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1 JOHDANTO 

Sosionomiopintojeni opinnäytetyö on toiminnallinen koulutuskokonaisuus luis-

telun opettamisesta varhaiskasvatuksessa. Työelämänkumppani opinnäyte-

työssäni on mikkeliläinen varhaiskasvatuksen yksikkö, jossa olen työskennel-

lyt neljä vuotta. Aihe opinnäytetyöhön nousi työelämänkentältä ja varhaiskas-

vatuksen tarpeista. Omakohtaiset kokemukseni ja havaintoni tukivat ajatustani 

ja päätöstäni lähteä työstämään opinnäytetyö tästä aiheesta.  

 

Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa vahvistaa perusliikuntataitoja. Liikun-

takasvatus on lähtökohdiltaan matalan tason toimintaa. Poikkeuksen matalan 

tason toimintaan tekevät varhaiskasvatuksen liikuntakasvatukseen sisältyvä 

lajikohtainen opetus, kuten hiihto ja luistelu. Luistelua ja hiihtoa opetettaessa 

olisikin huomioitava lajikohtaiset lainalaisuudet ja tarkempi perehtyminen ko-

keiltavaan ja opeteltavaan liikuntamuotoon. Mielestäni on erittäin hyvä asia, 

että vahvasti suomalaisuuteen mielletyt perinteiset lajit sisältyvät liikuntakas-

vatukseen myös varhaiskasvatuksessa.   

 

Luistelu mielletään vahvasti suomalaiseksi perustaidoksi, joka sisältyy var-

haiskasvatuksen liikuntakasvatukseen. Luistelu vaatii useita motorisia val-

miuksia ja kehittää lasten liikuntataitoja. Luistelun opettaminen on haasteel-

lista ja vaatii ohjaajaltaan erityisiä valmiuksia ja taitoa sekä ymmärrystä niin 

kyseistä liikuntamuotoa kuin yleisesti lasten motorista kehitystä sekä opetta-

mista ja ohjaamista kohtaan.  

 

Olen huomannut, että liian usein luisteluopetuksessa ehkä tärkein motivoiva 

tekijä on suoritusmerkintä. Luistelemaan lähdetään negatiivisella asenteella il-

man omia varusteita tai ajatusta, mitä jäällä lasten kanssa tehtäisiin. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa, että lapsille tarjotaan mahdollisuus luistella ja tämän 

mahdollisuuden hyödyntäminen on lähestulkoon täysin lasten omalla vas-

tuulla. Luistelemaan oppimista olisi hyvä vaikkapa verrata lukemaan oppimi-

seen, osista kokonaisuuksiin, jotta taito voidaan oppia ja sisäistää. Ylipää-

tänsä lasten liikuntaan ja aktiivisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota, 

jotta liikuntasuositukset voidaan saavuttaa. On siis tärkeä pystyä tarjoamaan 
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laadukasta ja innostavaa liikuntakasvatusta, mikä edesauttaa lapsia löytä-

mään liikunnan riemun ja iloa. 

 

2 LAPSEN MOTORISEN KEHITYKSEN TUKI VAR-

HAISKASVATUKSESSA 

Varhaiskasvatus pystyy tarjoamaan lapselle hyvät mahdollisuudet kehittää 

karkeamotorisia perustaitoja. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla liikun-

takasvatuksella voidaan kehittää laaja-alaisesti kaikkia motorisia perustaitoja. 

Tärkeää varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksessa on luoda pohjaa elini-

käiseen liikunnalliseen ja aktiiviseen elämäntapaan. On erittäin tärkeää saada 

lapset innostumaan liikkumisesta. Kasvattajan positiivisen asenteen tulee 

näkyä ohjatessa lapsia liikuntatuokioilla. Mielekkäiden ja positiivisten liikun-

takokemusten tarjoaminen kasvattajien tehtävä.  

 

2.1 Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa 

Liikunnan määrää lasten elämässä yleisesti ja liikunnan määrää var-

haiskasvatuksessa tulisi lisätä, sillä uusimpien tutkimusten mukaan lapset liik-

kuvat liian vähän suotuisan kehityksen ja terveyden kannalta. Näiden tutki-

mustietojen valossa on myös laadittu liikunnalliset suositukset varhaiskasva-

tukseen. Nämä suositukset pitävät sisällään päivittäisen liikunnan määrän (2 

tuntia hengästyen), mahdollisuuden harjoitella päivittäin motorisia perustaitoja, 

varhaiskasvatuksen henkilöstön vastuun järjestää monipuolista ja tavoitteel-

lista liikuntakasvatusta ja liikuntaan houkuttelevan ympäristön luomisen sekä 

taata liikuntavälineiden saatavuuden arjessa. (Hujala 2016, 138.) 

 

Jämsen ym. toteavat tutkimuksensa tuloksissa, että lasten fyysinen aktiivisuus 

on kevyttä 50 % päiväkodissa vietetystä ajasta ja vain 10% ajasta fyysinen ak-

tiivisuus oli kuormittavuudeltaan keskiraskasta. (Jämsen ym. 2013, 10.) Tämä 

tulos on selkeässä ristiriidassa eikä vastaa nykyisiin lasten liikuntasuosituksiin, 

joista kaksi tuntia liikuntaa päivässä olisi oltava hengästyen. (Hujala 2016, 

138.) 

 

Tavoite varhaiskasvatuksen liikunnassa on motoristen perustaitojen kehittämi-

sessä. Näitä taitoja tulee tarjota lapsille monipuolisesti erilaisissa ympäris-

töissä. Liikuntatuokioita järjestetään sisällä sekä ulkona ja liikuntaan otetaan 
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mukaan välineitä, musiikkia ja telineitä. Luonnossa liikkuminen ja vuodenaiko-

jen tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti. Vuodenajat tuo mu-

kanaan lajinomaiset liikuntamuodot kuten hiihdon ja luistelun varhaiskasvatuk-

sen liikuntakasvatukseen. Varhaiskasvatuksen liikuntakasvatus ei ole lajipai-

nottunutta vaan huomioi pääasiassa motoristen perustaitojen harjoittelun 

muulla tavalla. Poikkeuksen tähän lajikokeiluun tuovat mm. edellä mainitut tal-

vilajit. (Hujala 2016, 142.) 

 

Huomionarvoista lajikohtaisessa kokeilussa on se, että motoriset perustaidot 

täytyy olla hallussa, jotta lajitaitojen oppiminen on mahdollista. Tämä motoris-

ten perustaitojen omaksuminen tapahtuu yleisesti ottaen 6-7 ikävuoteen men-

nessä. Motoriset perustaidot ja niiden omaksuminen ovat siis pohjana lajikoh-

taiselle oppimiselle. (Jaakkola 2016, 28–29.) 

 

Liikunnan positiivisia vaikutuksia lasten sosioemotionaalisiin taitoihin ovat Ta-

kala ym. (2011, 69–79), selvittäneet tutkimuksessaan. Tutkimuksen kohderyh-

mänä olivat varhaiskasvatusikäiset 3–4-vuotiaat lapset. Tutkimuksen avulla 

haluttiin selvittää ja saada tietoa valmiiksi suunnitellun liikuntaintervention vai-

kutuksista lasten sosioemotionaalisiin taitoihin, kuten kuunteluun, yhteistyöhön 

pari- ja ryhmätehtävissä, toisen auttamiseen ja tunteiden samaistumiseen 

sekä vuoron odottamiseen ja häviön sietämiseen. Tutkimuksen tuloksena to-

detaan, että liikunta tukee lasten sosioemotionaalisia taitoja, jos tietyt tekijät 

liikuntatuokioiden sisällä toteutuvat. Näitä tekijöitä olivat, kannustus, lasten yk-

silöllinen huomioiminen, lapsen kokemus ryhmän jäsenyydestä ja toiminnan 

tavoitteellisuus. Liikuntatuokioiden etukäteissuunnittelu nousee tutkimuksessa 

merkittäväksi tekijäksi sosioemotionaalisia taitoja kehitettäessä.  

 

Liikuntakasvatusta ja liikuntakasvatuksen merkitystä päiväkodeissa lastentar-

haopettajien kokemana ovat tutkineet Sanni Siironen ja Jenni Tuomola (2020, 

59–60) pro gradu -tutkimuksessaan. Tutkimuksen tuloksissa todetaan, että ne 

lastentarhaopettajat, joiden oma liikuntasuhde on hyvä ovat motivoituneita 

tuottamaan laadukasta ja aktiivista liikuntakasvatusta. Tutkimus osoittaa myös 

sen, että mitä enemmän liikuntaan liittyviä positiivisia merkityksiä lastentarha-

opettaja nimesi toteutti hän aktiivisemmin liikuntakasvatusta. Huomionarvoista 
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tutkimuksen tuloksissa on se, että sillä kuuluuko päiväkoti johonkin valtakun-

nalliseen tai paikalliseen liikuntahankkeeseen, ei näyttäisi olevan vaikutusta 

liikuntakasvatuksen järjestämiseen.  

 

Vuodenaikojen ja kannustuksen merkitystä fyysisen aktiivisuuden toteutumi-

seen varhaiskasvatuksessa on tutkittu niin Suomessa kuin ulkomailla. Vuonna 

2010 Suomessa toteutettu tutkimus osoittaa kannustuksen ja vuodenaikojen 

näkyvän selvästi varhaiskasvatusikäisten lasten fyysisessä aktiivisuudessa. 

Tutkimuksen tuloksissa käy ilmi, että 3–4-vuotiaiden lasten fyysinen aktiivi-

suus oli korkeampi elo- ja syyskuussa kuin tammi- ja helmikuussa. Tätä eroa 

fyysisen aktiivisuuden laskussa voidaan selittää kylmällä ja pimeällä vuoden-

ajalla. Tämä ei kuitenkaan selitä sitä miksi sisätiloissakin fyysinen aktiivisuus 

laskee huomattavasti kyseisenä vuodenaikana, vaikka olosuhteet pysyvät va-

kiona sisätiloissa. Tutkimus osoittaa myös, että kaikki ne tilanteet, joissa kas-

vattaja jollain tapaa kannustaa lasta fyysiseen aktiivisuuteen nostaa se lasten 

aktiivisuuden tasoa huomattavasti. (Jämsen ym. 2010, 74–76.) 

 

Peggy Cheung on tutkinut kasvattajien oman henkilökohtaisen fyysisen aktiivi-

suuden vaikutusta lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimus osoittaa kiistatta, 

että opettajien fyysinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti lasten liikunnallisuu-

teen ja fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimus osoitti myös, että pojat liikkuivat tyt-

töjä enemmän niin vähemmän fyysisesti aktiivisten kuin aktiivisten aikuisten 

kanssa. Poikien aktiivisuus nousee kuitenkin entisestään, kun kasvattaja itse 

on fyysisesti huomattavasti aktiivinen. Tämä tutkimus on linjassaan aiempien 

tutkimusten (Smuka 2012, Senne 2006, Brown 2009) kanssa, joiden tutkimuk-

sissa on myös havaittu kasvattajan roolimallin ja oman aktiivisuuden kulkevan 

käsi kädessä lapsen aktiivisuuden kanssa. (Cheung 2019, 105–106.) 

 

2.2 Motorinen kehitys  

Motorinen kehitys ei rajoitu vain lapsuuteen vaan koko eliniän ihminen kyke-

nee omaksumaan liikunnallisia taitoja. Motoriikan kehitykseen vaikuttavat pe-

rimä ja elinympäristö niin, että varhaislapsuudessa perimän merkitys on 

isompi, kun taas lapsen kasvaessa ympäristön vaikutus motoriikan kehityk-
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sessä kasvaa merkittävästi. Mikäli lapselle tarjotaan mahdollisuuksia motorii-

kan harjoittamisessa, kehittyy taidot lasten luontaisen uteliaisuuden ja innostu-

neisuuden avulla. (Jaakkola 2016, 25.) 

 

Motorinen kehitys tapahtuu sikiövaiheesta aina aikuisuuteen ja se pitää sisäl-

lään yksilön liikkeiden kehitystä. Useat tekijät vaikuttavat motoriseen kehityk-

seen. Motoriseen kehitykseen vaikuttavat mm. perimä, ympäristön kasvuolo-

suhteet, yksilön persoonallisuus ja motivaatio. Motoristen taitojen oppiminen 

etenee ikäkausittain. Jotta lapsen on mahdollista oppia motorisia perustaitoja, 

täytyy hänen ensin saavuttaa liikkeen oppimiseen vaadittu kypsyystaso. Sään-

nöllinen liikkuminen ja aktiivisuus on perusedellytys motoristen taitojen kehitty-

miselle. Liikunnallinen elämäntapa omaksutaan jo lapsena ja sen vaikutus ko-

konaisvaltaiseen kehitykseen on kiistaton. Liikunta ja motoriset taidot tukevat 

kognitiivisia prosesseja, näin ollen sillä on suuri vaikutus oppimiseen. (Karja-

lainen ym. 2020, 15, 18–19.) 

 

2.3 Motorisen kehityksen vaiheet 

Motorisen kehityksen vaiheita ovat Gallahue ja Donnelly nimenneet viisi eri-

laista. Näistä vaiheista kolme ajoittuu varhaiskasvatusikään. Erikoistuneiden 

liikkeiden vaihe ja omaksuttujen taitojen hyödyntämisen vaihe puolestaan 

ajoittuvat kouluikään. Motorisen kehityksen vaiheita ja niiden ajoittumista tar-

kasteltaessa voidaankin siis todeta varhaiskasvatusiän olevan hyvin mer-

kityksellistä aikaa motoriselle kehitykselle. Ei ole siis yhdentekevää millaista 

motorisia perustaitoja harjoittavaa toimintaa ja mahdollisuuksia lapsille var-

haiskasvatuksessa tarjotaan.   

 

Gallahue ja Donnelly nimeämien motoristen vaiheiden ensimmäinen vaihe on 

refleksitoimintojen vaihe (0–1 vuotta). Refleksitoimintojen vaiheen on tarkoitus 

turvata lapsen hengissä selviytyminen ensimmäisten elinkuukausien aikana. 

Tässä vaiheessa ilmeneviä refleksejä ovat tarttumis-, imemis- ja sukellusre-

fleksi. (Jaakkola 2016, 26–27.) 

 

Motorisen kehityksen toinen vaihe eli alkeellisten taitojen omaksumisen vaihe 

on (1–2 vuotta), tällöin lapsi oppii perusliikuntataitojen alkeita. Näitä pe-
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rusliikuntataitoja ovat juokseminen, hyppääminen, heittäminen ja kiinni otta-

minen. Refleksitoimintojen ja alkeellisten taitojen omaksumisen vaiheet 

yhdessä takaavat pohjan kolmannelle kehitysvaiheelle. (Jaakkola 2016, 26–

27.) 

 

Kolmas motorisen kehityksen vaihe on motoristen perustaitojen omaksumisen 

vaihe (2–7 vuotta), tässä kehityksen vaiheessa on suuria yksilöllisiä eroja 

lasten välillä. Tätä vaihetta pidetään keskeisimpänä motorisen kehityksen 

vaiheena, tällöin lapsi oppii suurimman osan motorisista perustaidoista. Mo-

toristen taitojen oppiminen ei tapahdu kuitenkaan täysin ilman ympäristön 

tukea, jotta motorisia taitoja voidaan oppia,täytyy lapsen elinympäristön tarjota 

riittävästi mahdollisuuksia motoristen perustaitojen harjoittelemiseen. Mo-

toristen perustaitojen omaksumisen vaihe jaetaan vielä kolmeen pienempään 

osa-alueeseen: alkeisvaiheeseen, perusvaiheeseen ja kehittyneeseen 

vaiheeseen. (Jaakkola 2016, 29.) 

 

Motoristen taitojen oppimista tarkasteltaessa, todetaan sen tapahtuvan kol-

men perättäisen vaiheen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa tiedon vastaanot-

taminen tapahtuu aistienvaraisesti, havainnoimalla, kuuntelemalla, tunnustele-

malla ja katsomalla. Tällöin alkuvaiheessa taidon oppiminen ja opettelu on 

kognitiivista ja kielellisen ja fyysisen ohjauksen merkitys korostuu. Ensimmäi-

sen vaiheen jälkeen aistihavainnot ja muistissa oleva tieto mukautuu. Aistiha-

vaintojen välityksellä hankittua tietoa verrataan ja yhdistetään muistissa ole-

vaan tietoon. Seuraavaan eli kolmanteen vaiheeseen voidaan siirtyä, kun toi-

minta on jo muodostunut automaattiseksi, jolloin kognitiivisen ja ulkoisen oh-

jauksen tarvetta ei enää ole. Motoristen taitojen oppimisessa muodostuu sisäi-

siä malleja, jotka fyysisen toiminnan avulla siirtyvät käytäntöön. (Rintala ym. 

2005, 27.)  

 

3 LUISTELUN OPPIMINEN JA OPETTAMINEN 

Luistelun opettamisessa kuin muidenkin taitojen opettamisessa on ensiar-

voisen tärkeää ohjaajan oma innostuneisuus. Innostavalla ja mielenkiintoisella 

opettamisen tavalla on tärkeä merkitys lapsen haluun oppia ja uskaltaa 

kokeilla vaikeiltakin tuntuvia liikuntasuorituksia. Luistelun opettamisessa on 
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tärkeää tietää mistä lähteä liikkeelle ja kuinka edetä harjoitteissa, jotta lapset 

oppivat ja innostuvat luistelemisesta.  

 

3.1 Lapsi oppijana 

Jokainen lapsi oppii omalla henkilökohtaisella tavallaan. Oppiminen on pro-

sessi, johon vaikuttavat oppimistyylin lisäksi tunteet ja oppijan itsetunto. Oppi-

minen itsessään on muutosta yksilön tiedoissa, taidoissa ja valmiuksissa pe-

rustuen kokemukseen. Oppimisen prosessissa tietoa käsitellään aktiivisesti, 

eikä sitä oteta vastaan vain passiivisesti. Lapset kehittyvät myös luonnollisesti, 

jolloin on syytä muistaa, että kaikki toiminnassa havaitut muutokset eivät ole 

sidoksissa oppimiseen. (Rintala ym. 2005, 25-26.) 

 

Oppimisella on laaja-alaiset vaikutukset. Oppiminen vaikuttaa ihmisten kaik-

keen toimintaan, kuten orientoitumiseen, sopeutumiseen, kehittymiseen ja 

haasteisiin vastaamiseen. Siinä missä opimme motorisia taitoja, opimme on-

gelman ratkaisua sekä puhumaan. Oppiminen on yksilöllistä eikä sitä voi oh-

jata ulkopuolelta käsin, sillä ihminen ei opi sitä mitä muut haluavat vaan mitä 

hän itse tahtoo omaksua ja oppia. Oppimisen tuloksena maailma jäsentyy ih-

misen elämässä ymmärrettäviksi osioiksi. (Rintala 2000, 26.) 

 

Oppimiseen liittyviä tutkimuksia tarkasteltaessa voidaan huomata niiden kes-

kittyvän lähestulkoon pelkästään kognitiivisiin prosesseihin ja unohtavan elä-

mys- ja kokemusmaailman huomioimisen. Ajattelutoimintaan on kuitenkin sel-

keä vaikutus tunteilla ja muilla vaikeammin tutkittavilla asioilla. Oppimisessa 

havaitut haasteet ja vaikeudet voivat aiheutua myös emotionaalisella puolella 

eikä vain ja ainoastaan kognitiivisista syistä. Kognitiiviset ja emotionaaliset 

alueet ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, jolloin olisi syytä nähdä suurempaa 

tarvetta tutkia ilon, huumorin ja erilaisten tunteiden yhteyttä oppimiseen. (Rin-

tala ym. 2005, 28.) 

 

3.2 Ohjaaminen ja opettaminen 

Lasten liikuntaa ohjatessa on ensiarvoisen tärkeää erilaisten opetustapojen 

käyttö. Mallintaminen ja komentotyylinen ohjaaminen ei nykyään enää itses-

sään riitä liikunnan ohjauksessa, vaan näiden rinnalle täytyy tuoda lapsilähtöi-

siä ajattelua tukevia ohjaamisen ja opettamisen tapoja. Tällaisia tapoja on 
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mm. ohjattu oivaltaminen, jolloin lapsi omaa ajattelu prosessiaan käyttämällä 

pääsee oikeaan liikesuoritukseen. Ohjatussa oivaltamisessa ei anneta val-

mista mallia vaan nähdään lapsi aktiivisena toimijana ja hänelle esitetään ky-

symyksiä ja ohjataan oikeaan liikesuoritukseen. (Pulli 2001, 45.) 

 

Oppimistyylien huomioiminen liikunnan ohjauksessa tarkoittaa eri aistien hyö-

dyntämistä ohjaus tilanteissa. Liikuntaa ohjatessa voi käyttää hyödykseen ku-

via, ääniä, valoja, puhetta, konkreettisia ja kosketeltavia malleja. Tärkein oppi-

misen tapa on kuitenkin liikkeen kokeileminen käytännössä. (Pulli 2001, 49.) 

 

Hyvin yleisesti liikunnan ohjauksessa käytetty menetelmä on mallin näyttämi-

nen yhdessä sanallisen ohjeen kanssa. Liikesuorituksen näkeminen käytän-

nössä on lapselle tärkeää, jotta lapsi tietää, mihin tulee pyrkiä. Aina ei kuiten-

kaan voida sanoa ohjaajan mallisuorituksen olevan paras mahdollinen, vaan 

suoritusta voi katsoa kuvan, videon tai toisten lasten suoritusten avulla. Jotta 

lapsi voi oppia liikkeitä, tulee katse kiinnittyä myös liikkeiden määrän. Määrä-

kään ei yksin riitä, vaan tarvitaan riittävästi toistoja yhdistettynä oikeanlaisiin 

taitoa kehittäviin harjoitteisiin. Tiivistettynä voidaan todeta parhaan oppimisen 

tapahtuvan oikeanlaisen malliesimerkin näkemisestä, riittävästä määrästä lii-

kettä sekä oikeanlaisista taitoa kehittävistä harjoitteista. (Pulli 2001, 50.) 

 

3.3 Luistelemaan oppiminen ja luistelun opettaminen var-

haiskasvatuksessa 

Aloitettaessa luistelun opettamista lapselle on ohjaajan hyvä muistaa ja tie-

dostaa tiettyjä perusperiaatteita luistelusta. Ensi alkuun lapsen kyvykkyyttä py-

syä jäällä pystyssä luistimilla on syytä ja kannattaa testata helpon testin avulla 

sisätiloissa. Mikäli lapsi pysyy pystyssä luistimilla yhdellä jalalla seisten hetken 

aikaa, on tasapaino siinä määrin kehittynyt, että voidaan olettaa lapsen kyke-

nevän seisomaan myös jäällä luistimilla. Alkuun luisteleminen on kävelyä 

jäällä ilman liukumista jään pinnalla. Luistelu tukeutuu kävelyn liikemalliin ja 

tarkoitus on kyetä liikkumaan jäällä vuorotahtiin jalkoja nostellen, jolloin paino 

siirtyy automaattisesti jalalta toiselle. (Sääkslahti 2015, 79.) 

  

Myönteisten kokemusten saaminen on ensiarvoisen tärkeää aloittelevalle luis-

telijalle. Myönteisiä tekijöitä voi vahvistaa mm. luistinten kokeilulla sisätiloissa 
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ja varmistaa niiden sopivuus. Huomioimalla luistelu paikka ensimmäisillä ker-

roilla voidaan taata myönteisiä kokemuksia lapselle. Luonnonjää soveltuu te-

kojäätä paremmin aloittelijoille, koska luonnonjään suurempi kitka helpottaa 

lapsen pystyssä pysymistä. (Sääkslahti 2015, 79.) Hujala ym. (2016, 143) to-

teavat varhaiskasvatuksen luistelun opetuksesta seuraavaa, ”tavoitteena on, 

että lapsi oppii liikkumaan suksilla ja luistimilla niin, että se on mukavaa.”  

 

Luistelu on liikuntamuotona haastava, vaativa ja monipuolinen. Luistelussa 

tarvitaan ensisijaisesti tasapainoa, mutta koordinaatiokyky, nopeus ja kestä-

vyys ovat merkittäviä tekijöitä luistelemaan oppimisessa. Luistelu vaatii myös 

hyvää keskittymiskykyä, vartalon hallintaa sekä kehon rytmisten liikkeiden hal-

lintaa. (Halme & Baranova 2003, 333.) Päiväkoti-ikä on lapselle erityisen otolli-

nen ikä luistelun oppimiseen, koska tällöin oppiminen on lapsella nopeaa. 

Nuoruudessa ja aikuisiällä oppiminen vaikeutuu ja hidastuu huomattavasti. 

(Kivimäki 1981, 74.) 

 

Laadukkailla ensiluistimilla on suuri merkitys luistelu taidon oppimiseen, sillä 

luistellessa nilkkaan tarvitaan riittävä tuki. Oikean kokoiset harjoitusluistimet 

hieman jalkapohjaa pidemmällä suoralla terällä on hyvä valinta ensiluistimiksi. 

Harjoitusluistimen suoran terän etu verrattuna jääkiekkoluistimen kaarevam-

paan terään on, pidempi tukipinta. Pidempi tukipinta mahdollistaa ja sallii ylä-

vartalon liikettä enemmän. Taitoluistimien piikit voivat ohjata lasta tahtomat-

taan käyttämään piikkejä vauhdinottoon, mikä taas ei tue oikeaoppista luistelu 

tekniikkaa. (Sääkslahti 2015, 80.) 

 

Luistelemaan oppiminen etenee vaiheittain. Alkuvaiheen kävelyn liikemalli 

muuttuu tasapainon ja varmuuden kasvaessa niin, että lapsi uskaltautuu kal-

listumaan eteenpäin. Tämän seurauksena paino siirtyy etummaiselle jalalle, 

jolloin toinen jalka jää vapaaksi vauhtipotkua varten. Vauhtipotkun tulee oikea-

oppisesti suuntautua taaksepäin sivusuuntaisesti. Tämän kaltainen perusluis-

telupotku muokkautuu tarvittaessa eri jäälajien vaatimuksiin. (Sääkslahti 2015, 

80.) 
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4 VERTAISOPPIMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ 

Yksilön oppiminen ja kehittyminen työyhteisössä vaatii toimivan oppimisympä-

ristön. Oppiminen tapahtuu yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa. Työssä 

oppimiselle edellytetään tiimin tukea. Tiimi, joka kykenee luomaan tietoa ja tu-

kemaan yhteisön jäsenten kehittymistä, tarjoaa mahdollisuuden työssä oppi-

miselle. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillinen osaaminen ja kyvyk-

kyys rakentuu yksilöllisestä näkökulmasta ja yhteisöllisyydestä työyhteisössä. 

Oleellista työssä oppiselle on yhdessä jaettu asiantuntijuus, tieto ja taito. Var-

haiskasvatustyössä ammatillista kehittymistä kuvaavat parhaiten käsitteet ja-

ettu tietämys, jaettu ymmärrys sekä jaettu asiantuntijuus. (Hujala 2016, 302.) 

 

Vuorovaikutteinen prosessi ohjaa ammatillista kehittymistä varhaiskasvatuk-

sessa. Varhaiskasvatukseen on onnistuttu luomaan rakenteita, mitkä mahdol-

listavat yhteisöllisen oppimisen ja tiedon jakamisen. Tiimeissä ja työyhtei-

söissä pystytään hyödyntämään yksilöiden tai ryhmien aikaisempia saavutuk-

sia, joita käytetään uuden tiedon tuottamiseen. Toinen toisiltaan oppiminen on 

täysin mahdollista varhaiskasvatuksessa ja kollegiaalista tukea omaan amma-

tilliseen kehittymiseen on saatavissa työyhteisön sisältä. (Hujala 2015, 305.)   

 

Työyhteisön jokainen jäsen omaa paljon hiljaista tietoa ja omaa henkilökoh-

taista osaamista. Yleisesti ottaen työyhteisöissä ei ole kuitenkaan osattu hyö-

dyntää näitä henkilöstön piilossa olevia voimavaroja. Haaste työyhteisöissä on 

ollut myös se, että samaa työtä tekevät ammattilaiset jakaisivat osaamistaan 

toisilleen. Osaava ja oppiva työyhteisö syntyy kuitenkin rekrytoimalla asiantun-

tevat henkilöt ja mahdollistamalla työpaikalla ilmapiiri missä tietoa voidaan ja-

kaa työntekijältä toiselle. (Juuti 2011, 200.)    

 

Varhaiskasvatuksen lisäkoulutustarvetta ovat tutkineet varhaiskasvatuksen 

koulutuksen arviointiryhmä sekä varhaiskasvatuksen neuvottelukunta. Molem-

mat tahot ovat listanneet osaamisen kehittämisen tarvealueet. Näitä tarvealu-

eita ovat mm. lasten kehitys ja oppiminen sekä lasten liikuntaa koskevat sisäl-

löt. Kehitettävissä teemoissa nostetaan esille myös liikunnan vahvistavan toi-

minnan sisällöllinen osaaminen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021, 151-

152.) 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa pohditaan varhaiskasvatushenkilös-

tön täydennyskoulutuksen toteutumista. Näissä pohdinnoissa nostetaan esiin 

vertaisopettaminen. Varhaiskasvatushenkilöstön alueellisissa kuulemistilai-

suuksissa kasvattajat toivoivat, että vertaisopettaminen ja olemassa olevan 

osaamisen hyödyntäminen saisi enemmän jalansijaa täydennyskoulutusmuo-

tona. Hyvänä ja toimivana esimerkkinä vertaisopettamisesta on varhaiskasva-

tuksessa toteutettu vertaismentorointi, mikä tukee osaltaan henkilöstön am-

matillista kehittymistä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021, 155-156.) 

 

5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Opinnäytetyössäni tuotin ja toteutin koulutusmallin varhaiskasvatusyksikköön. 

Opinnäytetyöni vastaa tavoitteeseen kehittää varhaiskasvatuksen palvelua pa-

remmalle tasolle. Luistelukoulutuksen avulla pystytään parantamaan 

luistelutuokioiden laatua ja pedagogista sisältöä. Opinnäytetyöni vastaa 

tavoitteiltaan ja toteuttamistavaltaan Jokisen ja Rissasen mallia tuoteke-

hityksestä.    

  

Tuotekehitysprosessi tarkoittaa Jokisen mukaan uuden tai parannetun tuot-

teen kehittämistoimintaa. Jokinen (2010, 14) kuvaa tuotekehitysprosessia 

monivaiheiseksi. Jokisen mallissa tuotekehitysprosessi pitää sisällään neljä 

vaihetta. Rissanen (2002, 182) puolestaan toteaa tuotekehityksen olevan ole-

massa olevien palvelujen ja tuotteiden kehittämistä uudelleen tai niiden paran-

tamista.  

 

Jokisen (2010, 15–16) tuotekehitysmallin neljä vaihetta ovat käynnistäminen, 

luonnostelu, kehittäminen ja viimeistely. Käynnistämisen vaiheessa selvite-

tään tarkasti taustoja ja lähtökohtia uuden tuotteen kehittämiselle. Käynnistä-

misvaihetta seuraa luonnosteluvaihe, jolloin laaditaan tavoitteet ja tarkoitus 

sekä mietitään ratkaisuperiaatteet tuotekehitysprosessille. Kehittelyvaiheessa 

tuote saatetaan arvioitavaan muotoon ja tarjotaan mahdollisesti vaihtoehtoisia 

malleja. Viimeistelyvaiheessa lopullinen tuote valmistetaan tai toteutetaan.  

 

Omassa opinnäytetyössäni toteutin Jokisen mallia tuotekehityksestä ja sen 

vaiheista. Jokisen tuotekehitysmalli tuotekehityksestä ja tuotekehityksen 

vaiheista vastasivat parhaiten opinnäytetyöni rakennetta ja sen vaiheita. 
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Opinnäytetyössäni Jokisen nimeämät neljä vaihetta oli erotettavissa selkeästi. 

Opinnäytetyöni tuotekehitysprosessin käynnistämisen vaiheessa keskeisiä 

tekijöitä olivat havaintojen ja keskustelujen pohjalta työelämän tarpeel-

lisuuteen vastaavan opinnäytetyö idean hahmottaminen ja aiheen päät-

täminen. Luonnosteluvaiheessa toteutin opinnäytetyösuunnitelman laadinnan 

ja suunnitelman esittelyn työelämänkumppanille. Kehittely vaiheessa ajankoh-

taiseksi tuli Webropol-kyselyn toteuttaminen ja yhteiskehittäminen työyhteisön 

liikuttajat työryhmän kanssa sekä koulutusmateriaalin saattaminen lopulliseen 

muotoonsa. Viimeistelyvaiheessa koulutuksen toteuttaminen käytännössä 

sekä koulutuksen jälkeen palautteen ja arvion kerääminen koulutuksen 

sisällöstä ja hyödynnettävyydestä.  

 

Opinnäytetyön kehittämismenetelmää voidaan kuvata myös lineaarisella mal-

lilla. Kehittämismenetelmänä lineaarinen malli toteuttaa perinteisiä työn kehit-

tämisen ja päätöksenteon malleja. Tämä malli kuvastaa ja hyödyntää kehittä-

misen prosessinomaista rakennetta. Lineaarinen malli perustuu ja pohjautuu 

siihen, että vaiheet työskentelyssä seuraavat tiiviisti toisiaan laaditun suunni-

telman mukaisesti. Vaiheet etenevät kaavamaisesti ja perättäin lineaarisessa 

mallissa. Lineaarisessa mallissa etenemisvaiheet lähtevät liikkeelle tavoitteen 

määrittelystä edeten suunnittelun kautta toteutukseen. Toteutusvaihetta seu-

raa päättämisen ja arvioinnin vaihe. Kritiikkiä lineaarinen malli saa sen liiasta 

suoraviivaisuudesta, mikä luo kuvan kehittämistoiminnan yksinkertaisuudesta, 

millaisena se käytännön tasolla harvoin toteutuu. (Salonen 2013, 15–16.) 

 

5.1 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on varhaiskasvatushenkilöstölle suunnatun luis-

telun opettamista koskevan kyselyn avulla saada pohjatietoa ja kartoittaa läh-

tötilannetta aiheesta. Kyselyn vastausten ja kyselyn vastausten analysoinnin 

perusteella suunnittelin luistelun opettamisen koulutuskokonaisuuden sisällön 

henkilöstölle. Tavoitteena on kehittää henkilöstön ohjaustaitoja luistelussa ja 

siten välillisesti parantaa lasten taitoa luistella. 

 

Tarkoituksena on koulutuksen avulla tuottaa kasvattajille konkreettista tietoa, 

kuinka opettaa luistelua varhaiskasvatusikäisille lapsille innostavalla ja mielek-

käällä tavalla. Henkilöstö hyötyy koulutuksesta saaden siitä teoriatietoa sekä 
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konkreettisia käytännön vinkkejä, joita voi hyödyntää suunnitellessaan lapsille 

luisteluopetustuokioita. Tarkoitus on, että koulutus kehittää varhaiskasvatus-

henkilöstön osaamista luistelun opettamisessa. Opinnäytetyön tarkoitus on 

koulutuskokonaisuuden järjestämisellä kehittää henkilöstön osaamista luiste-

lun ohjaamisessa. Tarkoituksena on luistelun ohjaamisen taidon juurruttami-

nen laajemmalti mikkeliläiseen varhaiskasvatuksen kenttään.  

 

Koulutuskokonaisuus pitää sisällään teoriaosuuden sekä käytännön harjoit-

teita jäällä. Teoriaosuudessa tuon esille luistelua ajateltuna tärkeitä tekijöitä 

lasten kasvusta ja motorisesta kehityksestä. Avaan asenteita ja niiden vaiku-

tusta luistelun opettamiseen ja yleisesti liikuntakasvatukseen. Havainnollistan 

lasten luistelemaan oppimista, kuinka sitä voi tukea ja vahvistaa. Teoriaosuu-

den peilaan lähdekirjallisuuteen, mutta tuon esille myös varhaiskasvatuksen 

henkilöstölle tekemäni kyselyn tuloksia edellä mainituista aiheista. 

 

5.2 Opinnäytetyön osallistujat, kohde ja hyödynsaajat 

Opinnäytetyöni koulutuksellisen kokonaisuuden osallistujina ja kohderyhmänä 

oli varhaiskasvatuksen henkilöstö. Koulutukseen oli mahdollista osallistua ne 

työntekijät, jotka ohjaavat lapsiryhmiä varhaiskasvatuksen arjessa. Vaikka 

opinnäytetyöhöni pääkohderyhmä oli varhaiskasvatuksen henkilöstö ja tavoit-

teena oli heidän tietotaitonsa lisääminen, ovat asiakkaat eli varhaiskasvatuk-

sessa olevat lapset oleellinen ryhmä opinnäytetyötäni. Opinnäytetyöni tarkoi-

tuksena oli kasvattajien osaamisen lisääminen luistelun opettamisessa koulu-

tuksen avulla. Koulutuksen anti kohdistuu käytännön tasolla laadukkaampaan 

toimintaan liikuntakasvatuksessa ja näin ollen hyödynsaajana ovat ensisijai-

sesti varhaiskasvatuksessa olevat lapset.  

 

Opinnäytetyöni toiminnalliseen koulutuskokonaisuuteen pystyin ottamaan al-

kuperäisen suunnitelman mukaan 20 osallistujaa. Tällöinkin osallistujien 

määrä olisi ollut pieni verrattuna Mikkelin varhaiskasvatuksen henkilöstön ko-

konaismäärän. Koronapandemian takia jouduin kuitenkin supistamaan koulu-

tuksen yhden varhaiskasvatusyksikön henkilöstön koulutukseksi. Tässä tilan-

teessa toivottavaa olisi tiedon siirtäminen ja siirtyminen yksikön sisällä henki-

löstön keskuudessa, jolloin koulutuksen anti saataisiin vietyä koko henkilös-

tölle ja hyötysuhde suuremmaksi.  
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Varhaiskasvatuksessa yleisesti ottaen kehitettävissä asioissa pääkohderyh-

mänä on kasvattajat. Kasvattajien koulutuksella pyritään saamaan hyöty asia-

kastasolle eli lapsiin. Opinnäytetyön toteutusmuotona ideointivaiheessa mietin 

toiminnallista kokonaisuutta, jossa kirjallisen tuotoksen lisäksi olisin järjestänyt 

luistelutuokion varhaiskasvatusikäisille lapsille. Tämä lapsille suoraan suun-

nattu toiminnallinen tuokio, ei olisi lisännyt pysyvästi laatua toimintaan, vaan 

olisi ollut yksittäinen toimintatuokio. Tällainen yksittäinen lapsille suunnattu 

tuokio, ei juurruttaisi toiminnan laatuun mitään pidemmän ajan tähtäimellä. 

Suuremman ja laajemman hyödyn saavutin kohdentamalla koulutuksen kas-

vattajille lapsiryhmän sijasta.  

 

5.3 Opinnäytetyön aikataulu 

Opinnäytetyön työvaiheet ajoittuivat syksyn 2020 ja kevään 2021 alkupuolelle. 

Marraskuussa esittelin keskeneräisen opinnäytetyö suunnitelman ja joulu-

kuussa valmiin suunnitelman verkkotapaamisessa. Tällöin opinnäytetyön verk-

kotapaamisissa annoin palautetta ryhmäni opiskelijoiden opinnäytetyösuunni-

telmista ja valmiista tuotoksista. Hyödynsin yhteiset verkkotapaamiset ver-

taisoppimisen näkökulmasta ja hain apua ja vastauksia opinnäytetyössä it-

seäni mietityttäviin kysymyksiin.  

 

Joulukuussa 2020 hain tutkimusluvan opinnäytetyölleni ja kirjoitin salassapito-

sopimuksen työelämänkumppanin kanssa. Webropol-kyselyn olin laatinut 

syyskuussa ja testannut sitä alustavasti tutkimus-ja kehittämismenetelmät-

opintojakson opiskelijoille. Kyselylomakkeeseen tein joitain muutoksia marras-

kuun aikana, jotta joulukuussa pääsin lähettämään valmiin kyselyn varhais-

kasvattajille. Tammikuussa analysoin ja käsittelin aineiston ja jatkoin opinnäy-

tetyön kirjoittamista ja koulutusmateriaalin työstämistä. Kevään 2021 aikana 

järjestin koulutuksen varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Koulutuksen yhtey-

dessä keräsin palautteen koulutuksesta, sen sisällöstä ja hyödynnettävyy-

destä varhaiskasvatuksessa.  

  

Opinnäytetyön aikataulu on tärkeä ja sen suhteen tulee olla realistinen. Pilkko-

malla projekti osiin aikatauluttaminen helpottuu. Aikataulu tulee laatia niin, että 

sen noudattaminen on mahdollista. Opinnäytetyö prosessissa on syytä miettiä 
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työskentelytekniikkaa ja siihen kuluvaa aikaa. Opinnäytetyössä eniten aikaa 

vievät kirjallisuuteen tutustuminen, lukeminen ja muistiinpanojen tekeminen ja 

itse raportin kirjoittaminen. Hyödyllistä opinnäytetyötä tehdessä on omaksua 

sellainen lukutekniikka, missä kykenee hahmottamaan laajoja tekstikokonai-

suuksia helposti ja nopeasti. (Hakala 2004, 75–76.) 

 

5.4 Henkilöstön koulutussisällön suunnittelu 

Koulutussisällön suunnitelma eteni vaiheittain ja ennalta suunnitellun ai-

kataulun mukaisesti. Koulutussisältö suunnitelma, oli tärkeää saada valmiiksi 

sellaisessa aikataulussa, että koulutuksen toteutus onnistui varhaikasvatuksen 

luistelukauden ollessa ajankohtainen. 

 

5.4.1 Lähtötilanteen kartoitus kyselyllä 

Opinnäytetyöni koulutuksen pohjatiedon selvittämiseen käytettävää menetel-

mää valitessa jouduin toteamaan uuden normaalin, eli koronan vaikutuksen 

rajaavan vaihtoehtoja. Tällä hetkellä ei ole toivottavaa ulkopuolisten vieraile-

van varhaiskasvatuksen tiloissa, joten erilaiset tapaamisia vaativat menetel-

mät olisivat olleet mahdottomia toteuttaa tässä hetkessä tai vaatineet toteu-

tusta sähköisillä sovelluksilla.  

 

Aineistonhankintamenetelmäksi koulutuksen taustatiedon ja lähtötilanteen sel-

vittämiseen ja keräämiseen valitsin Webropol-kyselyn (liite1). Päädyin Webro-

pol-kyselyyn, koska kysely ei vaatinut kohtaamisia henkilöstön kanssa, jolloin 

pystyin toimimaan vallitsevien koronaohjeistusten mukaisesti. Kyselyllä selvitin 

varhaiskasvatusyksikön henkilöstön tausta- ja pohjatietoa luistelusta, minkä 

avulla rakensin koulutuksen sisällön. Kyselyllä keräsin taustatietoa henkilöstön 

olemassa olevista haasteista ja vahvuuksista luistelun opettamiseen liittyen. 

Selvitin kyselyllä asenteita yleisesti liikuntakasvatukseen ja tarkemmin luiste-

lun opettamiseen. Kyselyllä tuotin tietoa myös siitä, kuinka aktiivisesti luistelu 

on mukana varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen sisältönä. Menetelmän eli 

Webropol- kyselyn tarkoitus oli siis tuottaa pohjatietoa ja tämän tiedon avulla 

tarkentamaan koulutusmateriaalin sisältöä vastaamaan henkilöstön tarpeita 

parhaalla mahdollisella tavalla.  
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Laajan tutkimusaineiston aikaansaaminen sekä useiden henkilöiden tavoitta-

minen on helppoa tutkijalle kyselyn avulla. Yhtenä merkittävimpänä etuna ky-

selymenetelmälle voidaan pitää sen nopeutta ja aikaa säästävyyttä. Tarkkaan 

suunniteltu ja huolella muotoiltu kysely on helppo saada tallennettavaan muo-

toon ja analysoitavaksi tietokoneelle. Kyselyssä on kuitenkin tunnistettavissa 

tiettyjä haasteita ja haittoja. On vaikea tarkalleen tietää sitä, kuinka vakavasti 

vastaajat ovat asennoituneet kyselyyn tai sitä miten onnistunut kysely ja sen 

vastausvaihtoehdot ovat vastaajan mielestä olleet. (Hirsijärvi ym. 2013, 195.) 

 

Opinnäytetyön koulutuksen pohjatietoaineiston keräämisessä käytin määräl-

listä aineiston keruumenetelmää Webropol-kyselyä. Webropol-kyselyn toteutin 

joulukuussa 2020 työelämänkumppanin eli yhden mikkeliläisen varhaiskasva-

tusyksikön henkilöstön kanssa. Varhaiskasvatusyksikön henkilöstöllä oli kaksi 

viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Tämän ensimmäisen vastausajan jälkeen lä-

hetin vielä uudelleen kyselyn linkin yksikköön toivoen vastaus prosentin nou-

sevan hiukan aiemmasta. Vastauksia tuli 18/45, mitä pidän varsin hyvänä ja 

riittävänä tuloksena selvittäessäni pohjatietoa koulutusta varten. Vastaamisen 

osittain heikkoa ja hidasta aktiivisuutta voi selittää Webropol-kyselyjen run-

saalla määrällä yksikössä kuluneen syksyn aikana. Tämä selittynee sillä, että 

Webropol-kysely on koettu turvalliseksi ja toimivaksi aineiston keruumenetel-

mäksi korona aikaisessa poikkeutilanteessa. 

 

Webropol-kyselyn vastausajan päätyttyä tutustuin kyselyn vastauksiin ja ajoin 

vastaukset Webropol-ohjelman perusraporttiin. Perusraportin avulla sain näky-

män vastausten prosenttiosuuksista, joten pystyn tässä raportissa kuvaamaan 

kyseisiä aiheita sanallisesti ja havainnollistamaan niitä erilaisten diagrammien 

ja pylväskuvioiden avulla. Ristiintaulukoinnilla vertailin kahden eri muuttujan 

välistä yhteyttä. Avoimia vastauksia kävin lukemalla läpi muodostaen käsitys-

täni niiden sisällöstä. Tämän jälkeen jatkoin avointen vastausten luokittelua 

laskemalla samankaltaisina toistuvia vastauksia. Luokittelu oli kyseisten avo-

vastauksien osaltani mielestäni erittäin helppoa, sillä saamat teemat ja perus-

telut kysymyksiin nousivat esille useissa vastauksissa.  

 

Kananen painottaa laadullisen aineiston analyysissä lukemisen tärkeyttä, 

”Laadullisen aineiston analysointi edellyttää aina lukemista. Aineisto luetaan 
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aina useaan kertaan sisällön hahmottamiseksi.” (Kananen, 163.) Ladullisen ai-

neiston analyysi voidaan jakaa induktiiviseen ja deduktiiviseen. Laadullisen ai-

neiston analyysistä voidaan myös käyttää Eskolan (2001) jaottelua aineisto-

lähtöisestä ja teorialähtöisestä analyysistä. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 97.) 

 

Luokittelua pidetään laadullisen aineiston analyysimenetelmänä yksinkertai-

simpana vaihtoehtona järjestellä aineistoa. Luokittelu voidaan toteuttaa niin, 

että kerätystä aineistosta määritellään luokkia ja lasketaan montako kertaa ky-

seiset luokat esiintyvät aineistossa. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 95.) 

 

Aineiston luokitteluun ryhdyttäessä on ensiarvoisen tärkeää tutustua ennak-

koon kerättyyn aineistoon. On syytä tarkastella ja pohtia vastauksia, jotta tutki-

jalle selviää, millaisia luokkia vastauksissa esiintyy. Luokkien  

määrää ei kannata alkuun rajata liian tarkasti vaan ottaa huomioon pieniäkin 

eroja sisältäviä luokkia. Jälkeenpäin on mahdollista tehdä tiivistämistä luok-

kien määrässä, yhdistämällä lähellä olevia luokkia toisiinsa. (Valli 2015, 70–

71.) 

 

Pystyin kyselyssä esitettyjen kysymysten, kuten koetko luistelun opettamisen 

tärkeänä osana varhaiskasvatuksen liikuntakasvatusta ja asteikkokysymyk-

sellä koetko liikuntakasvatuksen tärkeänä varhaiskasvatuksessa avulla selvit-

tämään, ovatko haasteet luistelun opettamisessa enemmän asenteellisia kuin 

taidollisia. Taidollisiin haasteisiin ja vahvuuksiin kysely tuotti tietoa esimerkiksi 

kysyttäessä, osaatko oikeaoppiset tavat tukea lasta jäällä. Toisaalta kysely 

antoi myös tärkeää tietoa siitä, haluttiinko enemmän käytännön vinkkejä vai 

teoreettisesti painottunutta koulutusta luistelun opettamisesta ja ohjauksesta. 

Koulutuksen sisällölliseen runkoon hain vastauksia avoimella kysymyksellä 

koulutuksen sisältö toiveista.  

 

Analyysitapa määräytyy sen mukaan, mikä parhaiten selvittää vastauksen on-

gelmaan tai tutkimustehtävään. Analyysitapoja on useita, mutta yksinkertai-

simmillaan se voidaan jakaa kahdella tavalla: selittämiseen pyrkivään ja ym-

märtämiseen pyrkivään. Kun pyritään selittämiseen, käytetään yleisesti ottaen 

tilastollista analyysiä ja päätelmien tekoa. Ymmärtämisen ollessa tavoitteena 

käytetään laadullista analyysiä sekä päätelmien tekoa. (Hirsijärvi yms. 2013, 
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224.) Laadullista aineistoa analysoidessa voidaan hyödyntää tilastollista tek-

niikkaa aineiston käsittelyssä. Tavallisimmin käytetyt analyysimenetelmät ovat 

kuitenkin, luokittelu, teemoittelu, tyypittely, sisällönerittely, diskurssianalyysi ja 

keskusteluanalyysi. (Hirsijärvi ym. 1997, 219.) 

 

Webropol-kysely on määrällisen tutkimuksen aineiston keruumenetelmä. Mää-

rällisessä tutkimuksessa aineisto analysoidaan sellaisella analyysimenetel-

mällä, millä saadaan tuotettua parhaiten tietoa tutkittavasta asiasta. Tutkimuk-

seen soveltuvaa analyysimenetelmää on syytä ennakoida ja pohtia tutkimusta 

suunniteltaessa. Toisaalta voidaan todeta, että sopivin analyysimenetelmä 

löytyy kuitenkin kokeilemalla eri menetelmiä. (Vilkka 2007, 119.) 

 

Analyysin etenemisprosessia voidaan kuvata lineaarisella mallilla. Tällöin line-

aarinen malli tarkoitta analyysin etenemistä vaiheittain. Analyysin etenemisvai-

heet ovat aineiston keruu, jota seuraa aineiston kuvaaminen ja luokittelu, 

minkä jälkeen siirrytään yhdistämisen kautta selittämisen vaiheeseen. (Hirsi-

järvi ym. 1997, 218.) 

 

Opinnäytetyön Webropol-kyselyn kysymysten suljetut vastaukset analysoin 

kuvailemalla määriä eli frekvenssejä. Suljettuja kysymyksiä analysoin myös 

tarkastelemalla prosenttiosuuksia ja keskiarvoja vastauksista. Aineiston kuvai-

lemiseen ja havainnointiin hyödynnän taulukoita, graafisia esityksiä tai keskilu-

kuja, riippuen esitettävästä asiasta. Ristiintaulukointia käytin suljettujen kysy-

mysten analyysi menetelmänä selvittäessäni eri muuttujien välisiä yhteyksiä. 

Opinnäytetyössäni selvitin yhteyksiä mm. seuraavien muuttujien osalta: millai-

nen merkitys kasvattajan iällä on luisteluopetuksen toetuttamista kohtaan. 

 

Ristiintaulukoinnissa tavoitteena on löytää muuttujien joko yhden tai useam-

man välisiä riippuvuuksia. Kun jokin muuttuja vaikuttaa toiseen muuttujaan tar-

koittaa se riippuvuutta. Ristiintaulukointi mahdollistaa havaintojen sijainnin sa-

manaikaisen tarkastelun kahdella taulukoitavalla muuttujalla. Ristiintaulukoin-

nin avulla on mahdollista löytää muuttujia, jotka näyttäisivät selittävän toista 

muuttujaa. (Vilkka 2007, 129.) 
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5.4.2 Koulutussisällön suunnittelu kyselyn tulokset huomioiden 

Tässä luvussa kuvaan Webropol-kyselyn avulla saatuja tuloksia. Kyselyn 

avulla kartoitin pohjatietoa ja lähtötilannetta varhaiskasvattajien luistelun 

opettamisesta, olemassa olevista taidoista ja haasteista sekä asenteista 

liikuntakasvatusta ja luistelua kohtaan. Vastausten pohjalta valmistelin koulu-

tusmateriaalin koulutuksen teoriaosuuteen ja suunnittelin käytännön osuuden 

harjoitteet tuloksia vastaaviksi. Teoriaosuudessa avasin kyselyn keskeisiä 

tuloksia ja koulutukseen osallistujien kanssa kävimme läpi erilaiset lasta 

tukevat otteet jäällä liikuttaessa. Koronapandemian takia kävimme otteet teori-

assa läpi kuvien avulla, jotta turvavälit saatiin säilytettyä jäällä käytännön 

harjoitteiden aikana. Teoriaosuudessa käsittelimme myös hyvien luistimien 

vaatimukset sekä oikeaoppisen luistimen nauhoituksen. Käytännön 

osuudessa keskityimme siihen, kuinka luistelun opettamisessa tulisi edetä ja 

millaisia harjoitteita olisi hyvä tehdä varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa. 

Kokeilimme myös käytännössä erilaisia jäälle soveltuvia pelejä ja leikkejä   

 

Koulutuksen teoriaosuudessa kävimme läpi kyselyn päätuloksia ja peilasin 

kyselyn tuloksia teoriaan ja tutkimustietoon. Teoriaosuudessa kertasimme-

perusperiaatteet ohjaamisesta ja motorisesta kehityksestä sekä motorisesta 

oppimisesta. Koulutuksen sisällöstä en käyttänyt paljoa aikaa teemoihin, jotka 

kyselyn mukaan olivat hyvin hallinnassa henkilöstöllä kyselyn vastausten pe-

rusteella. Kyselyn tulosten perusteella, oli koulutuksessa aiheellisempaa 

käydä läpi mm. mistä aloittaa luistelun opettaminen ja kuinka edetä luistelun 

opettamisessa.  

 

5.5 Toiveet koulutuksen sisältöön 

Webropol-kyselyn avulla sain ensiarvoisen tärkeää tietoa siitä, mihin on syytä 

keskittyä koulutuksen sisältöä suunnitellessani. Selkeät toiveet koulutuksen si-

sällöstä nousee avovastauksin pyydetyistä toiveista koulutuksen sisältöön 

sekä suljetun kysymyksen tarvitsetko enemmän tietoa käytännön harjoitteista 

luistelun opetukseen avulla. Vastaajista kaikki 18 vastasivat suljettuun kysy-

mykseen kyllä= tarvitsen enemmän tietoa käytännön harjoitteista luistelun 

opetuksessa. Avovastauksissa keskeisimpinä teemoina esiintyvät koulutuksen 

käytännön harjoitteet, kuinka opettaa lasta liikkumaan jäällä sekä vinkit luiste-
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lutuokioiden sisältöön. Toive koulutuksesta oli toiminnallinen, tiivistetysti teo-

riaa ja enemmän käytännön harjoitteita jäällä.  Näiden tulosten perusteella to-

teutin koulutuksen niin, että käytännön harjoitteisiin jäällä varasin hyvin aikaa. 

Myös teoriaosuuden materiaaliin liitin tietoa jäällä tehtävistä peleistä ja lei-

keistä sekä harjoitteista, jotta niihin voi palata myös käytännön koulutuksen 

jälkeen. 

 

Toivoisin koulutuksesta saavani vinkkejä luistelutuokioiden sisältöön. Mitä ja 

miten opettaa lasta liikkumaan jäällä. 

 

Jäällä konkreettisia harjoitteita kuinka opettaa mitäkin helposti ja yksinkertai-

sesti ja hyviä leikkivinkkejä, joissa oppii huomaamattaan perustaitoja luiste-

lusta. 

 

Eniten vinkkejä tarvitsen harjoitteisiin jäällä. 

 

Varhaiskasvatuksen toiminnan on oltava pedagogista ja tavoitteellista. Toimin-

nan sisältö on itse toimintaa tärkeämpää. Oleellinen osa varhaiskasvatuksen 

opettajan ammattitaitoa on tiedostaa, miksi ja millä tavalla mielekkäästi toimin-

taa voidaan toteuttaa. Tällaista mielekkään toiminnan suunnittelun ymmärtä-

misen taitoa voidaan kutsua pedagogiseksi tietoisuudeksi. (Lastentarhaopetta-

janliitto 2017, 10.) Mielestäni kasvattajien kyselyssä esille nousseet toiveet 

koulutuksen sisältö toiveista kertovat halusta hankkia lisää osaamista, mitä 

hyödyntämällä on mahdollista toteuttaa laadukasta, tavoitteellista ja sisällöl-

tään mielekästä toimintaa varhaiskasvatuksessa.   

 

Koulutuksen teoriaosuudessa kävimme läpi kyselyn tuloksia päätulosten 

osalta ja peilasin kyselyn tuloksia teoriaan ja tutkimustietoon. Teoriaosuu-

dessa kävimme läpi perusperiaatteet ohjaamisesta ja motorisesta kehityk-

sestä ja motorisesta oppimisesta. Koulutuksen sisällössä en käyttänyt paljoa 

aikaa teemoihin, jotka kyselyn vastausten perusteella koettiin olevan hyvin 

hallinnassa henkilöstön keskuudessa. Kyselyn vastauksien perusteella oli 

koulutuksessa aiheellisempaa käydä läpi mm. kuinka edetä luistelun opettami-

sessa mistä aloittaa ja kuinka jatkaa, oikean tyylisten luistimien vaatimukset 

sekä luistinkengän oikeaoppinen nauhoitus.  
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Kuva 1. Henkilöstön olemassa olevia vahvuuksia liikuntakasvatuksen aihealu-

eista. 

 

5.6 Luistelu osana varhaiskasvatuksen liikuntakasvatusta, henkilöstön 

asenteet luistelua kohtaan ja luistelun toteutumiseen vaikuttavat 

tekijät 

Kysely osoitti että, suhtautuminen luisteluun ja sen opettamiseen on erittäin 

hyvä kuin myös yleisesti ottaen liikuntakasvatukseen (kuva1). Luistelun 

opettaminen ei jää kiinni motivaatiosta tai halusta vaan enemmän asiaa han-

kaloittavat puutteellinen taito opettaa käytännön tasolla luistelua. Positiivista 

asennetta luistelun opetusta kohtaan kuvaa se, että vastaajista 83 % luistelee 

yhdessä lasten kanssa varhaiskasvatuksen luistelutuokioilla. Kaikki kyselyyn 

vastanneet olivat sitä mieltä, että luistelu kuuluu tärkeänä osana var-

haiskasvatuksen liikuntakasvatusta (kuva 2). 
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Kuva 2. Kyselyyn vastaajista kaikki pitivät yksimielisesti luistelua tärkeänä 

osana varhaiskasvatuksen liikuntakasvatusta. 

 

Kyselyn vastausten mukaan luistelua pidettiin tärkeänä sisältöalueena var-

haiskasvatuksen liikuntakasvatuksessa sen perinteisyyden ja suoma-

laisuuteen kuuluvan liikuntamuodon takia. Vastaajista 13 perustelee luistelun 

tärkeyden sen motoristen perustaitojen kehittävyydellä. Kyselyn vastauksista 

kymmenessä nousee esille luistelun opettamisen tärkeydessä sen tasa-ar-

voisuutta edistävä vaikutus. 

 

Luistelemaan opettamisella varhaiskasvatuksessa voidaan tasata eroja erilai-

sista lähtökohdista tulevien perheiden/lasten välillä. 

 

Perinteinen talvilaji. Lapset tykkää luistella. Kehittää monia motorisia pe-

rustaitoja. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittaa kasvattajien huomioimaan 

liikuntakasvatuksessa monipuolisuuden. Kasvattajien tulee kannustaa lapsia 

liikuntaan ja fyysiseen aktiivisuuteen kaikkina vuodenaikoina. Var-

haiskasvatussuunitelmassa mainitaan erikseen vuodenaikojen hyödyntämisen 

tärkeys, jotta lapsille voidaan tarjota vuodenajoille tyypillisiä tapoja liikkua ja 

ulkoilla. (Varhaiskasvatuksen perusteet 2018, 47–48.) Edellä mainitun var-

haiskasvatussuunnitelman määrityksen mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että 

kasvattajat sisällyttävät luistelun liikuntakasvatukseen. Tällöin pystytään to-

teuttamaan monipuolista liikuntakasvatusta ja tarjoamaan liikunnallisia 

kokemuksia lapsille vuodenajat huomioiden.  
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5.7 Mallioppiminen luistelun opettamisessa 

Kyselyn avovastauksissa korostuu henkilöstön ajatus siitä, että on tärkeää 

luistella yhdessä lasten kanssa. On tärkeää näyttää esimerkkiä omalla toimin-

nallaan, tämä motivoi ja kannustaa lapsia luistelussa. Mallintaminen koetaan 

helpommaksi kun itse liikkuu myös luistimilla. Vastausten perusteella malliop-

piminen ja sen tärkeys lapsia opettaessa koetaan ensiarvoisen tärkeäksi 

luistelun opettamisessa.  

 

Lapsen oppimista tarkasteltaessa voidaan todeta mallioppimisen olevan 

lapselle tehokas ja nopea tapa oppia uutta. Mallioppimisen ja luovien ope-

tusmenetelmien avulla lapsi oppii helposti motorisia perustaitoja vaativia 

harjoitteita. Tämä johtuu siitä, että lapsella ei ole välttämättä aiempaa 

kokemusta liikunnasta ja mallioppimisen avulla lapsi hahmottaa helposti erilai-

set kehon liikuttamisen tavat. (Sääkslahti 2007, 40.) 

 

Kyselyn vastauksissa käy ilmi, että vastaajista 3/18 ei luistele yhdessä lasten 

kanssa. Avovastauksien perusteluissa käy ilmi että, kaikki kolme vastaajat 

nimeää syyksi terveydellisen tilanteensa, mikä estää jäällä liikkumisen. 

Nämäkin vastaajat korostavat kuitenkin mallioppimista, mutta kokevat heillä 

olevan tärkeä rooli luistelutuokioilla muussa mielessä. Kun tarkastellaan 

vastauksia lähemmin ja ristiintaulukoidaan kahden muuttujan vaikutusta toisi-

insa huomataan yhteys vastaajan korkealla iällä siihen, että luisteleminen ei 

tapahdu yhdessä lasten kanssa. Tämä on ymmärrettävää, koska normaaliin 

vanhenemiseen kuuluu tasapainon ja motoristen taitojen heikentyminen. Myös 

pelko saattaa vaikuttaa taustalla, usko omiin taitoihin ei iän karttuessa ole 

enää entisellään, joten ei riskeerata vaikeammilta tuntuvissa liikunnallisissa la-

jeissa. Kaikissa avovastauksissa korostuu kuitenkin se, että aina vähintään 

yksi kasvattajista on luistimet jalassa jäällä lasten kanssa, jolloin malliop-

piminen mahdollistuu.  

 

6 LUISTELUN OPETTAMINEN -KOULUTUKSEN TOTEUTUS JA PA-

LAUTTEEN HYÖDYNTÄMINEN 

Luistelun opettamisen koulutuskokonaisuuden toteutin Mikkelin jäähallissa 

4.2.2021. Korona pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia jouduin to-

teuttamaan koulutuksen ainoastaan työelämänkummpanin kanssa eli yhden 
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päiväkodin henkilöstön koulutuksena. Koulutukseen sai osallistua koronarajo-

ituksia noudattamalla kuusi työntekijää, yksi työntekijä jokaisesta kyseisen 

päiväkodin lapsiryhmästä. Teoriaosuuden toteutin ennen koulutuksen 

käytännön osuutta. PowerPoint diat koulutuksen teoriaosuudesta jaoin koulu-

tuksen jälkeen varhaiskasvatusyksikön henkilöstölle itseopiskelua varten.  

 

Koulutuksen sisällön laajemman juurruttamisen näkökulmasta on harmittavaa 

ja pieni pettymys, että koulutuksen toteutuksen jouduin supistamaan hyvin 

pienelle ryhmälle, mutta tässä hetkessä terveys- ja koronasuositukset määrit-

televät toimintaa ja menevät etusijalle. Muutoksiin ja tekijöihin, joihin ei voi itse 

vaikuttaa, tulee osata sopeutua ja mukauttaa toimintaansa sen mukaisesti. 

Lähtökohtaisesti oli kuitenkin tärkeää saada koulutus pidettyä heti 

helmikuussa, kun talviliikuntakausi on käynnissä päiväkodeissa, jolloin koulu-

tuksen antia voi siirtää suoraan käytäntöön ja toiminnan suunnittelun.  

 

Opinnäytetyöni arviointi luistelun opetuksen koulutuskokonaisuudesta tapahtui 

palautelomakkeen (kts. liite 2.) avulla. Koulutuksen jälkeen keräsin osal-

listujilta palautetta koulutuksen sisällöstä ja sen hyödynnettävyydestä 

käytännön työssä. Palautteen avulla voin kehittää koulutuksen sisältöä tule-

vaisuutta ajatellen, sillä koulutuskokonaisuudesta on ollut kiinnostusta usean 

päiväkodin puolelta. Pandemiatilanteesta riippuen pystyn tulevaisuudessa 

tarjoamaan koulutusta saman aikaisesti usean varhaiskasvatusyksikön hen-

kilöstölle tai toteuttamaan sen keskitetysti johonkin tiettyyn var-

haiskasvatusyksikköön.  

 

Koulutuksen sisällön juurruttaminen tapahtuu koulutukseen osallistuneiden 

kasvattajien mahdollistamana. Koulutukseen osallistuneet varhaiskasvatusyk-

sikön henkilöstön jäsenet vievät koulutuksen sisällön talon viikkopalaverin 

kautta päiväkodin koko henkilöstölle. Koulutusmateriaalin PowerPoint-diat ja-

oin työelämänkumppanilleni sähköpostitse. Jokainen varhaiskasvatusyksikön 

työntekijä voi käydä diat läpi itsenäisesti ja saada tällä tavalla osan koulutuk-

sen annista itselleen.  

 

Siirtovaikutusta voidaan hyödyntää erilaisten koulutusten ja kurssien sisällön 

viemisessä käytäntöön työyhteisössä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
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koulutuksessa ollut työntekijä kertoo kokemuksiaan koulutuksesta ja koulutuk-

sen annista toisille työntekijöille yhteisessä palaverissa. Tämä osaltaan auttaa 

koulutuksessa saatujen uusien taitojen omaksumisessa ja lisää uudenlaisten 

toimintatapojen käyttöönottamista työyhteisössä. (Juuti 2011, 16.) 

 

Koulutuksen toteutus sujui etukäteissuunnitelmien mukaan. Aikataulu toimi ja 

aikaa oli riittävästi varattuna niin teoriaosuuteen kuin käytännön harjoitteisiin. 

Teoriaosuuteen varattu tunti oli riittävä aika käydä läpi tärkeimmät ja käytän-

nöntyön kannalta oleellisimmat asiat läpi. Teoriaosuus toimi mielestäni pie-

nelle ryhmälle toteutettuna erinomaisesti. Pienen ryhmän sisällä koulutukseen 

osallistuneiden osallisuus ja aktiivisuus oli yllättävän korkea ja mielipiteiden 

vaihtoa ja omakohtaisten kokemusten vaihtoa tapahtui teeman ympäriltä. 

Osallistujat esittivät läpi koulutuksen paljon lisäkysymyksiä ja näin ollen omalla 

aktiivisuudellaan mahdollistivat koulutuksen annin vastaamaan parhaalla mah-

dollisella tavalla vastaamaan tarpeeseen.  

 

Koulutuksen käytännön osuudessa painopiste oli selkeästi siinä, kuinka ede-

tään luistelun opettamisessa. Kävimme yhdessä läpi harjoitteita ja sitä millä 

tavalla harjoitteita voidaan harjoittaa opettaa leikin omaisesti. Kokeilimme ja 

harjoittelimme käytännössä liikkeet ja suoritustavat. Lähestulkoon puolet kou-

lutuksen käytännön harjoittelun ajasta käytimme erilaisten pelien ja leikkien 

läpi käymiseen. Lähtötilanne-kyselyn pohjalta tämä nousi yhdeksi eniten toivo-

tuksi teemaksi koulutukseen. Pelasimme käytännössä erilaisia parhaiten jäälle 

soveltuvia leikkejä ja kokeilimme vertailun vuoksi vähemmän toimivia ratkai-

suja jäälle soveltuvista peleistä ja leikeistä.  

 

Koulutuksen jälkeen keräsin palautetta kirjallisella palautelomakkeella, jonka 

täyttämiseen osallistuivat kaikki koulutukseen osallistuneet kasvattajat. Palaut-

teen avovastauksien läpi käynnillä ja lukemisella sekä vastausten luokittelulla 

pystyin arvioimaan koulutuksen onnistumista osallistuneiden näkökulmasta. 

Palautelomakkeella selvitin ajatuksia koulutuksen parhaasta annista ja kehittä-

misehdotuksista. Halusin myös palautetta koulutuksen hyödynnettävyydestä 

käytännön työssä, mikä on mielestäni tärkein arvioitava tekijä koulutuksen on-

nistumisen näkökulmasta.  
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Koulutuksen palaute oli positiivista ja koulutuksen sisältöön niin teoriaan kuin 

käytännön osuuteen oltiin erittäin tyytyväisiä. Kaikki vastaajat nimesivät pa-

lautteessaan koulutuksen parhaaksi asiaksi sen käytännön läheisyyden teoria-

osuudessa sekä käytännön harjoitteet. Koulutuksen anti vastasi kaikkien osal-

listuneiden odotuksia koulutuksen sisällöstä. Palautteessa oltiin yksimielisiä 

siitä, että koulutuksessa saatuja oppeja viedään käytäntöön ja koulutuksen 

hyödynnettävyys käytännön työssä on mahdollista. Vertaisopettamisen ajatus 

koulutuksen toteutuksessa toimi vastaajien mielestä hyvin, koska tällöin kou-

luttaja oikeasti tietää käytännön työn realiteetit ja osaa tällöin tuoda oikeasti 

käytännön työssä tarvittavaa tietoa. 

 

Koulutuksessa parasta käytännönläheisyys, muistutus siitä kuinka tärkeää 

luistelu on varhaiskasvatuksessa-jatkumo kouluun yms. Ja muistutus siitä, 

että tärkeää on liike ja ilo jäällä. 

 

Vertaisopettaminen toimii hyvin. Kokemus alan työstä, ei liian yliampuvia jut-

tuja ja sisältöä. 

 

Koulutuksen antia voi todellakin hyödyntää työssäni, kiitos. Esim. näyttämäsi 

lasta tukevat otteet menevät testiin heti seuraavalla luistelu kerralla. 

 

7 POHDINTA 

Opinnäytetyöni aihetta ja ideaa pohtiessani ja siitä työelämänkumppanin 

kanssa keskustellessa oli alusta asti selkeää, että tulen tekemään sen jollain 

tavalla varhaiskasvatuksen liikuntakasvatukseen liittyen. Opinnäytetyössäni 

pidin tärkeänä, että aihe käsittelee jotain itselleni hyvin tärkeää. Aiheeni rajau-

tui ja tarkentui työelämässä tekemieni havaintojen perusteella siitä miten 

luistelun opetus toteutuu varhaiskasvatuksessa. Mielestäni luistelun 

opettamiseen tarvittiin enemmän opastusta ja tukea. Halusin selvittää, kuinka 

luistelun opettamisessa voidaan onnistua paremmin.  

 

Varhaiskasvatuksen kentältä olen vuosien saatossa joutunut havaitsemaan ja 

toteamaan liian usein, että päiväkodeissa ei hiihdetä tai luistella lasten 

kanssa, vaikka talviolosuhteet sen sallisivat ja luistelukentät olisivat lähellä 
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päiväkotia. Tämä mielestäni johtunee siitä, että kyseiset talvilajit vaativat su-

hteellisen paljon vaivannäköä henkilöstöltä. Varhaiskasvatussuunnitelmankin 

velvoittamana lapsille kuuluu monipuolinen ja vuodenajat huomioiva liikun-

takasvatus. Millä voidaan selittää se, että perinteisiä suomalaisuuteen kuulu-

via lasten suosiossa olevia lajeja ei sisällytettäisi liikuntatuokioihin? Ei aina-

kaan mielestäni sillä, että kasvattajat kokevat luistelemisen työlääksi. Var-

haiskasvatuksessa ollaan lapsia varten ja tällöin omia asenteita ja innostunei-

suutta esim. luistelusta on syytä miettiä ammatillisella otteella. Työ on työtä ja 

välillä se vaatii hikoilua pukukopissa luistimen nauhoja solmiessa. Se, miten 

paljon iloa, riemua, itsensä ylittämistä ja taidon oppimista luistellessa voidaan 

lapsille tarjota, on kaikkien niiden hikipisaroiden arvoista.   

 

Koulutuksella halusin tarjota mahdollisuuden varhaiskasvatushenkilöstön 

kartuttaa omaa osaamistaan luistelun opettamisesta. Halusin käytännön 

osuudessa tuoda esille luistelun riemun ja innostaa kasvattajia myös itse liik-

kumaan luistimilla. Pidän ehdottoman tärkeänä kasvattajien oman luistelun 

riemun ja ilon näkymisen ulospäin, tällöin lapsi innostuu ja motivoituu 

yrittämään ja kokeilemaan hyvin vaativaakin liikuntataitoa kuten luistelua.  

 

Opinnäytetyöni sisältö toimi tarkoitustaan vastaavasti ja saavutin tavoitteeni. 

Ajatustani sisällön vastaavuudesta ja tavoitteen saavuttamisesta tukevat kou-

lutuksestani saama palaute koulutukseen osallistuneilta. Var-

haiskasvatusyksiköiden esimiesten ilmaisema kiinnostus koulutusta kohtaan 

tukee ajatustani aiheen ajankohtaisuudesta ja tarvelähtöisyydestä. Aihe 

koetaan tärkeäksi ja selkeästi sellaiseksi, johon tarvittiin ja tarvitaan jatkossa 

laajemmaltikin lisäkoulutusta. Tulevaisuudessa tulen mahdollisuuksien muk-

aan toteuttamaan koulutuksen uudelleen ja tarjoamaan useammalle var-

haiskasvatusyksikön henkilöstölle lisäoppia luistelun opettamisesta.  

 

Opinnäytetyöprosessi oli merkittävä ammatillisen kasvun näkökulmasta. Opin 

perustelemaan omaa näkemystäni, en havaintojeni, vaan tutkimusten ja am-

mattikirjallisuuden avulla. Vaikka jokin asia on itselle henkilökohtaisesti tärkeä 

ja se on omaan ammattialaan täysin kiistattomasti kuuluva, on tärkeää pystyä 

perustelemaan oma näkemyksensä ammatillisella tasolla, ei vain henkilökoh-

taisen kiinnostuksen ja osaamisen valossa.  
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Opinnäytetyöprosessi oli antoisa ja ammatillista osaamistani syventävä ko-

konaisuus. Opinnäytetyöprosessi eteni etukäteen laatimani aikataulun muk-

aisesti. Aikatauluun ja tarkemmin opinnäytetyön toteutukseen vaikutti omalta 

osaltaan koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset. Koronarajoituksista hu-

olimatta sain toteutettua onnistuneen toiminnallisen opinnäytetyön, mikä sai 

hyvän vastaanoton työelämänkumppanilta. Erittäin tyytyväisiä oltiin juurikin 

opinnäytetyön toiminnallisuuteen. Työelämän yhteistyökumppani koki 

opinnäytetyön hyödynnettävyyden ja juurruttamisen tapahtuvan varmemmin 

kun asia tuodaan konkreettisella tavalla henkilöstölle.  

 

Opinäytetyöprosessin ja koulutuksen lähtökohtana toiminut vertaisopetta-

minen toimi hyvin toteutustapana,vaikkakin se etukäteen ajateltuna tuntui ou-

dolta kouluttaa oman työyhteisön jäseniä. Epäilykset hälvenivät huomatessani 

omaavani paljon tietoa aiheesta ja, että sen tiedon jakamisella olisi oikeasti 

hyötyä käytännön työssä. Mielestäni vertaisopettamista pitäisikin toteuttaa 

enemmän tänä päivänä. Työyhteisöissä on paljon erityisosaamista eri ai-

healueilta. Vertaisopettamista ja tiedon jakamista hyödyntäen työyhteisössä 

voidaan kouluttaa henkilöstöä helpolla ja työyhteisön aikatauluun ja ra-

kenteisiin sopivalla tavalla. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma 2018 ohjaa ja määrittää varhaiskasvatusta peda-

gogisempaan suuntaan ja kaiken toiminnan pitää olla pedagogisen tarkastelun 

kestävää. Tämän varhaiskasvatussuunnitelmankaan valossa ei siis ole 

yhdentekevää liikuntakasvatuksen laatu ja suunnitelmallisuus taikka 

sisältöalueet, tähän vasun vaateeseen pystyn koulutuksen avulla antamaan 

työkaluja kasvattajille varhaiskasvatukseen.  

 

8 LUOTETTAVUUDEN JA EETTISYYDEN ARVIOINTI 

Opinnäytetyössäni noudatin eettistä työotetta ja eettisiä tutkimuskäytäntöjä. 

Opinnäytetyöhön osallistuvia henkilöitä informoin opinnäytetyön sisällöstä ja 

henkilökunnalle lähetetystä Webropol-kyselystä asianmukaisesti etukäteen 

Teams-palaverin välityksellä. Henkilöstön kyselyyn vastaaminen tapahtui ano-

nyymisti, eikä vastauksista ollut mahdollista tunnistaa vastaajien henkilölli-
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syyttä. Kyselyssä tai opinnäytetyöprosessin aikana ei kerätty henkilötietoja sii-

hen osallistuvilta. Kyselyn vastaukset ja tulokset hävitin asianmukaisesti opin-

näytetyöni hyväksymisen jälkeen.  

 

Opinnäytetyössä kuuluu noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Hyvässä tie-

teellisessä käytännössä tutkija huomioi käyttävänsä vain sellaisia tiedonhan-

kinta- ja tutkimusmenetelmiä, joita tiedeyhteisö on hyväksynyt. Tiedonhankin-

nan tulee perustua oman alan tieteellisen kirjallisuuden tuntemukseen sekä 

muihin asianmukaiseksi todettuun ammattikirjallisuuteen. Hyvässä tieteelli-

sessä käytännössä tutkija toimii rehellisesti, huolellisesti sekä arvostaen mui-

den tutkijoiden tuloksia ja tuoden ne julki kunnioittavalla tavalla huomioiden oi-

keaoppiset lähdeviittaukset.  Hyvä tieteellinen käytäntö on tutkimuseettistä toi-

mintaa. Tutkimusetiikka voidaan määritellä tarkemmin tarkoittavan yhteisten 

pelisääntöjen noudattamista suhteessa eri tahoihin kuten kollegoihin, tutki-

muskohteeseen, rahoittajiin, toimeksiantajiin sekä suureen yleisöön. (Vilkka 

2015, 41–42.) 

 

Opinnäytetyössäni noudatin hyviä tutkimuskäytäntöjä, kuten erikseen haetta-

van tutkimusluvan ja prosessiin vaadittavien kaavakkeiden täyttämisen suh-

teen. Työtäni varten hain tutkimusluvan Mikkelin varhaiskasvatuksen johta-

jalta. Lähetin Webropol-kyselyn henkilöstölle vasta kirjallisen tutkimusluvan 

myöntämisen jälkeen. Salassapitosopimuksen toimitin allekirjoitettuna tutki-

muslupahakemuksen liitteenä. Erillistä opinnäytetyösopimusta tai eettistä en-

nakkoarviointia ei tarvinnut laatia kyseisen yksikön esimiehen kanssa, koska 

varhaiskasvatukseen tehtäviin opinnäytetöihin ei näitä asiakirjoja vaadittu. 

 

Tutkimusta kokonaisuudessaan voidaan pitää luotettavana, jos tutkimus on to-

teutettu hyvällä tieteellisellä käytännöllä. Hyvää tieteellistä käytäntöä voidaan 

pitää laatujärjestelmänä tutkimusorganisaatioissa ja tietyllä tapaa se on tutki-

jan itsesäätelyä lainsäätämien rajojen sisällä. Hyvään tieteelliseen käytäntöön 

kuuluu yhtenä osana tutkimuslupien asianmukainen hankinta. Joillakin aloilla 

vaaditaan ja pidetään ehdottoman tärkeänä eettisen ennakkoarvioinnin teke-

mistä tutkimusprosessissa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.)  
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9 KOULUTUSKOKEILUN HYÖDYNNETTÄVYYS JA EHDOTUKSIA JAT-

KOKEHITTELYYN 

Koulutuksen hyödynnettävyyden arviointiin sain tarpeellista tietoa koulu-

tukseen osallistuneiden palautteen avulla. Kaikki olivat yksimielisiä siitä, että 

koulutuksen antia voi hyödyntää ammatillisesti varhaiskasvatuksessa. Osal-

listujat olivat sitä mieltä, että koulutuksen avulla he kykenevät tarjoamaan 

sisällölisesti laadukkaampia, mielenkiintoisia ja innostavampia luisteluopetus 

tuokioita lapsille kuin aiemmin. Hyödynnettävyyden ja juurruttamisen näkökul-

masta oli ehdottoman tärkeää, että koulutus pystyttiin toteuttamaan 

ajankohdallisesti juuri talviurheilukauden ollessa parhaimmillaan. Koulutuksen 

ajankohta mahdollisti sen, että koulutuksessa kokeiltuja harjoitteita ja erilaisa 

ideoita tuokio sisältöihin päästiin kokeilemaan heti käytännössä lapsiryhmien 

kanssa.  

 

Koulutuksen jatkokehittely ei koske niinkään sisällöllistä osuutta vaan koulu-

tuksen tarjoamista laajemmalti esim. mikkelin varhaiskasvatusyksiköihin. 

Tämä olisi oleellista ja tärkeää, koska päiväkotien kesken vallitsee hyvin erilai-

set käytännöt mitä tulee luistelun opettamiseen ja sen toteuttamiseen. Isom-

man henkilöstömäärän koulutuksella toteutuisi paremmin tasavertainen var-

haiskasvatus ja etenkin likuntakasvatus eri yksiköiden välillä, kun tietoa luiste-

lun opettamisesta pystyisin jakamaan laajemmalti. Koulutuksen sisällöllistä 

antia voisi kehittää ottamalla ohjausharjoittelu oikealle lapsiryhmälle mukaan 

koulutukseen, jolloin koulutuksen osallistujat pääsisivät suunnittelemaan 

ohjaustuokiot koulutuksessa saamiensa ideoiden pohjalta ja testamaan suun-

nitelmat käytännössä lapsiryhmälle.  
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