittaessa ei voida sanoa, 

että liikunnan ja sukupuolen yhteisvaikutus selittäisi koulumenestystä. 

 
Taulukko 2. 9.lk. liikunta ja koulumenestys. 

Malli R R² Adj. R² 

1  0.18  0.03  0.0293  

2  0.18  0.03  0.0278  

R=multippelikorrelaatiokerroin, R² =selitysaste,  
Adj. R²=korjattu selitysaste   
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Taulukko 3. 9.lk. liikunnan ja sukupuolen vaikutukset koulumenestykseen. 

Selittävä muuttuja Estimate SE t p 

Intercept ᵃ  8.22  0.13  61.57  < .001 *** 

9lk_liikunta  0.06  0.02  2.62  0.009 ** 

9lk_sukupuoli:              

2. Poika – 1. Tyttö  -0.28  0.07  -3.77  < .001 *** 

ᵃ edustaa viitetasoa 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001, Estimate= estimaatti, SE=estimaatin keskivirhe  

 

Kuvio 3. 9.lk. liikunnan jakautuminen sukupuolittain. 
 

 
 

Kuvio 4. 9.lk. arvosanojen jakautuminen sukupuolittain. 
 

 
 
Lukiolaisten osalta tehtiin samat analyysit. Tulosten mukaan lukiolaisten koulu-

menestyksessä liikunnalla ja sukupuolella ei ole merkitsevää selitysosuutta, 

vain noin 0,1 %. Mallissa 1 regressioanalyysin tulos ei ollut tilastollisesti merkit-
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sevä F(2,338)=1.19, p=.305, joten malli 1 ei selitä vaihtelua koulumenestyk-

sessä tarpeeksi. Kun mallissa 2 analyysiin lisättiin interaktiotermi liikunta*suku-

puoli selittävyys oli 1,3% ja merkitsevyys nousi jo lähelle tilastollisesti merkitse-

viä arvoja F(3,337)=2,49, p=.060. Tuloksien lähempi tarkastelu osoitti kuitenkin 

muutamia tilastollisesti merkitseviä havaintoja. Liikunnan ja sukupuolen yhteis-

vaikutus on merkitsevä koulumenestyksen vaihtelun selittäjä p=.025. Tulosten 

mukaan liikunnalla on merkitystä koulumenestykseen mutta ainoastaan naisten 

osalta. Miehillä sen sijaan liikunnan harrastaminen lukiossa oli yhteydessä 

alempiin arvosanoihin.  

 
Taulukko 4. Lukiolaisten liikunta ja koulumenestys. 

Malli R R² Adj. R² 

1  0.08  0.01  0.001  

2  0.15  0.02  0.013  

R=multippelikorrelaatiokerroin, R² =selitysaste,  
Adj. R²=korjattu selitysaste   

 

Taulukko 5. Lukiolaisten liikunnan ja sukupuolen yhteys koulumenestykseen 

Selittävä muuttuja Estimate SE t p 

Intercept ᵃ  6.79  0.25  27.46  < .001 *** 

YO_liikunta  0.12  0.05  2.32  0.021 * 

YO_sukupuoli:              

Mies – Nainen  0.84  0.46  1.84  0.066  

YO_liikunta ✻ YO_sukupuoli:              

YO_liikunta ✻ (Mies – Nainen)  -0.20  0.09  -2.25  0.025 * 

ᵃ edustaa viitetasoa 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001, Estimate= estimaatti, SE=estimaatin keskivirhe 
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Kuvio 5. Lukiolaisten liikunnan ja koulumenestyksen yhteydet sukupuolittain. 
 

 
 
 
 
4.2.2  Sisukkuuden ja koulumenestyksen yhteys 
 
Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa tarkasteltiin sisukkuuden ja koulumenes-

tyksen välistä yhteyttä vastaten tutkimuskysymykseen kaksi. Analyysit toteutet-

tiin jälleen erikseen yhdeksäsluokkalaisille ja lukiolaisille. Tuloksen saamiseksi 

käytettiin lineaarista regressioanalyysiä. Analyysiin lisättiin myös interaktiotermi, 

joka oli luokkatasosta riippuen GRIT*sukupuoli.  

 

Ensiksi tarkasteltiin yhdeksäsluokkalaisten tuloksia. Tulosten mukaan sisukkuu-

della on yhteyttä koulumenestykseen F(2,595)=20,9, p=.001. Sisukkuuden 

osuus koulumenestyksen selittäjänä on 6,2 % Sukupuolen yhteys koulumenes-

tykseen oli jälleen nähtävissä. Sukupuolella ei kuitenkaan näyttänyt olevan mer-

kitystä sisukkuuden ja koulumenestyksen välillä p=.487.  

 
Taulukko 6. 9.lk. sisukkuus ja koulumenestys. 

Malli R R² Adj. R² 

1  0.26  0.07  0.0624  

2  0.26  0.07  0.0616  

R=multippelikorrelaatiokerroin, R² =selitysaste,  
Adj. R²=korjattu selitysaste   
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Taulukko 7. 9.lk. sisukkuuden ja sukupuolen yhteydet koulumenestykseen. 

Selittävä muuttuja Estimate SE t p 

Vakiotermi ᵃ  7.57  0.20  37.10  < .001  

GRIT_9lk  0.31  0.06  5.01  < .001  

9lk_sukupuoli:              

2. Poika – 1. Tyttö  -0.30  0.07  -4.10  < .001  

ᵃ edustaa viitetasoa 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001, Estimate= estimaatti, SE=estimaatin keskivirhe 

 
Kuvio 6. 9.lk. sisukkuuden ja koulumenestyksen yhteydet sukupuolittain. 

 
 
Lukiolaisten tulokset olivat lähes vastaavia yhdeksäsluokkalaisten kanssa. Si-

sukkuus selittää koulumenestystä sukupuolesta riippumatta lukiolaisilla 

F(2,342)=7.64, p=.001. Sisukkuus selittää 3,7 % lukiolaisten koulumenestyk-

sestä. Sukupuolen ja sisukkuuden yhteisvaikutuksen osuus koulumenestyk-

sestä ei ollut tilastollisesti merkitsevä p=.356. 

 
Taulukko 8. Lukiolaisten sisukkuus ja koulumenestys 

Malli R R² Adj. R² 

1  0.21  0.043  0.0372  

2  0.21  0.045  0.0368  

R=multippelikorrelaatiokerroin, R² =selitysaste,  
Adj. R²=korjattu selitysaste   
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Taulukko 9. Lukiolaisten sisukkuuden ja sukupuolen yhteisvaikutus 

Selittävä muuttuja Estimate SE t p 

Vakiotermi ᵃ  6.090  0.335  18.19  < .001  

GRIT_YO  0.418  0.109  3.83  < .001  

YO_sukupuoli:              

Mies – Nainen  -0.155  0.134  -1.16  0.247  

ᵃ edustaa viitetasoa 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001, Estimate= estimaatti, SE=estimaatin keskivirhe 

 

 Kuvio 7. Lukiolaisten sisukkuuden ja koulumenestyksen yhteydet sukupuolittain.  

 
4.2.3 Liikunnan ja sisukkuuden yhteisvaikutus koulumenestykseen 
 
Tutkimuskysymys kolme käsitteli liikunnan ja sisukkuuden yhteisvaikutusta kou-

lumenestykseen. Tämän selvittämiseksi toteutettiin vielä yksi lineaarinen reg-

ressioanalyysi, jossa mukana interaktiomallissa oli liikunta*sisukkuus. Analyysi 

toteutettiin yhdeksäsluokkalaisille normaaliin tapaan koko osaotokselle, sillä tut-

kittaessa erikseen liikunnan ja sisukkuuden yhteyksiä koulumenestykseen, su-

kupuolella ei havaittu olevan yhteyksiä selittäviin muuttujiin tässä ikäluokassa. 

Lukiolaisten kohdalla sen sijaan analyysit tehtiin erikseen naisille ja miehille, 

sillä liikunnan ja koulumenetyksen välillä huomattiin eroja sukupuolen vaikutuk-

sen myötä.  

 

Yhdeksäsluokkalaisten tuloksista selvisi, että liikunta, sisukkuus ja sukupuoli se-

littivät koulumenestyksestä 6,5%, F(3,583)=14,7, p=.001. Kuitenkin suurin osa 
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tuloksesta on sukupuolen ja sisukkuuden selitysosuutta kokonaisuudesta. Lii-

kunnan osuus ei ole tilastollisesti merkitsevä mallissa. Interaktiota eli tekijöiden 

yhteisvaikutusta tarkasteltaessa liikunnalla ja sisukkuudella ei ole tilastollisesti 

merkitsevää selitysarvoa kouluarvosanoille p=.791. 

 
Taulukko 10. 9.lk. liikunnan ja sisukkuuden yhteisvaikutus 

Malli R R² Adj. R² 

1  0.27  0.07  0.0655  

2  0.27  0.07  0.0640  

R=multippelikorrelaatiokerroin, R² =selitysaste,  
Adj. R²=korjattu selitysaste   

 
 
Taulukko 11. 9.lk. liikunnan ja sisukkuuden vaikutukset koulumenestykseen. 

Selittävä muuttuja Estimate SE t p 

Vakiotermi ᵃ  7.43  0.23  32.74  < .001 *** 

9lk_liikunta  0.04  0.02  1.78  0.075  

GRIT_9lk  0.29  0.06  4.53  < .001 *** 

9lk_sukupuoli:             

2. Poika – 1. Tyttö  -0.31  0.07  -4.21  < .001 *** 

ᵃ edustaa viitetasoa 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001, Estimate= estimaatti, SE=estimaatin keskivirhe 

 

 

Lukiolaisilla tarkastelu aloitetiin naisista. Tulosten mukaan koulumenestystä se-

littävät liikunta ja sisukkuus ovat kokonaisuudesta 6,4% naisilla F(2,224)=8.74, 

p=.001. Tuloksista kuitenkin selviää, että sisukkuuden vaikutus on liikuntaa suu-

rempi ja tilastollisesti merkitsevä. Tarkasteltaessa liikunnan ja sisukkuuden yh-

teisvaikutusta koulumenestykseen ei havaittu tilastollisestimerkitseviä tuloksia 

p=.751.  
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Taulukko 12. Naisten liikunnan ja sisukkuuden vaikutus. 

Malli R R² Adj. R² 

1  0.27  0.07  0.0641  

2  0.27  0.07  0.0603  

R=multippelikorrelaatiokerroin, R² =selitysaste,  
Adj. R²=korjattu selitysaste   

 
 
Taulukko 13. Lukiolaisten naisten liikunnan ja sisukkuuden yhteydet.  

Selittävä muuttuja Estimate SE t p 

Vakiotermiᵃ  5.63  0.42  13.49  < .001 *** 

YO_liikunta  0.087  0.05  1.74  0.083  

GRIT_YO  0.44  0.13  3.43  < .001 *** 

ᵃ edustaa viitetasoa 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001, Estimate= estimaatti, SE=estimaatin keskivirhe 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Miesten osalta tulokset olivat hieman erilaiset kuin naisilla. Miesten sisukkuus ja 

liikunnan harrastaminen eivät selittäneet koulumenestystä lainkaan, sillä tulok-

set eivät olleet tilastollisesti merkitseviä F(2,111)=2,21, p=.114. Tässä tarkaste-

Kuvio 8. Lukiolaisten naisten sisukkuuden ja 
koulumenestyksen yhteydet. 
 

Kuvio 9. Lukiolaisten naisten liikunnan ja 
koulumenestyksen yhteydet. 



 

 27 

lussa liikunta ja sisukkuus olivat erikseen tarkasteltuna lähellä merkitseviä luke-

mia (liikunta p=.085, sisukkuus p=.080) mutta yhteisvaikutusta tarkasteltaessa 

vaikutuksesta oli yhä heikompaa näyttöä p=.578. Näin ollen voidaan todeta, että 

lukiolaisten miesten kohdalla liikunnalla ja sisukkuudella ei ole merkitsevää seli-

tysosuutta tai yhteisvaikutusta koulumenestykseen.  

 
Taulukko 14. Miesten liikunnan ja sisukkuuden yhteisvaikutus.  

Malli R R² Adj. R² 

1  0.19  0.04  0.0210  

2  0.20  0.04  0.0149  

R=multippelikorrelaatiokerroin, R² =selitysaste,  
Adj. R²=korjattu selitysaste   

 

Taulukko 15. Lukiolaisten miesten liikunnan ja sisukkuuden yhteydet. 

Selittävä muuttuja Estimate SE t p 

Vakiotermiᵃ  6.62  0.69  9.61  < .001 *** 

YO_liikunta  -0.14  0.08  -1.74  0.085  

GRIT_YO  0.42  0.23  1.77  0.080  

ᵃ edustaa viitetasoa 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001, Estimate= estimaatti, SE=estimaatin keskivirhe 

  

  

 

 
 
  

Kuvio 11. Lukiolaisten miesten sisukkuuden ja 
koulumenestyksen yhteydet. 

Kuvio 10. Lukiolaisten miesten liikunnan ja kou-
lumenestyksen yhteydet. 
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5 Diskussio 
 
Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää sisukkuuden ja liikunnan 

yhteyksiä koulumenestykseen. Lisäksi tarkasteltiin, oliko sukupuolella merki-

tystä näiden muuttujien välillä. Sisukkuutta ja liikuntaa mitattiin kyselylomakkei-

den avulla ja koulumenestystä tarkasteltiin virallisten kouluarvosanojen pohjalta. 

Tarkastelussa oli mukana myös sukupuoli, sillä sen vaikutuksia haluttiin tarkas-

tella koulumenestyksessä ja liikunnassa erityisesti aikaisempien tutkimusten tu-

loksiin verrattuna. Aineistossa oli mukana kahden ikäisiä oppilaita. Koulutusta-

son mukaan jaotellut ikäluokat olivat kiinnostavia, sillä erityisesti sisukkuuden 

on ajateltu kasvavan iän myötä.  

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin liikunnan ja koulumenestyk-

sen suhdetta sekä sukupuolen vaikutusta yhtälöön. Tuloksissa ilmeni, että yh-

deksäsluokkalaisilla liikunta on vain heikosti yhteydessä koulumenestykseen. 

Tutkimuksen aluksi arvioitiin teorian pohjalta, että liikunta olisi yhteydessä kou-

lumenestykseen mutta tässä tutkimuksessa yhteyttä esiintyi huomattavasti ole-

tettua vähemmän (kts. Tremblay et. al., 2016). Sukupuolella sen sijaan näytti 

olevan suurempi vaikutus. Tytöt menestyvät yhdeksännellä luokalla poikia pa-

remmin opinnoissa. On kuitenkin huomioitava, että sukupuolenkaan selitys-

osuus ei ole kovin suuri koulumenestyksen kokonaisuudesta. Tulokset ovat lin-

jassa aikaisempien tulosten kanssa, joissa tyttöjen koulumenestys on yleisesti 

korkeammalla tasolla kuin poikien (Dickson, 2020; Öhrnberg & Kokkonen, 

2013). Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut esille, että sukupuolen mer-

kitys on kuitenkin vain murto-osa koulumenestykseen vaikuttavista tekijöistä 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019).  

 

Lukiolaisilla liikunnalla ja sukupuolella näytti kuitenkin olevan yhteyttä koulume-

nestykseen. Liikunnalla näytti olevan merkitystä naisilla niin, että aktiivisempi 

liikkuminen oli yhteydessä korkeampiin arvosanoihin. Miehillä sen sijaan liikun-

nan harrastamisella oli päinvastainen vaikutus. Miesten suuri liikunnan määrä 

viikossa oli yhteydessä heikompiin arvosanoihin. Tulokset olivat linjassa aikai-

sempien tutkimuksien kanssa (kts. Watson, 2016). Näin ollen hypoteesi toteutui 
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osittain mutta ainoastaan lukiolaisten naisten kohdalla. Tämän tuloksen perus-

teella ei voida suoraan sanoa, että liikunta olisi yhteydessä korkeampaan koulu-

menestykseen.  

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä tutkittiin sisukkuuden ja koulumenestyksen vä-

listä yhteyttä sekä sukupuolen vaikutusta. Hypoteesin mukaan sukupuolella ei 

olisi vaikutusta sisukkuuteen, mutta koulutustason noustessa myös sisukkuu-

den osuuden arvioitiin kasvavan. Yhdeksäsluokkalaisten tuloksissa sisukkuus 

oli merkitsevästi yhteydessä koulumenestykseen, ja sukupuolten välillä ei ollut 

eroja. Sisukkuuden osuus koulumenestyksen selityksestä oli yhdeksäsluokka-

laisilla jopa 6,5 %.  

 

Lukiolaisten tarkasteluissa sisukkuuden osuus oli myös merkitsevä selittäjä kou-

lumenestyksessä. Sukupuolella ei ollut yhteyttä myöskään lukioikäisillä oppi-

lailla sisukkuuden määrään. Sisukkuus selitti lukiolaisilla vain 4,3 % koulume-

nestyksestä. Hypoteesi on siis toteutunut osittain tässä tutkimuksessa, sillä si-

sukkuus oli yhteydessä parempiin kouluarvosanoihin mutta koulutustason nous-

tessa sisukkuus väheni. Huomioitavaa on, että vasten aikaisempia tutkimuksia 

sisukkuuden merkitys näyttäisi olevan suurempi yhdeksäsluokkalaisilla kuin lu-

kiolaisilla koulumenestyksessä. Aikaisempien tutkimuksien mukaan korkeampi 

ikä ja koulutustaso ennustaisi suurempaa sisukkuutta (Lam, 2019; Peña & 

Duckworth, 2018). 

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä hypoteesina oli, että liikunta ja sisukkuus 

olisivat yhdessä selittäjiä koulumenestykselle sukupuolesta ja ikätasosta riippu-

matta. Yhdeksäsluokkalaisten kohdalla liikunta ja sisukkuus selittivät 7 % koulu-

menestyksen vaihtelusta. Suurin osa tuloksesta oli kuitenkin sisukkuuden ja su-

kupuolen vaikutusta. Liikunnalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää osuutta koulu-

menestyksen selittäjänä, kuten jo ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla 

todettiin. Yhdeksäsluokkalaisilla ei ollut sisukkuuden ja liikunnan yhteisvaiku-

tusta koulumenestykseen.  
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Lukiolaisilla testit toteutettiin erikseen naisille ja miehille ensimmäisen tutkimus-

kysymyksen tulosten pohjalta. Naisten tuloksissa ilmeni, että sisukkuus oli selit-

tävä tekijä mutta liikunnan ja sisukkuuden yhteisvaikutusta ei havaittu. Miehillä 

yhteyttä koulumenestykseen ei löytynyt kummankaan tekijän osalta. Sisukkuus 

ja liikunta molemmat olivat tasaisen lähellä merkitseviä arvoja mutta kuitenkin 

hieman alle merkitsevyystasojen. Lukiolaisilla miehillä ei siis ole yhteyttä liikun-

nan, sisukkuuden ja koulumenestyksen välillä.  

 

Tulokset eivät kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla vastaa aikaisempia tut-

kimuksia, joiden mukaan liikunnalla olisi suurempi merkitys koulumenestykselle 

(kts. Tremblay, et al., 2016). On myös tutkimuksia, joiden mukaan liikunnan 

merkitys koulumenestykselle ei ole kovin suuri (kts. Barbosa, 2020), ja tämän 

tutkielman tulokset sopivat paremmin tähän päätelmään. Toisaalta liikunnan 

määrä laskee tilastojen mukaan iän karttuessa (kts. Tammelin, et. al., 2013), jol-

loin lukiolaisten liikunnan ja koulumenestyksen yhteyttä voisi tutkia vielä tarkem-

min liikunnan laadun suhteen. Liikunnan ja sisukkuuden yhteisvaikutuksesta 

koulumenestykseen on vielä liian vähän aikaisempia tutkimuksia, joihin tämän 

tutkielman tuloksia voitaisiin verrata luotettavasti. 

 
5.1.1 Rajoitukset 
 
Tämän tutkielman tuloksia tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon rajoitukset, 

joita tulosten yleistettävyyteen ja luotettavuuteen liittyy. Aineisto ei ollut satun-

naisotanta populaatiosta, joten tuloksia ei voida pitää yleistettävinä otoksen 

edustavuuden puutteen vuoksi. Tulokset ovat ainoastaan näkymä tietyn ajan-

kohdan ja paikan tilanteesta. Otoskoko oli kuitenkin kohtalainen, joten tulokset 

ovat sen osalta luotettavia. 

 

Aineiston osaotoksien sukupuolijakaumat eivät olleet tasaisia. Sukupuolija-

kaumat eivät ole täydellisen tasaisia myöskään todellisessa populaatiossa. On 

kuitenkin syytä ottaa huomioon, että molemmilla ikäluokilla miespuolisten osal-

listujien osuudet olivat pienemmät kuin naispuolisten osallistujien. Tämä saattaa 

vaikuttaa tuloksiin mutta kuitenkin molempien sukupuolten edustajia oli riittä-

västi analyysien toteuttamista varten. 
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Toiseksi liikuntamääriä koskevan kysymyksen kohdalla olisi voinut olla hyödyl-

listä tehdä tarkempia selvityksiä liikunnan määrän lisäksi liikunnan laadusta tai 

ohjauksen määrästä. Aineistossa liikunta-aktiivisuutta mitattiin itseraportoiduilla 

vastauksilla Likert-asteikon 1–7 mukaisesti. Tutkimuksessa olisi ollut hyödyllistä 

selvittää ainakin, oliko liikunta hyötyliikuntaa, tavoitteellista kilpaurheilua tai jota-

kin muuta. Lisäksi lisäarvoa olisi tuonut harjoittelun vapaamuotoisuuden ja ohja-

tun liikunnan selvittäminen. Tutkielman tekijällä ei ollut kuitenkaan mahdolli-

suutta vaikuttaa kysymysten asetteluun tai muodostamiseen, sillä aineisto oli jo 

valmiiksi kerättyä dataa. Liikuntaa koskeva kysymys antoi kuitenkin analyy-

seissä myös merkitseviä tuloksia. 

 

Kolmanneksi tarkasteltaessa regressioanalyysin mallien soveltuvuutta, tunnus-

luvut olivat kohdallaan lukuun ottamatta liikunnan ja sisukkuuden normaalija-

kautuneisuutta yhdeksäsluokkalaisilla. Tämä ei välttämättä ole tuloksiin vaikut-

tava tekijä, sillä selittävien muuttujien normaalijakautuneisuus ei ole regressio-

analyysin ehto. Jäännöstermien jakaumat sen sijaan olivat riittävän pienet, joten 

regressiomallit ovat toimineet aineistossa hyvin. Myöskään haitallista multikolli-

neaarisuutta tai ääriarvoja ei ilmennyt aineistossa. 
 
Neljänneksi koulumenestystä esittävästä rekisteristä saadut arvosanat olivat 

osittain puutteellisia. Lukiolaisten kohdalla kyseessä oli ylioppilaskirjoitusten ar-

vosanat, jolloin ei ole mahdollista, että otoksen kaikki koehenkilöt olisivat osal-

listuneet samojen oppiaineiden ylioppilaskirjoituksiin. Tämä aiheutti aukkoja ai-

neistoon. Lisäksi yhdeksäsluokkalaisten kohdalla oli myös puuttuvia arvoja. Osa 

näistä saattoi johtua koulujen vaihdoista tai lukuvuosirytmistä, missä järjestyk-

sessä eri kouluissa ja luokilla opiskelevat oppilaat suorittivat opintoja. Nämä on-

gelmat ratkaistiin käyttämällä kaikkien oppiaineiden yhteenlaskettuja keskiar-

voja. Tuloksien luotettavuutta lisäsi kuitenkin se, että arvosanat olivat virallisia 

arvosanoja rekistereistä itseraportoitujen arvosanojen sijaan. 

 

Tutkielmassa ei otettu huomioon sukupuolen ja iän lisäksi muita taustamuuttu-

jia, kuten vanhempien sosioekonomista asemaa, asuinpaikkakuntaa tai liikun-
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nan laatua ja luonnetta. Jatkossa olisi hyödyllistä huomioida erityisesti sosio-

ekonomisen taustan vaikutuksia sisukkuuden ja koulumenestyksen välillä sekä 

liikunnan ja koulumenestyksen välillä.  
 
5.1.2 Pohdinta 
 
Tässä tutkielmassa korostuivat sukupuolen ja sisukkuuden merkitykset koulu-

menestykselle. Sisukkuus nousi erityisesti esille koulumenestyksen ennusta-

jana. Liikunnan määrä koulumenestyksen selittäjänä ei yltänyt aikaisempien tut-

kimustulosten tasolle tässä tutkielmassa.  

 

Liikunnan yhteydet koulumenestykseen eivät olleet oletettuja. Yhdeksäsluokka-

laisilla liikunta ei ollut vahvassa yhteydessä kouluarvosanoihin, vaikka liikkumi-

sen määrä saattaisi olla suurempi nuoremmilla opiskelijoilla. Lukiolaisilla sen si-

jaan liikunnan tulokset antoivat viitteitä siitä, että naisten ja miesten liikkumisen 

muodoissa saattaisi olla eroavaisuuksia. Naisten ahkera liikkuminen oli yhtey-

dessä korkeampiin arvosanoihin, kun taas miesten aktiivinen liikkuminen hei-

kompiin. Tämä voi toki selittyä jo aiemmin mainitulla urheilijan identiteetillä, joka 

on vahvempi miehillä kuin naisilla (kts. Rankin et. al., 2020; Watson, 2016).  

 

Olisi mielenkiintoista tutkia, onko koulumenestyksen takana eroja yksilölajien ja 

joukkuelajien harrastajilla. Urheilulajit ovat usein sukupuolittuneita. Esimerkiksi 

taitoluistelu on huomattavasti jääkiekkoa naisvaltaisempi laji. Lajien välillä saat-

taa olla eroja myös asenteissa koulutyötä kohtaan. Ovatko taitoluistelijat enem-

män perfektionisteja omassa lajissaan ja koulutyössään? Vai kokevatko jääkiek-

koilijat ryhmäpainetta asenteissa koulunkäyntiä kohtaan? On myös mahdollista, 

että naisvaltaisten lajien piirissä koulutyö nähdään tärkeämpänä, sillä ammatti-

laisuuden mahdollisuudet ovat heikommat kuin miesten urheilussa. Tällöin kou-

lutus on välttämättömyys, jotta urheilu-uran jälkeen olisi mahdollista pärjätä elä-

mässä. Liikunta ei rajoitu pelkästään huippu-urheiluun. On tärkeää huomioida 

myös liikkumattomuuden lisääntyminen yhteiskunnassa. Liikkumattomuus hei-

kentää yleistä hyvinvointia, jolloin myös muut elämän osa-alueet voivat kärsiä. 
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Sisukkuuden yhteydet koulumenestykseen olivat odotettuja mutta tässä tutkiel-

massa nuoremmat opiskelijat saivat korkeampia sisukkuusarvoja kuin vanhem-

mat opiskelijat. On tutkittu, että alemmilla koulutusasteilla sisukkuuden määrä 

olisi heikompi kuin korkeammilla (Lam, 2019). Toisaalta voisiko sisukkuuden 

määrä vaihdella myös nuoruuden sisällä, kuten Park ja kumppanit (2020) arvioi-

vat murrosiän vaikuttavan sisukkuuteen. Aineiston nuoremmat oppilaat olivat 

yhdeksäsluokkalaisia ja vanhemmat oppilaat lukiolaisia, jolloin yhdeksäsluokka-

laisten todennäköisyys olla murrosiän vaikutuksessa on suurempi kuin lukiolais-

ten.  

 

Tulokset kuitenkin vahvistavat sen, että sisukkuus voi olla merkityksellinen te-

kijä, kun pohditaan koulumenestystä parantavia keinoja. Myös Lonka kirjoittaa 

kirjassaan (2015), että oppimisessa tärkeää on ihmisen oma aktiivinen panos 

työlle. Taitojen ja tietojen oppiminen vaatii pitkäkestoisuutta ja tavoitteisuutta 

(Lonka, 2015). Se sisältää useita eri vaiheita, joiden selvittämiseksi tarvitaan si-

sukkuutta. 

 

Suomalaisessa koulujärjestelmässä kaikki oppilaat ovat samalla viivalla ja käy-

vät läpi saman koulujärjestelmän. Erilaiset interventiot, jotka kehittäisivät sisuk-

kuutta eri tavoin, voisivat olla hyödyllisiä koulunkäynnille sekä myöhemmin elä-

mässä pärjäämiselle. Nykyinen opetussuunnitelma Suomessa ei keskity pelkäs-

tään oppiaineiden tavoitteisiin vaan korostaa myös muita laaja-alaisia taitoja 

(POPS, 2014). Näkisin sisukkuuden osana näitä elämään valmentavia taitoja. 

Sisukkuus ei ole pelkästään koulumenestykselle tärkeä tekijä, vaan voi auttaa 

myös arjen haasteissa ja työelämässä myöhemmin. Uusien taitojen oppiminen 

ei pääty peruskouluun tai toiselle asteelle. Sisukkuus voi auttaa myös aikuisuu-

dessa saavuttamaan omia tavoitteita.  

 

Liikunnan ja sisukkuuden yhteydet koulumenestykseen tulivat esille tässä tut-

kielmassa. On kuitenkin huomioitava, että tulokset poikkesivat osittain aikaisem-

mista tutkimustuloksista. Liikunnan ja sisukkuuden yhteisvaikutusta olisi hyvä 

tutkia vielä jatkossakin tarkemmin. Seuraavissa tutkimuksissa olisi hyvä huomi-

oida liikunnan määrän lisäksi myös liikunnan laatu ja tutkia sisukkuuden ja lii-
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kunnan yhteyksiä koulumenestykseen myös erilaisilla ryhmillä, kuten kilpaurhei-

lijoilla tai erittäin vähän liikkuvilla. Lisäksi liikunnan vaikutuksista sisukkuuden 

kehittymiseen olisi tarpeellista perehtyä tarkemmin, jotta voitaisiin luoda mah-

dollisesti hyödyllisiä tapoja kehittää sisukkuutta liikunnan parissa. 
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Liitteet  
 
  
Liite 1 Muuttujien kuvailevat arvot ja reliabiliteetit 
 

Keskiarvot, keskihajonnat, Cronbachin alfa ja korrelaatiot   

Muuttuja ka kh Cronbach's α 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 9lk_arvosanat 8.79 0.695 -       

2. 9lk_liikunta 5.23 1.629 - .106**      

3. GRIT_9lk 3.26 0.661 0. 659 .215*** .177***     

4. YO_arvosanat 7.23  1.123 -       

5. YO_liikunta 4.34 1.608 -    .061   

6. GRIT_YO 
2.99 0.639 0.727    .190*** .235***  

*p<.05, **p<.01, ***p<.001, ka=keskiarvo, kh=keskihajonta 
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Liite 2 Muuttujien yhteydet kaksiluokkaiseen sukupuolimuuttujaan 
 

 
 

 

 

 

Sukupuolen yhteydet t-testi 

Muuttuja  Statistic df p 
GRIT_9lk Student's t -0.67 690 .504 
9lk_liikunta Student's t -0.86 711 .391 
9lk_arvosanat Student's t 3.53 659 < .001*** 
GRIT_YO Student's t -2.19 771 .029* 
YO_liikunta Student's t -1.87 751 .062 
YO_arvosanat Student's t 0.48 413 .631 
sukupuoli: mies=1, nainen=2, *p<.05, **p<.01, ***p<.001, df=vapausasteet 


