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Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka liikunta näyttäytyy liikuntapainottei-
sessa ja ei-liikuntapainotteisessa päiväkodissa. Taustateoria käsittelee varhaiskas-
vatuksessa tapahtuvaa liikuntaa, oppimisympäristöjä sekä liikunnan merkitystä lap-
sen kehitykselle. Tutkimusaineistoa analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin 
avulla. 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa yhteistyötahona oli 
kaksi länsisuomalaista päiväkotia. Toinen päiväkoti oli liikuntapainotteinen ja toinen 
ei-liikuntapainotteinen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin havainnointeja ja haastat-
teluja. Molempien päiväkotien aamupäiväulkoiluja havainnoitiin kahtena päivänä. Li-
säksi molemmista päiväkodeista haastateltiin kolmea varhaiskasvattajaa. Opinnäy-
tetyön tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: Mikä on varhaiskasvatuksen rooli liikun-
nan tukemisessa? Millainen ympäristö houkuttelee lapsia liikkumaan päiväkodissa? 

Tutkimustuloksia käsiteltiin neljän eri teeman avulla. Teemoja olivat päiväkodin ym-
päristö, fyysinen aktiivisuus, ohjattu liikunta ja omaehtoinen liikunta sekä varhais-
kasvatuksen tuki liikuntatottumusten kehittymisessä. Päiväkodin ympäristöä tut-
kiessa selvisi, että kumpikin päiväkoti hyödynsi paljon lähiympäristöä omien tilojen 
lisäksi. Fyysistä aktiivisuutta tutkittaessa lasten yksilöllisyys nousi vahvasti esiin mo-
lempien päiväkotien haastatteluissa. Yksilöllisyyden tukemisessa toiminnan suun-
nittelu on tärkeää, jotta pystytään tukea lasten vahvuuksia ja mahdollisia haasteita. 
Jokaiselle lapselle pyrittiin löytämään sellainen liikuntamuoto, joka innostaa lasta 
liikkumaan. Ohjattu liikunta ja omaehtoinen liikunta näyttäytyivät päiväkotien arjessa 
päivittäin erilaisilla tavoilla. Ohjattua liikuntaa oli kummassakin päiväkodissa viikoit-
tain. Riittävä määrä liikuntaa koostuu pienistä tuokioista. Tässä korostui kokopäivä-
pedagogiikan merkitys, jolloin liikuntaa yhdistettiin muuhun toimintaan päivän ai-
kana. Kummatkin päiväkodit tiedostivat, että varhaiskasvatuksella on suuri rooli las-
ten liikunnan tukemisessa, mutta vastuu jakautuu osittain myös lapsen perheelle. 
Aikuisen positiivinen suhtautuminen liikuntaan sekä kannustaminen vaikuttavat 
myönteisesti lapsen suhtautumiseen liikuntaa kohtaan.  

Avainsanat: varhaiskasvatus, varhaiskasvattaja, liikunta, fyysinen aktiivisuus 



3 

 

SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Thesis abstract 

Faculty: School of Health Care and Social Work 

Degree programme: Degree Programme in Social Services  

Authors: Tiia-Maria Saari ja Eerika Tuominiemi 

Title of thesis: The role of exercise in exercise-oriented and conventional day care 
centres 

Supervisor: Virpi Nikkola 

Year: 2020  Number of pages: 63     Number of appendices: 2 

This thesis aims to research the role of physical activity in exercise-oriented and 
conventional day care centres. The theory section concerns exercise in kindergar-
ten, learning environments and the importance of exercise for child development. 

This thesis is a qualitative research, which was carried out with two kindergartens 
from Western Finland. One of the day care centres was exercise-oriented, while the 
other was conventional. Interviews and observation were the study methods used 
in this thesis. Each day care centre was observed for two days and interviews were 
conducted with three educators from each institution. The research questions for-
med as following: What kind of role the day care centre carries on supporting exer-
cise? What kind of environment invites children to physical activities? 

The results were dissected via four different themes: environment, physical activity, 
guided exercise, self-guided exercise, and day care centre’s role on the develop-
ment of exercise habits. During the study of the day care centres’ environments, it 
was clear that both centres utilized, not only their own facilities, but their vicinity for 
physical activities. During the research individuality surfaced as a common topic. It 
is important to take each child’s challenges and strengths on account when planning 
out the physical activities. Each day care centre took children well in consideration 
during the planning and tried their best to find a form of exercise, suitable for each 
child. Both day care centres researched had guided exercise every week. Adequate 
amount of physical activity cumulates from small fractions of guided and voluntarily 
exercise sprinkled throughout the week. Exercise was combined with all the other 
activities during the day. Both day care centres were aware of the great role they 
pose on supporting children’s’ exercise habits, but the responsibility is also on the 
parents. Adults’ positive and supporting attitudes concerning exercise and physical 
activities have a major role on children’s attitude towards those matters. 
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1 JOHDANTO 

Tätä tutkimusta tehdessämme olemme tutustuneet kahteen Länsi-Suomen lääniin 

kuuluvaan päiväkotiin, joista toinen päiväkoti on liikuntapainotteinen ja toisessa lii-

kuntapainotusta ei ole. Päiväkodissa, jossa ei ollut liikuntapainotusta, on kuitenkin 

luonto ja metsä suuressa roolissa päiväkodin arjessa. Liikunta aiheena oli mieles-

tämme kiinnostava, jolloin kahden erilaisen päiväkodin tutkiminen toi uudenlaisen 

näkökulman lähestyä aihetta. Tiesimme jo ennestään, että molemmissa päiväko-

deissa varmasti on nähtävissä erilaista liikuntaa, eikä tarkoituksenamme ollutkaan 

vertailla, vaan tutkia miten ja millä tavoilla liikunta näyttäytyy kummankin päiväkodin 

arjessa. Meille aihepiirin valinta oli selkeää, koska liikunta näyttäytyy myös omassa 

elämässämme ja pidämme toiminnallisuutta hyvänä tapana oppia erilaisia asioita. 

Varhaiskasvatuksella on suuri rooli päiväkoti-ikäisen lapsen elämässä ja haluamme 

olla mukana kehittämässä hyvää varhaiskasvatusta. Suoritamme varhaiskasvatuk-

sen opettajan pätevyyden ja näin ollen opinnäytetyömme suuntautuu varhaiskasva-

tuksen kentälle.  

Teoreettinen viitekehys opinnäytetyössämme koostuu varhaiskasvatuksessa ta-

pahtuvasta liikunnasta, oppimisympäristöistä sekä liikunnan merkityksestä lapsen 

kehitykselle. Lisäksi teoriaosuudessamme avaamme, kuinka varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet ohjaa päiväkoteja liikunnan toteuttamisessa. Kirjoitamme myös 

vanhempien ja huoltajien roolista liikunnan tukemisessa sekä varhaiskasvatusikäi-

sille lapsille suunnatuista liikuntasuosituksista. Opinnäytetyömme tutkimusosuu-

dessa tutkimme, kuinka liikunta näyttäytyy liikuntapainotteisessa ja ei-liikuntapainot-

teisessa päiväkodissa. Tutkimuksemme on laadullinen ja aineistonkeruumenetel-

minä käytimme haastatteluja ja havainnointeja.  

Näemme liikunnan tärkeänä osana lasten jokapäiväistä arkea, koska sillä on paljon 

positiivisia vaikutuksia kokonaisvaltaiseen terveyteen. Sääkslahti (2015, 141–143) 

toteaa, että liikunta vaikuttaa myönteisesti sekä fyysiseen että sosioemotionaali-

seen kehitykseen. On tärkeää, että lapsi saa positiivisia kokemuksia ja onnistumi-

sen tunteita liikunnasta, jotka vaikuttavat liikunnallisen elämäntavan rakentumiseen. 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016, 6) mukaan jo varhaislap-
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suudessa alkaa kehittyä liikunnallinen elämäntapa. Myös perheellä on suuri merki-

tys liikunnallisen elämäntavan kehittymisessä. Fyysinen aktiivisuus tukee lapsen ko-

konaisvaltaista kehitystä ja vaikuttaa positiivisesti lapsen terveyteen ja hyvinvointiin 

(Sääkslahti 2015, 126). Lapsilla tulee olla mahdollisuus motoristen perustaitojen 

harjoittelemiseen erilaisissa ympäristöissä (mts., 147).  

Digitaalisuus on lisääntynyt runsaasti lasten keskuudessa nykypäivänä, joka lisää 

fyysisen toimettomuuden riskiä (Finne 2017, 9–10). Sekä kodin että lähiympäristön 

monipuolinen ja innostava ympäristö ovat suuressa roolissa lasten fyysisen aktiivi-

suuden lisäämisessä. Teknologian lisääntyminen ja yhteiskunnan muutos vähentä-

vät tarvetta olla fyysisesti aktiivinen. Lapselle voi syntyä myönteinen, neutraali tai 

kielteinen ajatus liikuntaa kohtaan. Tämän vuoksi lapsuus on kriittistä aikaa liikun-

tasuhteen muodostumisessa. Jokaisten lasten kanssa toimivien aikuisten on teh-

tävä töitä myönteisen liikuntasuhteen syntymisen eteen. Toisesta näkökulmasta 

katsottuna digitaalisuuden myötä on tehty myös liikuntaan aktivoivia sovelluksia, ku-

ten Pokemon Go, joka puolestaan motivoi lapsia liikkumaan (Turtiainen 2019, 1). 
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2 LIIKUNTA VARHAISKASVATUKSESSA 

2.1 Varhaiskasvatuksen määritelmä 

Varhaiskasvatus voi tapahtua päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimessa var-

haiskasvatuksessa ja kaikki alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja varhaiskasva-

tuksen palveluihin (Varhaiskasvatus 2020). Varhaiskasvatussuunnitelman perustei-

den (2018, 7–8) mukaan varhaiskasvatus muodostuu suunnitelmallisesta ja tavoit-

teellisesta kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta, jossa painottuu pedagogiikka. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (mts., 22) nostetaan esiin, että pedago-

giikka on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, joka perustuu kasvatus- ja var-

haiskasvatustieteelliseen tietoon. Varhaiskasvatuksen ammattihenkilöstö toteuttaa 

pedagogiikkaa varmistaakseen lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen toteutumisen. Var-

haiskasvattajien ja lapsen vanhempien välinen avoin vuorovaikutus on erittäin tär-

keää, jotta varhaiskasvatuksesta voi muodostua lapselle mielekäs kokonaisuus 

(Vilèn ym. 2006, 186). Varhaiskasvatuslaki (L 13.7.2018/540) velvoittaa huomioi-

maan lapsen etua aina ensisijaisesti järjestettäessä varhaiskasvatuspalveluita. Laki 

ohjaa kuntia järjestämään varhaiskasvatusta ottaen huomioon perheiden asuinpai-

kan ja kulkuyhteydet. Lisäksi edellä mainitussa laissa mainitaan, että päiväkodin 

aukioloajat tulee järjestää perheiden tarpeiden mukaan. Varhaiskasvatuslaki vel-

voittaa kuntaa toimimaan monialaisessa yhteistyössä muiden tahojen kanssa, kuten 

lastensuojelun ja neuvolan.  

Jokaiselle lapselle tulee laatia henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, johon 

kirjataan ylös tavoitteet koskien lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä toi-

menpiteet, joilla nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan (L 13.7.2018/540). Varhais-

kasvatuslaissa mainitaan, että mahdolliset tuen tarpeet tulee huomioida varhaiskas-

vatussuunnitelmassa. Päiväkodin henkilöstö ja lapsen huoltaja laativat varhaiskas-

vatussuunnitelman yhdessä. Myös lapsen mielipiteet ja toiveet täytyy ottaa huomi-

oon varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa (Ahonen 2017, 22). Varhaiskasva-

tuslaki (L 13.7.2018/540) määrittää, että varhaiskasvatussuunnitelmasta vastaa var-

haiskasvatuksen opettajan pätevyyden omaava henkilö. Edellä mainitun varhais-
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kasvatuslain mukaan varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa voivat olla mu-

kana myös muut lapsen kehitystä ja oppimista tukevat tahot. Ahosen (2017, 25) 

mukaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma täytyy tarkistaa kerran vuodessa tai 

aina, kun lapsen tarpeet sitä edellyttävät.  

2.2 Liikunta varhaiskasvatussuunnitelmassa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018, 8) on oikeudellisesti velvoittava 

asiakirja. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (mts., 47) tuodaan esiin, että 

varhaiskasvatuksen tulee yhdessä lasten huoltajien kanssa luoda pohja elämänta-

valle, joka edistää fyysistä aktiivisuutta ja arvostaa terveyttä ja hyvinvointia. Ahonen 

(2017, 271) toteaa, että aikuisen antama malli vaikuttaa suoraan myös lasten liikun-

tatottumuksiin ja sen vuoksi yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää. Varhaiskasva-

tuksen tehtävänä on saada lapsille liikunnan ilon kokemuksia ja innostaa heitä mo-

nipuoliseen liikuntaan (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 47). Ahonen 

(2017, 272) korostaa, että varhaiskasvatuksen rooli positiivisen liikuntakasvatuksen 

tarjoajana on erityisen tärkeä, koska varhaiskasvatuksen tulee pyrkiä häivyttämään 

lasten kotitaustoista aiheutuvia eroja fyysisen aktiivisuuden suhteen.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 40) on kuvattu viisi oppimisen alu-

etta, jotka määrittävät varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteutumista. 

Lasten tulee saada kokemuksia jokaisesta oppimisen alueesta. Oppimisen alueita 

ei tule käsitellä toisistaan erillään, vaan tarkoituksena on yhdistää ja soveltaa niitä 

yhtenäisenä kokonaisuutena lasten mielenkiinnon mukaan. Mielenkiinnon kohteet 

voivat nousta esimerkiksi leikistä tai vuorovaikutustilanteista. Liikunnan kannalta 

yksi tärkeä oppimisen osa-alue on Kasvan, liikun ja kehityn. Lapsia tulee innostaa 

liikkumaan myös vapaa-ajalla erilaisissa olosuhteissa ulkona ja erilaisissa tiloissa 

yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsen tulee saada luontevalla tavalla fyysistä ak-

tiivisuutta varhaiskasvatuksessa vietettävän päivän aikana. Varhaiskasvatuksen tu-

lee parantaa lasten kehontuntemusta ja kehonhallintaa sekä motorisia perustaitoja. 

Liikunnassa tulee huomioida eri aistit sekä liikuntavälineet, jotka ovat valmistettu 

erilaisista materiaaleista. Lasten on tärkeää saada kokea liikuntahetkiä sekä yksin, 
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parin kanssa, että suuremmassa ryhmässä. Liikunnan tulee olla erilaista ja sen kes-

toa, intensiteettiä sekä nopeutta täytyy huomioida. Varhaiskasvattajien tehtävänä 

on suunnitella lasten päivän rakenteesta, ympäristöistä ja toiminnasta sellaista, että 

lapset pystyvät nauttimaan liikunnasta monissa erilaisessa tilanteissa. (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2018, 47–48.) 

Yksi varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueista on ilmaisun monet muodot 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 42). Ahosen (2017, 193–195) mu-

kaan erilaisten ilmaisun taitojen harjoittelu kehittää lasten ajattelun ja oppimisen tai-

toja sekä tukee lasten osaamista monilukutaidossa, osallistumisessa ja vaikuttami-

sessa. Ilmaisun eri muodot antavat lapsille mahdollisuuksia nähdä maailmaa eri ta-

voilla, jotka innostavat heitä. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea kaikkien las-

ten yksilöllistä ilmaisua ja mahdollistaa luovalle toiminnalle riittävästi aikaa ja tilaa. 

Ilmaisua voi toteuttaa myös kehollisesti, esimerkiksi tanssin keinoin. Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissa (2018, 44) mainitaan, että kehollisen ilmaisun tavoit-

teena on tarjota lapsille mahdollisuudet monipuolisiin kehollisiin kokemuksiin. Lap-

sista lähtöisiä ideoita työstetään yhdessä varhaiskasvattajien ja lasten kesken. Täl-

löin lapsille muodostuu kokemuksia sekä spontaanista ilmaisusta että yhdessä to-

teutetusta prosessista. Ahonen (2017, 216) toteaa, että lasta voidaan kannustaa 

kehollisen ilmaisun pariin esimerkiksi lastenkulttuurin avulla. 

2.3 Varhaiskasvatuksessa toteutettava liikunta 

Liikuntalain (L 10.4.2015/390) tavoitteena on edistää lasten kasvua ja kehitystä. 

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja terveelliset elämäntavat ovat ensisijaisen tärkeitä lii-

kuntalain toteutumisessa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on lasten kokonaisvaltai-

sen hyvinvoinnin edistäminen, monipuoliseen liikuntaan innostaminen sekä sellais-

ten elämäntapojen tukeminen, jotka edistävät hyvinvointia (Kokkonen 2017, 191). 

Sääkslahden (2015, 141) mukaan liikunta tarkoittaa sekä fyysiseen aktiivisuuteen 

liittyvää toimintaa että lisäksi kaikkea liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liitty-

vää toimintaa.  

Fyysisen aktiivisuuden käsitteellä tarkoitetaan lihasten tahdonalaista liikkumista, 

jossa energiaa kuluu enemmän kuin levossa ollessa (Soini & Sääkslahti 2017, 129). 
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Vuori (2017a, 19–20) nostaa esiin, että fyysiseen aktiivisuuteen lukeutuu vain fyysi-

set ja fysiologiset tapahtumat. Fyysisestä aktiivisuudesta puhutaan suomen kie-

lessä myös termillä liikkuminen. Tähän termiin ei liitetä mielikuvaa harrastamisesta. 

Sekä liikunnalla että fyysisellä aktiivisuudella on samankaltaiset positiiviset vaiku-

tukset, mutta liikunta parantaa myös sosioemotionaalisia taitoja (Sääkslahti 2015, 

141). Vuori (2017a, 20) tuo esiin, että fyysinen inaktiivisuus tarkoittaa liikkumatto-

muutta. On tutkittu, että liikkumattomuus lisää riskiä sairastua, vaikka henkilö olisikin 

muuten fyysisesti aktiivinen.  

Toiminnallisella liikunnalla tarkoitetaan liikunnallisten ominaisuuksien parantamista 

lapselle luontaisin liikunnan keinoin (Finne 2017, 65). Toiminnallisella liikunnalla on 

suuri merkitys lapsen liikunnallista kehityspolkua ajatellen. Tässä liikkuminen voi ta-

pahtua ilman liikuntavälineitä tai liikuntavälineiden kanssa. Monipuolinen perusta lii-

kunnalle luodaan toiminnallisen liikunnan avulla. Tämä auttaa lasta valitsemaan it-

selleen sopivan liikuntalajin tai edistää muutoin monipuolisen liikunnan harrasta-

mista. Lapsen saadessa itse valita harjoittelemansa liikuntamuodot hän valitsee ne 

pääasiassa omaa kehitystään tukeviksi ja edellytyksiään vastaaviksi (Vuori 2017b, 

146). Toiminnallinen liikunta auttaa lasta kehittymään liikunnassa monipuolisesti ja 

lisää valmiuksia liikunnalliseen elämäntapaan myös aikuisena (Finne 2017, 65). 

Kun liikuntaan liittyviä ilmiöitä pohditaan kasvatuksellisesta näkökulmasta, puhu-

taan liikuntakasvatuksesta (Sääkslahti 2015, 151). Varhaiskasvatuksessa järjestet-

tävän liikuntakasvatuksen täytyy olla säännöllistä, lapsilähtöistä, monipuolista sekä 

tavoitteellista (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 48). Ahonen (2017, 

273) tarkentaa, että varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen täytyy olla vielä aikai-

sempaa tavoitteellisempaa ja tietoisempaa, koska tutkimustulosten mukaan vain 

kaksi prosenttia päiväkodin päivästä oli kohtuullisesti kuormittavaa toimintaa, ja 

harva lapsi sai kaksi tuntia reipasta liikuntaa päivän aikana. Lapsilähtöisessä toimin-

nassa tulee huomioida lasten näkemykset, tunteet, tarpeet, tiedot, taidot ja mielen-

kiinnon kohteet toimintaa suunnitellessa (Leskisenoja 2019, 30). Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa (2018, 48) tähdennetään, että varhaiskasvattajien on tär-

keää havainnoida suunnitelmallisesti lasten motorisia taitoja. Asunta (2019, 20) to-

teaa, että varhaisen tuen avulla on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti lapsen ko-

konaiskehitykseen.  
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Tutkimustulosten mukaan on havaittu, että päiväkodit, joilla on tarpeeksi resursseja 

sekä ammattitaitoisia varhaiskasvattajia, ovat kyenneet lisäämään kohtuullisesti 

kuormittavaa toimintaa lapsille (Soini & Sääkslahti 2017, 137). Liikunnan tulee sisäl-

tää lepohetkiä ja koostua erilaisesta toiminnasta, koska lapsi ei jaksa samanlaista 

toimintaa kovin kauaa (Karvonen 2000, 25). Lisäksi varhaiskasvattajien tulee huo-

mioida lasten yksilölliset erot. Liikuntaa suunnitellaan helposti taitavimpien lasten 

ehdoilla, jos varhaiskasvattajat eivät tiedosta kaikkien lasten liikunnallisia taitoja. Lii-

kunnallisten taitojen erot tulee tunnistaa, vaikka niitä ei koko ajan pysty ottamaan 

huomioon. Näin kaikilla lapsilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia ja kehittyä. 

Kuviossa 1 kuvataan lapsen päivää varhaiskasvatuksen arjessa. 

 

Kuvio 1. Fyysisesti aktiivinen päivä varhaiskasvatuksessa (Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö 2016, 31). 
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Karvonen (2000, 26) tuo esiin, että lapsilla on suuri tarve tulla hyväksytyksi, joten 

tämä täytyy huomioida liikuntaa suunnitellessa. Lapset, joilla on ikäisiään heikom-

mat motoriset taidot, saattavat kieltäytyä liikunnallisesta leikistä muita lapsia hel-

pommin, jolloin he tarvitsevat normaalia enemmän kannustusta. Mallioppiminen on 

lapsille nopea tapa oppia (Sääkslahti 2007, 40).  Lapset hyötyvät siitä, että he ryh-

tyvät ennakkoluulottomasti kokeilemaan uusia asioita. Tämä edellyttää turvallisuu-

den ja välitetyksi tulemisen tunnetta. Karvonen (2000, 26) lisää, että varhaiskasva-

tuksen toiminnassa tulisi näkyä lasten ilo liikkumista kohtaan. Lasten riittävä huomi-

oiminen, rohkaiseminen sekä positiivinen näkökulma lapsen taitoja kohtaan auttavat 

ilon näyttäytymisessä ja myönteisten kokemusten syntymisessä. Tämän lisäksi on 

tärkeää, että lapsella on mahdollisuuksia vapaaseen liikuntaan sekä erilaisten toi-

mintojen kokeiluun. Varhaiskasvattajien tehtävänä on rohkaista lasta yrittämään ja 

kokeilemaan itse, päättelemään ja kokeilemaan uudestaan (Pönkkö & Sääkslahti 

2017b, 495). 

Soini ja Sääkslahti (2017, 135) toteavat, että varhaiskasvatuksella on suuri merkitys 

lapsen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta, koska lapset viettävät ison osan lapsuu-

destaan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus luovat 

perustan elinikäiselle oppimiselle (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014, 12). Fyysiseen aktiivisuuteen liittyvän varhaiskasvattajien ja muiden lasten 

kannustuksen ja kehotusten on todettu vaikuttavan myönteisesti fyysisen aktiivisuu-

den määrään (Jämsén ym. 2013, 67). Varhaiskasvattajilla on hyvät mahdollisuudet 

kannustaa lapsia liikkumaan enemmän, koska he seuraavat lasten toimintaa hyvin 

läheltä päivittäin. Myös varhaiskasvattajan omalla liikkumisella on vaikutusta lasten 

liikkumiseen päivän aikana, koska toiset lapset haluavat olla aikuisen lähellä ja jos 

aikuinen on liikkeessä, niin luonnollisesti myös lapsi saa liikettä. Tutkimustulosten 

mukaan vuodenajoilla on Suomessa merkittävä vaikutus lasten liikunnan määrään 

ulkoillessa (mts., 74–75). Tutkimuksessa tarkennetaan, että lapset ovat huomatta-

vasti aktiivisempia kesän aikana kuin talven aikana. Poikien on todettu olevan fyy-

sisesti aktiivisempia päivän aikana kuin tyttöjen. Tämän uskotaan selittyvän sillä, 

että pojat leikkivät useammin vapaata vauhdikkaampaa leikkiä isommassa poru-

kassa. 
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Päiväkodilla on useita mahdollisuuksia lisätä liikuntaa lasten päiviin (Jämsén ym. 

2013, 77–78). Kasvattajien tulisi osata hyödyntää luontoa ja sen eri vuodenaikoja 

suunnitellessa toimintaa lapsiryhmälle. Lisäksi ulkoiluajan lisäämisellä pystytään 

vaikuttamaan lasten fyysisen aktiivisuuden määrään, koska fyysisen aktiivisuuden 

määrän on todettu olevan suurempaa ulkoillessa kuin sisällä ollessa. Ulkona järjes-

tettävät toimintatuokiot lisäävät lasten fyysistä aktiivisuutta ulkoilun aikana. De 

Craemer ym. (2013, 1–5) ovat tutkineet sekä lasten vanhempien että lastentarhan-

opettajien eli nykyisin varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä lasten fyysisestä 

aktiivisuudesta ja aktiivisuuden mahdollisesta lisäämisestä. Tutkimus koski esikou-

luikäisiä lapsia. Suurin osa lasten vanhemmista ja varhaiskasvatuksen opettajista 

olivat sitä mieltä, että lapset ovat fyysisesti hyvin aktiivisia. Vanhemmat uskoivat 

pystyvänsä lisäämään lasten fyysistä aktiivisuutta toimimalla roolimallina lapselle, 

osallistumalla ulkoiluun lasten kanssa ja tekemällä päivittäisestä ulkoilusta säännöl-

listä sekä antamalla lapsen osallistua aktiviteetteihin, joita heille järjestetään. Var-

haiskasvatuksen opettajien mukaan lasten fyysistä aktiivisuutta pystyy lisäämään 

käyttämällä erilaisia tiloja hyödyksi, järjestämällä liikuntapäiviä, antamalla lasten 

tuoda esimerkiksi polkupyörät esikouluun, pitämällä voimistelutuokioita sekä pelaa-

malla esimerkiksi erilaisia joukkuepelejä. 

Useat kognitiiviset tekijät, kuten motivaatio, vireystila ja muisti vaikuttavat lapsen 

liikuntataitojen oppimiseen (Jaakkola 2017b, 159–160). Jaakkola (mts., 148) lisää, 

että myös taitojen harjoittelun määrä ja laatu vaikuttavat oppimiseen. Liikuntataito-

jen oppimisessa tärkeää on motivaation synnyttäminen. Kasvattajan tulee luoda olo-

suhteet, jotka motivoivat lasta liikkumaan. Liikuntamotivaation lähtökohtana on toi-

minnan mielekkyys ja toiminnassa tulee huomioida tavoitteet kaikkien osapuolten 

näkökulmasta. (Jaakkola 2017a, 351–352.) 

Useissa kunnissa on tällä hetkellä meneillään Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma. 

Ohjelman tavoitteena on, että lapset saisivat päiväkodissa ollessaan ainakin kaksi 

tuntia liikuntaa päivässä, joka vastaa kahta kolmasosaa päivän fyysisen aktiivisuu-

den suosituksista (Liikkuva varhaiskasvatus 2020, 5). Kasurinen (2014) nostaa 

esiin, että tutkimustulosten mukaan päiväkodeissa aamupäivän aktiivisuus jää vain 

26 minuuttiin. Muu aika on fyysisesti passiivista leikkiä, istumista tai seisomista. 
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Suomalaisessa päivähoidossa arvostetaan ulkoilua. Olisi tärkeää, että myös van-

hemmat ja huoltajat ulkoilisivat ja liikkuisivat lasten kanssa myös hoitopäivän jäl-

keen.  

2.4 Ohjattu liikunta ja omaehtoinen liikunta 

Varhaiskasvattajien tulee tietää ohjatun ja omaehtoisen liikunnan ero (Pulli 2007, 

16). Varhaiskasvattajien velvollisuutena on järjestää lapsille mahdollisuus monipuo-

liseen ja tavoitteelliseen liikuntaan päivittäin. Varhaiskasvattaja voi pyrkiä lisäämään 

fyysistä aktiivisuutta päiviin pohtimalla kriittisesti päiväkodissa vietettävän päivän ra-

kennetta (Sääkslahti 2015, 75). Varhaiskasvattajien tulee etsiä mahdollisuuksia toi-

minnallisille leikeille ja liikkumiselle, jotta varhaiskasvatus tukisi lasten motoristen 

taitojen kehittymistä.  

Liikuntaa ohjaavien aikuisten tulee luoda toiminnalle turvallinen ilmapiiri niin fyysi-

sestä, sosio-emotionaalisesta kuin psyykkisestä näkökulmasta (Opetus- ja kulttuu-

riministeriö 2016, 27).  Rutiineilla voidaan luoda turvallisuuden tunnetta lapsille, 

vaikka liikuttaisiin vieraassa paikassa (Sääkslahti 2015, 177). Pulli (2007, 30) to-

teaa, että on aikuisten vastuulla luoda lapsille haasteita ja mahdollisuuksia tarjoava 

ympäristö erilaisten liikkeiden harjoitteluun. Vilén ym. (2006, 144) tähdentävät, että 

lasta ei saisi ylisuojella, mutta häneltä ei myöskään tulisi vaatia liikaa, koska tämä 

ei motivoi lasta omaehtoiseen liikkumiseen.  

Pönkkö ja Sääkslahti (2017b, 494) toteavat, että siirtymissä ja odotustilanteissa 

sekä pitkään jatkuneen istumisen aikana on hyvä toteuttaa taukoliikuntaa. Yhdistä-

mällä fyysistä aktiivisuutta opetukseen ja toimintaan oppimismahdollisuudet lisään-

tyvät. Ahonen (2017, 275) tarkentaa, että lapset jaksavat syventyä paremmin kes-

kittymistä vaativaan tehtävään, jos he voivat luvan kanssa herpaannuttaa välillä kes-

kittymistään taukojumpan avulla. Tällöin muuta ryhmää häiritsevä käyttäytyminen 

myös vähenee, koska lasten keskittymiskyky riittää tarkkuutta vaativaan tehtävään. 

Aikuisten osallistuminen sopivassa määrin lasten leikkiin lisää fyysistä aktiivisuutta, 

mutta aikuinen ei kuitenkaan saa liikaa puuttua lasten leikkeihin, koska se taas saat-

taa vähentää lasten fyysistä aktiivisuutta (Soini & Sääkslahti 2017, 137). 
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Liikunnan ei kuitenkaan tarvitse olla ohjattua joka päivä (Pulli 2007, 16). Jotta lapsi 

saa tarpeeksi fyysistä aktiivisuutta, hän tarvitsee paljon omaehtoista liikkumista, 

koska varhaiskasvatuksessa ohjattuja liikuntatuokioita on suunnilleen kerran vii-

kossa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 27). Edellä mainittuihin ohjattuihin liikun-

tatuokioihin sisältyy myös passiivista aikaa, koska lasten täytyy kuunnella ohjeet 

sekä odottaa omaa vuoroaan. Mahdollistaakseen riittävästi omaehtoista liikuntaa 

lapsille, varhaiskasvattajien on pohdittava ja keskusteltava ryhmän yhteisistä sään-

nöistä (Pulli 2007, 16). Sääkslahden (2015, 175) mukaan ryhmien aikataulujen por-

rastamisella lapset saavat enemmän mahdollisuuksia omaehtoiseen liikkumiseen, 

koska heillä on käytössään enemmän tilaa ja liikuntavälineitä.  

Varhaiskasvattajalla on mahdollisuus tukea erilaisten lasten oppimista ja kehitystä 

monipuolisesti käyttämällä eri ohjaustyylejä ohjatessa toimintaa (Pönkkö & Sääks-

lahti 2017b, 496). Aktiiviselle liikkujalle saattaa sattua pieniä haavereita, joihin aikui-

sen ei tulisi suhtautua liian vakavasti (Vilén ym. 2006, 144). Aikuisen on tärkeää 

kannustaa lasta yrittämään uudelleen. Varhaiskasvattajia saatetaan arvostella liial-

lisesta liikkumisen rajoittamisesta, koska he voivat pelätä jotain sattuvan. Siksi oli-

sikin tärkeää, että huoltajat ja varhaiskasvattajat keskustelevat yhdessä lapselle 

asetettavista rajoista. Ahonen (2017, 274) tuo esiin, että lasten toiminnan liika ra-

joittaminen ehkäisee motoristen perustaitojen kehittymistä ja altistaa loukkaantumi-

sille, koska lasten motorinen kömpelyys lisääntyy ja heidän käsityksensä omista tai-

doistaan hämärtyy. Lisäksi jatkuva rajoittaminen latistaa lasten kokemaa liikunnan 

riemua ja hyvänolontunnetta.   

2.5 Vanhempien ja huoltajien rooli liikunnan tukemisessa 

Finnen (2017, 15–16) mukaan vanhempien tulisi tietää, miten tärkeää lapsen liikku-

minen on ja huomioida myös liikkumattomuudesta aiheutuvat riskit. Toimintaympä-

ristön turvallisuus tulee huomioida, mutta liialliset kiellot ja säännöt eivät ole edullisia 

lapsen liikunnallisen tulevaisuuden kannalta. Finne (mts., 21) toteaa, että lapselle 

luontainen huolettomuus ja mielikuvituksen käyttö liikuntaan liittyvissä kokeiluissa 

saattaa loppua, mikäli aikuinen pelkää lapsen puolesta. Lapsi ajattelee, että aikui-

nen toimii oikein ja hän ottaakin usein mallia aikuisesta. Lapsuus on herkkää aikaa 
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eri vaikutteille ja on hyvä aika vakiinnuttaa erilaisia ajatusmalleja. Aikuisen onkin 

tärkeää tukea lapsen monipuolista liikkumista ja sitä kautta saatavia positiivisia ko-

kemuksia. Fisher ym. (2015, 551) tuovat esiin, että iso osa lasten päivittäisistä akti-

viteeteista on vanhempien, opettajien tai sisarusten määrittelemiä. Vanhempien ja 

muiden kasvatuksesta vastaavien tahojen tuki ja kannustus ovat merkittävässä 

osassa lapsen fyysisen aktiivisuuden toteutumisessa. Fogelholm (2005, 165) tar-

kentaa, että kehittämällä ympäristön tuomia mahdollisuuksia omaehtoiseen liikun-

taan, edistämällä vanhempien fyysistä aktiivisuutta ja lasten heiltä saamaa tukea, 

voidaan lisätä lasten liikkumista. Koti ja koulu sekä niiden pihat ja tarjolla oleva oh-

jattu liikunta ovat oleellisia ympäristöjä liikunnan edistämisen kannalta. Tämä ei kui-

tenkaan ole keino, jolla kaikki liikkumattomat lapset saataisiin liikkeelle, vaan tarvit-

taisiin uusia tapoja lasten innostamiseen. 

Ala-Pappila (2018) nostaa esiin, että perheliikunnalla tarkoitetaan perheen liikku-

mista yhdessä. Ydinperheen lisäksi myös esimerkiksi eri sukupolvet, ystävät ja naa-

purit voidaan lukea kuuluvaksi perheeseen. Liikunta on säännöllisesti tapahtuvaa 

yhdessä toimimista, ja se voi olla ohjattua tai omaehtoista. Arkista perheliikuntaa 

voivat olla esimerkiksi pihatyöt tai siivoustalkoot. Perheliikunta tukee perheen välisiä 

vuorovaikutussuhteita sekä vanhempien kasvatustyötä. Perheille on tärkeää löytää 

itselleen sopivat keinot lisätä liikuntaa perheen arkeen. Siksi vanhempien tulee poh-

tia arkirutiineista sellaisia, että kaikille perheen jäsenille jää aikaa säännölliseen liik-

kumiseen. Lapsen osallistuminen ohjattuun liikuntaan ei korvaa perheen yhteisen 

liikkumisen tärkeyttä.  

LIKES-tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston pitkittäistutkimuksessa on ha-

vaittu, että vanhempien liikuntatottumuksilla on vaikutusta lasten fyysiseen aktiivi-

suuteen vielä aikuisiällä (Suomen olympiakomitea 2017). Tulosten mukaan yhteys 

näyttäytyy vahvasti 24 ikävuoteen asti, mutta sen on todettu vaikuttavan aina keski-

ikään saakka. Tuloksiin ei ole vaikuttanut sosioekonominen asema, perhemuoto tai 

asuinalue. Kaseva (Helsingin yliopisto, 2017) pohtii, mitkä tekijät voisivat olla yhtey-

dessä tutkimuksen tuloksiin. Yksi mahdollisuus voi Kasevan mukaan olla vanhem-

pien hyvä esimerkki. Myös liikkuminen yhdessä perheen kanssa ja lasten liikunta-

harrastusten tukeminen saattavat olla selittäviä tekijöitä. Brzęk ym. (2016, 190) ovat 

tutkineet, kuinka vanhempien aktiivisuus vaikuttaa heidän lastensa aktiivisuuteen 



19 

 

nykypäivänä, kun elektroniset laitteet ovat suuri osa elämää. Tutkimuksen mukaan 

88,52 % lapsista toimii vanhempiensa mallin mukaisesti (mts. 2016, 195–197). Las-

ten sukupuolella ei todettu olevan merkittävää yhteyttä vanhempien mallin mukaan 

toimimiseen.  Vanhempien mallin lisäksi lapsen iän, mahdollisen ylipainon ja suku-

puolen on todettu vaikuttavan lapsen fyysiseen aktiivisuuteen. 
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3 OPPIMISYMPÄRISTÖT VARHAISKASVATUKSESSA 

3.1 Liikuntaan kannustavat oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 32) mukaan oppimisympäris-

töiksi luokitellaan sellaiset tilat, paikat, yhteisöt ja toimintakäytännöt sekä välineet ja 

tarvikkeet, joilla on lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta tukeva vaikutus. 

Varhaiskasvatuksen ympäristön rakentumiseen vaikuttavat sekä kulttuuriset ja yh-

teiskunnalliset tekijät että sisäiset, päivittäiset prosessit (Raittila 2013, 71). Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 22) lisätään, että pedagogiikka näyttäytyy 

varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä ja toimintakulttuurissa. Oppimisympäris-

töt tarkoittavat varhaiskasvatuksessa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kokonai-

suutta (Meirän vasu 2017, 26). Lapsille tulee mahdollistaa turvallinen, motivoiva ja 

pedagogisesti sopiva ympäristö. Pienryhmätoiminta luo mahdollisuuden käyttää 

päiväkodin eri tiloja tehokkaasti, jotta lapset voivat purkaa energiaa ja keskittyä rau-

halliseen leikkiin.  

Sääkslahti (2015, 171–172) tuo esiin, että varhaiskasvatuksen ympäristöjen tulee 

olla monipuolisia, jolloin ulkoilumaastojen tulisi olla motorisesti haastavia ja sisäti-

loissa tulee huomioida, että suuret tilat mahdollistavat ja tukevat liikunnallisuutta. 

Huonekaluilla ja niiden asettelulla voidaan lisätä erilaisia liikuntamahdollisuuksia, 

esimerkiksi tuoleista ja pöydistä pystyy rakentamaan erilaisia temppuratoja. Liikun-

tavälineitä voi rakentaa myös mielikuvitusta käyttämällä sellaisista tavaroista, joita 

ei alun perin ole suunniteltu liikuntavälineiksi. Varhaiskasvatuksen liikunnan suosi-

tuksissa mainitaan, että lapsilla tulee olla käytettävissä liikunnan perusvälineistö ja 

niiden täytyy olla lasten saatavilla vapaan leikin aikana (Sosiaali- ja terveysministe-

riö, opetusministeriö & Nuori Suomi ry 2005, 28). 

On tutkittu, että päiväkodin liikuntaolosuhteilla on selkeä yhteys lasten motorisiin 

taitoihin (Sääkslahti ym. 2019, 81). Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että päiväkotien 

liikuntaolosuhteissa oli paljon eroja, mikä aiheuttaa eroja myös lasten motorisiin tai-

toihin. Tutkimuksen avulla selvisi, että kaikki päiväkodit eivät pysty tarjoamaan yh-

denvertaisia mahdollisuuksia tukea lasten fyysistä kasvua ja kehitystä. Tutkimuksen 

johtopäätöksissä todetaan, että jokaisella päiväkodilla tulisi olla riittävän suuri ja 
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maastomuodoiltaan vaihteleva piha-alue, suunnitelma liikuntakasvatuksesta sekä 

sisäliikunnan mahdollistava tila. Fischerin ym. (2015, 551) kirjoittaman artikkelin mu-

kaan lasten aktiivisuustasot olivat keskimäärin huomattavasti korkeampia aktiivisuu-

teen kannustavissa, seisomapöydillä varustetuissa tiloissa kuin normaaleissa ti-

loissa, joissa lapset istuivat paikoillaan. Kouluun kävelevät lapset liikkuvat vapaa-

ajallaan enemmän kuin autokyydillä kouluun kulkevat. Ylipäätään ympäristöllä on 

suuri merkitys lapsen aktiivisuuteen, tilanteesta riippumatta. 

3.2 Kasvattajien ja aikuisten rooli lasten liikkumisen tukemisessa 

Pulli (2007, 16) toteaa, että varhaiskasvattajien vastuulla on rakentaa liikuntaan 

houkutteleva ympäristö, jossa ei ole turhia liikunnallisia esteitä. Lisäksi kirjoittajan 

mukaan varhaiskasvattajien on tärkeää opettaa lapsille turvallisia liikkumistapoja 

erilaisissa ympäristöissä. Varhaiskasvatuslain (L 13.7.2018/540) mukaan varhais-

kasvatusympäristön tulee olla terveellinen, turvallinen, kehittävä ja oppimista edis-

tävä. Turvallisuuden lisäksi tilan hallittavuus on tärkeää erityisesti pienten lasten 

kanssa työskenneltäessä (Pönkkö & Sääkslahti 2017b, 497). Tiloja ja välineitä suun-

niteltaessa täytyy huomioida esteettömyys (L 13.7.2018/540). Sääkslahti (2015, 

199–200) nostaa esiin, että sekä rakentamattomat että rakennetut tilat luetaan lii-

kuntaympäristöiksi. Rakentamattomat ympäristöt ovat useimmiten lasten suosik-

keja, koska ne lisäävät lapsen oman mielikuvituksen käyttöä. Päiväkodin suuri ul-

koilualue vaikuttaa positiivisesti lasten liikkumistaitoihin (mts., 75). Lisäksi lasten 

vaatteiden tulee olla liikkumiseen sopivat, jotta ne tukevat liikuntataitojen kehitty-

mistä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 33) mukaan myös luonto 

ja leikkipuistot kuuluvat varhaiskasvatuksen oppimisympäristöihin. Näitä tulee hyö-

dyntää, koska ne tarjoavat elämyksiä sekä mahdollisuuksia oppimiseen ja tutkimi-

seen.  

Varhaiskasvatuksen erilaisia ympäristöjä tulee tarkastella yksilökohtaisesti (Sääks-

lahti 2015, 171). Sääkslahti (mts., 200) toteaa, että varhaiskasvattajien täytyy suun-

nitella eri toimintaympäristöjen hyödyntämistä etukäteen, jotta liikkumiselle saadaan 

luotua mahdollisimman monipuolinen toimintaympäristö. Varhaiskasvattajien on tär-

keää luoda sellainen oppimisympäristö, joka mahdollistaa lapsille uusien asioiden 
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oivaltamisen (Opetus- ja kulttuurimisisteriö 2016, 32). Tällöin lasten osallisuus voi 

toteutua. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 32) puhutaan myös sen 

puolesta, että varhaiskasvattajien tulee suunnitella ja rakentaa erilaisia oppimisym-

päristöjä yhdessä lasten kanssa. Sääkslahden (2015, 171) mukaan sellaiset tilat, 

jotka ovat pieniä ja täynnä tavaraa, voivat helposti saada varhaiskasvattajat rajoit-

tamaan lasten liikkumista. Tällaisessa tilanteessa aikuisten olisi hyvä pohtia kriitti-

sesti, millaiset säännöt ja kiellot ovat oikeasti tarpeellisia ja mistä voisi joustaa. Li-

säksi ylimääräisten tavaroiden karsiminen olisi tärkeää, jotta tilat tukisivat lasten liik-

kumista ja niitä pystyttäisiin hyödyntämään paremmin.  
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4 LIIKUNNAN MERKITYS LAPSEN KEHITYKSELLE 

4.1 Motorinen kehitys lapsuudessa 

Motorisen kehityksen käsitteellä tarkoitetaan erilaisia prosesseja, joissa lapsi oppii 

uusia taitoja sekä liikemalleja (Soini & Sääkslahti 2017, 130). Selviytyäkseen itse-

näisesti jokaisen tulisi omata motoriset perustaidot (Pönkkö & Sääkslahti 2017a, 

137). Näitä taitoja lapsi tarvitsee, jotta hän osaa käsitellä leikkivälineitä, tiedostaa 

asianmukaisen tavan liikkua tilanteessa ja osaa etsiä itselleen paikan suhteessa 

muihin lapsiin ja leikkivälineisiin (Viholainen & Asunta 2018, 247). Sääkslahti (2015, 

126) toteaa, että fyysisesti passiivista aikaa kutsutaan liikkumattomaksi ajaksi.  

Vuoren (2017b, 145) mukaan lapsena liikkeet ja liikkuminen tapahtuvat spontaanisti 

ja tätä kutsutaankin lapsen työksi. Tällä on suuri merkitys lapsen kyvylle oppia hal-

litsemaan erilaisia liikkeitä lihasten, hermoston ja aistien yhteisvaikutuksena. Lap-

suudessa tapahtuva spontaani liikkuminen määrittelee kaikkea lapsen toimintaa. 

Hyvät liikunnalliset taidot omaava lapsi etsii entistä haastavampia liikunnallisia teh-

täviä, jolloin liikuntataidot kehittyvät koko ajan paremmiksi (Sääkslahti 2015, 142). 

Tästä aiheutuva mielihyvä auttaa liikunnallisen elämäntavan rakentumisessa. Lii-

kunnallisella elämäntavalla tarkoitetaan itsenäistä toimintaa, omien lihasvoimien 

käyttämistä ja pitkien istumajaksojen välttämistä. Liikunnallinen elämäntapa näkyy 

lapsen tavassa toimia siten, että hän valitsee usein fyysisesti aktiivista tekemistä. 

Soini ja Sääkslahti (2017, 133) tähdentävät, että huonovointisella lapsella ei ole 

energiaa leikkiä eikä liikkua. Huonovointisuuden jatkuessa pitkään lapsen motoris-

ten taitojen kehittyminen saattaa hidastua. 

UKK-instituutin (2014) mukaan liikunnan on todettu vaikuttavan positiivisesti sydän- 

ja verisuonisairauksien riskitekijöihin. Liikunta edistää terveyttä monella eri osa-alu-

eella. Näitä osa-alueita ovat painonhallinnan helpottaminen, liikuntataitojen edistä-

minen sekä tuki- ja liikuntaelimistön kehittäminen. Luoma (2015) toteaa, että liikun-

nan on tutkittu parantavan havaintomotorista koneistoa, joka huolehtii aistitoiminto-

jen yhdistämisestä. Myöhempi oppiminen perustuu aistitoimintojen yhdistämiseen. 

Liikunnalla on positiivinen merkitys aineenvaihdunnan ja elintoimintojen kannalta 

(Vuori 2017a, 21).  
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Ylläpitääkseen nivelten ja jänteiden liikelaajuutta, lasten tulee liikkua ja leikkiä mo-

nipuolisesti (Pönkkö & Sääkslahti 2017b, 488). Lapsen motoriset taidot kehittyvät 

monipuolisen liikunnan avulla (Sääkslahti 2015, 74). Soini ja Sääkslahti (2017, 133) 

lisäävät, että liikuntataitojen kehittymiseen tarvitaan myös kohtuullisesti kuormitta-

vaa liikuntaa. Pönkkö ja Sääkslahti (2017b, 488) toteavat, että motorisiin perustai-

toihin kuuluvat käveleminen, juokseminen, hyppiminen, heittäminen, kiinniottami-

nen ja potku- ja lyöntiliikkeet. Näiden motoristen perustaitojen kehittymiseen vaadi-

taan fyysisten edellytysten, hermostollisen kehityksen ja havaintotoimintojen riittä-

vää kehitystä sekä lapsen mahdollisuutta harjoittaa liikkumista. Lisäksi hienomoto-

risten taitojen kehittyminen edellyttää motoristen perustaitojen hallitsemista.  

Lapsille on tärkeää, että he harjoittelevat koordinaatiokykyä, jonka avulla he pysty-

vät yhdistämään eri kehonosien liikkeet sujuviksi kokonaisuuksiksi (Karvonen 2000, 

14). Monimutkaiset liikkeet vaativat hyvää koordinaatiokykyä. WHO:n (2010,18) mu-

kaan positiiviset terveysvaikutukset alkavat näkyä 5–17-vuotiailla lapsilla, kun päi-

vittäistä kohtalaisen raskasta liikuntaa harrastetaan vähintään tunnin verran. Liikun-

nan ei tarvitse tapahtua yhdessä osassa, vaan se voi koostua lyhyemmistä tuoki-

oista. Lasten tulisi harrastaa kahdesta kolmeen kertaan viikossa liikuntaa, mikä ke-

hittää luustoa. Tällainen liikunta voi olla esimerkiksi juoksemista, leikkimistä tai hyp-

pimistä. Lasten tulisi harrasta yhtä monta kertaa viikossa myös lihaskuntoa kehittä-

vää liikuntaa kuten puissa ja leikkitelineissä kiipeilyä.  

Fyysinen kasvu tarkoittaa lapsen kehon koon kasvamista, joka näkyy pituuden ja 

painon lisääntymisenä sekä mittasuhteiden muuttumisena ja siihen sisältyy kypsy-

minen eli maturaatio (Sääkslahti 2015, 25). Maturaatiota tapahtuu hermoston kehit-

tyessä ja hormonaalisten tekijöiden vaikutuksesta. Sääkslahti (mts., 32) lisää, että 

hermosto vastaa eri aistein saadun tiedon käsittelemisestä ja kuljettamisesta, joka 

tapahtuu kehon ulkopuolella ja myös sen sisäpuolella. Liikunnalla on merkitystä ai-

vojen kehittymiseen eri vaikutusmekanismien kautta. Motoristen taitojen harjoittami-

nen sekä oppiminen vaikuttavat aivojen hermorakenteiden kehittymiseen. (Syväoja 

& Jaakkola 2017, 234–235.) Aivot ohjaavat hermoston toimintaa (Sääkslahti 2015, 

32). Aivorungon tehtävänä on yhdistää tietoja, jotka tulevat eri aisteista ja yhteen-

sovittaa kehon osista tulevaa aistitietoa. Tunto-, tasapaino-, lihas-, jänne-, näkö- ja 
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kuuloaisti ovat tärkeitä aistitoimintoja liikkumisen kannalta. Lisäksi aivorunko vastaa 

liikemalleista ja liikkeiden koordinaatiosta sinä aikana, kun lapsi liikkuu.  

Sääkslahti (2015, 42) tuo esiin, että tahdonalainen liikkuminen, tasapainon ylläpito 

ja maan vetovoiman vastustaminen ovat lihasten tehtäviä. Jänteet pitävät luut ja 

nivelet paikoillaan, kun lapsi liikkuu. Lisäksi jänteet vaimentavat liikevoimaa esimer-

kiksi hyppyjen alastuloissa. Sääkslahti (mts.,45) jatkaa, että luusto suojaa lapsen 

sisäelimiä, rajoittaa nivelten liikelaajuutta ja tukee kehoa eri asennoissa. Monipuoli-

nen liikunta on erityisen tärkeää luuston kannalta, koska liikunnan tuottamat täräh-

dykset stimuloivat luukudoksen kasvamista. Timmons ym. (2012, 773–775) totea-

vat, että 0–4-vuotiailla enemmän fyysistä aktiviteettiä tarkoittaa vähemmän liikaliha-

vuutta, parempaa luuston terveyttä, motoristen taitojen kehittymistä, henkistä hyvin-

vointia, kognitiivisten taitojen kehittymistä ja parempaa kardiometaboliikkaa. Ter-

veeseen kasvuun ja kehitykseen vaadittavaa fyysisen aktiviteetin määrää on han-

kala määrittää, mutta voidaan sanoa varmasti, että liikunta on hyvästä, eikä siihen 

liity mitään erityisiä riskejä. Hengitys- ja verenkiertoelimistö auttavat keuhkoja ja sy-

däntä jaksamaan väsymättä rasituksessa (Sääkslahti 2015, 47). Hengitys- ja veren-

kiertoelimistön kehittyminen näyttäytyy lapsen jaksaessa pitkään fyysisesti raskaita 

toimintoja. 

4.2 Fyysinen kehitys lapsuudessa 

Kalaja (2017, 171–172) toteaa, että fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan elimistön 

tehokkuutta toimia. Taimela (2017,171) lisää, että toimintakyky käsittää arkitoimin-

noista selviytymisen sekä fyysisen suorituskyvyn. Fyysinen toimintakyky voidaan ja-

kaa neljään osaan eli kestävyyteen, voimaan, nopeuteen ja liikkuvuuteen. Kestä-

vyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka elimistö kestää väsymystä lihastyössä. Voimalla 

tarkoitetaan lihasten kykyä vastustaa ulkoista voimaa. Nopeudella tarkoitetaan tai-

toa tehdä erilaisia liikkeitä nopeasti. Liikkuvuudella tarkoitetaan nivelten liikelaajuuk-

sia. Liikkuvuus voi tapahtua ulkoisen voiman aikaansaannoksena eli passiivisena 

tai oman lihastyön tuotoksena eli aktiivisena. (Kalaja 2017, 171–172.) 
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Kalaja (2017, 170) tuo esiin, että hyvinvointi perustuu hyvään fyysiseen toimintaky-

kyyn. Liikuntakasvatuksessa keskeistä on kehittää fyysistä toimintakykyä. Kehit-

tääkseen toimintakykyä liikunnan tulee olla säännöllistä ja intensiivistä. Fyysisen 

toimintakyvyn kehitystä tapahtuu jo lapsena fyysisen aktiivisuuden ohella, kun lapsi 

kasvaa, kypsyy ja kehittyy (mts., 173). Fyysisen toimintakyvyn kehittymiseen vaikut-

taa näiden lisäksi ympäristö, jossa on mahdollisuus monipuoliseen liikuntaan sekä 

motoristen taitojen harjoittamiseen. 

Soini ja Sääkslahti (2017, 132) korostavat, että varhaiskasvattajien on tärkeää tun-

nistaa lapset, jotka liikkuvat vain vähän. Tällöin varhaiskasvattajilla on mahdollisuus 

huomioida lasten yksilölliset erot toiminnassa ja pyrkiä estämään elämäntavan 

muuttuminen liian passiiviseksi. Vuori (2017b, 145) toteaa, että liikunnan positiiviset 

vaikutukset eivät näy välttämättä heti, vaan vasta vuosien kuluttua. Lapsi, joka on 

fyysisesti aktiivinen, tulee todennäköisesti nauttimaan elämästään enemmän sekä 

on aikuisena terveempi. Varhaiskasvattajien tulee mahdollistaa myös sairaiden las-

ten osallistuminen liikuntaan heidän omien edellytystensä mukaan.  

Hnatiuk ja Hesketh (2016) nostavat esiin, että lapsuuden aikaisella fyysisellä aktii-

visuudella on positiivisia terveysvaikutuksia niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. 

Heidän mukaansa fyysisellä aktiivisuudella lapsuudessa on yhteys hyvään fyysi-

seen terveyteen sekä lasten aivoihin ja sosiaalisiin taitoihin. He toteavat lisäksi, että 

useimmiten lapsuudessa fyysisesti aktiiviset lapset ovat luultavasti aktiivisia myös 

myöhemmin elämässään. Hasasen (2019, 13–15) kirjoittaman artikkelin mukaan 

luonnon on todettu vaikuttavan positiivisesti lasten hyvinvointiin, kasvuun ja kehityk-

seen. Lapsuudessa omaksuttu läheinen suhde luontoon luo pohjaa liikunnalliselle 

elämäntavalle myös aikuisuudessa. Artikkelissa kerrotaan neljän koululuokan kou-

lupäivistä, jotka he viettivät kokonaan luonnossa. Luonnossa lapset saivat onnistu-

misen ja itsensä ylittämisen kokemuksia, koska he saivat kokeilla uusia liikuntamuo-

toja, jotka olivat sopivan haasteellisia. Suurin osa lapsista koki luonnossa liikkumi-

sen mieluisana, mutta siitä huolimatta monet lapset kertoivat liikkuvansa luonnossa 

vain harvoin. Syynä tälle oli useimmiten ajan riittämättömyys ja muun tekemisen 

määrä. Harrastukset ja koulutehtävät veivät paljon aikaa sekä lisäksi erilaisten ruu-

tujen äärelle oli helppo vain jäädä. 
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Liikunta auttaa lasta ymmärtämään abstrakteja käsitteitä, koska lapset oppivat ke-

hollisten kokemusten myötä sanojen merkityksiä (Pönkkö & Sääkslahti 2017b, 488). 

Soini ja Sääkslahti (2017, 130–133) toteavat, että varhaiskasvattajan on tärkeä tie-

tää, että lapset innostuvat erilaisista fyysisistä aktiviteeteista, jolloin jokaisen tempe-

ramentille on mahdollista löytää kiinnostava vaihtoehto. Varhaiskasvattajien tulee 

myös huomioida, että myös muut tekijät, kuten väsymys ja nälkäisyys, voivat vä-

hentää fyysisen aktiivisuuden määrää. 

4.3 Psyykkinen ja sosioemotionaalinen kehitys lapsuudessa 

UKK-instituutin (2014) mukaan liikunta opettaa vuorovaikutustaitoja ja auttaa muo-

dostamaan sosiaalisia suhteita. Zimmer (2002, 26–28) lisää, että liikunnallisessa 

toiminnassa lapset oppivat sosiaalisia taitoja toimia muiden lasten kanssa sekä eri-

mielisyyksien ratkaisemista, oman roolin sisäistämistä ja yhteisillä säännöillä toimi-

mista. Syväoja ja Jaakkola (2017, 235) korostavat, että liikunnalla on positiivinen 

vaikutus lapsen itseohjautuvuuteen.  

Positiiviset mielikuvat liikunnasta vahvistavat terveyttä (UKK-instituutti 2014). Soini 

ja Sääkslahti (2017, 133) toteavat, että lapsen ollessa varhaiskasvatusikäinen hä-

nen minäkuvansa ja itseluottamuksensa kehittyvät nopeassa tahdissa. Onnistunut 

liikuntakokemus nostaa mielialaa ja vaikuttaa myönteisellä tavalla omiin tulkintoihin 

elämästä (Ojanen & Liukkonen 2017, 215). UKK-instituutin (2014) mukaan positiivi-

nen liikuntakokemus ja palaute vaikuttavat minäkuvaan myönteisesti. Lisäksi fyysi-

nen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti kehonkuvan muodostumiseen, joka on myös 

yhteydessä myönteisen minäkuvan rakentumiseen (Soini & Sääkslahti 2017, 129).  

Zimmer (2002, 20) nostaa esiin, että liikkuessaan lapsi oppii tuntemaan sosiaalista 

ympäristöään ja sen sääntöjä. Lisäksi lapsi oppii tuntemaan kehon avulla omaa per-

soonaansa. Nämä kokemukset vaikuttavat identiteetin kehityksen perustan raken-

tumiseen. Varhaiskasvattajan tehtävänä on mahdollistaa hyväksytyksi tulemisen ja 

pätevyyden tunne (Pönkkö & Sääkslahti 2017b, 489). Nämä asiat vaikuttavat mer-

kittävästi terveen itsetunnon rakentumiseen. Liikunnalla ja psyykkisellä hyvinvoin-

nilla on yhteys, jonka mukaan liikkuminen vaikuttaa positiivisesti myös mielialaan 

(Ojanen & Liukkonen 2017, 215). Ojanen ja Liukkonen (mts., 224) toteavat, että 
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teoriat liikunnan lisäämästä mielihyvän tunteesta ovat lääketieteellisiä ja psykososi-

aalisia. Useimmiten kyse on vaikutusten samanaikaisuudesta. Liikunnan vaikutuk-

set näkyvät myös psykososiaalisella tasolla lieventämällä stressiä. 

Pönkkö ja Sääkslahti (2017b, 488) tuovat esiin, että lapsen toiminta, joka on aktii-

vista ja vastavuoroista, muokkaa kognitiivisia taitoja. Havaitsemisella on suuri rooli 

tietojen, taitojen sekä motoriikan oppimisessa. Varhaisvuosien monipuolisella liikun-

nalla voidaan tukea aistitoimintojen yhteistyötä sekä oppimisen edellytyksiä. Liikun-

nan täytyy tarjota lapselle tarpeeksi näkö-, kuulo-, liike-, tasapaino- ja tuntoaistimuk-

sia, että lapsen aistitoiminnot voivat vahvistua (Autio & Kaski 2005, 55). Karvonen 

ym. (2003, 15) toteavat, että liikkumisella on positiivinen vaikutus lapsen käyttäyty-

miseen, koska liikunta vähentää levottomuutta, kärttyisyyttä ja keskittymiskyvyttö-

myyttä.  

Sääkslahti (2015, 110) toteaa, että aikuisten ja varhaiskasvatusikäisten lasten lii-

kuntamotiivit ovat erilaisia. Lasten liikuntamotiivit liittyvät toiminnan päämäärään, 

jolloin kannustamisella, sallivuudella ja ajankäytöllä on suuri merkitys. Lapsella on 

halu ja tarve kehittyä paremmaksi ja itsenäisemmäksi toimijaksi. Tähän liittyvät on-

nistumisen kokemukset lisäävät halua oppia. Muut lapset ja heidän hyväksyntänsä 

sekä vertaistuki auttavat fyysisesti aktiivisen elämäntavan muodostamisessa (Soini 

& Sääkslahti 2017, 138). Varhaiskasvattajan tulisi huomioida, että arempien lasten 

fyysinen aktiivisuus lisääntyy, kun he osallistuvat vuorovaikutukseen muiden lasten 

kanssa. Varhaiskasvattajan on hyvä tietoisesti tukea lasten osallistumista yhteisiin 

leikkeihin ja peleihin. Soinin ja Sääkslahden (mts., 133) mukaan lapsen itseluotta-

muksella tai muilla persoonallisuuteen liittyvillä piirteillä ei ole yhteyttä fyysisen ak-

tiivisuuden määrään.  

4.4 Lasten liikuntasuositukset 

Tammelin (2017, 54) toteaa, että liikuntasuositukset antavat suunnan neuvonnalle 

ja ohjaukselle. Liikuntasuositukset määrittävät suositeltavan liikunnan määrän ja 

muodot eri ikäisille lapsille. Liikuntasuosituksilla pyritään vaikuttamaan sekä liikun-

nan ammattilaisiin että tavallisiin ihmisiin. Liikunta on tärkeässä roolissa ehkäistä-

essä, hoidettaessa ja kuntoutettaessa monia sairauksia ja oireita. Liikunta ja hyvä 
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fyysinen kunto vaikuttavat lapsen aivotoimintaan ja älykkyyden kehitykseen (Finne 

2017, 37).  Kuviossa 2 on kuvattuna opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2016 

julkaisemat uudet lasten liikuntasuositukset. Näiden mukaan lasten päivään kuuluisi 

sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa, joka koostuu kevyestä, reippaasta ja ras-

kaasta liikunnasta. Kevyt liikunta tarkoittaa rauhallisia liikuntaleikkejä, kun taas erit-

täin kevyt liikunta voi olla myös hieman passiivista, kuten esimerkiksi piirtämistä. 

Reipas liikunta sisältää esimerkiksi pyörällä ajamista tai pallopelejä. Raskas liikunta 

koostuu muun muassa trampoliinilla hyppimisestä tai juoksuleikeistä. Päivän aikana 

lapsen tulisi saada tunti raskasta liikuntaa sekä kaksi tuntia reipasta ja kevyttä lii-

kuntaa. Lisäksi suosituksissa ohjeistetaan välttämään istumajaksoja, jotka kestävät 

yli tunnin. (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016, 14–15.) 

 
Kuvio 2. Lasten liikuntasuositukset (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 14). 

Lapsilla on tarve olla fyysisesti aktiivinen jo syntymästä lähtien (Varhaisvuosien fyy-

sisen aktiivisuuden suositukset 2016, 6). Käsitteenä fyysinen aktiivisuus tarkoittaa 

lapsen arkeen kuuluvaa kuormittavuudeltaan erilaista toimintaa. YK:n lapsen oi-

keuksien yleissopimus toimii varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten poh-
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jana. Aikuisten vastuulla on tukea lasten kasvua ja kehitystä. Varhaisvuosien fyysi-

sen aktiivisuuden suositukset ohjaavat aikuisia toimimaan alle kahdeksanvuotiaiden 

lasten kanssa tavalla, joka mahdollistaa lasten oikeuksien toteutumisen.   
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää, miten liikunta näyttäytyy liikuntapainottei-

sessa- ja ei-liikuntapainotteisessa päiväkodissa, kuitenkin aiheuttamatta vastak-

kainasettelua päiväkotien välille. Liikunta aiheena on tärkeä ja halusimme luoda sii-

hen uudenlaisen näkökulman. Päiväkodeilla on mahdollisuus nähdä, kuinka liikunta 

näyttäytyy ulkopuolisen silmin omassa päiväkodissa. Tämä auttaa tutkimuksen päi-

väkoteja, mutta myös muita päiväkoteja reflektoimaan omaa toimintaansa. Lisäksi 

toivomme päiväkotien saavan uusia liikuntaan liittyviä ideoita, joita he voivat hyö-

dyntää omassa toiminnassaan. Käsittelemme aihetta eri näkökulmista, kuten ympä-

ristön, kasvattajien roolin, ohjatun liikunnan sekä omaehtoisen liikunnan näkökul-

masta. 

Tutkimuskysymyksemme ovat: 

Mikä on varhaiskasvatuksen rooli liikunnan tukemisessa?  

Millainen ympäristö houkuttelee lapsia liikkumaan päiväkodissa? 

5.2 Haastattelu- ja havainnointilomake 

Kanasen (2017, 96–97) mukaan ennen teemahaastattelua valmistellaan teema-

haastattelurunko, jossa tulee esille aiheet, joista on tarkoitus keskustella. Etukäteen 

pohdittujen kysymysten avulla tutkija pystyy varmistumaan, että jokainen aihealue 

tulee varmasti käytyä läpi haastattelussa. Pohdimme haastattelulomaketta teh-

dessä aiheeseemme sopivia kysymyksiä teorian sekä omien kokemustemme poh-

jalta. Tämän jälkeen olemme valinneet tutkimuksemme aihetta parhaiten vastaavat 

kysymykset haastattelulomakkeeseemme, jotta saisimme mahdollisimman paljon 

tutkimustamme koskevaa tietoa.  
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Kananen (2017, 87) lisää, että havainnointilomakkeen rakenne on hyvä suunnitella 

ennen havainnointeja, koska se tekee havainnoinnista helpompaa ja selkeyttää ha-

vainnointituloksia. Saadut havainnot on hyvä kirjoittaa heti ylös, jotta yksityiskohdat 

eivät unohtuisi. Jos jotain asiaa ei kuitenkaan pysty heti kirjaamaan ylös, on siihen 

hyvä palata mahdollisimman nopeasti. Suunnittelimme havainnointilomakkeen etu-

käteen, jolloin pyrimme pohtimaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia liikun-

taan liittyviä ulottuvuuksia ja niiden vaikutuksia. Pohdimme ensin isompia kokonai-

suuksia, joista jatkoimme tarkentavia kysymyksiä, jotka lopuksi kirjasimme haastat-

telulomakkeeseen.  

5.3 Aineiston keruu ja analysointi 

Toteutimme opinnäytetyömme laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Laa-

dullinen tutkimus perustuu todellisen elämän kuvaamiseen ja tarkoituksena on 

saada kohteesta mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva hankkimalla aineisto to-

dellisista tilanteista. Tietoa hankitaan tutkijan omien havaintojen ja keskustelujen 

pohjalta. Aineistoa pyritään tarkastelemaan yksityiskohtaisesti. Laadullisessa tutki-

muksessa tuodaan esiin haastateltavien omat näkökulmat. Meidän työssämme 

olemme käyttäneet osallistuvaa havainnointia ja teemahaastattelua, jotka ovat ky-

seisiä menetelmiä. Tutkittava kohderyhmä valitaan tarkoituksenmukaisesti. Kvalita-

tiivinen tutkimus mahdollistaa suunnitelmien muutokset, joita muutetaan tilanteiden 

mukaisesti. Tutkimustuloksia pidetään ainutlaatuisina ja aineisto tulkitaan sen pe-

rusteella. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161–164.) 

Olemme keränneet aineistomme teemahaastattelujen eli puolistrukturoitujen haas-

tattelujen avulla. Haastattelussa etenimme etukäteen valittujen teemojen mukaan, 

jonka ohessa esitimme tarkentavia kysymyksiä, kuten teemahaastattelussa on ta-

vallista. Mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä on yksi teemahaastattelun 

vahvuuksista. Etukäteen valitut teemat pohjautuvat tutkimuksen viitekehykseen. On 

mielipidekysymys, että tuleeko kaikille haastateltaville esittää kaikki ennalta suunni-

tellut kysymykset ja täytyykö ne esittää samassa järjestyksellä ja samoilla sanamuo-

doilla. (Tuomi & Sarajärvi2018, 87–88.) Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) 

toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa aineistoa on riittävästi silloin, kun aineisto 
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alkaa toistaa itseään eli uudet tapaukset eivät tuo esiin enää uutta tietoa. Tällöin 

puhutaan aineiston kyllääntymisestä eli saturaatiosta.  

Suoritimme teemahaastattelut kevään 2020 aikana. Haastattelimme kummastakin 

yhteistyöpäiväkodeistamme kolmea työntekijää. Olimme päiväkoteihin yhteydessä 

ennen haastatteluja ja esitimme toiveen, että saisimme haastatella sekä varhais-

kasvatuksen opettajia että varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, koska halusimme, 

että päiväkodin työntekijät ovat monipuolisesti edustettuna. Varhaiskasvatuksen 

opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien lisäksi saimme haastatella kum-

massakin päiväkodeissa myös päiväkodinjohtajaa. Lähetimme haastattelukysymyk-

set (liite 1) päiväkodeille etukäteen, jotta haastateltavilla oli mahdollisuus valmistau-

tua haastatteluun etukäteen. Tämän avulla pyrimme saamaan mahdollisimman laa-

joja vastauksia. Haastattelukysymykset pohjautuvat teoriaan ja pyrimme saamaan 

niillä vastauksia tutkimuskysymyksiin. Toteutimme haastattelut yksilöhaastatteluina, 

jolloin jokainen haastateltava saa tuotua oman mielipiteensä esiin. Esitimme kaikille 

kasvattajille samat kysymykset samassa järjestyksessä. Kysymyksiin sisältyi pieniä 

eroja sanamuodoissa pitäen lauseen sisällön samaa tarkoittavana. Lisäksi välillä 

esitimme tarkentavia kysymyksiä tai selvensimme kysymysten muotoilua. Haastat-

telutilanteiden kesto oli 30 minuuttia – 1 tunti ja 10 minuuttia. Saimme haastatteluista 

riittävän määrän aineistoa, koska se alkoi toistaa itseään. Äänitimme kaikki haastat-

telut, jotta pystyimme litteroimaan ne myöhemmin.  

Hirsjärvi ym. (2009, 212–214) toteavat, että havainnointi on keino, jolla saadaan 

tietoa siitä, kuinka ihmiset todellisuudessa toimivat erilaisissa tilanteissa. Yksi ha-

vainnoinnin suurimmista eduista on siitä saatava välitön ja suora tieto tutkittavan 

tahon toimintatavasta. Havainnointi mahdollistaa pääsyn luonnollisiin ympäristöihin. 

Havainnoilla päästään tutkimaan todellista elämää, ja sen vuoksi se sopii hyvin laa-

dulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimukseen. Havainnointi on tutkimustapana saanut 

kritiikkiä siitä, että havainnoijan läsnäolo saattaa muuttaa tilanteen kulkua. Havain-

noinnin avulla on mahdollisuus saada monipuolista tietoa tutkittavasta asiasta. 

Olemme käyttäneet omassa opinnäytetyössämme passiivista osallistuvaa havain-

nointitapaa. Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan kyseisessä ta-

vassa tutkija ei vaikuta omalla läsnäolollaan tilanteiden kulkuun.  
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Havainnointimme tapahtui kevään 2020 aikana. Sovimme etukäteen päiväkotien 

kanssa heille sopivat havainnointipäivät. Olimme havainnoimassa molemmissa päi-

väkodeissa kahden aamupäiväulkoilun ajan ja seurasimme lasten fyysistä aktiivi-

suutta ulkona. Havainnoimme muun muassa ympäristöä sekä lasten leikkejä. 

Teimme havainnot havainnointilomakkeen pohjalta (liite 2), jonka olimme etukäteen 

suunnitelleet. Kirjasimme molemmat omia havaintoja, jotta saamme mahdollisim-

man monipuolisen kuvan lasten liikkumisesta. Tämä myös lisää tutkimuksemme 

luotettavuutta, koska havaintoja on kerätty kahdesta eri näkökulmasta ja niitä tulki-

tessamme ne tukivat toisiaan. Koodasimme molempien havainnot käyttämällä kir-

jainnumeroyhdistelmiä O1-O2. 

Aineistoa analysoitaessa olemme käyttäneet sisällönanalyysia. Tuomi ja Sarajärvi 

(2018, 103–105) toteavat, että sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perus-

analyysimenetelmä. Aineiston analyysissä on useita tärkeitä vaiheita. Ensimmäi-

sessä vaiheessa rajataan tarkkaan aineistosta kerättävä olennainen materiaali. Toi-

sessa vaiheessa aineisto litteroidaan ja tämän jälkeen aineisto luokitellaan, teemoi-

tellaan tai tyypitellään. Lopuksi aineistosta tehdään yhteenveto. Sisällönanalyysillä 

kerättyä aineistoa voidaan analysoida systemaattisesti ja objektiivisesti (mts., 117). 

Haastattelujen jälkeen litteroimme kaikki haastattelut. Litteroitua tekstiä tuli yh-

teensä 54 sivua. Kirjoitimme tekstin Arial -fontilla koolla 12 ja rivivälinä oli 1,5. Opin-

näytetyössämme olemme teemoitelleet aineiston. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 105-

109) tuovat esiin, että teemoittelulla pyritään pilkkomaan ja ryhmittelemään aineis-

ton erilaiset aiheet omiksi kokonaisuuksiksi. Näin pystytään näkemään, miten eri 

teemat näyttäytyvät aineistossa. Tavoitteena on löytää näkemyksiä, jotka kuvaavat 

tiettyjä teemoja. Teoriaohjaavassa analyysissä teoriaa voi käyttää apuna, mutta 

analyysi ei rakennu täysin sen varaan. Tuomi ja Sarajärvi (mts., 133) lisäävät, että 

edellä mainitussa analyysitavassa edetään pääosin aineiston ehdoilla, mutta käsit-

teet ovat valmiina, eivätkä ne pohjaudu aineistoon. Teemoittelu oli selkeä valinta, 

koska olimme jo aiemmin jakaneet haastattelukysymykset eri teemoihin, koska to-

teutimme haastattelut teemahaastatteluina. Tulostimme litteroidut tekstit ja allevii-

vasimme samoihin teemoihin kuuluvat asiat samoilla väreillä. Koodasimme jokaisen 
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haastattelun käyttämällä kirjainnumeroyhdistelmiä H1-H6. Teemoittelun jälkeen et-

simme tekstistämme eroja ja yhtäläisyyksiä ja niiden pohjalta kokosimme opinnäy-

tetyömme johtopäätökset. 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Kylmä ja Juvakka (2014, 127) nostavat esiin, että tutkimusta tehdessä on tarkoituk-

sena tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa. Tutkimuksen luotettavuutta arvioi-

taessa pyritään selvittämään, kuinka totuudenmukaista tutkimuksesta saatu tieto 

on. Tutkimustoiminnan ja tieteellisen tiedon hyödyntämisen näkökulmasta on vält-

tämätöntä arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Kananen (2017, 175) toteaa, että re-

liabiliteetti ja validiteetti ovat luotettavuuden kannalta tieteellisen tutkimuksen yleiset 

mittarit. Reliabiliteetilla mitataan tulosten pysyvyyttä. Tällöin tutkimuksen tuloksissa 

esiintyy toistettavuutta, eli uudelleen mittaaminen vahvistaa tutkimuksen tulokset. 

Validiteetilla tarkoitetaan, että tutkimuksessa tutkitaan oikeita asioita ja aineisto ana-

lysoidaan oikein.  

Ennen teemahaastatteluja suoritimme testihaastattelun eräälle varhaiskasvatuksen 

työntekijälle, jolloin saimme tietää, että ymmärsikö haastateltava kysymykset sa-

malla tavalla kuin olimme ne tarkoittaneet. Testihaastattelun jälkeen teimme pieniä 

muutoksia parin kysymyksen asettelussa. Toteutimme teemahaastattelut yksilö-

haastatteluina, joka antaa haastateltavalle rauhallisen vastaustilanteen ja mahdolli-

suuden tuoda oman näkemyksensä esiin. Tällöin tilanteessa ei synny sosiaalista 

painetta, joka lisää tutkimuksemme luotettavuutta. Toisaalta ryhmähaastatteluissa 

haastateltavien vastaukset olisivat voineet täydentää toisiaan. Käyttämällä opinnäy-

tetyössämme suoria sitaatteja lisäämme työmme uskottavuutta. Olemme antaneet 

lukijalle riittävästi tietoa tutkimuksen kulusta kertomalla tarkasti haastatteluista, ha-

vainnoinneista, aineiston analyysistä ja koko tutkimuksen tuottamista tuloksista. 

Saamiamme tutkimukseen liittyviä tietoja olemme käyttäneet ainoastaan tutkimuk-

sen toteutukseen, eivätkä ne ole olleet ulkopuolisten saatavilla.  

Hirsjärvi ym. (2009, 23) tuovat esiin, että tutkimusta tehdessä tulee noudattaa hyvää 

tieteellistä käytäntöä, jotta tutkimuksesta tulee eettisesti hyvä. Kanasen (2017, 190–
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194) mukaan rehellisyys, huolellisuus, tarkkuus ja objektiivisuus ovat tärkeitä tutki-

musta suunnitellessa, tuloksia tallentaessa, esittäessä sekä arvioidessa. Varmis-

taakseen näiden toteutumisen, tulee tutkijan käyttää tieteellisiä aineistonkeruu-, tut-

kimus- ja arviointimenetelmiä. Menetelmät tulee valita tutkimusongelman mukaan 

ja tutkimusta julkaistaessa on tärkeää noudattaa avoimuutta ja vastuullisuutta. Tut-

kimuksen teoreettista osuutta kirjoittaessa tutkijan täytyy kunnioitta muita tutkijoita 

ja käyttää asianmukaista viittaustapaa. Tutkijoiden yhteystietojen sekä organisaa-

tion ja ohjaavan opettajan kertominen tutkittaville lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen tavoitteet on tärkeää kertoa lyhyesti ja selkeästi. Kuuluu myös hyviin 

tapoihin kertoa tutkittavalle aineistonkeruusta sekä siihen kuluvasta ajasta, joka tut-

kittavalta kuluu esimerkiksi haastatteluun.  

Otimme molempiin päiväkoteihin etukäteen yhteyttä sähköpostilla, jossa pyysimme 

heitä yhteistyötahoksemme ja kerroimme heille opinnäytetyömme tavoitteista. Ker-

roimme myös, että päiväkotien nimet ja haastateltavien henkilötiedot pysyvät ano-

nyymeinä sekä arvion haastatteluihin kuluvasta ajasta. Olemme käyttäneet sitaa-

teissa kirjainnumeroyhdistelmiä, että haastateltavat henkilöt pysyvät anonyymeina. 

Arvioimme haastattelujen kestoa, jotta päiväkotien on helpompi suunnitella oman 

arjen aikataulutusta. Keräämäämme aineistoa säilytimme asianmukaisesti niin, ett-

eivät ulkopuoliset ole päässeet siihen käsiksi. Lisäksi opinnäytetyön valmistumisen 

jälkeen tuhosimme aineiston, kun emme enää tarvinneet sitä. Olemme käsitelleet 

aineistoja objektiivisesti ja huolellisesti sekä raportoineet ne totuudenmukaisesti. 

Lähteiden merkitsemisessä olemme olleet tarkkoja, kun olemme kirjoittaneet teksti-

viitteitä sekä lähdeluetteloa. Lisäksi olemme pyrkineet löytämään ajankohtaisia ja 

asianmukaisia lähteitä. Mainitsemme päiväkotien olevan Länsi-Suomen läänistä, 

jotta päiväkodit eivät ole tunnistettavissa opinnäytetyössämme ja tällöin päiväkotien 

anonymiteetti säilyy.   
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Haastateltavien taustatietoja 

Haastatteluun osallistui kuusi varhaiskasvattajaa kahdesta eri päiväkodista Länsi-

Suomen alueelta. Haastateltavat olivat iältään 19–38-vuotiaita. Työkokemusta 

haastateltavilla oli vähintään vuosi ja enimmillään 12 vuotta. Liikuntapainotteisessa 

päiväkodissa haastateltavista yksi oli sosionomi (AMK), jonka tutkintoon sisältyi var-

haiskasvatuksen opettajan pätevyys. Hän oli myös päiväkodin johtaja. Toinen haas-

tateltavista oli lastenhoitaja ja kolmas lastenohjaaja. Ei-liikuntapainotteisessa päivä-

kodissa haastateltavista kaksi oli sosionomeja (AMK), jonka tutkintoon sisältyi var-

haiskasvatuksen opettajan pätevyys. Heistä toinen oli päiväkodin johtaja. Lisäksi 

kolmas haastateltava oli lastenhoitaja.  

6.2 Päiväkodin ympäristö 

Monipuolinen lähiympäristö antaa paljon mahdollisuuksia erilaisten aktiviteettien to-

teuttamiseen päiväkodin arjessa. Haastattelemissamme päiväkodeissa lähiympä-

ristöä hyödynnettiin ahkerasti. Kummassakin päiväkodissa säännöt olivat mietitty 

tarkasti ja ne pohjautuivat turvallisuuteen, eikä turhia kieltoja ollut.  

Täs on paljo lähellä tuota mettämaastoa ja sitten on nuota leikkipuistoja 
monta, varmaan viis eri. Niis käydähän ahkerasti. (H1) 

Ja tuota niin niin me ulkoillaan paljon, retkeillään, käydään puistossa ja 
metsissä - - (H2) 

No kyllä mä sanoosin että meillä ainaki tämä lähiympäristö tukee tosi 
hyvin liikuntaa - - (H1) 

Liikuntapainotteisen päiväkodin lähiympäristö oli monipuolinen. Varhaiskasvattajat 

kehuivat päiväkodin sijaintia, koska kävelymatkan päässä oli metsää, puistoja, jal-

kapallokenttä, kirjasto sekä muita aktiviteetteja. Metsää ja puistoja hyödynnettiin vii-
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koittain rikastuttamaan toimintaa oman pihan lisäksi. Lisäksi päiväkodin viereen teh-

dään talvisin hiihtoladut, ja myös paikallista jäähallia hyödynnetään ahkerasti luiste-

lussa. Varhaiskasvattajat kokivat lähiympäristön olevan tärkeässä roolissa lasten 

liikuntataitojen kehittymisessä ja tukemisessa.  

Sit käydään tossa lähikentällä käydään sit siinä tota niin jumppaile-
massa. (H6) 

No justiin meillähän on noi säännölliset metsäretket päivittäin - - (H5) 

Ja toki sitte siellä mettäs, et sehän sit on ehkä niinku maailman paras 
paikka liikkua ja kulkea. (H4) 

Metsäretket tulee heti ensimmäisenä. Että sehän on nyt todella iso osa 
meidän arkea ja siellä kyllä kannustetaan lasta liikkumaan ja niistä kyllä 
huomaa lapsesta, jokka on ollu monta vuotta täällä päiväkodissa ja on 
käyny metsäretkillä, niin niistä sen huomaa, että ne menee siellä ja 
juoksee ja hyppii vaikka on kantoja ja juuria niin ne menee siellä tosi 
sulavasti. (H5) 

Ei-liikuntapainotteisen päiväkodin lähiympäristössä on myös liikuntamahdollisuuk-

sia kävelymatkan päässä. Päiväkoti hyödynsi viikoittain läheisen koulun liikuntasa-

lia, jossa varhaiskasvattajat liikuttivat lapsia. Lisäksi varhaiskasvattajat kertoivat, 

että melkein päiväkodin vieressä sijaitsee kenttä, jota hyödynnetään kesäisin, kun 

koulun liikuntasali ei ole käytettävissä. Metsässä ja luonnossa liikkuminen on suuri 

osa päiväkodin arkea. Päiväkodilla on käytössään myös kotamahdollisuuksia, joita 

he voivat halutessaan käyttää retkillä ollessaan. Varhaiskasvattajat olivat tyytyväisiä 

metsän tarjoamiin mahdollisuuksiin, esimerkiksi motoriikan kehittymisen kannalta.  

No justihin musta toi on kiva toi meidän iso hiekka-alue, et siinä ei oo 
liikaa mitään, et ne keinutki on siä toises pääs. Nii ja kiipeilyteline toises 
pääs, et siinä on sillai iso alue, että itte käyttää mielikuvitusta. (H3) 

Kummassakin päiväkodissa, joissa vierailimme, oli suunnilleen samankokoinen 

piha-alue. Kummankin päiväkodin varhaiskasvattajat olivat tyytyväisiä pihan ko-

koon. Liikuntapainotteisen päiväkodin piha-alue koostui hiekasta ja nurmikentästä, 

joiden maasto oli melko tasaista. Pihassa oli leikkimökki, keinuja, kiipeilyteline, len-

topalloverkko sekä kaksi vieterikeinua, jotka olivat lapsille mieleisiä. Kaikki pihassa 
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olevat leikkitelineet olivat hyväkuntoisia ja ne olivat lasten käytössä. Päiväkodin pi-

haan lisämukavuutta toi lentopalloverkko, jota pystyttiin hyödyntämään eri tarkoituk-

siin. Yksi varhaiskasvattajista kertoi pihassa olevan vielä hieman kehittämisen va-

raa. Hänen mukaansa esimerkiksi leikkitelineitä voisi tulevaisuudessa lisätä. Toinen 

varhaiskasvattaja oli kuitenkin sitä mieltä, että on hyvä, että pihassa on paljon va-

paata tilaa, joka lisää lasten mahdollisuuksia mielikuvituksen käyttöön sekä vapaa-

seen leikkiin.  

Ja sitte ehkä tosta pihapiiristä vielä, että kyllä mä ton jalkapallokentän, 
että se on todella hyvä ja siellä viihtyy lapset kyllä. (H5) 

Sitte toi no joo siis justiin toi kukkula, se mahdollistaa paljo ja toi meidän 
kenttä. (H6) 

Ei-liikuntapainotteisessa päiväkodissa piha koostui hiekasta ja sorasta. Pihassa oli 

kumpare, jota talvisin käytettiin muun muassa pulkkamäkenä. Lisäksi pihan toisessa 

päässä oli metsäistä maastoa, jossa oli isoja kiviä, kantoja ja tukkipuita, joiden 

päällä lapset kiipeilivät. Pihasta löytyi erilaisia leikkitelineitä, kuten leikkimökki, kei-

nuja, pomppukeinu, liukumäki sekä vieterikeinu, jolla pystyi keinumaan. Tässäkin 

päiväkodissa leikkitelineet olivat hyvässä kunnossa ja lasten käytössä. Yksi varhais-

kasvattajista kertoi pihan ainoaksi puutteeksi tasaisen alueen, jossa lapset pystyisi-

vät esimerkiksi pyöräilemään tai ajamaan polkuautoilla. Pihassa oleva pieni aidattu 

tekonurmikenttä, joka toimi usein jalkapallokenttänä, mutta antoi myös muita mah-

dollisuuksia, sai paljon kiitosta varhaiskasvattajilta.  

Mutta siis sisällähän meillä on niitä kaikkia renkaita ja kiipeilyseinä ja 
puolapuita ja niitähän ne saa nyt niinku vapaasti käyttää. (H1) 

Noo kyllä tietysti ku meillä on nuo kiipeilyseinät, puolapuut ja näin niin 
joka päivähän ne kiipeilee niis ja roikkuu renkais. (H6) 

- - ku on nuo kaks liikuntasalia hyvin tossa niin ne on päivittäin käytös 
tosi paljo. (H6) 

Liikuntapainotteisessa päiväkodissa oli kaksi liikuntasalia, joista toinen oli isompi. 

Erityisesti talvisin päiväkodin isompi sali mahdollisti lasten liikkumisen esimerkiksi 
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kovilla pakkasilla, kun ulkona ei voi olla niin kauaa kuin esimerkiksi kesällä. Liikun-

tasaleissa oli kiipeilyseinä, puolapuita, katosta roikkuvia renkaita sekä muita liikun-

tavälineitä. Liikuntasalit ja niiden välineet olivat päivittäin lasten vapaassa käytössä. 

Varhaiskasvattajat kokivat liikuntasalien ja niiden välineiden vapaan käytön lisäävän 

lasten fyysistä aktiivisuutta, koska lapset selvästi hakeutuivat omatoimisesti niiden 

pariin. Yksi varhaiskasvattajista kertoi, että lasten motorisista taidoista huomaa, että 

he ovat harjoitelleet erilaisia liikuntataitoja päivittäin. Liikuntasalit mahdollistivat tai-

tojen harjoittelun ja esillä olevat välineet houkuttelivat lapsia käyttämään niitä. Päi-

väkodissa oli sisällä monipuolisesti erilaisia liikuntavälineitä käytettävissä, kuten esi-

merkiksi palloja, mailoja ja hernepusseja.  

- - paljo lapset liikkuu täälä sisälläki ja niinku toi meidän jumppahuone 
niin se on meidän suosituin huone - - (H6) 

No kyllähän meillä on siis justiinsa toi jumppahuone löytyy tuolta. Siellä 
on kyllä niinku hyvin mahdollisuuksia liikkua, kuperkeikat ja kaikki on-
nistuu että on patjoja siellä lattialla ja sitte sitä saadaan muokattua sitä 
huonetta justiinsa, että jos siellä halutaan aloittaa sählypelit niin sit vaan 
siirretään tavarat sivuun ja se onnistuu. (H5) 

Ei-liikuntapainotteisessa päiväkodissa oli jumppahuone, jossa oli muun muassa 

puolapuita sekä kiipeilyseinä ja muita liikuntavälineitä, kuten esimerkiksi mailoja, 

palloja ja palikoita, joiden päällä lapset pystyivät kiipeillä. Varhaiskasvattajat kertoi-

vat jumppahuoneen olevan päiväkodin suosituin huone lasten keskuudessa. Jump-

pahuone oli lasten jokapäiväisessä käytössä, mikä myös osaltaan houkutteli lapsia 

liikkumaan. Jumppahuone on myös muunneltavissa erilaisia käyttötarkoituksia var-

ten. Välillä jumppahuoneesta saatettiin tehdä metsäteemainen huone, joka auttaa 

myös lasten kiinnostuksen säilyttämisessä, kun huone soveltuu moneen eri tarkoi-

tukseen. Varhaiskasvattajat kertoivat, että varsinaista isoa jumppasalia heillä ei ole, 

joten he käyttävät läheisen koulun liikuntasalia. Heillä on liikuntasalivuoro viikoittain. 

Varhaiskasvattajat kertovat sisätilojen olevan rajalliset, joten he ulkoilevat ja liikku-

vat paljon luonnossa.  

Hyvin paljon annetaan siihen niinkun että luotetaan siihen varhaiskas-
vattajaan niinku siihen henkilökuntaan että tota jokainen osaa kattoa et 
mikä on niinku turvallista. (H2) 
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No mehän kyllä hyvin vapaasti annetaan, kannustetaan lapsia siihen 
kiipeilyyn ja monipuoliseen liikuntaan et ne kyllä hyvin vapaasti saa 
tuola toteuttaa itteensä ulkonaki että mitä ne sielä haluaa puuhata ja 
leikkiä. Et tottakai nyt niinku sääntöjä ajatellenja kieltoja ajatellen niin 
ne pitää pysyä ne leikit turvallisina kuitenkin, että se tulee siin ykkösenä 
kuitenki. (H5) 

Ensimmäinen sitaatti on liikuntapainotteisen päiväkodin työntekijän haastattelusta 

ja toinen sitaatti ei-liikuntapainotteisen päiväkodin haastattelusta. Sekä liikuntapai-

notteisessa että ei-liikuntapainotteisessa päiväkodissa oli karsittu turhia liikkumista 

rajoittavia sääntöjä pois. Kummassakin päiväkodissa on sovittu tietyt turvallisuuteen 

liittyvät säännöt, joista pidetään kiinni, mutta myös varhaiskasvattajan omaan arvi-

ointikykyyn nähdä ja tunnistaa vaaratilanteita luotetaan. Päiväkodeissa oli tilan-

teesta riippuvia sääntöjä, joissa varhaiskasvattaja arvioi tilanteen ja sen mukaan 

pohtii, että tuleeko esimerkiksi sisällä juoksemista rajoittaa sillä hetkellä.  

6.3 Fyysinen aktiivisuus 

Päiväkodissa huomioidaan jokaisen lapsen liikunnallisuutta ja siihen liittyviä vah-

vuuksia ja haasteita yksilöllisesti. Lapset ovat usein aktiivisempia ulkona, koska ul-

kona on enemmän tilaa liikkua ja leikkiä. Usein myös sisällä hieman passiivisemmat 

lapset innostuvat ulkona liikkumaan hieman enemmän.  

No sitte aina jos huomataan että jollaki on tuollasta haastetta niin sitä 
pitää aina tukea kaikella tavalla, että sisällyttää sitte muun ryhmän toi-
mintoihin sellasta mikä tukee kyseistä. Että se ny saattaa olla sille 
yhelle tarkotettua niin se tukee sitte varmasti muitaki, että toimintaa 
suunnitella sitte sen mukaan että jos jollaki on kauhee haaste johnaki. 
(H1) 

Kyllä se on sellanen että niinku tosi tosissaan, sitte lähetään niistä aivan 
pienistä paloista ujuttamaan, siihen sitte jonku ehkä muun toiminnan 
kautta justiin ja ihan niinku kädestä pitäen ohjaus - - (H2) 

Liikuntapainotteisessa päiväkodissa varhaiskasvattajat kertoivat, että lasten yksilöl-

linen huomioiminen on tärkeää. Jokaisen lapsen mahdolliset haasteet täytyy ottaa 

huomioon ja pohtia keinoja, kuinka haasteita voidaan tukea parhaalla mahdollisella 
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tavalla. Usein tuki yritetään sisällyttää koko ryhmän muuhun toimintaan, jolloin tai-

tojen harjoittelu hyödyttää koko ryhmää, vaikka muilla lapsilla ei erityisiä haasteita 

olisikaan. Tällöin yksittäinen lapsi ei joudu negatiivisen huomion kohteeksi, kun 

kaikki harjoittelevat samoja taitoja. Uusia taitoja aloitetaan harjoittelemaan pienin 

askelin, jolloin myös taitojen harjoittelu pysyy lapsille mieluisana, kun tehtävät eivät 

ole liian vaikeita eivätkä liian helppoja. Tällöin toiminnan suunnittelu on tärkeässä 

roolissa, jotta toiminta vastaa yksilöiden ja ryhmän tarpeisiin. Varhaiskasvattajat toi-

vat myös esiin, että lasten kiinnostuksenkohteita huomioidaan yksilöllisesti, jotta jo-

kaiselle lapselle löytyisi jokin kiinnostava liikuntamuoto.  

No pyritään kyllä niinku siihen, että jumpissakin, kun on jumppaankin 
lähtevät kiinteät ryhmät ja jumpasta vastaavat aikuiset, niin niistä niinku 
toinen havainnoi ja toinen pitää, niin se toinen pystyy havainnoimaan ja 
kirjaamaan, että mitä haasteita on ja onko ne menny eteenpäin niinku 
niitten havaintojen perusteella. (H4) 

Me kasvattajat luetaan näitä lasten vasuja, mistä meille sitte saadaan 
paljon sieltä selville niinku jokasen lapsen, et jos on jotaki haasteita ja 
tälläsiä mitä pitää harjotella vielä, niin sit me tiedetään se että me voi-
daan ottaa nyt tätä lasta tohon toimintaan, koska mä tiedän, että sillä 
on nyt haasteita siinä niin sit otetaan se mukaan siihen. Sit meillä on 
työillat, missä me jutellaan justiin paljo näistä asioista myös, jaetaan 
asioita, ettei se jäisi yhdelle tai kahdelle kasvattajalle se tieto yhden lap-
sen haasteista. (H5) 

Ei-liikuntapainotteisessa päiväkodissa oli hyvä toimintatapa lasten vahvuuksien ja 

haasteiden havainnointiin. Jumppaan lähti mukaan kaksi aikuista, joista toinen oh-

jasi jumpan ja toisen vastuulla oli lapsiryhmän havainnointi. Kun toinen aikuinen voi 

keskittyä ohjaamisen sijasta havainnointiin, hän pystyy kiinnittämään huomiota eri-

laisiin asioihin ja keskittymään havainnointiin paremmin kuin toimintaa samanaikai-

sesti ohjatessa. Havainnoivalla aikuisella on mahdollisuus kirjoittaa mahdollisia huo-

mioitaan ylös, jolloin niihin on helppo palata myöhemmin ja myös taitojen edisty-

mistä on helpompi seurata. Kirjalliset havainnot ovat myöhemmin tukena esimer-

kiksi varhaiskasvatussuunnitelmia tehtäessä. Lisäksi päiväkodilla oli tapana pitää 

säännöllisin väliajoin työiltoja, joissa työntekijät jakavat tietoa eri lapsista, jotta tiedot 

esimerkiksi mahdollisista haasteista eivät jää vain muutaman kasvattajan tietoon. 

Työiltojen lisäksi kaikki varhaiskasvattajat tutustuvat kaikkien lasten varhaiskasva-
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tussuunnitelmiin, jolloin he ovat tietoisia toiminnalle asetetuista pedagogisista ta-

voitteista. Tällöin kaikki kasvattajat osaavat tukea lapsia, kun he tietävät, että mitä 

lasten olisi hyvä erityisesti harjoitella.  

No kyllä mä luulen et tuola pihalla ne on niinku aktiivisempia ku tila on 
isompi. (H3) 

No tääki riippuu niin paljo lapsesta mun mielestä. Että mutta kyllähän 
mä sanoisin, että kyllä se niinku ulkona on osalla se näkyy se aktiivi-
suus enemmän. (H5) 

Kummassakin päiväkodissa varhaiskasvattajat olivat tehneet huomion, että useim-

mat lapset ovat aktiivisempia ulkona. Varhaiskasvattajat kertoivat kuitenkin myös, 

että aktiivisuuden erot ulkoilun ja sisäleikkien aikana ovat yksilöllisiä ja lapsista riip-

puvaisia. Kaikissa haastatteluissa tuli esiin se, että lapset ovat ulkona aktiivisempia, 

koska siellä on enemmän tilaa leikkiä ja liikkua. Lisäksi kummassakin päiväkodissa 

hyödynnetään paljon metsää ja luontoa, joissa fyysinen aktiivisuus on usein suu-

rempaa verrattuna esimerkiksi sisällä leikkimiseen. Haastatteluissa tuli esiin myös, 

että sellaiset lapset, jotka leikkivät sisällä usein rauhallisia leikkijä, saattavat ulkona 

innostua myös riehakkaammista leikeistä. Toisaalta lapset, jotka sisällä viihtyvät 

suurimman osan ajasta jumppasalissa, ovat usein myös ulkona mukana fyysisesti 

aktiivisessa toiminnassa, kuten juoksuleikeissä. 

Meillä on tavallaan sellanen liikunnan vuosisuunnitelma, on pallottelua, 
on hernepussia, on tasapainottelua, on erilaisia muotoja, juoksia, hyp-
pelyä, hidasta ja nopeaa ja musiikin tahdilla, että sitäkin kun noudattaa 
niin vuoden aikana tulee aika monipuolisesti esille. Talvella me sitte 
hiihdetään ja luistellaan ja pulkkaillaan - - (H1) 

No justiin sitä juoksemista, hyppimistä, kiipeämistä, pallopelejä, öö 
kaikkia kuperkeikkahommia, keilajuttu, pienet tykkää keiloja kaadella ja 
ihan kävelyä, no mitä ikinä, noi on yleensä sellaset yleiset itkä tapahtuu 
lasten omasta alotteesta ettei vaadi aikusena alotetta tai ehdotusta. 
(H4) 

Liikunnan monet erilaiset muodot näyttäytyivät kummassakin päiväkodissa. Liikun-

tapainotteisessa päiväkodissa luistelu ja hiihto olivat iso osa arkea talvisin. Lapsille 

annettiin kuitenkin mahdollisuus valita, että haluavatko he joka kerta lähteä esimer-

kiksi luistelemaan, jotta toiminta pysyisi lapsille mieluisana. Liikuntapainotteisessa 
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päiväkodissa oli käytössä myös liikunnan vuosisuunnitelma, joka varmisti, että kaik-

kia erilaisia liikuntataitoja harjoitellaan vuoden aikana. Vuosisuunnitelma antaa 

myös varhaiskasvattajille vinkkejä toiminnan monipuolistamiseen ja lisäksi sen 

avulla on helppo suunnitella toimintaa etukäteen. Ei-liikuntapainotteisessa päiväko-

dissa piha tarjosi mahdollisuuksia erilaisille liikuntamuodoille ja -leikeille. Muun mu-

assa pihassa olleet vähän isommat kivet olivat lasten suosiossa, koska lapset pitivät 

niiden päällä kiipeilystä. Päiväkodissa oli muodostunut myös suosittuja toiminallisia 

leikkejä, joista yksi oli purkkis. Tätä leikkiä oli usein leikkimässä iso joukko lapsia 

yhdessä. Myös rauhalliset liikuntamuodot näyttäytyvät päiväkodissa, kun esimer-

kiksi kesäisin on mahdollisuus pelata mölkkyä.  

6.4 Ohjattu liikunta ja omaehtoinen liikunta 

Varhaiskasvatuksen arkeen kuuluu ohjattua liikuntaa, mutta iso osa lapsen saa-

masta liikunnasta päivän aikana rakentuu myös omaehtoisen liikunnan kautta. Var-

haiskasvattajat pyrkivät parhaansa mukaan kannustamaan lapsia myös omaehtoi-

seen liikuntaan, jotta lapsille kertyisi riittävästi liikuntaa päivän aikana. Riittävä lii-

kuntamäärä päivässä rakentuu pienistä osista varsinkin lapsilla, joten on tärkeää, 

että päiviin tuodaan mukaan toiminnallisuutta.  

On joku jumppa tai joku tällänen kerran viikossa, että se on sillee niinku 
ohjattua ja sit siihen lisäksi jos ottaa välillä jotain vähä leikkiä johonki 
yhdistää vaikka eskarien aamunavaukseen tai tälläseen. (H1) 

- - mä ainaki haluaisin, että joka päivä jokainen lapsi liikkuu, että mutten 
nyt ehkä osaa sanoa niinku mitää tuntimäärää, koska yritetään kuitenki, 
että olis kokopäiväpedagogiikkaa - - (H4) 

Kummassakin päiväkodissa oli ohjattua liikuntaa viikoittain. Määrä on hyvin vaihte-

leva päivistä ja viikoista riippuen. Lisäksi liikuntaa sisällytetään muun muassa aa-

muhetkiin ja siirtymätilanteisiin. Siirtymätilanteissa lapsia ohjattiin harjoittelemaan 

niiden lomassa erilaisia liikuntataitoja matkimalla esimerkiksi jonkin eläimen liikku-

mistapaa. Päiväkodit painottivat kokopäiväpedagogiikan merkitystä, jossa nousee 

esiin liikunnan ja muun toiminnan yhdistämisen tärkeys. Havainnoidessamme päi-
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väkotien aamupäiväulkoiluja huomasimme, että kummassakin päiväkodissa oli oh-

jattua toimintaa, jota aikuinen piti lapsille. Liikuntapainotteisessa päiväkodissa toi-

sella havainnointikerralla olimme mukana metsäretkellä, jossa aikuinen ohjasi lap-

sille kuvasuunnistusta. Aikuinen sai lapset hyvin motivoitua toimintaan, joten lapset 

olivat innokkaasti leikissä mukana. Toisella havainnointikerralla päiväkodissa vietet-

tiin vappuriehaa, jossa aikuiset olivat tehneet ulos erilaisia tehtäväpisteitä, joita lap-

set suorittivat erilaisissa ryhmissä. Tehtäväpisteet olivat liikunnallisia ja ne sisälsivät 

esimerkiksi pussihyppelyä ja tarkkuusheittoa. Ohjatun toiminnan jälkeen lapset sai-

vat molemmilla kerroilla leikkiä vapaata leikkiä. Ei-liikuntapainotteisessa päiväko-

dissa havainnoimme ulkoiluja päiväkodin omassa pihassa. Ensimmäisellä kerralla 

aikuinen ohjasi lapsille Kuka pelkää jäämiestä -leikkiä, johon hän osallistui myös 

itse. Toisella kerralla aikuinen ohjasi lasten jalkapallopeliä toimimalla tuomarina. 

Molemmilla kerroilla kaikki halukkaat saivat osallistua ohjattuun toimintaan ja muut 

lapset saivat jatkaa omia leikkejään.  

Mutta siis kannustetaan leikkiin ja justiin keksiä et jos ei oo tekemistä 
lapsilla johonaki vaihees niin ei tarvi ku vinkata niin ne säntää sinne 
puolapuille sun muille - - (H3) 

Sitte no just se että turha, niinku vältetään sitä turhaa kieltämistä. Kan-
nustetaan tosi paljo siihen kiipeilyyn ja pieniäki ja annetaan tehdä. (H6) 

Kummassakin päiväkodissa oli hyviä keinoja, joilla lapsia kannustettiin liikkumaan 

omaehtoisesti. Kummankin päiväkodin työntekijöiden haastatteluissa tuli ilmi, että 

saatavilla olevat monipuoliset liikuntavälineet kannustavat lapsia liikunnan pariin. 

Kummassakin päiväkodissa oli lasten vapaassa käytössä liikutaan sopiva tila, joka 

myös omalta osaltaan lisäsi lasten hakeutumista liikunnan pariin. Varhaiskasvattajat 

kertoivat, että tiloja myös muokattiin lasten toiveiden mukaan, esimerkiksi rakenta-

malla temppuradan johonkin huoneeseen. Aikuisten kannustus vaikutti positiivisesti 

lasten liikkumiseen lisäten sen määrää. Myös aikuisten saatavilla olo koettiin posi-

tiivisena asiana, koska tällöin aikuinen voi esimerkiksi auttaa lapsia saamaan leikin 

alkuun tai etsimään jollekin lapselle leikkikavereita. Varhaiskasvattajat kokivat myös 

tärkeänä, että annetaan lasten yrittää itse esimerkiksi kiivetä kiipeilytelineeseen, jol-

loin aikuisen tehtävänä on varmistaa tilanteen turvallisuus.  

Liikuntavälineet ovat saatavilla, varaston ovi on koko ajan auki. (O1) 
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Liikuntavälineet saatavilla varastosta. (O2) 

Aikuiselta löytyy heittäytymiskykyä lasten leikkeihin. (O1) 

Jalkkiskentällä aikuinen leikkii lasten kanssa kuka pelkää jäämiestä -
leikkiä (O2) 

Leikit pääosin 2-3 lapsen porukoissa. (O2) 

Osa lapsista leikkii yksin, mutta suurin osa muutaman lapsen poru-
koissa. (O1) 

Lapset leikkivät eniten majaleikkejä. (O2) 

Kuusi lasta leikkii yhteistä sääntöleikkiä. (O1) 

Ulkona havainnoidessamme huomioimme, että varhaiskasvattajat olivat lasten saa-

tavilla, jolloin oli helppo tulla pyytämään apua tarvittaessa. Havainnoidessamme 

huomasimme, että molemmissa päiväkodeissa lapset liikkuvat myös omaehtoisesti. 

Leikit olivat sekä aktiivisia että passiivisia. Liikuntapainotteisessa päiväkodissa lap-

set leikkivät metsässä paljon majaleikkejä ja omassa pihassa leikkiessä leikkiteli-

neet ja keinut olivat kovassa käytössä. Aktiivisempiin leikkeihin kuuluivat esimerkiksi 

metsässä juoksentelu ja passiivisempiin leikkeihin muun muassa hiekankaivuuleikit. 

Lapset leikkivät sekä yksin- että yhteisleikkejä. Keskimäärin yhteisleikeissä oli mu-

kana kahdesta neljään lasta kerralla. Ei-liikuntapainotteisessa päiväkodissa sään-

töleikit ja kiipeilytelineet olivat suosittuja. Aktiivisina leikkeinä esiintyi pallopelejä ja 

passiivisempina leikkeinä esimerkiksi leikkimökkileikkejä. Myös ei-liikuntapainottei-

sessa päiväkodissa lapset leikkivät sekä yksin että yhdessä. Yhteisleikeissä oli mu-

kana välillä jopa kahdeksan lasta, mutta lapset leikkivät myös pienemmissä ryh-

missä.  

6.5 Varhaiskasvatuksen tuki liikuntatottumusten kehittymisestä 

Varhaiskasvatuksella ja siellä työskentelevillä aikuisilla on suuri merkitys liikunnan 

näyttäytymiseen päiväkodin arjessa. Aikuinen toimii mallina lapsille ja tämän vuoksi 
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on tärkeää, että varhaiskasvattajan oma suhtautuminen liikuntaa kohtaan on posi-

tiivinen. Varhaiskasvatuksessa opituilla liikuntatottumuksilla on kauaskantoiset vai-

kutukset jopa nuoruuteen ja aikuisuuteen saakka. Vastuu lapsen saamasta riittä-

västä liikunnasta on kuitenkin myös kodilla, eikä pelkästään varhaiskasvatuksella.  

- - mutta et olis sellanen kauaskantonen ajatus, ettei tee siitä sellasta 
pakkopullaa, muttaku se olis hauskaa ja kivaa niin ja siinä olis jotaki 
justiin vaikka mukavia välineitä tai mukava musiikki tai justiin niinku näin 
että lapsi innostuu. (H2) 

Noo just se kannustus ja ei pakoteta ketään mihinkään, tehään sen lei-
kin kautta. Mut myös sitte niinku ohjataan niitä lapsia siihen liikkumi-
seen, että just välillä saa tulla hiki ja kuuma ja tota niin kannustetaan 
myös siihen että nyt sä jaksat tän leikin, nyt ollaan tää yks hippa vielä 
ja sit sen jälkeen meillon välipala. (H6) 

Kummankin päiväkodin haastatteluissa ilmeni, että varhaiskasvattajat olivat pitkälti 

samoilla linjoilla kertoessaan, mitkä asiat vaikuttavat lasten liikuntatottumuksiin ja 

liikunnaniloon. Lasten kannustamisen tärkeys nousi esille lähes kaikissa haastatte-

luissa. Varhaiskasvattajat pitivät kannustuksen ohella myös tärkeänä, että lapsia ei 

painosteta mihinkään, koska päivät ovat erilaisia ja aina lapsilla ei ole yhtä paljon 

energiaa liikkumiseen. Kaikki varhaiskasvattajat kokivat tärkeäksi, että päivittäinen 

liikunta on lapsille hauskaa, jolloin he innostuvat siitä. Haastateltavat kokivat tämän 

vaikuttavan liikuntatottumuksiin myös myöhemmällä iällä. Molemmissa päiväko-

deissa yksi haastateltavista korosti myös lasten osallisuuden vaikutusta lapsen ko-

kemaan liikunnaniloon, koska lapselle tulee tunne, että hän pystyy itse vaikuttamaan 

siihen, mitä esimerkiksi leikitään. Liikuntapainotteisessa päiväkodissa yksi haasta-

teltavista kertoi, että myös oikeanlaisilla liikuntavälineillä on vaikutusta lapsen koke-

maan liikunnaniloon ja varhaiskasvattaja voi antaa perheelle esimerkiksi vinkkejä 

oikeanlaisten välineiden hankintaan, jos perhe kysyy neuvoja. Päiväkodista ei kui-

tenkaan koskaan vaadita perhettä ostamaan liikuntavälineitä. Ei-liikuntapainottei-

sessa päiväkodissa yksi haastateltava toi esiin, että on tärkeää antaa lapsille mah-

dollisuuksia yrittää itse ja sen lisäksi kannustaa lasta yrittämään uudelleen, jotta 

lapsi ei lannistu kohtaamistaan haasteista.  

No kyllä sillä on aika merkittävä, että niinku monille se voi olla, että ei 
ne sitte illalla enää esimerkiksi viiden jälkeen lähde ulos eikä jaksakaan 
tai välttämättä tarvikaan. Meidän tehtävä on mahdollistaa se liikunta 
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sinä päivänä ja ulkoilu varsinki, että mutta ei oo niinku pelkästään mei-
dän tehtävä, että kyllä siinä jää sitte kotiinki vastuuta. (H2) 

No tosi iso, koska perheet on niin erilaisia, kaikki ei tykkää liikkua. Kaikki 
ei liiku niin paljon, niin se on sitte, että pitäis kahta kauheemmin täällä 
liikkua. Että tosi iso rooli, iso rooli myös siinä että tois vanhemmille että 
mitä vois vaikka tehdä, että sen ei tarvi olla mitään maailman mahta-
vinta, vie vaikka roskat ja kävelee lapsen kanssa. (H4) 

Täällä meidän tehtävänähän on sitte niinku löytää niitä hyviä tapoja liik-
kua kaikille, että tosi iso vastuuhan meillä on, sitä ei voi kyllä kieltää. 
(H4) 

Kummankin päiväkodin haastatteluissa nousi esiin, että päiväkodilla on iso rooli lii-

kunnan tukemisessa, mutta vastuu ei ole pelkästään varhaiskasvatuksella, vaan se 

jakautuu myös kotiin. Haastateltavat toivat esiin, että varhaiskasvatuksessa lapsi 

voi innostua jostain harrastuksesta kokeiltuaan sitä päiväkodissa ja päiväkodista 

voidaan antaa perheille tietoa paikkakunnan harrastusmahdollisuuksista. Yksi haas-

tateltavista kertoi, että periaate pätee myös liikuntaleikkeihin tutustumiseen, jolloin 

lapsen päiväkodissa oppimat uudet liikuntaleikit saattavat siirtyä myös kotiin leikit-

täviksi. Yksi haastateltavista totesi, että varhaiskasvatuksessa täytyisi löytää jokai-

selle lapselle sopiva ja mieluinen liikuntamuoto. Suurimmassa osassa haastatte-

luista varhaiskasvattajat toivat esiin, että varhaiskasvatuksen rooli liikunnan tukemi-

sessa kasvaa, jos lapsi ei saa liikuntaa kotona. Haastateltavat lisäsivät, että tällöin 

on tärkeää, että lapsi saa riittävästi liikuntaa päiväkodissa.  

No kyllä se mun mielestä aika hyvin näkyy, että sellaset jotka harrastaa 
jotain niin kyllä ne mun mielestä huomaa, et jos harrastaa vaikka jotain 
tanssia, niin kyllä niistä heti huomaa ja niillä on siihen liikuntaan heti 
sellanen otekin, että jes tää on kivaa mennään. (H1) 

Kyllä niinku huomaa lapsista että ketkä on ollu harrastuksissa ja mitä 
kaikkee osaa sillee niinku, kyllä sen huomaa. (H4) 

Mutta en nyt voi sanoa että jokasen perheen kohdalla huomais sen eron 
että. (H5) 

Suurimmassa osassa haastatteluja nousi esille, että liikunnallisesti aktiivisten per-

heiden lapset hakeutuvat myös päiväkodissa liikunnan pariin ja ovat innostuneita 
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siitä. Mikäli lapsella oli vapaa-ajalla liikuntaharrastuksia, hän hakeutui myös päivä-

kodissa herkemmin samantapaisen toiminnan pariin. Harrastukset ovat myös opet-

taneet lapsille uusia liikuntaleikkejä, joita he toivat mukaan päiväkodin arkeen. Lä-

hes kaikki haastateltavat totesivat, että lapsen liikunnallisen aktiivisuuden myös va-

paa-ajalla huomaa useimmiten lapsen motorisissa taidoissa ja tällöin kynnys oppia 

uusia motorisesti haastavia taitoja on matalampi. Yksi haastateltavista kuitenkin to-

tesi, että asiaa ei voi liikaa yleistää, koska jokaisen perheen kohdalla ei huomaa 

aktiivisuuden eroa. 

Ja se että mitenkä meillä varhaiskasvattajat niinku täälä henkilökunta 
niinku itte suhtautuu siihen liikuntaan, niin kyllähän se sitte niinku antaa 
mallia sille lapselle. (H2) 

No kyllä mä huomaan itestäni sen, että aikuisistahan meistä se lähtee 
täällä paljo, että näytetään että tää on kivaa ja tätä on hauska tehdä. 
Niin sitä kautta lapsetki monesti innostuu sitte liikkumaan - - (H5) 

Kummassakin päiväkodissa kaikki haastateltavat suhtautuivat liikuntaan positiivi-

sesti ja pitivät sitä tärkeänä osana päiväkodin arkea. Lähes kaikki varhaiskasvattajat 

toivat esille aikuisen mallin tärkeyden, koska se vaikuttaa lasten suhtautumiseen 

liikuntaa kohtaan. Yksi varhaiskasvattaja totesi, että on tärkeää, että aikuiset heit-

täytyvät liikuntaan ja sitä kautta siirtävät liikunnaniloa myös lapsille. Yksi haastatel-

luista kertoi haluavansa tuoda päiväkodin arkeen liikuntaa, josta lapset voisivat 

saada eväitä terveelliseen elämäntapaan. Kummassakaan päiväkodissa ei ollut var-

sinaista liikuntavastaavaa, vaan vastuu liikunnan toteutumisesta päiväkodissa oli 

jakautunut kaikille kasvattajille. Kummassakin päiväkodissa varhaiskasvattajat sai-

vat suunnitella toimintaa oman mielenkiinnon mukaan, joten liikunnan toteuttaminen 

saattoi hieman painottua heille, jotka olivat siitä eniten kiinnostuneita.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksestamme käy ilmi, että lähiympäristön ja päiväkodin omien tilojen hyödyn-

täminen on tärkeää. Liikuntapainotteisen päiväkodin haastatteluissa nousi esiin, 

että päiväkodin omassa pihassa on vielä kehittämisen varaa, joten he käyttivät pal-

jon hyödyksi lähiympäristöä ja sen liikuntamahdollisuuksia. Ei-liikuntapainotteisen 

päiväkodin haastatteluissa varhaiskasvattajat kertoivat päiväkodin sisätilojen olevan 

rajalliset, joten he ulkoilivat paljon omassa pihassa ja metsässä. Sääkslahden ym. 

(2019, 81) mukaan päiväkodin liikuntaolosuhteet vaikuttavat lasten motorisiin taitoi-

hin. Koemme, että molemmat päiväkodit olivat tiedostaneet oman päiväkodin kehit-

tämiskohdat sekä vahvuudet. Näin ollen kummassakaan päiväkodissa kehittämis-

kohdat eivät tuoneet esteitä riittävän liikunnan toteutumiselle. Kummatkin päiväkodit 

osasivat hyödyntää hyvin vahvuuksia, koska ne olivat etukäteen tiedostettuja. Ajat-

telemme, että on tärkeää, että lapset saavat tutustua monipuolisiin liikuntaympäris-

töihin, jotka luovat erilaisia mahdollisuuksia. Koskinen (2015, 39) toteaa erilaisilla 

liikuntaympäristöillä olevan yhteys lasten motoristen taitojen kehittymiseen.  

Tutkimustuloksistamme nousi esiin, että kummankin päiväkodin linja sääntöjen suh-

teen oli hyvin samanlainen. Kummassakaan päiväkodissa ei ollut ylimääräisiä sään-

töjä, jotka rajoittaisivat liikkumista. Säännöt olivat tarkkaan mietittyjä ja ne perustui-

vat turvallisuuteen. Myös Finne (2017, 16) toteaa, että aikuisen täytyy huolehtia ym-

päristön ja toiminnan turvallisuudesta, mutta liialliset säännöt ja kiellot eivät ole hy-

väksi lapsen liikunnallisuutta ajatellen. Haastattelujen ja kirjoittamamme teorian 

pohjalta koemme, että ylimääräisten kieltojen karsiminen edesauttaa lasten liikku-

misen lisääntymistä, joka vaikuttaa myös motoriikan kehittymiseen positiivisesti. 

Kun päiväkodissa on selkeät ja perustellut säännöt, on lasten helpompi ymmärtää 

ja noudattaa niitä. Tämä auttaa myös positiivisen ilmapiirin luomisessa, kun kieltä-

misen sijaan aikuiset pyrkivät kannustamaan ja tukemaan liikkumisessa turvallisuu-

den rajoissa.  

Lasten yksilöllinen huomiointi ja tarpeiden tunnistaminen varhaiskasvatuksessa 

nousi tärkeäksi aiheeksi tutkimuksessamme. Liikuntapainotteisessa päiväkodissa 

lasten yksilöllisyyttä huomioitiin muun muassa suunnittelemalla toimintaa etukäteen 

lasten tarpeiden mukaan ja sisällyttämällä yksittäisten lasten haasteita vastaamia 
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harjoitteita koko ryhmän toimintaan, jolloin harjoitus hyödyttää koko ryhmää. Ei-lii-

kuntapainotteisessa päiväkodissa yksilöllisyyttä tuettiin muun muassa havainnoi-

malla lapsiryhmää ja huolehtimalla hyvästä tiedonkulusta, jotta varhaiskasvattajat 

ovat tietoisia lasten mahdollisista haasteista. Myös varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa (2018, 48) tuodaan esiin, että lasten motoristen taitojen suunnitelmalli-

nen havainnointi on tärkeää. Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018, 

48) ohjaa varhaiskasvattajia suunnittelemaan toiminnasta sellaista, jossa lapset 

pystyvät nauttimaan liikunnasta. Tutkimustulosten mukaan molemmat päiväkodit 

olivat löytäneet hyviä tapoja huomioida lasten yksilöllisyyttä. Toiminnan suunnitte-

lulla varmistetaan, että toiminta vastaa lasten tarpeita. Lisäksi varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteissa (2018, 7–8) korostetaan, että varhaiskasvatuksen täytyy olla 

suunnitelmallista ja tavoitteellista. Ajattelemme, että havainnoinnin merkitystä ar-

jessa ei voi tarpeeksi korostaa, koska antamalla havainnoinnille aikaa ja tilaa, voi 

huomata asioita, joita ei ilman systemaattista havainnointia huomaisi. Tämä on tär-

keää, koska mikäli havainnoinnissa ilmenee tuen tarpeita, voidaan tukitoimet aloit-

taa mahdollisimman varhain.  

Tutkimuksemme osoittaa, että molemmissa päiväkodeissa lapset ovat pääosin fyy-

sisesti aktiivisempia ulkoillessa kuin sisällä ollessa, kuitenkin yksilöllisyys huomioi-

den. Sääkslahti (2015, 75) toteaa, että päiväkodin suurella ulkoilualueella on posi-

tiivisia vaikutuksia lasten liikuntataitoihin. Havaintomme vahvistivat, että ulkoillessa 

lapset liikkuivat paljon, koska ulkona oli paljon tilaa esimerkiksi juoksuleikeille. Tut-

kimustulokset osoittivat, että suuri piha-alue houkuttelee ja innostaa lapsia liikku-

maan. Ulkoilu mahdollistaa myös monien sellaisten liikuntamuotojen harjoittelemi-

sen, jotka ovat fyysisesti raskaampia ja joita ei sisätiloissa voi kokeilla. Tästä yhtenä 

esimerkkinä mainitsemme hiihdon. Ulkona leikkiryhmät voivat sekoittua ja tämän 

ansioista myös sellaiset lapset, jotka sisällä leikkivät rauhallisempia leikkejä, saat-

tavat ulkona innostua leikkimään isommassa ryhmässä liikuntaleikkejä. Tämä vai-

kuttaa positiivisesti heidän fyysisen aktiivisuuden määrään päivän aikana. Ulkona 

myös päiväkodin erilaiset välineet saattavat innostaa lapsia liikunnan pariin.  

Saimme tutkimuksessamme selville, että molemmissa päiväkodeissa oli ohjattua lii-

kuntaa viikoittain. Ohjatun liikunnan määrä vaihteli paljon tilanteiden mukaan, joten 
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sen vuoksi tutkimustuloksista ei selvinnyt tarkkaa ohjatun liikunnan määrää tun-

neissa. Molemmissa päiväkodeissa oli tapana sisällyttää liikuntaa myös muuhun 

toimintaan, jotka eivät varsinaisesti olleet liikuntahetkiä. Pönkkö ja Sääkslahti 

(2017b, 494) tuovat esiin, että lasten oppimismahdollisuudet lisääntyvät, kun fyy-

sistä aktiivisuutta yhdistetään opetukseen ja muuhun toimintaan. Koemme, että lii-

kunnan ja toiminnallisuuden lisääminen esimerkiksi aamuhetkiin ja siirtymätilantei-

siin tuo vaihtelevuutta toimintaan, joka ylläpitää lasten mielenkiintoa ja on hyvä 

keino purkaa ylimääräistä energiaa. Lyhytkestoisetkin arkeen sisältyvät liikuntahet-

ket auttavat kerryttämään fyysistä aktiivisuutta lapsen päivään. Lapset myös oppi-

vat, että päivän fyysistä aktiivisuutta voi kerryttää pienistä asioista, eikä se vaadi 

aina esimerkiksi harrastuksia. Liikunnan säännöllisyys pitkin päivää auttaa myös 

tauottamaan fyysistä passiivisuutta. Liikunnan pilkkominen pieniin osiin arjessa 

saattaa myös herättää innostusta sellaisilla lapsilla, jotka ovat vähemmän innostu-

neita osallistumaan esimerkiksi juoksuleikkeihin.  

Tutkimuksestamme nousi esiin muutamia tärkeitä asioita, joilla varhaiskasvattajat 

tukivat omaehtoisen liikunnan lisääntymistä. Näistä eniten korostui aikuisen kannus-

tamisen merkitys. Lisäksi välineet ja tilojen muokkaus lasten tarpeiden mukaan 

osoittautuivat hyviksi keinoiksi tukea omaehtoista liikkumista. Myös aikuisen läsnä-

olon tärkeys nousi esille yhtenä tekijänä omaehtoisen liikunnan lisäämisessä. Pulli 

(2007, 16) toteaa, että ohjattua liikuntaa ei tarvitse olla joka päivä. Opetus- ja kult-

tuuriministeriö (2016, 27) tuo esiin, että lapsi tarvitsee paljon omaehtoista liikkumista 

saadakseen riittävästi fyysistä aktiivisuutta, koska varhaiskasvatuksessa on keski-

määrin yksi ohjattu liikuntahetki viikossa. Aikuisen antama positiivinen palaute ja 

tuki myös epäonnistumisen hetkellä innostaa lapsia yrittämään uudelleen lannistu-

matta. Tämä lisää fyysistä aktiivisuutta päivän aikana, kun lapsi on itsellä intoa liik-

kua. Aikuisen läsnäolo on tärkeää, koska hän pystyy rikastuttamaan leikkiä ja tuke-

maan lapsia leikkiin liittymisessä. Aikuisen osallistuminen leikkiin monesti innostaa 

lapsia mukaan, ja myös arempien lasten voi olla helpompi liittyä leikkiin aikuisen 

ollessa läsnä leikissä.  

Tutkimuksestamme kävi ilmi, että päiväkodilla on suuri rooli lasten liikuntatottumus-

ten tukemisessa, mutta vastuu jakautuu myös perheelle. Liikunnanilo ja varhaiskas-
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vattajien positiivinen asenne liikuntaa kohtaan motivoivat lapsia liikkumaan päivä-

kodissa ja mahdollisesti myös myöhemmässä elämässä. Fisher ym. (2015, 26) nos-

tavat esiin, että vanhempien ja muiden aikuisten tuki ja kannustus ovat tärkeässä 

roolissa, jotta lasten riittävä fyysinen aktiivisuus toteutuu. Karvonen (2000, 26) lisää, 

että myönteisen liikuntakokemuksen ja liikunnanilon syntymisessä auttaa riittävä 

lasten huomioiminen, rohkaiseminen ja positiivinen näkökulma lasten taitoja ajatel-

len. Ajattelemme, että varhaiskasvatuksella on suuri rooli lapsen liikuntatottumusten 

tukemisessa, koska lapsi viettää suuren osan päivästä varhaiskasvatuksessa. Vas-

tuu ei kuitenkaan ole kokonaan varhaiskasvatuksella, koska esimerkiksi vanhem-

pien asenteella on vaikutusta myös lasten asenteeseen liikuntaa kohtaan. Varhais-

kasvattaja pystyy omalla esimerkillään luomaan ja näyttämään liikunnaniloa myös 

lapsille. Lapsille on tärkeää, että he saavat osallistua ja vaikuttaa toiminnan suun-

nitteluun, koska tällöin he saavat osallisuuden kokemuksia. Varhaiskasvattajien on 

tärkeää huomioida lasten toiveita ja ideoita ja pyrkiä mahdollistamaan lasten osalli-

suus.  

Tutkimuksessamme nousi esiin, että aktiivisten perheiden lapset ovat innokkaita ha-

keutumaan liikunnan pariin. Kummallakaan tutkimuksemme päiväkodilla ei ollut var-

sinaista nimettyä liikuntavastaavaa. Lisäksi kaikki haastattelemamme henkilöt suh-

tautuivat liikuntaan positiivisesti ja pitivät sitä tärkeänä osana varhaiskasvatusta. 

Finnen (2017, 21) mukaan lapsi ajattelee, että aikuinen toimii oikein ja ottaa sen 

vuoksi usein mallia aikuisesta. Erilaiset ajatusmallit vakiintuvat usein lapsuudessa, 

koska lapsuus on herkkää aikaa erilaisille vaikutteille. Tutkimuksemme pohjalta 

olemme huomanneet, että perheellä on suuri rooli lapsen liikuntatottumusten edis-

tämisessä. Tämän vuoksi lapsen vanhempien asenteella liikuntaa kohtaan on vai-

kutusta myös lapsen asenteeseen. Lapset ottavat mallia myös muista heille tär-

keistä aikuisista, kuten esimerkiksi varhaiskasvattajista ja sen vuoksi on tärkeää, 

että myös he suhtautuvat myönteisesti liikuntaa kohtaan. Aikuisen tehtävänä on yrit-

tää parhaalla mahdollisella tavalla tehdä lapsen liikuntakokemuksesta hänelle mie-

lekäs. Kummassakin päiväkodissa vastuu liikunnan toteuttamisesta on kaikilla, jol-

loin liikunta on monipuolista, kun sitä toteuttaa useat eri aikuiset. Aikuisen toteutta-

essa toimintaa oman mielenkiinnon mukaan hän on itse innostunut toiminnasta ja 

tämä useimmiten välittyy myös lapsille.  
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyömme tekeminen kesti kokonaisuudessaan noin vuoden. Prosessi sujui 

kokonaisuudessaan hyvin ja pysyimme ennalta suunnittelemassamme aikatau-

lussa. Aloitimme opinnäytetyösuunnitelman kirjoittamisella joulukuussa 2019. Ai-

heen hyväksynnän jälkeen olemme tehneet työtämme tasaiseen tahtiin. Kirjoitimme 

opinnäytetyömme teoriaosuutta kevään 2020 aikana. Aiheestamme löytyi teoriatie-

toa ja lähteitä hyvin, joten teorian kirjoittaminen oli sujuvaa. Vielä työn loppuvai-

heessa täydensimme teoriaa hieman ja lisäsimme uusia lähteitä. Tutkimusosuuden 

aloitimme suunnittelemalla haastattelu- ja havainnointirungot. Tämän jälkeen suori-

timme huhti- ja toukokuun aikana haastattelut ja havainnoinnit.. Haastattelujen jäl-

keen litteroimme tekstit, minkä jälkeen aloitimme niiden analysoinnin. Olimme kir-

joittaneet tutkimusosuuden lähes valmiiksi kesän 2020 aikana. Syksylle jäi opinnäy-

tetyön viimeistelyä ja pieniä korjauksia.  

Teimme opinnäytetyömme parityönä, jonka ajattelimme olevan hyvä toteutustapa 

meille, koska molempia kiinnosti liikunta-aiheinen tutkimus. Lisäksi molemmat suun-

taamme varhaiskasvatuksen opettajan työkentälle, jolloin oli selvää, että opinnäyte-

työmme liittyy varhaiskasvatukseen. Yhteistyömme sujui hyvin ja onnistuimme yh-

distämään aikataulumme niin, että prosessi eteni aikataulussa. Koimme positiivi-

sena asiana, että pystyimme täydentämään toistemme ideoita ja pohtimaan yh-

dessä ratkaisuja myös haastavissa tilanteissa. Opinnäytetyömme aikana olemme 

tukeneet ja kannustaneet toinen toisiamme, ja tämä on auttanut työmme edistymi-

sessä. Lisäksi olemme tarkastelleet tutkimustuloksia yhdessä, joka lisää tutkimuk-

semme luotettavuutta.  

Työmme tutkimusosuus ajoittui kevään 2020 ajalle, jolloin COVID-19 eli koronavirus 

aiheutti paljon erilaisia rajoituksia ja toimenpiteitä Suomessa. Alun perin tarkoituk-

senamme oli havainnoida molemmissa päiväkodeissa muutama päivä, jolloin oli-

simme saaneet kokonaiskuvan päivän kulusta. Kun koronavirukselle alettiin asetta-

maan rajoitustoimia, olimme huolissamme opinnäytetyömme tutkimusosan toteut-

tamisesta. Halusimme noudattaa annettuja ohjeita ja sen vuoksi pohdimme vaihto-

ehtoisia tapoja toteuttaa tutkimus, jotta altistumista tapahtuisi mahdollisimman vä-
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hän. Päädyimme havainnoimaan lapsiryhmiä ulkoillessa ja pitämään riittävää etäi-

syyttä lapsiin ja muihin aikuisiin. Sovimme päiväkotien kanssa myös heille sopivat 

tavat toteuttaa haastattelut ja sovimme haastattelujen pitämisestä sellaisessa ti-

lassa, jota lapsiryhmät eivät käytä. Olemme kiitollisia kummallekin päiväkodille siitä, 

että he tulivat yhteistyökumppaniksemme tällaisena aikana ja onnistuimme yhdessä 

löytämään keinot toteuttaa tutkimus turvallisesti.  

Liikuntapainotteisessa päiväkodissa liikunta näyttäytyi monipuolisesti, joka vahvisti 

meille sen, että liikuntapainotteinen päiväkoti on nimensä veroinen. Liikunta näyt-

täytyi kuitenkin vahvasti kummassakin päiväkodissa hieman erilaisilla tavoilla. Esi-

merkiksi toisessa päiväkodissa oli jalkapallokenttä ja toisessa lentopallokenttä, joten 

tämä osittain ohjasi lapsia kyseisten lajien pariin. Pohdimme, että tuloksiimme saat-

toi osittain vaikuttaa se, että ei-liikuntapainotteisessa päiväkodissa metsän ja luon-

non hyödyntäminen kuului voimakkaasti päiväkodin arkeen. Tämä lisäsi automaat-

tisesti liikunnan määrää sekä sen muotoja. Toiseksi pohdimme, olivatko havainnoin-

tikertamme vertailukelpoisia keskenään, koska liikuntapainotteisen päiväkodin 

kanssa olimme metsäretkellä ja toisen päiväkodin toimintaa havainnoimme heidän 

omassa pihassaan. Jälkeenpäin ajateltuna olisimme voineet pyytää myös toisesta 

päiväkodista, että olisimme voineet lähteä mukaan metsäretkelle, koska tällöin oli-

simme havainnoineet liikunnan näyttäytymistä samankaltaisissa tilanteissa. Loppu-

jen lopuksi olemme kuitenkin tyytyväisiä keräämäämme aineistoon, koska havain-

not ja haastattelut antoivat kattavan ja positiivisen kuvan yhteistyöpäiväkodeista. 

Tutkimuksen tavoitteena ei ollut tehdä vastakkainasettelua päiväkotien välille, vaan 

tutkia nimenomaan liikunnan näyttäytymistä varhaiskasvatuksen arjessa.  

Arenen (2017, 10) mukaan ammattiamme ohjaa sosionomin (AMK) kompetenssit, 

joita ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaami-

nen, tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen, asiakastyön osaaminen, 

kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittä-

jyysosaaminen. Varhaiskasvatuksen opettajina meidän täytyy huomioida nämä so-

siaalialan kulmakivet ja täten soveltaa niitä omaan työhömme. Jokainen osa-alue 

on tärkeää ottaa huomioon, koska kaikki kompetenssit kuuluvat sosionomin osaa-

misen edellytyksiin. Koemme, että opinnäytetyömme antaa uusia näkökulmia liikun-
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nan toteuttamiseen sekä liikuntapainotteisille että ei-liikuntapainotteisille päiväko-

deille. Lisäksi teoriaosuudessa käsittelemme muun muassa liikunnan tärkeyttä lap-

sen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Mielestämme opinnäytetyömme aihe on tär-

keä, koska digitalisoituvassa yhteiskunnassa sekä lapset että aikuiset viettävät pal-

jon aikaa erilaisten ruutujen äärellä. Koemme, että aikuisen kannustus vaikuttaa 

lapsen itsetunnon kehittymiseen ja sitä kautta minäkuvan syntymiseen. Tämän 

vuoksi myös varhaiskasvatuksen merkitys liikunnan tukemisessa korostuu entises-

tään ja varhaiskasvattajien on tärkeää olla mukana tukemassa liikunnallisen elä-

mäntavan syntymisessä.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelulomake 

Liite 2. Havainnointilomake 

 



 

1 (2) 

 

Liite 1. Haastattelulomake 

 

Ympäristö 

 

1. Millaisia sääntöjä päiväkodissa on, jotka vaikuttavat liikkumiseen? 

2. Kuinka koet päiväkodin ympäristön tukevan liikuntaa? 

 

Fyysinen aktiivisuus 

 

3. Missä muodoissa liikkuminen näyttäytyy sisällä?  

4. Missä muodoissa liikkuminen näyttäytyy ulkona? 

5. Millaisia eroja lasten aktiivisuudessa näyttäytyy sisäleikkien aikana? 

6. Millaisia eroja lasten aktiivisuudessa näyttäytyy ulkoleikkien aikana? 

7. Ovatko lapset aktiivisempia sisällä vai ulkona? Miten tämä näyttäytyy? 

8. Millaisia eroja on ryhmien välillä? 

9. Kuinka yksilöllisyys ja liikuntaan liittyvät haasteet huomioidaan päiväkodin toi-
minnassa? 

 

Ohjattu ja omaehtoinen liikunta 

 

10. Miten liikunta näkyy päiväkodissanne? 

11. Kuinka paljon ohjattua liikuntaa on sisällä päivän/viikon aikana?  

12. Kuinka paljon ohjattua liikuntaa on ulkona päivän/viikon aikana? 

13. Kuinka lapsia kannustetaan omaehtoiseen liikkumiseen sisällä? 

14. Kuinka lapsia kannustetaan omaehtoiseen liikkumiseen ulkona? 

15. Kuinka liikkuminen tapahtuu siirtymätilanteissa? 
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Päiväkodin rooli liikuntatottumusten kehittymisessä 

 

16. Millaisia rutiineja liikkumiseen liittyy päiväkodissa? (esim. säännölliset metsä-
retket yms.) 

17. Mitkä asiat koet tärkeimmäksi lapsen liikuntatottumusten kehittymisessä ja lii-
kunnanilossa? 

18. Millainen on mielestäsi varhaiskasvatuksen rooli lapsen liikunnan tukemi-
sessa? 

19. Huomaako liikunnallisesti aktiivisten perheiden lapset, miten? (taidot, suhtautu-
minen liikuntaan) 

20. Onko päiväkodillanne liikuntavastaavaa? Millaisia tehtäviä vastaavalle kuuluu? 

21. Järjestetäänkö päiväkodillanne liikuntatapahtumia? Millaisia ja kuinka usein? 

22. Miten itse koet varhaiskasvattajana suhtautuvasi liikuntaan? 

23. Kuinka liikunta näkyy päiväkotinne varhaiskasvatussuunnitelmassa? 
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Liite 2. Havainnointilomake 

 

1. Liikkumisympäristö 

• Millaisia telineitä pihasta löytyy? 

• Millaisessa kunnossa telineet ovat? 

• Käyttävätkö lapset telineitä? 

• Millaisia leikkejä lapset leikkivät telineissä? 

2. Liikuntavälineet 

• Ovatko liikuntavälineet lasten saatavilla? 

• Millaisia liikuntavälineitä lapsilla on käytössä? 

• Kuinka paljon liikuntavälineitä löytyy? 

3. Aikuisten osallistuminen 

• Osallistuvatko aikuiset toimintaan lasten kanssa? 

• Onko toiminta ohjattua vai omaehtoista? 

4. Saavatko lapset itse päättää toiminnan? 

5. Onko leikki ja liikkuminen aktiivista vai passiivista? 

6. Millaisia sääntöjä ulkoilussa on? 

7. Kuinka pitkä ulkoiluaika on? 

8. Sää 

• Millainen sää on? 

• Ovatko lasten ulkoiluvaatteet sään mukaiset? 

9. Minkä kokoisissa ryhmissä lapset leikkivät? 
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