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Tämän kirjallisuuskatsauksena toteutetun tutkielman aiheena on päiväkodin toiminnallisuus 
liikunnan näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkielmassa vastataan kysymyksiin, millä tavoin päi-
väkodeissa voidaan vaikuttaa lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja miten toiminnallisuus siellä 
näyttäytyy. Lisäksi tutkielmassa haetaan vastauksia kysymykseen, millaisia toiminnallisen op-
pimisen menetelmiä päiväkodeissa hyödynnetään. Tutkielmassa toiminnallisuudella tarkoite-
taan liikunnallista toiminnallisuutta ja toiminnallisella oppimisella viitataan fyysistä aktiivi-
suutta sisältäviin oppimistilanteisiin. 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositus on vähintään 3 tuntia liikuntaa päivittäin. 
Tämä suositus sisältää tunnin kuormittavuudeltaan raskaampaa sekä kaksi tuntia kevyempää 
liikuntaa. Lisäksi suositukset painottavat pitkien istumisjaksojen välttämistä. Tehty tutkimus 
osoittaa, etteivät nykyiset varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset täysin toteudu. 
Tässä tutkielmassa käsittelen aiempien tutkimuksien perusteella päiväkotipäiviin kuuluvien 
rutiinien toiminnallisuutta. Tutkimuksien perusteella päiväkotipäivät sisältävät hyvin paljon 
passiivista toimintaa. Näin ollen istuen tapahtuvaa toimintaa ja esimerkiksi odotustilanteita 
tulisi pyrkiä välttämään. Kantavana ajatuksena painottuukin toiminnallisuuden lisääminen vä-
hitellen jokaiseen päiväkotipäivään sekä päivittäisiin rutiineihin. Tutkimuksissa ohjatun toi-
minnan passiivisuus korostui. Sen vuoksi on perusteltua tarkastella keinoja, miten toiminnalli-
suutta voidaan lisätä päiväkodin ohjatussa toiminnassa. Tutkielman aihe on linjassa vuonna 
2012 perustetun Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman kanssa. Ohjelman tavoitteena on lisätä liikun-
taa varhaiskasvatukseen. Ohjelma kannustaa pohtimaan päiväkotien päivittäisiä rutiineja uu-
delleen niiden toiminnallisuuden ja fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta. 

Tutkimuksien valossa fyysisen aktiivisuuden ja toiminnallisuuden lisääminen päiväkodeissa 
korostuu. Tässä tutkielmassa paneudutaan myös varhaiskasvattajien rooliin sekä merkitykseen 
päiväkodin toiminnallisuudessa sekä lasten fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumi-
sessa. Suuri osa väestömme varhaiskasvatusikäisistä lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen ja 
viettää siellä päivittäin keskimäärin jopa 8–9 tuntia. Näin ollen varhaiskasvattajat ja päiväko-
dit ovat keskeisessä asemassa lasten fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumisen edistä-
misessä. 

Avainsanat: toiminnallisuus, toiminnallinen oppiminen, fyysinen aktiivisuus, liikunta, päivä-
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1 Johdanto 

Lasten fyysinen aktiivisuus puhututtaa paljon nykypäivänä. Tutkimuksien perusteella päivittäi-

nen fyysisen aktiivisuuden määrä on yhä useammalla lapsella liian vähäinen (Sääkslahti 2015, 

131). Varhaiskasvatukseen Suomessa osallistui vuonna 2016 kaiken kaikkiaan 243 946 lasta. 

Tämä tarkoittaa prosentuaalisesti, että noin 68 % väestömme 1–6-vuotiaista lapsista osallistuu 

varhaiskasvatukseen. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2017, 1.) Suuri osa päiväkodissa käy-

vistä lapsista viettää siellä päivittäin 8–9 tuntia (Pönkkö & Sääkslahti 2017b, 494). Suuri osa 

väestömme lapsista viettää siis päivittäisestä hereillä olo ajastaan suuren osan osallistuen var-

haiskasvatukseen päiväkodissa. Näin ollen päiväkodit ovat merkittävässä roolissa puhuttaessa 

lasten päivittäisestä fyysisen aktiivisuuden määrästä. Lasten fyysisen aktiivisuuden määrään 

voidaan vaikuttaa esimerkiksi kiinnittämällä huomiota toiminnallisuuden määrään päiväkoti-

päivissä. Tässä tutkimuksessa toiminnallisuudella tarkoitan nimenomaan fyysistä aktiivisuutta 

lisäävää liikunnallista toiminnallisuutta. 

Varhaiskasvatus kuuluu suomalaiseen koulujärjestelmään ja se nähdään tärkeänä osana lapsen 

kasvua ja oppimista (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 8). Suomessa varhaiskas-

vatus nähdään kolmen ”ulottuvuuden”: hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena 

(Hännikäinen 2013, 30). Varhaiskasvatuksen tehtävänä on huolehtia omalta osaltaan lasten hy-

vinvoinnista ja kasvatuksesta, sekä tukea koteja heidän kasvatustehtävässään. Keskeisenä ta-

voitteena on luoda yhdenvertaiset mahdollisuudet jokaisen lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, 

kehitykselle ja oppimiselle. Varhaiskasvatuksella pyritään edistämään yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa, sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkodit, perhe-

päivähoito, sekä muu varhaiskasvatustoiminta, kuten kerho- ja leikkitoiminta (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2016, 8, 14, 17). Tässä tutkielmassani keskityn kuitenkin aiheeseeni 

päiväkotien varhaiskasvatustoiminnan näkökulmasta.  

Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan vaikuttavat olennaisesti kulttuuriset muutokset ja näin ol-

len käsitys esimerkiksi lasten oppimisesta, kasvusta ja kehityksestä muuttuu (Karila 2013, 9). 

Kulttuurisesti ajankohtaiset aiheet heijastuvat myös varhaiskasvatukseen. Näin ollen esimer-

kiksi toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden merkitys nykyaikana päiväkodeissa korostuu. Var-

haiskasvatuksessa päivän tulisi rakentua niin, että energiaa purkava vapaa sekä spontaani toi-

minta vuorottelee keskittymistä vaativien tehtävien kanssa (Asanti & Sääkslahti 2010, 90). 
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Tiedetään, että varhaiskasvatusikäiset lapset tarvitsevat riittävästi liikuntaa kehittyäkseen nor-

maalisti. Lapsi tarvitsee huomattavan määrän fyysistä aktiivisuutta päivittäin, jotta hänen mo-

toriset taidot, sekä liikuntaelimistönsä voivat kehittyä normaalisti. Usein ihmiset ajattelevat, 

että lapset ovat luontaisesti fyysisesti riittävän aktiivisia. Tutkijat ja terveydenhuollon ammat-

tilaiset ovat kuitenkin havainneet, että useat 3–5-vuotiaat lapset eivät liiku niin paljon kuin hei-

dän pitäisi päivittäin liikkua kasvun ja kehityksen näkökulmasta katsottuna. (Pate ym. 2013, 

450.) Liikuntatottumukset alkavat muotoutua hyvin vahvasti jo varhaislapsuudessa. Varhais-

kasvatus ja varhaislapsuus onkin merkittävässä roolissa lapsen elämän rakentumisessa. Var-

haiskasvatusikäisenä kehitys on suurempaa kuin missään muussa elämän vaiheessa. Maailman-

laajuisesti huolenaiheena on lasten liikalihavuus sekä epäterveellisten elämäntapojen muodos-

tuminen. Varhaislapsuudessa onkin erittäin tärkeää saavuttaa esimerkiksi riittävät fyysisen ak-

tiivisuuden suositukset, jotta voidaan edistää terveiden elämäntapojen syntymistä. (Lu & Mon-

tague 2015, 409.) Näin ollen varhaiskasvatuksella on tärkeä tehtävä terveiden ja liikunnallisten 

elämäntapojen edistämisessä. 

Nykyaikaisen keskustelun valossa liikunta on hyvin ajankohtainen aihe. Liikunnan merkitystä 

korostetaan ja tämä näkyy esimerkiksi uusissa liikuntasuosituksissa, joiden mukaan varhaiskas-

vatusikäisten tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä (Varhaisvuosien fyysisen aktiivi-

suuden suositukset 2016, 9). Liikunta itsessään on jo siis merkityksellinen ja ajankohtainen 

aihe, mutta syvennyn tutkielmassani varhaiskasvatuksen toiminnallisuuteen, sekä toiminnalli-

sen oppimisen näkökulmiin. Nykypäivänä puhutaan paljon myös istumisen haitoista ja siitä, 

kuinka sitä tulisi kaiken ikäisten pyrkiä vähentämään. Passiiviset ajanviettotavat, kuten esimer-

kiksi television katsominen, ovat lisääntyneet myös pienillä lapsilla (Soini ym. 2011, 53). Näin 

ollen toiminnallisuuden lisääminen ja toiminnallisten oppimismenetelmien hyödyntäminen on 

hyvin ajankohtaista. 

Toiminnallisen oppimisen ja toiminnallisuuden lisäämiseen päiväkodeissa liittyy keskeisesti 

vuonna 2015 julkaistu varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma. Ilo kasvaa liikkuen -

ohjelma on liikkumis- ja hyvinvointiohjelma, joka on kehitetty yhteistyössä asiantuntijoiden ja 

pilottipäiväkotien kanssa. Ohjelman tavoitteena on taata lasten päivittäinen riittävä fyysinen 

aktiivisuus sekä mahdollistaa lapsen oikeus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Tavoitteena on siis 

saavuttaa entistä liikkuvampi varhaiskasvatus. Ohjelman myötä varhaiskasvattajat saavat vink-

kejä ja välineitä lasten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen sekä aktiivisen toimintaympäristön 
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rakentamiseen. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että lapsen liikkeelle annetaan ti-

laa ja mahdollisuus. (Valo 2015, 6–11.) Tämäkin kertoo toiminnallisuuden ajankohtaisuudesta 

ja liikunnan roolista nykyajan varhaiskasvatuksessa. 

Tässä kirjallisuuskatsauksena toteutetussa kandidaatin tutkielmassa perehdyn liikunnan ja toi-

minnallisuuden rooliin päiväkodeissa. Selvitän millä tavoin varhaiskasvatuksessa voidaan vai-

kuttaa lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja mahdollistaa fyysisen aktiivisuuden suositusten toteu-

tuminen, sekä miten toiminnallisuus näyttäytyy päiväkodeissa ja mitä toiminnallisuudella yli-

päätään tarkoitetaan päiväkotikontekstissa. Lisäksi perehdyn kirjallisuuden pohjalta toiminnal-

lisen oppimisen rooliin päiväkodeissa. 
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2 Lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016, 46) linjaa yhdeksi varhaiskasvatuksen tehtä-

väksi rakentaa lapsille terveyttä ja hyvinvointia arvostavan pohjan sekä fyysistä aktiivisuutta 

edistävän elämäntavan. Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan energiaa kuluttavaa tah-

donalaista ja tarkoituksenmukaista lihastyötä. Fyysinen aktiivisuus on liikunnan alakäsite. Lii-

kuntaan käsitteenä kuuluu myös liikuntataitoihin liittyvä ajattelu ja käyttäytyminen, kun taas 

fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan yleensä hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa kiih-

dyttävää liikkumista. (Sääkslahti 2015, 18, 125.) Päiväkoti-ikäisten lasten kohdalla tärkeimpänä 

fyysisen aktiivisuuden lähteenä näyttäytyy leikki (Timmons, Naylor & Pfeiffer 2007, 124). 

Lasten fyysistä aktiivisuutta tutkineet tutkijat ovat olleet huolissaan fyysisen aktiivisuuden 

määrästä varhaiskasvatusikäisillä lapsilla. Fyysisen aktiivisuuden tiedetään olevan paitsi edel-

lytys lapsen normaalille fyysiselle kasvulle ja kehitykselle, myös edistävän lapsen kognitiivisia 

toimintoja, motorista kehitystä sekä parantavan koulumenestystä. Fyysinen aktiivisuus tarjoaa 

kasvattajalle myös mahdollisuuden tukea lapsen psyykkistä kehitystä. Fyysinen aktiivisuus vai-

kuttaa luonnollisesti lapsen terveyteen ja päivittäiseen hyvinvointiin. Sen avulla voidaan eh-

käistä esimerkiksi ylipainoa ja diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. 

(Sääkslahti 2015, 125–126.) Hengitys- ja verenkiertoelimistö kehittyvät lapsen liikkuessa pi-

dempiä yhtäjaksoisia aikoja. Tämä vaatii vähintään kaksi tuntia liikkumista ja liikuntaleikkejä 

päivittäin. (Asanti & Sääkslahti 2010, 86.) Liikunta myös tukee lapsen hermoverkoston kehit-

tymistä ja näin ollen mahdollistaa kaikenlaisen toiminnan sekä parantaa oppimista. Varhaiskas-

vatusikäisen lapsen monipuolisella liikunnalla voidaan parantaa lapsen yleisiä oppimisen edel-

lytyksiä. (Pönkkö & Sääkslahti, 2017b, 488.) 

Hermoverkoston kehittymisen näkökulmasta monipuolinen liikunta on tärkeää. Lapsen tulee 

saada opetella kaikkia perustaitoja, kuten juoksemista, kävelemistä, hyppäämistä, heittämistä 

ja potkimista, jotta hermoverkosto kehittyy monipuolisesti. Nämä taidot mahdollistavat myös 

lapsen itsenäisen selviytymisen arkielämän liikkumista vaativista tilanteista. Varhaiskasvatus-

ikäisten lasten on tärkeää harjoittaa erityisesti karkeamotoriikkaa, sillä hienomotoristen taitojen 

kehittymisen edellytyksenä ovat riittävät karkeamotoriset taidot. (Asanti & Sääkslahti 2010, 

86.) Fyysisellä aktiivisuudella on siis monia vaikutuksia lapsen kasvulle ja kehitykselle. Lapsi 

tarvitsee riittävän määrän fyysistä aktiivisuutta kehittyäkseen ja näin ollen jokaiselle lapselle 

tulisi taata riittävä fyysinen aktiivisuus päivittäin. 
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Motoristen taitojen kehittymisen näkökulmasta tulisi kuitenkin ottaa huomioon myös kevyen 

liikunnan rooli. Reipas fyysinen aktiivisuus on motoristen perustaitojen näkökulmasta erittäin 

tärkeää. Kuitenkin motorisia perustaitoja kehittävien liikuntamuotojen intensiteettejä mittaa-

vassa tutkimuksessa todettiin joidenkin motorisia perustaitoja kehittävien liikuntamuotojen ole-

van intensiteetiltään erittäin kevyitä. Nämä liikuntamuodot olivat kiipeily sekä tasapainokävely. 

Kuitenkin esimerkiksi tasapaino on yksi hyvinkin keskeinen liikkumisen perustaito. (Laukka-

nen 2013, 51.) Näin ollen myös kevyt fyysinen aktiivisuus on osaltaan tärkeää. Kaikenlaisen 

toiminnallisuuden ja fyysisen aktiivisuuden huomioiminen päiväkodeissa olisi siis tärkeää. 

2.1 Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 

Tutkimuksien perusteella on havaittu, että lasten fyysisen aktiivisuuden määrä on yhä enene-

vissä määrin yhä suuremmalla osalla lapsista liian vähäinen (Sääkslahti 2015, 131). Uudet var-

haisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset julkaistiin vuonna 2016. Nämä fyysisen aktiivi-

suuden suositukset pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen, jonka artikloista vä-

littyvät myös liikkuminen sekä fyysinen aktiivisuus. Lisäksi suositukset pohjautuvat tutkimus-

tietoon siitä, millä tavoin varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa toimivat aikuiset voivat liikun-

nan avulla tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä sekä hyvinvointia. (Var-

haisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016, 6.) Näiden tavoitteiden mukaan lapsen 

tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä. Tämä suositus koostuu monipuolisesta, kuormit-

tavuudeltaan eritasoisesta liikkumisesta. Suositus jakaantuu tunnin fyysiseltä kuormittavuudel-

taan raskaampaan vauhdikkaaseen liikuntaan sekä kahden tunnin kevyempään reippaaseen ul-

koiluun sekä kevyeen liikuntaan. Suositusten perusteella myös yli tunnin mittaisia istumisjak-

soja tulisi välttää ja lyhyempiäkin pyrkiä tauottamaan lapsille mielekkäästi. Lisäksi fyysisen 

aktiivisuuden suositukset painottavat riittävän levon ja unen sekä rentoutumisen ja rauhoittu-

misen roolia. Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi rakentuukin riittävän ja monipuolisen lii-

kunnan sekä riittävän levon ja unen pohjalta. (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituk-

set 2016, 9–14.) 

Varhaiskasvattajilla on suuri rooli näiden tavoitteiden toteutumisen edistäjinä. Varhaiskasva-

tusikäisistä lapsista useat viettävät päivästään suuren osan päiväkodissa. Näin ollen fyysisen 

aktiivisuuden suositusten toteutuminen edellyttää fyysisen aktiivisuuden lisäämistä päiväkoti-

päiviin. Varhaiskasvattajat tekevät yhteistyötä myös vanhempien kanssa ja ovat merkittävässä 
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asemassa tiedon välittämisessä ja fyysisen aktiivisuuden merkityksen painottamisessa. Varhais-

vuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (2016, 31) painottavat liikunnan lisäämistä luonte-

vana osana päiväkotipäivää. Keskeisinä asioina fyysisesti aktiivisessa päiväkotipäivässä noste-

taan esiin aamun aktiivisuus, toiminnallisuus pitkin päivää, lepohetki, aktivoivat oppimisym-

päristöt sekä välineet ja siirtymätilanteiden sujuvuus. Lisäksi varhaiskasvattajien tehtävänä on 

innostaa myös vanhempia kiinnittämään huomiota lasten fyysiseen aktiivisuuteen iltaisin jaka-

malla lapsen liikunnallisia kokemuksia, sekä tarjoamalla vinkkejä kotiin. (Varhaisvuosien fyy-

sisen aktiivisuuden suositukset 2016, 31.) 

2.2 Liikuntakasvatus päiväkodissa 

Liikunta käsitteenä on hyvin monipuolinen. Sillä tarkoitetaan liikkumista paikasta toiseen omin 

lihasvoimin. Liikunnan tavoitteet varhaiskasvatuksessa voidaan tiivistää ajatukseen oppia liik-

kumaan ja oppia liikunnan avulla. (Sääkslahti 2015, 16–18.) Liikuntakasvatuksella pyritään tu-

kemaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, sekä kasvattamaan kohti liikunnallisesti aktiivista 

elämäntapaa. Varhaisvuosilla on merkittävä vaikutus liikunnallisen elämäntavan omaksumi-

sessa. Kasvattaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa lapsen mahdollisuuksiin löytää itselleen 

mieluisimmat tavat liikkua ja toimia fyysisesti aktiivisesti. (Sääkslahti 2015, 151–152.) Myös 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016, 46) linjaa varhaiskasvatuksen tavoitteeksi innos-

taa lapsia liikkumaan monipuolisesti ja kokemaan liikunnan iloa.  

Päiväkodissa liikkumisessa tulisi hyödyntää monipuolisesti eri aisteja sekä välineitä.  Välinei-

den monipuolisuus sekä erilaisten materiaalien hyödyntäminen ovat hyödyksi lapsen kasvulle 

ja kehitykselle, sekä innostavat lapsia liikkumaan. Välineiden tulisi olla lasten käytettävissä 

myös omaehtoisen liikkumisen aikana, ohjatun liikunnan lisäksi. (Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet 2016, 46.) Saatavilla olevat välineet voivat myös innostaa lapsia omaehtoiseen 

liikkumiseen esimerkiksi vapaan leikin aikana ja näin ollen lisätä lasten päivittäistä fyysistä 

aktiivisuutta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016, 46) painottaa liikkumisen moni-

puolisuutta sekä liikunnan ilon löytämistä. Nämä ovatkin keskeisiä seikkoja päiväkotipäiviä ja 

päiväkodin liikuntaa suunniteltaessa. Päiväkodissa tulisi tarjota riittävästi mahdollisuuksia lii-

kuntaan päivittäin sekä runsaasti erilaisia liikuntamuotoja, jotta jokaisen lapsen olisi mahdol-

lista löytää itselleen mieluinen tapa liikkua ja tätä kautta liikunnan ilo. 
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Varsinaisia ohjattuja liikuntatuokioita järjestetään päiväkotiryhmissä keskimäärin kerran vii-

kossa. Laukkanen on tutkimuksessaan selvittänyt näiden tuokioiden sisältöjä lapsen liikkumi-

sen määrän ja laadun näkökulmasta. Tutkimuksen lopullisessa analyysissa analysoitiin neljä-

toista ohjattua liikuntatuokiota. Opettajan ohjaaman toiminnan mukaan analysoituna 39% tun-

nista sisälsi lapsen näkökulmasta seuraamista, ohjeiden kuuntelua tai odottelua. Lasten toimin-

nan näkökulmasta katsottuna seuraamisen ja odottelun osuus oli kuitenkin peräti 59 % tuokion 

kestosta. (Laukkanen 2007, 31–33.) Tämän tutkimuksen perusteella viikoittaiset liikunta-

tuokiotkin sisältävät suurissa määrin passiivista toiminnan seuraamista tai oman vuoron odot-

tamista. Näin ollen varhaiskasvattajien olisi tärkeää kiinnittää huomiota toiminnan organisoin-

tiin, jotta esimerkiksi liikunnalliset leikit olisivat oikeasti fyysisesti aktiivisia eivätkä koostuisi 

liiaksi odottelusta. Ohjattu liikuntatuokio järjestetään kuitenkin keskimäärin kerran viikossa, 

joten sitä huomattavasti tärkeämmässä roolissa on jokapäiväinen toiminnallisuus, jolla fyysistä 

aktiivisuutta voidaan lisätä. Tämän tutkimuksen tulos on kuitenkin syytä ottaa huomioon myös 

päivittäisessä toiminnan suunnittelussa ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä. 

2.3 Fyysisen aktiivisuuden lisääminen päiväkotipäiviin 

Jämsén ym. (2013) ovat tutkineet 3-4-vuotiaiden lasten fyysistä aktiivisuutta päiväkodissa eri 

vuodenaikoina, sekä varhaiskasvattajien kannustuksen vaikutusta siihen. Tutkimukseen osal-

listuvien lasten fyysinen aktiivisuus oli yli 50% heidän päivittäisestä päiväkotiajastaan intensi-

teetiltään erittäin kevyttä. Lapset liikkuivat intensiteetiltään vähintään keskiraskaasti noin 10% 

ajasta. Näin ollen fyysisen aktiivisuuden suositukset eivät täysin toteudu ja päiväkotipäiviin 

tulisi lisätä fyysistä aktiivisuutta. Samassa tutkimuksessa havaittiin lasten olevan fyysisesti ak-

tiivisempia syksyllä elo–syyskuussa, kuin talvella tammi–helmikuussa (Jämsén ym. 2013, 71). 

Lisäksi eri tutkimustuloksien mukaan lapsien fyysinen aktiivisuus on suurempi vapaan, oma-

ehtoisen leikin aikana. Tästä voidaan päätellä, että ohjatut tuokiot on usein organisoitu niin, että 

ne sisältävät paljon istumista ja paikallaan oloa. Lapsien on todettu myös olevan fyysisesti ak-

tiivisempia ulkoillessaan kuin vastaavasti sisällä leikkiessään. (Sääkslahti 2015, 133.) Tämä 

käy ilmi myös Jämsénin ym. (2013, 71) tutkimuksesta, jonka tulosten perusteella lasten fyysi-

nen aktiivisuus oli intensiteetiltään erittäin merkitsevästi suurempaa ulkona kuin sisätiloissa. 

Ulkona tilaa ja mahdollisuuksia liikkumiseen on huomattavasti enemmän ja lisäksi liikkumi-

seen kannustavat välineet ovat paremmin hyödynnettävissä ulkoillessa (Sääkslahti 2015, 133). 

Näin ollen päivittäiset ulkoiluhetket ovat myös fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta merkittä-
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viä. Tämä voisi selittää myös Jämsén ym. tutkimuksen elo–syyskuun suurempaa fyysistä aktii-

visuutta verrattuna tammi–helmikuuhun, sillä ulkoilun tarjoamat mahdollisuudet ja luonne ovat 

hyvin erilaisia syksyllä kuin talvella. 

Varhaiskasvattajien tehtävänä olisi huolehtia ulkoiluhetkien toiminnallisuudesta sekä pyrkiä 

päivittäisessä toiminnassa välttämään pitkiä paikallaanolojaksoja. Lisäksi varhaiskasvattajien 

olisi tärkeää huomioida etenkin vähän liikkuvat lapset ja kannustaa heitä fyysisesti aktiiviseen 

toimintaan. (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016, 15.) Ohjattua liikuntaa 

järjestetään päiväkotiryhmissä yleensä vähintään kerran viikossa (Ruokonen, Norra & Karvi-

nen 2009, 8). Ohjattua liikuntaa on mahdollista sisällyttää myös ulkoiluhetkiin. Tällä tavoin 

voidaan houkutella jokaista, myös esimerkiksi hiekkalaatikolla tai kiikussa istuen viihtyvää 

lasta liikkumaan ulkoillessa. 

Ongelmana varhaiskasvatuksessa on osaltaan se, etteivät varhaiskasvattajat itse osallistu liikun-

taan päiväkodissa ja toimi näin ollen esimerkkinä lapsille. Tutkimuksien perusteella opettajien 

osallistumisella, kannustamisella ja innostamisella on merkittävä vaikutus lasten innokkuuteen 

ja liikuntaan sitoutumiseen (Lu & Montague 2015, 411, 413). Varhaiskasvattajat voivatkin 

omalla toiminnallaan sekä kannustuksellaan luoda lapsille mahdollisuuksia monipuoliseen lii-

kuntaan (Soini 2015, 99). Ulkona pelattavien pelien opettaminen ja fyysisesti aktiivisiin pelei-

hin kannustaminen lähtee varhaiskasvattajista. Jämsén ym. havaitsivat tutkimuksessaan var-

haiskasvattajien fyysiseen aktiivisuuteen kannustamisen olevan havainnointihetkissä hyvin vä-

häistä. Havainnointitilanteista vain 0,8 % tammi–helmikuussa, sekä 0,7 % elo–syyskuussa si-

sälsi varhaiskasvattajan kannustamista, joko sanallisesti tai oman esimerkin avulla. (Jämsén 

ym. 2013, 73.) Lisäksi varhaiskasvattajan tulisi myös omalla pukeutumisellaan toimia esimerk-

kinä lapsille. Oikeanlainen liikuntavaatetus mahdollistaa myös ohjaajan osallistumisen toimin-

taan. Omalla asenteella ja innostuksella varhaiskasvattaja vaikuttaa vallitsevaan ilmapiiriin ja 

tämän myötä myös lasten asenteisiin sekä innokkuuteen. (Asanti & Sääkslahti 2010, 91.) Var-

haiskasvattajien tulisikin siis kiinnittää huomiota liikunnassa omaan esimerkkiin sekä kannus-

tamiseen. Näin ollen lisäämällä kannustamista liikkumisen suhteen, voitaisiin lisätä myös fyy-

sistä aktiivisuutta sekä toiminnallisuutta päiväkotipäiviin. Vähitellen ja mitä vanhemmaksi lap-

set kasvavat, osaavat he organisoida esimerkiksi pihapelejä isommallakin ryhmällä ulkoilun 

aikana itsenäisesti. 
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Lasten fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat keskeisesti myös ympäristö ja sen tarjoamat liikku-

mismahdollisuudet. Hyvä varhaiskasvatusympäristö on luonteeltaan uteliaisuuteen ja oppimi-

seen, leikkiin ja fyysiseen aktiivisuuteen innostava (Pönkkö & Sääkslahti 2017a, 147). Liikun-

nallisesti hyvä varhaiskasvatusympäristö kannustaa lasta liikkumaan, innostaa oppimaan uusia 

asioita sekä kehittämään omia taitojaan (Ruokonen, Norra & Karvinen 2009, 8). Toimintaym-

päristö on muuttuva ja muovautuu arjen toiminnassa. Ympäristön rakentumiseen vaikuttavat 

kuitenkin luonnollisesti rakennuksien, tilojen ja ympäristön antamat mahdollisuudet. (Raittila 

2013, 71–72.) Ympäristön tulisi motivoida lapsia liikkumaan ja leikkimään sekä tarjota riittä-

västi haasteita (Ruokonen, Norra & Karvinen 2009, 8). Päiväkodin työntekijät ovat vastuussa 

ympäristön muokkaamisesta niin, että se tarjoaa lapsille mahdollisuuksia monipuoliseen liik-

kumiseen sekä näin ollen edistää esimerkiksi lasten motorisia perustaitoja. (Pönkkö & Sääks-

lahti 2017a, 147.) Keskeisimpänä liikkumisympäristönä fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta 

päiväkodissa näyttäytyvät ulkoilualueet (Ruokonen, Norra & Karvinen 2009, 8). 

2.4 Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma 

”Ilo kasvaa liikkuen” on liikkumis- ja hyvinvointiohjelma, joka on rakennettu yhteistyössä asi-

antuntijoiden, päiväkotien, varhaiskasvattajien ja lapsien kanssa. Ohjelma pohjautuu vuonna 

2012 perustetun ”Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumisen käytäntöihin” -asi-

antuntijaverkoston työhön ja tutkimustietoon. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on si-

sällyttää varhaiskasvatukseen entistä enemmän liikuntaa. Ohjelman taustalla on huoli siitä, ett-

eivät lapset liiku nykypäivänä riittävästi. (Valo 2015, 6–8.) Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma sisältää 

kolme työkirjaa: kuntatyökirja, johtajan työkirja sekä varhaiskasvattajan työkirja. Nämä sisäl-

tävät hyviä käytäntöjä, joiden pohjalta muutosta on helpompi lähteä rakentamaan. (Valo 2015, 

11.)  

Ohjelman taustalla vaikuttaa neljä keskeistä lähtökohtaa: lapsen oikeudet ja osallisuus, liikunta 

hyvinvoinnin edistäjänä, varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset sekä alle kouluikäisten las-

ten liian runsas paikoillaanolo. Lapsen oikeudet ja osallisuus ovat keskeinen toiminnan lähtö-

kohta varhaiskasvatuksessa. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen sisällöissä näkyy vah-

vasti myös liikunta. Liikunta hyvinvoinnin tukena kattaa monta näkökulmaa. Liikunta on vält-

tämätöntä lapsen kasvun ja kehityksen näkökulmasta. Motoriset taidot kehittyvät fyysisen ak-

tiivisuuden myötä. Liikunta ja sen tarjoamat onnistumisen kokemukset rankentavat lapsen 

myönteistä minäkuvaa ja liikunnan avulla tuetaan lapsen tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen 
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kehittymistä. Liikunta auttaa myös oppimaan. Se parantaa lapsen vireystilaa ja tarkkaavaisuutta 

sekä kehittää havainnointitoimintoja. Opitut asiat myös konkretisoituvat paremmin fyysisessä 

aktiivisuudessa kehollisten kokemuksien myötä ja näin ollen asiat jäävät paremmin muistiin. 

Lisäksi lähtökohtina ohjelmalle ovat luonnollisesti liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden suosi-

tukset, joiden toteutumista pyritään ohjelman avulla edistämään. Lasten liian runsasta paikoil-

laan oloa taas pyritään luonnollisesti vähentämään. (Valo 2015, 16–27.) Ilo kasvaa liikkuen -

ohjelma näyttäytyy keskeisenä päiväkotipäivien toiminnallisuuden lisäämisessä. Ohjelmalla 

pyritään lisäämään toiminnallisuutta ja liikettä jokaiseen päivään sekä kannustetaan pohtimaan 

päivittäisiä rutiineja myös liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta. 



14 
 

3 Toiminnallisuuden lisääminen päiväkotipäiviin 

Päiväkotipäiviä rytmittää pääosin melko vakiintunut päivärytmi. Päivittäiset rutiinit, kuten ruo-

kailuhetket, ulkoilut, ohjatut toimintatuokiot, päivälepo sekä vapaat leikkihetket toistuvat päi-

vittäin. (Sääkslahti 2015, 215.) Päiväkotipäivien toiminnallisuudesta puhuttaessa täytyy ottaa 

huomioon jokainen päivärytmiin kuuluva rutiini, sen sijaan että keskityttäisiin puhumaan esi-

merkiksi ainoastaan liikuntatuokioista. Tässä tutkielmassa tarkoitan toiminnallisuudella nimen-

omaan liikunnallista, fyysistä aktiivisuutta lisäävää toimintaa. Lasten fyysistä aktiivisuutta edis-

tääkseen tulisi toiminnallisuutta pyrkiä lisäämään pitkin päivää. Huomioon tulisi ottaa sekä oh-

jatut tilanteet, että vapaat leikkihetket. Siihen, kuinka aktiivisia päiväkotipäivät ovat, vaikutta-

vat niin henkilökunnan näkemykset ja kokemukset, yhteiskunnan yleiset arvot kuin päiväkodin 

tilat ja ympäristökin (Sääkslahti 2015, 215). 

Päiväkotipäivien toiminnallisuutta on tutkittu havainnointitutkimuksilla. Näissä tutkimuksissa 

on havaittu aamupäivien ajasta 56 % olevan passiivista istuen tai seisten tapahtuvaa toimintaa. 

Päiväkotipäivien aikana tapahtuva ohjattu toimintakin on pääosin, jopa 76 %, intensiteetiltään 

erittäin kevyttä. Päivän aikana fyysisesti aktiivista, kohtuullisesti kuormittavaa, reipasta toimin-

taa on vain noin 10 %.  (Valo 2015, 26–27.) Näin ollen varhaiskasvatuksen toiminnallisuudessa 

olisi paljon kehitettävää. 3-vuotiaiden lasten fyysistä aktiivisuutta mittaavassa tutkimuksessa 

havaittiin, että lapset käyttivät päivittäin keskimäärin yli 10,6 tuntia erittäin kevyeen toimin-

taan, 67 minuuttia kevyeen ja 58 minuuttia kuormittavuudeltaan vähintään keskiraskaaseen fyy-

siseen aktiivisuuteen. Tässä tutkimuksessa fyysistä aktiivisuutta mitattiin sekä päiväkodissa, 

että kotona. (Soini ym. 2011, 56.) Näin ollen fyysisen aktiivisuuden suositukset eivät toteudu. 

Päivittäisiin toimintoihin ja rutiineihin tulisi siis lisätä toiminnallisuutta, jotta lasten fyysisen 

aktiivisuuden määrä nousisi. 

Päiväkodeissa vuonna 2015 kerätty tutkimusaineisto kuvaa lasten fyysisen aktiivisuuden mää-

rää päiväkotipäivien aikana. Havainnointi toteutettiin aikavälillä 8–16, eli se pitää sisällään 

kaikki päiväkotipäivien päivittäiset rutiinit, kuten ruokailutilanteet, ohjatut tuokiot ja vapaan 

leikin. Tutkimuksessa fyysinen aktiivisuus jaettiin kolmeen osaan: matalaan, kohtuulliseen ja 

korkeaan kuormittavuuteen. Korkea kuormittavuus piti sisällään ripeämpää liikuntaa, kuten 

juoksua tai muuta fyysistä ponnistelua. Kohtuullisen kuormittavuuden alueelle kuuluivat kä-

vely sekä muut kokovartalon liikkeet. Matalaa kuormittavuutta olivat esimerkiksi istuminen, 

kynän käyttö tai syöminen. Tutkimuksen tuloksien perusteella korkeaa fyysistä aktiivisuutta oli 
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päivittäin keskimäärin 47,5 minuuttia eli 9,9 % ajasta. Kohtuullista kuormittavuutta oli päivit-

täin noin 132 minuuttia eli 29,0 % ja matalan kuormittavuuden määrä oli 293 minuuttia eli 61,1 

% päiväkotipäivästä. Näin ollen kahdeksan tunnin pituiset päiväkotipäivät sisältävät jopa 5 tun-

tia matalaan kuormittavuuteen luettavaa toimintaa. (Reunamo & Kyhälä 2016, 54–55.) Tämän 

tutkimuksen perusteella päiväkotipäiviin tulisi lisätä toiminnallisuutta reilusti.  

Tutkimuksessa kiinnitettiin lisäksi huomiota päiväkotipäiviin kuuluvien erilaisten rutiinien si-

sältämään fyysiseen aktiivisuuteen. Päiväkotipäivissä suurin osa ajasta jakautuu ulkoiluun, va-

paaseen sisäleikkiin, perushoitoon, ohjattuun leikkiin sekä ruokailuihin. Päivittäisestä toimin-

nasta ulkoilun osuus oli 19 % ja lasten korkeasta fyysisestä aktiivisuudesta suurin osa (68,6 %) 

kertyi ulkoiluiden aikana. Päivittäisestä ajasta sisällä tapahtuvaan vapaaseen leikkiin kului kes-

kimäärin 21,8 %. Fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärästä vapaa sisäleikki kattoi kuitenkin 

vain 15,1 %. (Reunamo & Kyhälä 2016, 55.) Vapaan leikin aikana korostuu varhaiskasvattajien 

kannustuksen rooli. Vapaan leikin aikana lapset saavat luonnollisesti itse valita leikkinsä, mutta 

varhaiskasvattajat voivat kannustaa ja innostaa lapsia fyysisesti aktiivisempiin leikkeihin. Li-

säksi sisätiloissa asetetaan myös yleensä helpommin erilaisia kieltoja ja rajoitteita, jotka usein 

kitkevät pois lasten fyysistä liikettä. Näin ollen varhaiskasvattajien olisi syytä pohtia, mitkä 

säännöt ovat oikeasti tarpeellisia ja olisiko niistä mahdollista tilanteen mukaan joustaa. 

Tutkimuksen perusteella ohjattua, suoraa kasvatustoimintaa päiväkotipäivät sisälsivät keski-

määrin 12,2 %. Lasten liikkumisesta kuitenkin vain 8% tapahtui näissä hetkissä. Päivittäisestä 

toiminnasta eniten aikaa (22,9 %) kului erilaisiin perushoitoon liittyviin tilanteisiin, kuten pu-

kemiseen, päivälepoon sekä erilaisiin hygieniaan liittyviin tilanteisiin. Päivittäisestä ripeästä 

liikkumisesta kuitenkin vain noin 1,7 % tapahtui näissä tilanteissa. (Reunamo & Kyhälä 2016, 

55.) Luonnollisesti perushoitoon kuuluvan päivittäisen lepohetken fyysisen kuormittavuuden 

kuulukin olla matalaa ja näin ollen se osaltaan laskee fyysisen kuormittavuuden määrää perus-

hoitotilanteissa. Kuitenkin esimerkiksi pukemistilanteet ja muut hygieniatilanteet kuuluvat jo-

kaiseen päiväkotipäivään ja näin ollen tulisi miettiä miten näistä tilanteista saataisiin mahdolli-

simman sujuvia sekä olisiko toiminnallisuutta mahdollista lisätä näihin tilanteisiin. Lisäksi aa-

mupalaan, lounaaseen sekä välipalaan kului keskimäärin 15,1 % päivästä sekä erilaisiin siirty-

mätilanteisiin 5,7 %. Ruokailutilanteet sisälsivät 0,4% ja siirtymätilanteet 2,9 % päivittäisestä 

reippaasta fyysisestä aktiivisuudesta. (Reunamo & Kyhälä 2016, 55.) Ruokailutilanteet keskit-

tyvät luonnollisesti hyvin pitkälti istuen tapahtuvaan toimintaan ja näin ollen fyysisen aktiivi-

suuden lisääminen näissä hetkissä voi olla haasteellista. Siirtymätilanteita päiväkodeissa syntyy 



16 
 

pitkin päivää ja niiden kohdalla tilanteiden uudelleen organisointi sekä toiminnallisuuden rooli 

tulisi ottaa huomioon. 

Tehdyn tutkimuksen perusteella varhaiskasvattajien suunnittelemat ohjatut tuokiot eivät juuri-

kaan sisällä fyysistä aktiivisuutta vaativaa toimintaa. Tutkimuksen perusteella lasten liikkumi-

nen ohjatun toiminnan aikana oli hyvin vähäistä, reipasta liikuntaa ohjatuissa tuokioissa oli vain 

noin 15 minuuttia viikon aikana. Tutkimustuloksien perusteella lasten sitoutuminen toimintaan, 

keskittyminen, luovuus ja energia ovat kuitenkin parhaimmillaan toiminnan fyysisen aktiivi-

suuden ollessa korkea. (Reunamo & Kyhälä 2016, 56.) Päiväkodin ohjattujen tuokioiden ja 

opetustilanteiden toiminnallisuuteen olisi siis syytä kiinnittää huomiota. Kaiken kaikkiaan päi-

väkotipäivät koostuivat tässä tutkimuksessa suurimmilta osin matalan kuormittavuuden toimin-

nasta. Näin ollen kaikkien päiväkotipäiviin kuuluvien rutiinien toiminnallisuuteen olisi syytä 

kiinnittää huomiota. Varhaiskasvatuksessa toimintaa ja liikuntaa tulisi lisätä erityisesti niihin 

tilanteisiin, jotka tavallisesti tapahtuvat paikallaan istuen (Lu & Montague 2015, 414). Näitä 

ovat esimerkiksi useat opetustilanteet, sekä päivittäiset aamu- ja ruokapiirit. Lisäämällä fyysistä 

aktiivisuutta pelkästään ohjattuun toimintaan, ei vielä kuitenkaan saavuteta esimerkiksi fyysi-

sen aktiivisuuden suosituksia, sillä ohjatun toiminnan osuus päivästä on kuitenkin melko vä-

häinen. Näin ollen toiminnallisuuden lisääminen kaikkiin päivittäisiin rutiineihin ja esimerkiksi 

odotus- sekä siirtymätilanteisiin, olisi tärkeää. 

Päiväkotien ja päiväkotiryhmien välillä on suuriakin eroja päivittäisessä toiminnallisuuden 

määrässä. Orientaatioprojektin päiväkodeissa keräämän tutkimusaineiston perusteella vähiten 

liikkuvassa päiväkotiryhmässä reipasta fyysistä aktiivisuutta oli vain prosentin verran päivässä. 

Tämä tarkoittaa yhtä lasta kohden vain 4,8 minuuttia reipasta liikkumista yhden päiväkotipäi-

vän aikana. Vastaava luku eniten liikkuvassa ryhmässä oli 34 % eli 163 minuuttia päivässä. 

(Reunamo & Kyhälä 2016, 56.) Useissa tutkimuksissa on myös havaittu fyysisen aktiivisuuden 

määrässä lapsien välillä olevan suuria eroja. Toiset lapsista ovat fyysisesti erittäin aktiivisia, 

kun taas toisilla fyysisen aktiivisuuden taso jää hyvinkin matalalle. (Timmons, Naylor & Pfeif-

fer 2007, 125.) Varhaiskasvattajien olisikin syytä ottaa tämä näkökulma huomioon jokaisessa 

päiväkotiryhmässä. 

Eri päiväkotien välillä päivittäiset käytännöt vaihtelevat. Esimerkiksi odotus- ja siirtymätilan-

teet puhututtavat usein. Päiväkodeissa näitä tilanteita on päivittäin paljon. Siirrytään syömään, 

odotetaan omaa vuoroa ruoka- tai vessajonossa, siirrytään ulos ja takaisin sisälle, odotetaan 
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pukemisapua ja niin edelleen. Nämä tilanteet koetaan usein haastaviksi ja niitä pyritään muo-

vaamaan ryhmän mukaan toimivammiksi. Lasten päivittäisen aktiivisuuden ja päivän sujuvuu-

den lisäämiseksi esimerkiksi juuri näitä tilanteita ja käytänteitä olisi hyvä miettiä uudelleen. 

Ensinnäkin olisi syytä kiinnittää huomiota kaikkien päivittäisten rutiinien tarpeellisuuteen 

(Sääkslahti 2015, 216). Olisiko esimerkiksi osa odotustilanteista kokonaan vältettävissä tai voi-

siko niitä muuntaa niin, että lapset voisivat odottamisen sijaan liikkua (Sääkslahti 2015, 216). 

Yksi hyvä mahdollisuus toiminnallisuuden lisäämiseen ja odotustilanteiden välttämiseen olisi 

taukoliikunta. Taukoliikuntaa voidaan toteuttaa odotustilanteissa ja lisäksi sitä tulisi integroida 

osaksi pitkään kestävää istuvaa toimintaa. (Pönkkö & Sääkslahti 2017b, 494.) 

Käytettävissä olevien tilojen koko vaikuttaa lasten päivittäiseen aktiivisuuteen sekä päiväkoti-

päivien toiminnallisuuteen. Suuremmat tilat lisäävät päiväkotipäivien toiminnallisuutta ja las-

ten fyysistä aktiivisuutta. (Sääkslahti 2015, 216.) Tutkimuksissa onkin havaittu lasten olevan 

sisätiloissa aktiivisempia, kun heillä on enemmän tilaa käytettävissään (Gubbels, Van Kann & 

Jansen 2012, 5). Päiväkodin tilojen kokoon ei kuitenkaan monessakaan tilanteessa ole mahdol-

lista vaikuttaa, mutta tilojen hyödyntämiseen ja niiden muokattavuuteen tulisi kiinnittää huo-

miota. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että ulkoiluhetkien porrastaminen päiväkotiryhmien 

välillä lisää lasten aktiivisuutta. Tällä tavoin tilankäyttöä voidaan tehostaa. Tällöin tila ja väli-

neet ovat paremmin lasten hyödynnettävissä. (Sääkslahti 2015, 216.) Ympäristö tulisi rakentaa 

niin, että se houkuttelee liikkumaan. Mahdolliset vaaran paikat tulisi poistaa, jotta turvallinen 

liikkuminen mahdollistuu. Lisäksi varhaiskasvattajien asenne on tärkeä tekijä. Ympäristössä 

tulisikin kiinnittää huomiota sen tarjoamiin mahdollisuuksiin, esteiden sijaan. (Asanti & Sääks-

lahti 2010, 96.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan ulkoilu ja liikunnalliset leikit ovat 

osa päiväkodin arkea kaikkina vuoden aikoina. Lapsille tulisi tarjota riittävästi mahdollisuuksia 

ohjatun liikunnan ohella myös omaehtoiseen liikkumiseen sekä sisällä että ulkoiluhetkissä. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 46.) Vapaan leikin onkin havaittu olevan ohjat-

tua toimintaa kuormittavampaa (Valo 2015, 27). Vapaassa leikissä korostuu kuitenkin välinei-

den saatavuus ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Lisäksi varhaiskasvattajien tulisi kan-

nustaa lapsia fyysisesti aktiiviseen toimintaan vapaan leikin aikana (Lu & Montague 2015, 

413). Toiminnallisuudessa on tärkeää huomioida myös toiminnan spontaanius. Se, ettei toi-

minta ole täysin ylhäältä päin ohjattua. (Sura 1999, 243.) Tämä on keskeistä varhaiskasvatus-
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ikäisten lasten kanssa toimittaessa. Lasten kanssa tulisi osata tarttua hetkeen ja lasten mielen-

kiinnonkohteisiin. Näin oppiminen lähtee lasten kiinnostuksesta ja on näin ollen myös tehok-

kaampaa.  

Sääkslahti (2015, 224) kiteyttää toiminnallisuuden roolin päiväkodissa erittäin hyvin ajatukseen 

”Lapsille ominainen tapa olla ja elää on hyvin toiminnallinen – siis fyysisesti aktiivinen. Vah-

vistetaan yhdessä heidän mahdollisuuksiaan liikkua monipuolisesti!”. Lapsille liikkuminen on 

luontaista ja fyysistä aktiivisuutta tulisi olla riittävästi päivittäin. Varhaiskasvattajat ovat vas-

tuussa päiväkotipäivien tarjoamista mahdollisuuksista fyysisesti aktiiviseen toimintaan. Päivit-

täisten rutiinien toiminnallisuus takaa lapsille mahdollisuuden toimia heille ominaisella taval-

laan sekä saavuttaa riittävä fyysinen aktiivisuus päivittäin. 

3.1 Toiminnallisuus ja oppiminen 

Oppiminen tarkoittaa suhteellisen pysyvää muutosta, jonka myötä henkilön tiedot, taidot sekä 

valmiudet karttuvat. Nämä vaikuttavat luonnollisesti yksilön toimintaan. Oppiminen ei ole pas-

siivinen tapahtuma, vaan oppimisprosessissa tietoa käsitellään ja järjestellään aktiivisesti. Näin 

ollen keskeisenä oppimisessa näyttäytyykin henkilön halu oppia asia. Yksilö ei opi asioita ul-

kopuolisen syöttämänä, vaan omasta tahdostaan. Oppimiseen vaikuttavat olennaisesti myös 

henkilön kehitysvaihe sekä elämäntilanne. Oppiminen auttaakin henkilöä sopeutumaan, kehit-

tymään ja vastaamaan haasteisiin. (Huisman & Nissinen 2005, 25–26.) Oppimista tapahtuu 

koko ajan ja kaikkialla (Kronqvist 2017, 19). Päiväkodissa ohjatuilla tuokiolla opetellaan eri-

laisia asioita, mutta lisäksi oppimista tapahtuu kaikissa päivittäisissä rutiineissa. Tässä kappa-

leessa käsittelen oppimisen ja toiminnallisuuden välisiä yhteyksiä sekä opetustilanteiden toi-

minnallistamista.  

Oppimistyylejä on monenlaisia. Oppimistyylillä tarkoitetaan sitä tapaa, jolla henkilö pystyy 

prosessoimaan, sisäistämään ja painamaan mieleensä uudet asiat. Lapset oppivat uusia asioita 

ainakin aluksi pääsääntöisesti kinesteettisesti eli kokonaisvaltaisesti koko kehon avulla. (Pulli 

2001, 23.) Tämä oppimistyyli ei katoa tai häviä ihmisen kasvaessa, mutta rinnalle tulee uusia 

oppimistyylejä jotka voivat olla yksilön näkökulmasta hänelle parempia. Myös lapsissa on eri-

laisia oppijoita, mikä tulisi ottaa huomioon opetuksen suunnittelussa. Huisman ja Nissinen 

(2005, 27) painottavat yksilöllisien edellytyksien huomioimista kouluopetuksessa. Joustava toi-

minta, jokaisen oppilaan huomioiminen ja tarvittaessa opetuksen eriyttäminen, yksilöllistämi-
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nen ja henkilökohtaistaminen ovat keskeisiä tekijöitä oppimisen kannalta. Näiden toimenpitei-

den avulla voidaan mahdollistaa jokaisen lapsen oppiminen. Vaikka Huisman ja Nissinen 

(2005) puhuvatkin koulumaailmasta, on tämä yhtä lailla tärkeää myös päiväkoti-ikäisen lapsen 

oppimisen kannalta. Jokainen lapsi on yksilö, jokaisella on omat kiinnostuksen kohteet ja jo-

kainen lapsi oppii omalla tavallaan. Lisäksi päiväkotiryhmissä lasten ikä ja kehitystaso vaihte-

levat ja näin ollen yksilöllinen huomioiminen opetuksen suunnittelussa ja ohjaamisessa on tär-

keää. Pääsääntöisesti kinesteettinen, kokonaisvaltainen oppimistyyli toimii kuitenkin varhais-

kasvatusikäisten lasten kanssa hyvin. Liikunnan avulla lapsi saa oman kehon kautta aistitunte-

muksia, joiden myötä asiat konkretisoituvat (Huisman & Nissinen 2005, 37). Näin ollen toi-

minnallisuus päiväkodin opetustilanteissa tukee ja edesauttaa lasten oppimista ja sitä olisi syytä 

pyrkiä lisäämään. 

Toimiessaan lapsi käyttää kaikkia aistejaan ja näin ollen rakentaa itselleen mielikuvia. Aistien 

käytön johdosta toiminnasta jää yleensä hyvin vahvoja muistijälkiä. Näin ollen asioiden muis-

taminen ja mieleen palauttaminen helpottuu. Myös abstraktien käsitteiden ymmärtäminen 

konkretisoituu liikunnan avulla. (Pönkkö & Sääkslahti 2017b, 488.) Pohja sensoriselle valmiu-

delle eli aistien väliselle yhteistyölle luodaan varhaiskasvatusikäisenä. Liikkuminen kehittää 

aivoja sekä sensorisia taitoja. Sensoriset taidot ovat olennaisia myöhemmin esimerkiksi luke-

misen ja kirjoittamisen oppimisessa sekä käyttäytymisen hallitsemisessa. (Pulli 2001, 21) Tämä 

kertoo liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden olevan yhteydessä myös aistitoimintojen kehitty-

miseen sekä lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen. 

Tunteiden vaikutusta oppimiseen on tutkittu vähemmän, mutta niillä on suuri merkitys ajatte-

lutoimintaamme ja näin ollen mitä luultavammin myös oppimiseen. Esimerkiksi osaamatto-

muuden synnyttämä stressitila näkyy elimistössä hydrokortisonin erittymisenä. Tämä puoles-

taan häiritsee ihmisen kykyä järjestellä muistettavia asioita niiden tärkeyden perusteella. Toi-

saalta mielihyvähormonilla, endorfiinilla, on todettu olevan positiivinen vaikutus oppimiseen. 

Muun muassa fyysinen aktiivisuus ja liikunta lisäävät endorfiinin tuotantoa kehossamme. 

(Huisman ja Nissinen 2005, 28.) Näin ollen myös tämän johdosta fyysinen aktiivisuus ja toi-

minnallisuus ovat keskiössä oppimisen näkökulmasta. 

Toiminnallisen oppimisen menetelmissä hyödynnetään toiminnan ja oppimisen välisiä yhteyk-

siä. Toiminta liitettynä oppimiseen tarkoittaa oppimista toiminnan avulla ja toimintaa varten. 

Toiminnallisessa oppimisessa lapsi on aktiivisena toimijana, hän toimii erilaisten välineiden ja 
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esineiden kanssa sekä liikkuu tilassa paikasta toiseen. (Pulli 2001, 17.) Toiminnallisessa oppi-

misessa sanat eivät näyttäydy keskeisimpänä opettamisen ja oppimisen menetelmänä, vaan kes-

kiössä on toiminta, kokemuksellisuus ja osallistuminen. Näin oppimisessa yhdistyvät älylliset 

sekä ruumiilliset toiminnot (Sura 1999, 224, 277). Toiminnan avulla oppimisessa näyttäytyy 

ikään kuin kaksi tasoa. Ajattelu nähdään sisäisenä toimintana, jonka pojalta tapahtuu ymmärtä-

minen. Toiminnan avulla asia voidaan ilmaista näkyvästi. Oppiminen nähdään vahvempana, 

kun se tapahtuu yhtäaikaisesti näillä kahdella tasolla. (Sura 1999, 226.) Lapsi näkee ja kokee 

maailman hyvin kokonaisvaltaisesti. Toiminnallisessa oppimisessa tietojen oppimiseen liite-

tään tämä näkökulma. Näin opittava asia näyttäytyy lapselle konkreettisempana. (Huisman & 

Nissinen 2005, 31.) Toiminnallisessa oppimisessa opeteltavaa asiaa ei käsitellä ainoastaan 

omassa päässä eli ajatuksissa, vaan koko olemuksessa (Sura 1999, 222). Liikkuminen on lap-

selle luontainen tapa tutkia ja oppia asioita (Pulli 2001, 17). Toiminnallinen oppiminen on siis 

varhaiskasvatusikäiselle lapselle ominainen tapa oppia. Näin ollen toiminnallisen opetuksen 

menetelmiä tulisi hyödyntää päiväkodeissa. Toiminnallisia opetuksessa käytettäviä menetelmiä 

ovat leikki, liikunta, draama sekä roolityöskentely (Huisman & Nissinen 2005, 32). 

Lapsi orientoituu tietoon tiedon itsensä vuoksi noin 5–6-vuotiaana. Tätä ennen lapsi on kiin-

nostunut tiedosta vain osana leikkiä. Toiminnallisuus on selkeä ja luonteva osa leikkiä ja toi-

minnalliset opetusmenetelmät pohjautuvatkin leikin hyödyntämiseen opetuksessa. (Sura 1999, 

221–223.) Näin ollen varhaiskasvatusikäisenä oppimisen tulisikin luonnollisesti tapahtua osana 

leikkiä sekä toimintaa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) pohjautuvat oppimiskä-

sitykseen, jonka mukaan lapsi oppii vuorovaikutuksessa muiden ihmisten sekä lähiympäris-

tönsä kanssa. Lapsi nähdään uteliaana ja aktiivisena toimijana. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016, 20.) Lapsi ilmaisee myös omia ajatuksiaan ja tunteitaan hyvin pitkälti liikunnan 

ja leikin avulla (Pönkkö & Sääkslahti 2017b, 489). Oppimisen tulisikin olla osa varhaiskasva-

tusikäisen lapsen tapaa toimia ja nähdä maailmaa (Sura 1999, 221). 

Usein varhaiskasvatuksen ja erityisesti esiopetuksen tavoitteiksi mainitaan koulussa tarvitta-

vien taitojen oppiminen ja omaksuminen. Esimerkiksi pulpetissa istumista pidetään keskeisenä 

taitona, joka kouluun siirryttäessä tulisi osata. Todellisuudessa tämän taidon ehtii oppimaan 

mainiosti paljon myöhemminkin. (Pulli 2001, 21). Varhaisvuosina eli päiväkoti-ikäisten lasten 

kohdalla oppiminen ei siis tarkoita koulumaisten taitojen opettelua. (Kronqvist 2017, 19.) Sen 

sijaan käytännön ja arkielämän taidot korostuvat alle kouluikäisten lasten oppimisessa. Pieni 

lapsi oppii parhaiten toiminnan ja tekemisen avulla (Kronqvist 2017, 17). Näin ollen toiminnan 

ja konkreettisen tekemisen tulisi olla keskeisessä roolissa päiväkotipäivissä. Leikkiminen onkin 
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lapselle luontaisin oppimisen muoto (Kronqvist 2017, 17). Lapset, erityisesti varhaiskasvatus- 

ja esiopetusikäiset, mutta myös alakouluikäiset, tarvitsevat nimenomaan toiminnallisuutta ja 

liikuntaa sisältäviä oppimistilanteita pulpetissa istumisen sijaan. Tärkeänä oppimisen kanavana 

lapsilla toimivatkin aistitoiminnot, sekä motoriset harjoitteet. (Pulli 2001, 21.) 

Fyysinen aktiivisuus myös parantaa lasten oppimiskykyä (Lu & Montague 2015, 414). Liikun-

nan avulla lapsi oppii kielellisen, matemaattisen ja tiedeopiskelun perusteita, kuten esimerkiksi 

suuntia, etäisyyksiä, käsitteitä, rajoja, sijaintia, kokoja, määriä, muotoja ja värejä. Lisäksi lii-

kunta kehittää hyvän lukemisen ja kirjoittamisen peruselementtejä, kuten kehon hahmottamista, 

oikean ja vasemman puolen yhteistyötä, silmä-käsikoordinaatiota sekä rytmillisten rakenteiden 

tunnistusta. Näiden ohella lapsi oppii tuntemaan itseään, sekä kohdistamaan tarkkaavaisuutensa 

ja keskittymisensä olennaiseen. (Huisman & Nissinen 2005, 25.) Liikunnan avulla voidaan siis 

parantaa lapsen kokonaisvaltaista oppimista ja hyvinvointia. Näin ollen liikunta itsessään ke-

hittää ja opettaa jo monia varhaiskasvatusikäiselle lapselle olennaisia asioita. Liikunnalla tulisi 

olla merkittävä rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvattajia tulisikin rohkaista opettamaan 

lapsia liikunnan avulla. Varhaiskasvattajien tulisi pyrkiä lisäämään lasten fyysistä aktiivisuutta 

niihin tilanteisiin, jotka tavallisesti tapahtuvat istuen. (Lu & Montague 2015, 414.) Esimerkiksi 

opetustilanteet, sekä aamu- ja ruokapiirit rakentuvat helposti istuen tapahtuvan toiminnan va-

raan, joten näihin tilanteisiin tulisi saada lisää liikettä. Näin ollen toiminnallisuus ja lasten fyy-

sinen aktiivisuus päiväkotipäivissä lisääntyisi. 

3.2 Toiminnallisen oppimisen menetelmät päiväkodeissa 

Päiväkodeissa hyödynnetään monenlaisia toiminnallisen oppimisen menetelmiä. Toiminnalli-

suuden tulisi olla keskiössä jokaisessa päiväkotipäivässä ja näin ollen oppiminenkin tapahtuu 

hyvin pitkälti toiminnallisuuden kautta eli toiminnallisen oppimisen menetelmiä hyödyntäen. 

Ohjattuihin opetustilanteisiin tulisi pyrkiä lisäämään toiminnallisuutta. Jo aiemmin esiteltyjen 

tutkimustuloksien perusteella ohjatut tuokiot eivät ole fyysisesti kovinkaan aktiivisia. Päiväko-

deissa toteutetun tutkimuksen perusteella reipasta liikuntaa oli ohjatuissa tuokioissa viikon ai-

kana kaiken kaikkiaan keskimäärin vain noin 15 minuuttia (Reunamo & Kyhälä 2016, 56). Näin 

ollen ohjattujen opetustilanteiden toiminnallisuudessa olisi paljon parantamisen varaa. Päivä-

kodeissa käytetään toiminnallisen oppimisen menetelmiä, niiden käyttöä tulisi kuitenkin enti-

sestään lisätä ja tehostaa. 
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Eri tiedonaloihin liittyvät tiedot ja taidot yhdistyvät luontevasti osaksi liikuntaa (Sääkslahti 

2005, 196). Liikunta tarjoaakin hyviä mahdollisuuksia muiden sisältöjen integroimiseen liikun-

tatuokiolle. Näin ollen viikoittaisia liikuntatuokioita voidaan hyödyntää myös erilaisten ai-

hesisältöjen oppimiseen. Liikuntatilanteissa esimerkiksi vertailu, luokittelu ja laskeminen ovat 

helppoa ja luontevaa. Vertailla voi esimerkiksi välineiden ominaisuuksia sekä lukumääriä. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa vertailua esimerkiksi pallojen kokojen, värien ja painojen välillä. Voi-

daan tutkia kumpi palloista lentää pidemmälle ja kumpi putoaa nopeammin. Liikunnan avulla 

käsitellään luontevasti myös esimerkiksi eettisen kasvatuksen kysymyksiä, kuten käsitystä oi-

keasta ja väärästä, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja toisten kunnioitusta. (Pönkkö & Sääks-

lahti 2017a, 145–146.) Myös säännöt ja niiden noudattaminen ovat keskeisesti esillä liikunta-

leikeissä. 

Historiallis-yhteiskunnallista näkökulmaa voidaan integroida liikuntahetkiin sekä päiväkotipäi-

viin esimerkiksi vanhojen perinteisten liikuntaleikkien kautta. Esimerkiksi vanhempien tai iso-

vanhempien kuvaukset heidän lapsuuden liikuntaleikeistä antavat lapsille konkreettisesti tietoa 

menneisyydestä. Lapset voivat esimerkiksi opettaa näitä leikkejä toisilleen päiväkodissa. 

(Pönkkö & Sääkslahti 2017a, 145.) Nämä integroituvat hyvin esimerkiksi päivittäisiin ulkoilu-

hetkiin. 

Luonnontieteellinen ajattelu kehittyy esimerkiksi erilaisissa maastoissa eri vuoden aikoina liik-

kuessa. Tällöin lapsi alkaa omaan kehoon tutustumisen jälkeen kiinnittämään huomiota ympä-

ristöönsä ja näin ollen huomioimaan erilaisia luonnonilmiöitä. (Pönkkö & Sääkslahti 2017a, 

145.) Toki tässäkin suuressa roolissa ovat päiväkodin ja ryhmän työntekijät. Kasvattajien tulisi 

reagoida lapsen kiinnostuksen kohteisiin ja innostaa tutkimaan asioita yhdessä. Lisäksi kasvat-

taja voi ohjata lapsen huomiota kiinnittymään eri asioihin oppimistarkoituksessa.  

Liikuntahetkiin voidaan integroida opeteltavaksi eri aihealueiden asioita, mutta yhtä lailla voi-

daan päivittäisiin opetustuokioihin integroida liikuntaa. Keskeistä olisikin, etteivät liikunnan ja 

oppimisen väliset yhteydet näyttäytyisi ainoastaan viikoittaisella liikuntatuokiolla. Kaikki 

nämä esimerkit siitä, mitä liikunta voi opettaa, voidaan yhtä hyvin sisällyttää, paitsi liikunta-

tuokioille, myös muihin opetustilanteisiin. Tärkeää olisikin lisätä liikuntaa ja toiminnallisuutta 

jokaiseen päiväkotipäivään sekä opetustilanteeseen. Opetusmenetelmien valinnan lähtökohtana 

tulisi olla toiminnallisuus, lapsilähtöisyys ja mahdollisuus kokeilemiselle (Pönkkö & Sääkslahti 

2017b. 495). Fyysinen toiminta onkin pedagogisesti kannattava opetusmenetelmä erityisesti 

pienillä lapsilla. Liikkeeseen pohjautuvalla oppimisella voidaan auttaa lapsia ymmärtämään 
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asioita ja tietoa fyysisen toiminnan avulla (Lu & Montague 2015, 412). Liikunta näyttäytyykin 

laajana välineenä monenlaiselle oppimiselle (Huisman & Nissinen 2005, 32). Toiminnallisen 

oppimisen menetelmiä tulisikin hyödyntää päiväkodeissa entistä enemmän. Näin ollen sekä te-

hostetaan oppimista, että lisätään fyysisen aktiivisuuden määrää päiväkotipäivissä. 
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4 Pohdinta 

Toiminnallisuuden ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen päiväkotipäiviin olisi nykypäivänä hy-

vin tärkeää. Tutkimustulokset kertovat, etteivät varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosi-

tukset yleisesti ottaen toteudu. Lapsien ja päiväkotien lapsiryhmien väliset erot päivittäisen fyy-

sisen aktiivisuuden määrässä ovat suuria. Esimerkiksi Orientaatioprojektin toteuttamassa tutki-

muksessa vähiten liikkuvassa ryhmässä lapset liikkuivat reippaasti vain 4,8 minuuttia eli yhden 

prosentin verran päivässä, kun taas eniten liikkuvassa ryhmässä lapset liikkuivat 163 minuuttia 

eli 34% reippaasti päivässä (Reunamo & Kyhälä 2016, 56). Näin ollen päiväkotiryhmien väliset 

erot ovat merkittäviä. Tämä voisi selittyä ryhmien erilaisilla päivärytmeillä ja käytännöillä, sekä 

ryhmän varhaiskasvattajien aktiivisuudella ja kiinnostuksen kohteilla. 

Tutkimukset osoittavat, että varhaiskasvattajat voivat myös omalla osallistumisellaan ja kan-

nustamisellaan vaikuttaa lasten liikunnallisuuteen (Lu & Montague 2015, 413). Näin ollen var-

haiskasvattajien tietoisuuden lisäämisen ja kouluttamisen tulisi olla keskiössä päiväkotipäivien 

toiminnallisuuden ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä. Lapsia tulisi kannustaa fyysiseen ak-

tiivisuuteen ja vastaavasti pyrkiä minimoimaan istumiseen ja paikallaoloon käytettävä aika 

(Soini 2015, 99). Tämä muutos on mahdollista, mikäli varhaiskasvattajat tulevat tietoisiksi asi-

asta ja sitoutuvat toimimaan sen mukaisesti. Toiminnallisuuden lisäämiseksi päiväkotiryhmissä 

voitaisiin ottaa käytännöksi esimerkiksi nimetä päivittäin tai viikoittain toiminnallisuudesta 

vastaava henkilö. Tämä vastuuhenkilö huolehtisi ulkoiluhetkien sekä vapaan leikin toiminnal-

lisuudesta ryhmän lasten kohdalla. Hänellä olisi valmiiksi mietittynä esimerkiksi joitain fyysi-

sesti aktiivisia leikkejä, joihin hän voisi lapsia innostaa. Näin voitaisiin lisätä jokaisen, erityi-

sesti myös luontaisesti vähemmän liikkuvien lasten, päiviin fyysistä aktiivisuutta. 

Lisäksi varhaiskasvattajien olisi tärkeää pohtia myös sisällä tapahtuvan liikunnan mahdolli-

suuksia. Tutkimuksien perusteella ulkoiluajat ovat fyysisesti aktiivisempia, mikä todennäköi-

sesti selittyy pihaympäristön tarjoamilla mahdollisuuksilla. Sisätilat ovat luonnollisesti pienem-

piä, eivätkä tarjoa samanlaista mahdollisuutta fyysisesti aktiivisiin leikkeihin. Sisätilojen ko-

koon ei juurikaan voida vaikuttaa, mutta haasteena olisikin pyrkiä organisoimaan myös sisätilat 

niin, että fyysisesti aktiivinen toiminta olisi mahdollista. Lisäksi olisi keskeistä kiinnittää huo-

miota sisällä vallitsevien sääntöjen ja kieltojen tarpeellisuuteen. Erilaiset säännöt rajoittavat 

helposti lasten liikettä sekä fyysisen aktiivisuuden määrää. Olisikin syytä miettiä olisiko sään-

nöistä ja kielloista mahdollista tilanteista riippuen myös joustaa. 
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Tutkielmaa tehdessäni huomasin, että toiminnallisesta oppimisesta varhaiskasvatuskontekstissa 

on hyvin haastavaa löytää tutkimuksia. Tähän voi vaikuttaa käytössä olevat käsitteet. Toimin-

nallisesta oppimisesta voidaan puhua hyvin monilla eri käsitteillä, mikä loi haasteita tutkimuk-

sien löytämiselle. Varsinaisia tutkimuksia siitä, millaisia toiminnallisen oppimisen menetelmiä 

päiväkodeissa hyödynnetään, en siis löytänyt. Fyysisestä aktiivisuudesta ja näin ollen myös toi-

minnallisuuden määrästä tutkimuksia kuitenkin löytyi jonkin verran. Tutkimuksissa painottui 

lähinnä ulkoiluaikojen merkitys fyysisen aktiivisuuden näkökulmassa. Ulkoiluhetket ovat sel-

västi fyysisesti aktiivisimpia hetkiä päiväkotipäivien aikana. Lisäksi tutkimuksissa painottui 

vapaan leikin rooli. Näin ollen voidaan todeta ohjatun toiminnan, sekä päivittäisien rutiinien 

kaipaavan lisää toiminallisuutta sekä mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen. 

Päiväkodissa toiminnallisuutta olisi syytä miettiä uudelleen jokaisen päivittäisen rutiinin koh-

dalla. Esimerkiksi aamu- ja ruokapiirit näyttäytyvät usein melko passiivisina, istuen tapahtu-

vana toimintana. Näihin tilanteisiin toiminnallisuuden lisääminen kävisi kuitenkin helposti. 

Vastaavasti erilaiset siirtymätilanteet sekä odottamiseen käytetty aika eivät myöskään näyt-

täydy fyysisesti kovinkaan kuormittavina. Näiden tilanteiden organisoimista olisikin syytä 

miettiä kokonaan uudelleen. Esimerkiksi odottamiseen käytettyä aikaa olisi syytä pyrkiä mini-

moimaan ja siirtymätilanteet pyrkiä rakentamaan mahdollisimman jouheviksi. Varhaiskasvat-

tajien tulisikin tiedostaa päivittäisten rutiinien passiivisuus ja fyysisen aktiivisuuden tärkeys, 

jotta muutos olisi mahdollista saavuttaa. Lisäksi varhaiskasvattajien tulisi olla halukkaita saa-

vuttamaan muutos ja toimia aktiivisesti asetettuja tavoitteita kohti, jotta toiminnallisuuden mää-

rää päiväkotipäivissä saataisiin lisättyä. 

Fyysistä aktiivisuutta ja toiminnallisuutta tulisi lisätä päiväkotipäiviin vähitellen. Päiväkodin 

koko toimintakulttuurin muutos kerralla olisi varmasti erittäin haastavaa. Tämän vuoksi olisikin 

olennaista tehdä pieniä muutoksia kerrallaan. Toiminnallisuuden lisääminen ei käy hetkessä, 

vaan vaatii varhaiskasvattajilta aktiivisuutta sekä pidempää sitoutumista kohti toiminnallisem-

paa varhaiskasvatusta. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma pyrkii lisäämään toiminnallisuutta päivä-

kotipäiviin. Ohjelmassa painotetaan nimenomaan sitä, että muutos tapahtuu pienin askelin 

(Valo 2015, 41). Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma antaa käytännön vinkkejä ja konkreettisia esi-

merkkejä ja näin ollen auttaa varhaiskasvattajia muutoksen saavuttamisessa.  

Päiväkotipäivien toiminnallisuuden kriittinen arviointi on myös olennaista. Varhaiskasvattajien 

olisi syytä arvioida päivittäisiä rutiineja uudelleen niiden fyysisen kuormittavuuden näkökul-
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masta. Varhaiskasvattajilta vaaditaankin rohkeutta kehittää ja kokeilla uusia ja erilaisia toimin-

tatapoja. Päiväkodeissa rutiinit ovat usein melko vakiintuneita, eikä niihin välttämättä kiinnitetä 

sen suurempaa huomiota. Vakiintuneita ja toimivaksikin todettuja rutiineita olisi kuitenkin 

syytä tarkastella uudessa valossa toiminnallisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi istuen tapahtu-

viin aamu- ja ruokapiireihin voidaan lisätä myös fyysisesti aktiivista toimintaa. Varhaisvuosien 

fyysisen aktiivisuuden tavoitteet onkin mahdollista saavuttaa lisäämällä fyysistä aktiivisuutta 

jokaiseen päiväkotipäivään ja keskittymällä erityisesti päivittäisiin rutiineihin. Viikoittaiset lii-

kuntatuokiot ovat tärkeä ja keskeinen osa päiväkotien liikuntakasvatusta. Ne eivät kuitenkaan 

yksistään pysty vastaamaan lapsen normaalin kasvun ja kehityksen edellytyksenä olevaan fyy-

sisen aktiivisuuden määrään. Liikuntaa tulisi siis integroida muuhun päiväkodin toimintaan ak-

tiivisesti. 
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