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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten lapsilähtöinen liikuntakasvatus 

toteutuu päiväkodin toimintaympäristössä ja millainen toimintaympäristö tukee sitä parhaiten. 

Tutkielman aiheen valinnan taustalla vaikutti huoli varhaiskasvatusikäisten vähäisestä fyysisen 

aktiivisuuden määrästä, joka voi johtaa erinäisiin ongelmiin ja sairauksiin, myös aikuisiällä. 

Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli, miten lap-

silähtöinen liikuntakasvatus toteutuu päiväkodin toimintaympäristössä. Toisena tutkimuskysy-

myksenä oli, millainen toimintaympäristö tukee lapsilähtöistä liikuntakasvatusta. Tämän ku-

vailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tuoda laajasti tietoa varhaiskasvatusikäisten lii-

kuntakasvatuksesta päiväkodin toimintaympäristössä, painottaen erityisesti lapsilähtöistä peda-

gogiikkaa ja ympäristön merkitystä.  

Tutkielma osoittaa, että lapsilähtöisen liikuntakasvatuksen lähtökohtana on liikunnan ilo, johon 

vaikuttaa päiväkodin fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö. Varhaiskasvattajan tär-

keänä tehtävänä on luoda lapselle turvallinen, kehittävä ja mielekäs toimintaympäristö, jossa 

lapsi on itse aktiivinen toimija. Tällainen ympäristö turvaa lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, 

kehityksen ja oppimisen. Lapsen tulee päästä päivittäin liikkumaan monipuolisesti, niin ohja-

tusti kuin omaehtoisesti, ja harjoittamaan kehittymässä olevia motorisia taitoja. Nämä motoriset 

perustaidot toimivat pohjana kaikelle liikkumiselle ja liikuntalajien harrastamiselle.  

Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että lapsilähtöisen liikuntakasvatuksen toteutumi-

seen päiväkodin toimintaympäristössä vaikuttavat useat eri tekijät. Näistä yhtenä tärkeänä teki-

jänä nousee esille varhaiskasvattajien asenne, joka nähdään lasten fyysistä aktiivisuutta lisää-

vänä tai heikentävänä tekijänä. Päiväkodin toimintaympäristö mahdollistaa monipuolisen lii-

kuntakasvatuksen toteutumisen, mikäli sen sisä- ja ulkotilaratkaisut ovat asianmukaiset ja lii-

kuntavälineet ovat lasten saatavilla. Varhaiskasvattajien tulee tiedostaa, että liikuntakasvatus 

on kokonaisuus, johon vaikuttavat niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaaliset tekijät.  

Avainsanat: lapsilähtöisyys, liikuntakasvatus, toimintaympäristö, päiväkodit, varhaiskasvatus  
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1 Johdanto 

 

Lapsi tarvitsee päivittäin liikuntaa kasvaakseen ja kehittyäkseen normaalisti, ja lapsella on sii-

hen myös oikeus (Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Liikkumisen mahdollistava elinympäristö ja 

suotuisat kasvuolosuhteet turvaavat yhdessä lapsen fyysisen kasvun ja kehityksen (Pönkkö & 

Sääkslahti 2013, 464). Tutkimusten mukaan lasten perusliikuntataidot ovat heikentyneet viime 

vuosikymmeninä, mikä johtuu ainakin siitä, että yleinen fyysinen aktiivisuus on vähentynyt 

istuen vietetyn ajan lisääntyessä, muun muassa viihde-elektroniikan ääressä (Jaakkola 2016, 

11). Tutkimuksissa todetaan useimpien lasten viettävän arkisin valveillaoloajastaan enemmän 

aikaa päiväkodissa kuin kotona, jopa 8-9 tuntia vuorokaudessa. Täten varhaiskasvattajien vas-

tuulle jää huolehtia lapsen fyysisesti aktiivisen toiminnan, ruokailun ja levon rytmityksestä sekä 

päivän monipuolisesta sisällöstä. (Pönkkö ja Sääkslahti 2013, 471.)  

Ympäristöllä on suuri merkitys lasten liikuntakasvatuksessa ja sen toteutumisessa, sillä lapsen 

kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat myös virikkeelliset muuttujat, jotka lapsi löytää ympä-

ristöstään (Zimmer 2002, 79). Liikuntaympäristön suuresta merkityksestä pienen lapsen liikku-

misessa kirjoittavat myös Pönkkö ja Sääslahti (2013), joiden mukaan hyvä leikki- ja liikun-

taympäristö vastaa lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja lapsen fyysisisiin, psyykkisiin ja 

sosiaalisiin kehitystarpeisiin. Kasvattajien tulee huolehtia liikuntaympäristön turvallisuudesta 

ja hallittavuudesta, mutta myös siitä, ettei se estä lasta liikkumasta ja harjoittelemasta kehitty-

mässä olevia motorisia perustaitoja ja tärkeitä liikehallintataitoja, kuten tasapainoa ja koordi-

naatiota. (Pönkkö & Sääkslahti 2013, 474.) Soinin (2015) väitöstutkimus kolmevuotiaiden päi-

väkotilasten fyysisestä aktiivisuudesta osoittaa sen, ettei varhaiskasvatuksen arki ole niin lii-

kunnallista tai lasten fyysistä aktiivisuutta tukevaa, kuin sen ehkä oletetaan olevan. Sama asia 

todetaan myös LAPS SUOMEN-tutkimuksessa (Nupponen, Halme, Parkkisenniemi, Pehkonen 

ja Tammelin 2010) 3-12-vuotiaiden liikunta-aktiivisuudesta vuosilta 2001-2003. Tässä tutki-

muksessa käy ilmi, että vain 5% 3-6-vuotiaista lapsista liikkuu vuorokaudessa suositellun mi-

nimimäärän, joka vielä tuolloin oli kaksi tuntia nykyisen kolmen sijaan. (Nupponen ym. 2010, 

155; Soini 2015.)  

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää lähdeaineiston perusteella, miten lapsilähtöinen 

liikuntakasvatus toteutuu päiväkodin toimintaympäristössä, ja millainen toimintaympäristö tu-
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kee sitä parhaiten. Tutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka antaa laajasti tietoa lap-

silähtöisestä liikuntakasvatuksesta ja sen suotuisasta toimintaympäristöstä, sekä näiden merki-

tyksestä että vaikutuksesta lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kasvuun ja kehitykseen. 

Tässä tutkielmassa tarkastelen varhaiskasvatusta päiväkodin näkökulmasta. Tutkielmani on 

suunnattu erityisesti päiväkodin työntekijöille ja varhaiskasvatuksen opiskelijoille, lasten van-

hemmille ja huoltajille, sekä myös kaikille alle kouluikäisten lasten kanssa työskenteleville ja 

lasten hyvinvoinnista kiinnostuneille. Tähän tutkielmaan laadittujen tutkimuskysymysten poh-

jalla on päällimmäisenä ajatus varhaiskasvatusikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämi-

sestä päiväkodin toimintaympäristössä. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1.) Miten lapsilähtöinen liikuntakasvatus toteutuu päiväkodin toimintaympäristössä? 

2.) Millainen toimintaympäristö tukee lapsilähtöistä liikuntakasvatusta? 

Liikunnallinen elämäntapa luodaan lapselle jo varhaislapsuudessa, ja sen vaikutukset näkyvät 

pitkällä tulevaisuudessa (Jaakkola 2016, 11; Vuori 2004, 57). Koen liikuntakasvatuksen ja ylei-

sesti lasten liikkumisen ja liikkumattomuuden tärkeiksi asioiksi, joihin meidän tulisi puuttua 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapsen hermostolliset yksiköt muodostuvat ennen nel-

jää ikävuotta, joten tätä aikaa pidetään lapsen kehityksessä keskeisimpänä. Nämä yksiköt mah-

dollistavat oikean suunnan myöhemmälle kehitykselle ja liikunnalla on siihen suuri rooli. 

(Numminen 2005, 108.) Päiväkodin toimintaympäristö on otollinen paikka juurruttaa lapselle 

innostus ja positiivinen asenne liikuntaa kohtaan. Siksi mielekkään ja monipuolisen toimin-

taympäristön luominen varhaiskasvatusikäiselle on tärkeää. Päiväkodin toimintaympäristöllä 

tarkoitan tässä tutkielmassa päiväkodin liikkumiseen ja liikuntaan käytettävissä olevia sisä- ja 

ulkotiloja, lähiympäristöä, sekä välineitä ja materiaalia. (Finne 2017, 26.) 

Ajatellaan myös yhteiskuntaamme. Vähäisellä fyysisellä aktiivisuudella on todettu olevan yh-

teys fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin ongelmiin, joita ovat esimerkiksi ylipaino, diabetes, 

oppimisvaikeudet ja sosiaalisten suhteiden luominen. Jo alle kouluikäisten lasten ylipaino-on-

gelmat ovat kasvaneet, joka voi ennustaa aikuisiän lihavuuden riskiä ja suurentunutta riskiä 

sairastua esim. sydän- ja verisuonisairauksiin tai diabetekseen. (Nupponen 2005, 52-53; Huoti-

lainen 2019, 82-86; Vuori 2004, 59-60.) Neljän lapsen äitinä, tulevana varhaiskasvatuksen opet-

tajana ja aktiivisena liikkujana koen aiheen itselleni hyvin läheiseksi, sekä myös erittäin ajan-

kohtaiseksi ja tärkeäksi asiaksi, johon meidän tulee puuttua.  
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2 Varhaiskasvatusikäisen liikunta 

 

Varhaiskasvatus kuuluu suomalaiseen koulutusjärjestelmään, ja se on lapselle tärkeä osa koko-

naisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimisprosessia. Lapsen kehittymiselle on merkittävää, että 

varhaiskasvatus muodostaa toimivan yhtälön kotikasvatuksen kanssa, sekä selkeän jatkumon 

esiopetukseen ja perusopetukseen (Heinonen, Iivonen, Korhonen, Lahtinen, Muuronen, Semi 

& Siimes 2016, 157). Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea ja edesauttaa vanhempien ja huol-

tajien ensisijaista kasvatusvastuuta ja mahdollistaa heidän työssäkäyntinsä tai opiskelunsa, sa-

malla kun lapset saavat parasta mahdollista hoitoa ja huolenpitoa. Varhaiskasvatuksen avulla 

pyritään luomaan jokaiselle siihen osallistuvalle lapselle tasavertaiset ja yhdenmukaiset mah-

dollisuudet kasvaa, kehittyä ja oppia, sekä tulla aktiiviseksi yhteiskunnan toimijaksi. (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2018.)  

Varhaiskasvatuksen tärkeänä tehtävänä on luoda jokaiselle lapselle myönteisiä liikuntakoke-

muksia, riippumatta siitä millainen suhde liikuntaan heillä on aiemmin ollut. Ahonen (2017) 

kumoaa uskomuksen, että pienet lapset liikkuvat luonnostaan paljon, ja väittää ettei varhaiskas-

vatuksessa olevan lapsen arki ole niin liikunnallista, kuin ihmiset olettavat sen olevan. Soini 

(2015) toteaa väitöstutkimuksessaan 3-vuotiaiden päiväkotilasten fyysisen aktiivisuuden ole-

van pääasiassa matalatehoista. Tällä tarkoitetaan istumista, seisomista tai kävelemistä. Ainoas-

taan kaksi prosenttia päiväkotipäivästä sisälsi lasta kohtuullisesti kuormittavaa toimintaa, ja 

vain harva täytti kahden tunnin reippaan liikunnan suosituksen päiväkotipäivän aikana. (Aho-

nen 2017, 272; Soini 2015.)  

Tutkijat ovat osoittaneet, että noin puolet yksilön oppimiskyvystä kehittyy ensimmäisten neljän 

ikävuoden aikana, jolloin aivoissamme muodostuvat tärkeimmät hermoyhteydet. Näiden her-

moyhteyksien järjestyminen on edellytyksenä motoristen taitojen kehitykselle (Nurmi, Ahonen, 

Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2009, 26). Liikunnalla on suuri merkitys tälle aivo-

toiminnan kehitykselle, sillä motorinen toiminta ärsyttää parhaiten hermostollisia yhteyksiä, ja 

mikäli lapsi ei saa riittävästi liikuntaa, suuri osa näistä hermo-lihasyhteyksistä surkastuu käyt-

tämättöminä. (Kokljuschkin 1997, 12.)  
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2.1 Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset  

Suomessa varhaiskasvatusta säätelee varhaiskasvatuslaki (540/2018), joka määrittää lapsen oi-

keuden varhaiskasvatukseen ja laatii varhaiskasvatukselle tavoitteet.  Näiden tavoitteiden poh-

jalta laaditaan valtakunnallinen, paikallinen ja lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma, joka 

tukee ja ohjaa laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista kaikkialla maas-

samme. Esiopetus kuuluu myös varhaiskasvatuksen piiriin, mutta sen säätelystä vastaa perus-

opetuslaki (628/1998). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) on laadittu oppimiskäsi-

tyksen pohjalta, joka uskoo lasten kasvavan, kehittyvän ja oppivan vuorovaikutuksessa toisten 

ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Oppimiskäsitys näkee lapsen aktiivisena toimijana, jolla op-

piminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti, kaikkialla ja kaiken aikaa. Myönteiset kokemukset aut-

tavat lasta oppimaan, samoin turvallinen ympäristö ja yhteisöön kuuluminen. (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2018.) 

Varhaiskasvatusikäisten liikuntakasvatuksen toimintaympäristön tulee olla lasta kehittävä, op-

pimista edistävä, lapselle turvallinen ja terveellinen, joka tukee lapsen kehitystä, vuorovaiku-

tusta ja oppimista parhaalla mahdollisella tavalla. Toimintaympäristö voidaan jakaa varhais-

kasvatuksessa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, joita avaan myöhemmin nel-

jännessä luvussa. Lisäksi päiväkodin piha, leikkipuisto, lähimetsä ja -luonto kuuluvat varhais-

kasvatuksen toimintaympäristöön. Toimintaympäristöissä tulee ottaa huomioon ekologisuus, 

ergonomia, viihtyvyys, esteettömyys, hyvä sisäilma, akustiikka ja valaistus. Toimintaympäris-

töt tulisi suunnitella ja rakentaa yhdessä lasten kanssa. Tällöin toteutuisi lapsilähtöinen peda-

gogiikka, ja lapset saisivat ajatuksensa ja ideansa näkyviin, joka puolestaan tukee lasten oppi-

mista ja lisää viihtyvyyttä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018.) 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman (2018) mukaan lapsen toimintaympäristön tulee 

olla sellainen, että se innostaa lasta leikkimään, liikkumaan, kokeilemaan ja ilmaisemaan itse-

ään. Rikas ja monipuolinen ympäristö herättää lapsen luovuuden ja halun tutkia ja oppia uusia 

asioita. Suunnitelman mukaan liikuntakasvatuksen tulisi olla säännöllistä, lapsilähtöistä ja mo-

nipuolista, lapsen kehontuntemusta ja -hallintaa tukevaa sekä motorisia perustaitoja harjoitta-

vaa. Lapsen omaehtoista liikkumista tulisi tukea sisällä sekä ulkona, ja liikuntavälineiden tulisi 

olla lapsen saatavilla myös omaehtoisen toiminnan aikana. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2018.) 

Oulun kaupungin paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2017) todetaan että: 

”Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan 
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liikunnan iloa. Lapsia kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin leikkeihin kaikkina vuoden-

aikoina. Ohjatun liikkumisen lisäksi huolehditaan siitä, että lapsilla on riittävästi mahdolli-

suuksia päivittäiseen omaehtoiseen liikuntaan sekä sisällä että ulkona. Riittävä fyysinen aktii-

visuus on tärkeää lapsen terveelle kasvulle, kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Fyysisen 

aktiivisuuden tulee olla luonteva osa lapsen päivää.” (Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuri-

palvelut 11.5.2017.) 

Erityisesti esiopetuksessa liikuntakasvatuksen tavoitteena on tukea ja edistää lapsen terveyttä, 

fyysistä ja motorista kehitystä, joka toimii liikunnan lajitaitojen pohjana. Lasta ohjataan ym-

märtämään, miksi hänen tulee liikkua ja ulkoilla, ja miten ne vaikuttavat yleiseen vireyteen ja 

jaksamiseen. Esiopetuksen turvallisuuskasvatuksen avulla lapsi oppii liikkumaan turvallisesti 

lähiympäristössään. Vuorovaikutustaidot vahvistavat tunne-elämän terveyttä ja ehkäisevät syr-

jäytymistä, joten niitä harjoitellaan esiopetuksessa runsaasti, ja niissä vahvistetaan muun mu-

assa toisten huomioon ottamista ja muiden auttamista. (Pulli, Hakala & Segercrantz 2001, 153-

155.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimissa Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksissa 

(2016:21) avataan lasten liikkumisen nykytilaa sekä asetetaan tavoitteita tulevaisuuden liikku-

miselle, sen tavoitteelliselle lisäämiselle ja perheiden mukaan kannustamiselle. Vuonna 2015 

käynnistyi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen Ilo kasvaa liikkuen -projekti, joka pyrkii lisää-

mään lasten päivittäistä liikkumista ja erityisesti painottaa lapsilähtöisiä toimintatapoja, sekä 

korostaa lapsen oikeutta olla lapsi, joka oppii leikkimällä, liikkumalla ja toimimalla koko kehoa 

apuna käyttäen. Tällainen säännöllinen fyysinen aktiivisuus edistää lapsen kokonaisvaltaista 

hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, jonka tukemiseen varhaiskasvattajilla on velvollisuus. (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö 2016.) 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016) ohjaa-

vat varhaiskasvattajia ja lasten huoltajia toimimaan lasten parhaaksi toteuttamalla laadukasta ja 

monipuolista liikuntakasvatusta, ohjatun ja omaehtoisen liikunnan avulla vaihtelevissa ja tur-

vallisissa toimintaympäristöissä. Nämä suositukset ohjeistavat riittävän fyysisen aktiivisuuden 

määrästä ja laadusta alle kouluikäisillä lapsilla, sekä neuvovat miten aikuiset voivat tukea lasten 

kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua ja kehitystä monipuolisen liikunnan avulla, lasten oi-

keuksia toteuttamalla. Näiden suositusten mukaan varhaiskasvatusikäinen lapsi tarvitsee päi-

vittäin vähintään kolme tuntia eri tavoin kuormittavaa fyysistä aktiivisuutta, kuten kevyttä lii-
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kuntaa, reipasta ulkoilua ja vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta. Lapsen passiivista toimintaa tu-

lisi tauottaa säännöllisesti ja yli tunnin pituisia istumajaksoja välttää. Lisäksi suositukset pai-

nottavat lasten oikeutta harjoitella motorisia perustaitoja monipuolisella tavalla erilaisissa ym-

päristöissä ja eri vuodenaikoina. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016.)  

2.2 Lapsen motorinen kehitys ja motoriset taidot 

Motorisella kehityksellä tarkoitetaan kehitysprosessia, jossa lapsi oppii ensin liikkumaan tah-

donalaisesti, iän myötä etenevästi. Tämän jälkeen motoriset taidot kehittyvät laadullisesti, ede-

ten karkeamotorisista taidoista hienomotorisiin taitoihin (Laukkanen, Joensuu, Sääkslahti, Iha-

lainen, Huotari & Haapala 2018, 31; Sääkslahti, 2018, 49). Motoriset taidot ovat tahdonlaisia 

liikkeitä ja näiden yhdistelmiä (Sääkslahti 2018, 51), jotka auttavat yksilöä selviämään arjen 

toiminnoista erilaisissa ympäristöissä ja luovat pohjan kaikelle liikkumiselle. (Laukkanen ym. 

2018, 31). Gallahue & Donelly (2003) luokittelevat motoriset taidot kolmeen osaan: tasapaino-

taitoihin, liikkumistaitoihin ja välineenkäsittelytaitoihin. Tasapainotaitoihin kuuluvat staattista 

ja dynaamista tasapainoa kehittävät liikkeet, kuten pystyasennot, pää alaspäin asennot, heilu-

minen, pyöriminen, koukistaminen, ojentaminen, pysähtyminen, väistäminen ja kiertäminen. 

Liikkumistaitoihin sisältyvät perustaidot ja liikeyhdistelmät, joita ovat muun muassa kävelemi-

nen, juokseminen, hyppiminen, loikkiminen, kiipeäminen, laukkaaminen, liukuminen ja kink-

kaaminen. Välineenkäsittelytaitoihin luetaan liikkeet, jotka tapahtuvat itsestä poispäin ja joita 

vastaanotetaan, kuten vierittäminen, heittäminen, potkiminen, lyöminen, työntäminen, pomput-

taminen ja kiinniottaminen. (Gallahue & Donelly 2003, 33.)  

Motoristen perustaitojen tulisi kehittyä kouluikään mennessä, mutta osalla nykyajan lapsista on 

todettu olevan puutteita motorisissa perustaidoissa vielä 9-10 -vuotiaina. Erityisesti esiopetuk-

sessa tulisi huomioida lapsen havaintomotoriset taidot ja tukea niitä, sillä ne ovat pohjana lap-

sen kaikelle oppimiselle, myös kielelliselle, ja kokonaisvaltaiselle kehitykselle. (Laukkanen 

ym. 2018, 32; Rintala, Sääkslahti & Iivonen 2016, 50; Sääkslahti 2018, 55.) Pulli (2001) toteaa 

kaiken vaikuttavan kaikkeen, sillä heikot motoriset taidot omaavalle lapselle on myös muu op-

piminen haasteellisempaa kuin motorisesti taitavalle lapselle (Pulli 2001, 21). Samalla kun 

heikkojen motoristen taitojen omaavien lasten määrä on kasvanut, on lisääntynyt myös lasten 

ylipainoisuus viime vuosikymmenten aikana. Huonot motoriset taidot ennustavat lapsen ylipai-

non kehittymistä ja puolestaan ylipainoisuus ennustaa huonoja motorisia taitoja, eli yhteys näi-

den kahden välillä on kaksisuuntainen. (Laukkanen ym. 2018, 33.) Laukkanen, Pesola, Finni ja 
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Sääkslahti (2017) ovat tutkineet varhaislapsuuden painoindeksin (BMI) yhteyttä 5-7-vuotiaan 

lapsen motoriikkaan. Tämä tutkimus osoittaa, että tyttöjen varhaislapsuuden painoindeksillä ja 

keskilapsuuden motoriikalla on yhteys, pojilla vastaavaa yhteyttä ei löytynyt. Laukkasen ym. 

(2017) tutkimus tukee tätä tyttöjen osalta, sillä sen mukaan tytöillä, joilla oli neljästä ikävuo-

desta ylöspäin suurentunut painoindeksi, oli myös heikommat motoriset taidot keskilapsuu-

dessa, verrattuna normaalin painoindeksin omaaviin tyttöihin. (Laukkanen ym. 2017, 7-8.) 

Varhaiskasvattajan tulee tuntea lapsen motorisen kehityksen kaari, ja osata arvioida siihen kuu-

luvat mahdolliset kehitysviiveet pystyäkseen tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja 

kasvua optimaalisella tavalla. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti siihen, että motorinen kehi-

tys noudattaa tietynlaista järjestystä alkaen lapsen kehotietoisuudesta, jota seuraa karkeamoto-

riset taidot ja vasta lopuksi hienomotoriset taidot. Yhtään kehitysvaihetta ei voida jättää välistä, 

eikä oikotietä motoriseen valmiuteen ole olemassa. (Pulli 2001, 22; Salpa 2007, 9, 12.) Kuiten-

kin ympäristötekijöillä voidaan vaikuttaa jossain määrin eri yksilöiden välillä vaihtelevaan ke-

hitysnopeuteen. Kehitysnopeutta edesauttaa lapsen ikätasolle soveltuvat virikkeet ja vuorovai-

kutus ympäristön kanssa. (Salpa 2007, 9.) Nummisen (2005) mukaan motoristen perustaitojen 

kehitys on suurelta osin riippuvainen lapsen geeniperimästä ja näiden taitojen harjoittamisesta, 

jonka mahdollistaa suotuisa ympäristö ja kokeilemisen mahdollisuudet, jotka varhaiskasvattaja 

voi lapselle tarjota. Motoriset perustaidot luovat pohjan lapsen arkipäiväisille toiminnoille sekä 

myöhemmin erilaisille harrastusmahdollisuuksille ja niihin liittyvien lajitaitojen kehitykselle.  

(Numminen 2005, 147.)  

Lapsen motoriset perustaidot kehittyvät vastasyntyneestä alkaen, joten lapsella tulee olla päi-

vittäin mahdollisuus monipuoliseen liikkumiseen ja motoristen taitojen harjoittamiseen (Rin-

tala, Sääkslahti & Iivonen 2016, 54). Rintalan ym. (2016) tutkimuksessa 3-10-vuotiaiden lasten 

motorisista perustaidoista todetaan, että vanhemmat lapset saivat motoristen perustaitojen tes-

tistöstä korkeampia yhteispistemääriä kuin nuoremmat lapset, mutta kaikille lapsille oli vaikeaa 

onnistua ”täydellisesti” yksittäisissä testeissä. Tutkimuksesta kävi ilmi, että 5-vuotiaat tytöt 

ovat merkittävästi parempia vuorohyppelyssä kuin saman ikäiset pojat. Puolestaan pojat olivat 

kaiken kaikkiaan tilastollisesti tyttöjä parempia käsittelytaidoissa. Tutkimukseen osallistui yh-

teensä 374 lasta, joista tyttöjä oli 191 ja poikia 183. Tämän TGMD-3 (Test of Gross Motor 

Development-3) testistön tulosten avulla varhaiskasvattajilla on mahdollisuus huomioida lasten 

yksilölliset tuen tarpeet ja taidot, joita hyödyntäen lapselle voidaan räätälöidä hänen kehitystään 

vastaavaa ja tukevaa toimintaa päiväkodissa. (Rintala, Sääkslahti & Iivonen 2016, 49-55.) 
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2.3 Lapsi aktiivisena toimijana 

Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan merkitys on hyvin tärkeässä roolissa kokonaisvaltaisen hy-

vinvointimme kannalta. Nykyään yhä useampi aikuinen viettää päivästä suuren osan istuen eri-

laisten näyttöpäätteiden äärellä, koska teknologian kehittymisen myötä monet aiemmin fyysistä 

työtä vaatineet työtehtävät ovat siirtyneet koneiden haltuun. (Ahonen 2017, 271; Jääskeläinen, 

Korpilauri & Tikkanen 1985, 21.) Tämä aikuisten malli heijastuu vääjäämättä myös lapsiin ja 

heidän liikunnallisiin tottumuksiinsa, mikä voi vaikuttaa siihen, että päiväkotipäivän jälkeen 

lapset hautautuvat sohvan nurkkaan viihde-elektroniikan ääreen, sen sijaan että lähtisivät ulos 

leikkimään liikunnallisia leikkejä muiden lasten kanssa. Tämän vuoksi Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet (2018) korostaa yhteistyötä vanhempien kanssa, sillä varhaiskasvatusikäi-

nen lapsi on vielä liian pieni huolehtimaan itse omasta hyvinvoinnistaan ja noudattamaan lii-

kunnallisesti aktiivista elämäntapaa. (Ahonen 2017, 271.)  

Lapsen liikunnallinen kehitys ei etene itsestään parhaalla mahdollisella tavalla, vaan se tarvitsee 

siihen sopivan ympäristön ja elinolosuhteet, jotka mahdollistavat lapsen monipuolisen liikku-

misen. Tällaisessa ympäristössä lapsen liikuntaa ei ole rajoitettu ja lapsi näkee erilaisia liikun-

nallisia malleja, esimerkiksi omat vanhempansa ja ikätoverinsa. On todettu, että lapsen tulisi 

saada jo varhaislapsuudessa nykyistä enemmän tavoitteellista ja moniulotteista harjoitusta, jotta 

lapsen liikuntavalmiudet kehittyisivät mahdollisimman hyviksi. Lapsen fyysisellä toiminnalla 

on suuri merkitys lapsen kokonaiskehitykseen, sillä henkinen ja fyysinen kehitys kulkevat käsi 

kädessä. (Jääskeläinen ym. 1985, 56.) Jussila ja Oksanen (2011) toteavat lasten liikunnallisten 

harrastusten olevan nousussa, ja lähes jokaisen lapsen harrastavan jotain liikuntaa. Tämä ei kui-

tenkaan riitä, sillä lasten päivittäinen fyysinen aktiivisuus on vähentynyt merkittävästi ja istu-

minen lisääntynyt, mikä vaikuttaa negatiivisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyteen. 

Jussilan ja Oksasen (2011) mukaan päävastuu lasten liikunnasta on lasten vanhemmilla ja huol-

tajilla, jotka näyttävät liikunnallisen elämäntavan mallia lapselleen ja toiminnallaan joko tuke-

vat tai rajoittavat lapsensa fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta. (Jussila & Oksanen 2011, 

8-10; Vuori 2004, 60-61.)  

Hakkarainen, Jaakkola, Kalaja, Lämsä, Nikander ja Riski (2009) ovat huomanneet arkiliikun-

nan vähentymisen ja istumisen lisääntymisen viime vuosikymmeninä, eikä liikunta enää vält-

tämättä sisälly lasten ja nuorten arkipäivään. He ovat myös todenneet suomalaisten lasten ja 

nuorten ylipainon kasvaneen samalla kun fyysinen kunto on heikentynyt, mikä uhkaa heidän, 
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yhteiskunnan tulevien työntekijöiden, terveyttä ja hyvinvointia tulevaisuudessa. Heidän mu-

kaansa myös urheilevien lasten ja nuorten fyysinen kunto on laskussa. (Hakkarainen ym. 2009, 

55.) Lasten ja nuorten liikapainoisuus on lisääntynyt kaikkialla maailmassa, ja yleistynyt Suo-

messa 2-3-kertaiseksi vuosien 1977 ja 2003 välisenä aikana, ja erityisesti pojilla, toteaa Vuori 

(2012). Hänen mukaansa lapsuuden liikapainoisuus säilyy hyvin suurella todennäköisyydellä 

aikuisuuteen saakka. Todennäköisyys lisääntyy, mikäli ylipaino todetaan jo ensimmäisinä ikä-

vuosina ja lapsen vanhemmat ovat myös ylipainoisia. Todennäköisemmin ylipaino säilyy hel-

pommin tytöillä kuin pojilla. Lasten ja nuorten liikapainon nousun syynä pidetään myös Vuoren 

(2012) mukaan fyysisesti aktiivisen elämäntavan muuttumista passiivisemmaksi, esimerkiksi 

viihde-elektroniikan parissa vietetyksi ajankäytöksi. Vuori (2012) ehdottaa lisäämään lasten 

fyysistä aktiivisuutta kaikissa päivän toiminnoissa ja vähentämään yhtäjaksoista paikallaan 

oloa, sekä olemaan paljon ulkona, jossa lapset yleensä liikkuvat spontaanisti.  (Vuori 2012, 153, 

156.)  

The World Health Organization (WHO) arvioi, että maailmassa oli vuonna 2010 enemmän kuin 

42 miljoonaa ylipainoista lasta, joista jokainen oli alle 5-vuotias. Timmons, Proudfoot, Mac-

Donald, Bray & Cairney (2012) selvittivät fyysisen aktiivisuuden ja terveyden välistä yhteyttä 

alle kouluikäisillä lapsilla. Heidän mukaan varhaisvuodet ovat hyvin kriittistä ja tärkeää aikaa 

lapselle oppia terveellinen elämäntapa, mikä ehkäisee riskiä sairastua esimerkiksi sydän- ja ve-

risuonisairauksiin aikuisiällä. He toteavat varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden määrän ja ter-

veyden välisen suhteen huonosti ymmärretyksi, ja siksi siitä tulisi puhua enemmän varhaiskas-

vattajien keskuudessa ja välittää tietoa lasten vanhemmille. (Timmons ym. 2012.)  

Vuori (2004) toteaa liikunnan olevan tärkeä keino voimakkaasti yleistyneen lasten lihavuuden 

ehkäisyssä ja vähentämisessä, vaikka varsinaista liikunnan puutetta on hankala osoittaa lasten 

lihavuuden aiheuttajaksi. Vuoren (2004) mukaan monet tutkimukset osoittavat, että fyysisesti 

passiivinen, niin sanottu istuva elämäntapa, altistaa lihavuudelle, joko pienen energiankulutuk-

sen vuoksi tai siihen usein liittyvien huonojen ruokatottumusten takia. (Vuori 2004, 60.) Tutki-

musten mukaan liikunta auttaa lasta vähentämään liikapainoa ja lihavuutta, ehkäisemään vatsa-

onteloon sisäelinten ympärille kertyvää rasvaa, lisäämään lihasten määrää ja parantamaan fyy-

sistä kuntoa. Nämä muutokset vaikuttavat positiivisesti myös lapsen psyykkiseen ja sosiaali-

seen hyvinvointiin, erityisesti minäkuvaan, itsetuntoon ja kaverisuhteisiin. (Vuori 2012, 155.) 
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2.4 Teoriasuuntauksia liikuntakasvatuksen taustalla  

Varhaiskasvatuksen juuret sijoittuvat 1600-luvulle, jolloin varhaiskasvatuksen teoreettisen pe-

rustan loi tšekkiläinen J.A. Comenius. Myös 1800-luvulla vaikuttanut saksalainen Friedrich 

Fröbel on tullut tunnetuksi kasvatusfilosofiastaan ja lastentarha-aatteestaan. Varhaiskasvatuk-

sen tutkimuksessa ja ammattikäytännössä ovat alusta saakka olleet läsnä erilaiset tulkinnat ja 

käsitykset siitä, miten lapsi kehittyy ja millaiset tekijät vaikuttavat kehitykseen. (Karila, Kinos 

& Virtanen 2001, 13.) 1990-luvun loppupuolella päiväkodeissa alkoi uusi toimintakulttuuri, 

josta käytetään termiä ”lapsilähtöinen”. Tämä termi pohjautuu näkemykseen lapsesta aktiivi-

sena toimijana ja omien taitojensa rakentajana. Tämän oppimiskäsityksen taustalla on vaikut-

tanut Piagetin konstruktivistinen teoria sekä Vygotskin teoria lähikehityksen vyöhykkeestä. 

Nämä molemmat teoriasuuntaukset, joita avaan seuraavaksi, korostavat lasta aktiivisena toimi-

jana ja tiedon omaksujana. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001, 173.) 

2.4.1 Piagetin konstruktivistinen teoria  

Jean Piaget (1896-1980) oli 1900-luvun tunnettu sveitsiläinen psykologi ja kasvatusteoreetikko, 

joka korosti liikunnan merkitystä erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hänen mukaan lapsi oppii 

ensisijaisesti liikkumalla, ja sitä tarvitaan ensimmäiset 7-8 vuotta, jonka jälkeen lapselle kehit-

tyy hyvät valmiudet elämää varten.  Ensin lapsen tulee olla tietoinen omasta kehostaan ja ym-

päröivästä maailmasta, ennen kuin kykenee kunnolla abstraktiin ajatteluun. Hallitsemalla ke-

honsa lapsi voi keskittää energiansa itse ajatteluun. Liikunta ja ajattelu kulkevat käsi kädessä, 

ja ovat suoranaisessa riippuvuussuhteessa toisiinsa, minkä vuoksi lapselle tulisi tarjota paljon 

motorisia kokemuksia syntymästä lähtien, jolloin vaikutetaan lapsen älyn kehittymiseen. Lii-

kunta opettaa lapselle muun muassa suuntia, sijaintia, etäisyyksiä, rajoja, pintoja, värejä, kokoja 

sekä muotoja, joita lapsen tulee päästä käsittelemään konkreettisesti ennen kuin oppii näihin 

kuuluvat käsitteet. (Kokljuschkin 1997, 9.)  

Piagetin konstruktivistinen ajatusmalli korostaa lapsen kypsymistä ja aktiivisuutta, jossa lapsi 

toimii itsenäisenä tutkijana ja oppii vuorovaikutuksessa fyysisen ympäristönsä kanssa. Aikui-

sen merkitystä lapsen oppimisessa pidetään Piagetin mukaan hyvin vähäisenä tai jopa haitalli-

sena, sillä vanhemman sukupolven, auktoriteetin, nähdään ehkäisevän lapsen normaalia kehi-

tystä, haitaten lapsen yksilöllisen ajattelutavan kehittymistä ja sisäisen tiedon rakentumista. 

Kuitenkin Piagetin mukaan lapsen vuorovaikutuksella toisten lasten kanssa on merkitystä lap-
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sen kehitykselle, ja sitä kautta sosiaalisella ympäristöllä on vaikutusta lapsen ajatteluun ja toi-

mintaan. Piagetin käsitystä lapsen kehitysvaiheista voidaan toteuttaa niin, että kasvattaja ohjaa 

lasta fyysistä ympäristöä muokkaamalla harjoittelemaan seuraavaan vaiheeseen sisältyviä asi-

oita, sekä tarjoamalla lapselle uusia kokemuksia näistä tulevista taidoista ja rakentamalla toi-

mintaympäristön monipuoliseksi ja lapsen kehitystasoa vastaavaksi. (Hännikäinen & Rasku-

Puttonen 2001, 162, 172-173.) 

2.4.2 Vygotskin lähikehityksen vyöhyke 

Lev Vygotsky (1896-1934) oli venäläinen psykologi ja kasvatusteoreetikko, joka syntyi Piage-

tin kanssa samana vuonna, mutta kuoli useita vuosia aiemmin kuin Piaget, eikä täten ehtinyt 

tulla yhtä tunnetuksi teoriassaan lapsen kehityksestä. Vygotsky uskoi vahvasti kulttuurin vai-

kutukseen lapsen kehityksen kaaressa, hänen mukaansa kaikki tieto on alkuperältään sosiaa-

lista, joka myöhemmin aktiivisen omaksumisprosessin seurauksena muokkautuu lapsen si-

säiseksi, yksilölliseksi toiminnaksi. (Harris & Butterworth 2002, 26.) Vygotskin mukaan lapsen 

sosiaalisella, historiallisella ja kulttuurisella ympäristöllä on vaikutus hänen kehitykseen ja siksi 

lapsen toimintaympäristö muokkaa lapsen yksilöllistä kehitystä omanlaiseksi, ympäristön tuot-

teeksi. Vygotsky näkee lapsen aktiivisena toimijana, subjektina, joka on vaikutuksessa ympä-

ristönsä kanssa. Kasvatusprosessi nähdään myös aktiivisena, sillä siinä opettaja, oppija sekä 

heidän toimintaympäristönsä näyttäytyy aktiivisessa roolissa, mikä kertoo lapsen ja ympäristön 

välisestä molemminpuolisesta vuorovaikutussuhteesta. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001, 

166.)  

Hännikäinen ja Rasku-Puttonen (2001) esittelevät artikkelissaan Vygotskin oppimisen teoriaa 

lähikehityksen vyöhykkeellä. Tämän teorian lähtökohtana on Vygotskin ajatus siitä, että kas-

vatuksesta on hyötyä vain, kun se kulkee kehityksen edellä, jolloin se käynnistää lähikehityksen 

vyöhykkeellä sijaitsevat kehitysprosessit, jotka ovat valmiita tulemaan esille. Tämän lähikehi-

tyksen vyöhyke -käsitteen Vygotsky kehitti kritiikkinä ikään perustuville määritelmille lapsen 

kehityksestä. Tällä lähikehityksen vyöhykkeellä tarkoitetaan lapsen tämänhetkisen (aktuaali-

sen) kehitystason ja mahdollisen (potentiaalisen) kehitystason välistä etäisyyttä. Aktuaalisella 

tasolla viitataan siihen, mihin lapsi kykenee itsenäisesti ja mitä hän jo yksin hallitsee. Potenti-

aalisella tasolla viitataan puolestaan siihen, mihin lapsi pystyy aikuisen ohjauksessa tai yhteis-

työssä ikätovereidensa kanssa, ja minkä hän tulee myöhemmin osaamaan. (Hännikäinen & 

Rasku-Puttonen 2001, 166-168.) 
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3 Päiväkoti lapsilähtöisen liikuntakasvatuksen toteuttajana 

 

Liikuntakasvatuksella tarkoitetaan kasvatusta liikunnan avulla, mutta myös kasvatusta liikun-

taan. Liikunnan tehtävänä on tukea ja täydentää muuta kasvatus- ja opetustyötä, joten liikun-

nasta voidaan puhua kasvatuksen välineenä. (Jääskeläinen, Korpilauri & Tikkanen, 1985, 20.) 

Liikunnan avulla lapsi oppii paremmin ja hänelle on helpompaa muistaa oppimansa. Havainto-

motoriset taidot eivät liity ainoastaan liikkumiseen, vaan ne toimivat pohjana lapsen kokonais-

valtaiselle kehitykselle ja oppimiselle, ja siksi niiden tukemiseen tulisi kiinnittää erityistä huo-

miota varhaiskasvatuksessa. Motoriikan ja havaintojen yhdistyminen on havaintomotoriikkaa, 

mikä luo perustan lapsen kaikelle oppimiselle, myös kielelliselle. Mikäli lapsen motoriset val-

miudet ovat heikot, myös hänen pohjansa muulle oppimiselle on heikompi kuin motorisesti 

taitavilla ikätovereilla. (Pulli 2001, 21, 24-25.) 

Motorisilla taidoilla ja niiden puutteilla on vaikutusta lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja 

myöhempään elämään, sillä Asuntan (2018) väitöskirjan mukaan heikoilla motorisilla taidoilla 

on yhteys oppimisen, toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden ongelmiin. Lisäksi heikot mo-

toriset taidot ovat yhteydessä masennukseen ja ahdistukseen, sekä vähäiseen fyysiseen aktiivi-

suuteen. Kun motoristen vaikeuksien taustalla on liikunnallinen harjaantumattomuus, lapsi ei 

ole saanut varhaisvuosina riittävän monipuolista liikkumista ja liikuntaa osakseen, eikä tällöin 

taidot ole kehittyneet suotuisalla tavalla. Varhaiskasvattajien tulee muistaa, että jokaisella lap-

sella on oikeus saada tukea motoristen taitojensa monipuoliseen harjoitteluun. (Asunta 2018.) 

3.1 Lapsilähtöinen liikuntakasvatus 

Liikuntakasvatus on toimintaa, joka tarkastelee liikunnan ilmiöitä kasvatuksellisesta näkökul-

masta. Tämän toiminnan tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen liikun-

nan avulla, ja samalla luoda lapselle edellytyksiä liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan omak-

sumiseen. Liikuntakasvatuksen tavoitteen voi tiivistää kasvattamiseen liikuntaan liikunnan 

avulla. Kasvattajalta tämä edellyttää suotuisan toimintaympäristön ja tilanteiden luomisen, joka 

myötävaikuttaa lasta saamaan positiivisia kokemuksia sekä liikkumisesta että omasta kehosta. 

Kasvattajan toiminnalla voidaan vaikuttaa siihen, millaisia mahdollisuuksia lapselle annetaan 
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liikkua ja leikkiä fyysisesti aktiivisella tavalla, ja millainen käsitys lapselle muodostuu itse lii-

kunnasta että itsestä liikkujana. Kuten aiemmin on tullut ilmi, varhaisten vuosien merkitys lii-

kunnallisesti aktiivisen elämäntavan rakentumisessa on suuri. (Sääkslahti 2018, 153-154.) 

Aidolla lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että lapsi saa olla lapsi lapsen maailmassa. Aikui-

sen tulee olla aikuinen, joka pystyy määrittämään rajat lapselle ja uskaltaa pitää niistä kiinni. 

Lapsen kanssa ei neuvotella asioista, jotka aikuisen tulee päättää, esimerkiksi moneltako men-

nään päiväunille ja mitä syödään lounaaksi. Aidossa lapsilähtöisyydessä lapselle annetaan avai-

met leikkiin ja liikkumiseen, eikä hänen tarvitse koko ajan testata rajojaan. Lapsi tarvitsee ai-

kuista mahdollistajana ja haasteiden tuojana, ei johtajana, auktoriteettina. Erilaisissa ympäris-

töissä toimiessaan lapset oppivat jatkuvasti uusia asioita, kun he jäsentelevät ja käsittelevät tie-

toa, jota he saavat vuorovaikutuksessa ihmisten ja ympäristön kanssa. Erityisesti pienryhmät 

mahdollistavat hyvän vuorovaikutteisen toiminnan, jossa päästään käsiksi lasten maailmaan ja 

mahdollistetaan aito lapsilähtöinen toiminta. (Jantunen 2011, 6-10.) Terminä ”lapsilähtöinen” 

on korvannut aiemmin varhaiskasvatuksessa käytetyn ”lapsikeskeisyyden”. Lapsilähtöisyy-

delle on ominaista ensisijaisesti lapsen tarpeisiin vastaaminen. Näiden termien vastakohtana on 

ollut termi ”aikuiskeskeisyys”, jossa lapsen tarpeet sivuutetaan ja asetetaan aikuisen näkökulma 

ensisijaiseksi. Lapsilähtöisyys painottaa lasten mahdollisuuksia luoda omakohtaisia merkityk-

siä ja kokemuksia, sekä mahdollisuutta vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Tällöin aikuisen roo-

lina on avustaa ja ohjata, olla saatavilla ja kuunnella sekä luoda suotuisat puitteet toiminnalle, 

ja vastata tilan ja ajan käytöstä. (Kalliala 2008, 19-20, 25.) 

Lapsilähtöistä liikuntakasvatusta toteutetaan lasta kunnioittaen ainutlaatuisena yksilönä, jolla 

on omat ajatukset, mielipiteet, tunteet, vahvuudet, kehittymistarpeet ja kiinnostuksen kohteet. 

Kasvattaja näkee lapsen aktiivisena toimijana, tutkijana ja leikkijänä. Kasvattajan tulee kohdata 

jokainen lapsi yksilönä ja hyväksyä hänet sellaisena kuin hän on. Lapsilähtöisen liikuntakasva-

tuksen lähtökohtana on lapsen kiinnostuksen kohteet ja tarpeet, joihin kasvattaja pääsee parhai-

ten sisälle tutustuessaan lapsen elämään ja tekemällä yhteistyötä vanhempien tai huoltajien 

kanssa. Kasvattajan tulee osata muokata omaa toimintatapaansa lapsen ja tilanteen mukaan, ja 

tiedostaa että päivät ja tilanteet ovat erilaisia, toisena päivänä joku lapsista voi tarvita enemmän 

tukea, ohjausta ja kannustusta kuin toisena päivänä. (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 

2011, 34-35.) 
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Ahonen (2017) kirjoittaa liikuntakasvatuksen tietoisuuden ja tavoitteellisuuden puolesta, ja on 

sitä mieltä, että laadukkaassa varhaiskasvatuksessa tarvitaan entistä enemmän tekoja ja toimin-

taa, toiminnallisia siirtymätilanteita ja istuvaa työskentelyä pilkkovia taukojumppia sekä var-

haiskasvattajien asennemuutosta, joka toimii kaiken tämän mahdollistajana. Lasta rajoittavia 

turhia sääntöjä ja rajoituksia tulisi välttää. Ahonen (2017) ehdottaa, että liikuntavälineiden tulisi 

olla lasten saatavilla ja päätettävissä, mitä milloinkin käytetään. Lapset myös saisivat suunni-

tella ja toteuttaa omia liikuntaleikkejä pareittain tai pienryhmissä, joita aikuinen tarpeen tullen 

voisi rikastuttaa ja jäsentää. Dokumentoimalla lasten ideoinnit voidaan yhdessä työstää liikun-

taleikkikirja, mikä omalta osaltaan tukee Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mu-

kaisen laaja-alaisen ja lapsilähtöisen pedagogiikan toteutumista. (Ahonen 2017, 272-276.) 

3.2 Motivaatio ja itsemääräämisteoria 

Motivaatio liittyy aina siihen mitä yksilö tekee ja miten se näkyy käyttäytymisessämme. ”Mo-

tivaatio”-sana juontaa juurensa latinankielisestä sanasta ”movere”, joka tarkoittaa ”liikkua”. 

Motivaatio toimii hyvänä energianlähteenä saaden meidät toimimaan tietyllä innokkuudella ja 

samalla myös suuntaa käyttäytymistämme kohti tavoitetta. Motivaatio on tunne yksilön sisällä, 

joka ei ole kenenkään toisen päätettävissä, mutta siihen voi vaikuttaa tarjoamalla sytykkeitä sen 

herättämiseen ja polttoainetta ylläpitämiseen. (Tiainen & Välimäki 2015, 14.) Edward Deci on 

tutkinut 1970-luvun alkupuoliskolla sisäistä ja ulkoista motivaatiota, ja todennut ulkoisten pa-

lautteiden heikentävän yksilön halua tehdä mielenkiintoisia tehtäviä. Hänen tutkimuksensa ovat 

osoittaneet, että eivät ainoastaan rangaistukset ja moitteet, vaan myös palkkiot ja kehumiset 

vähentävät sisäistä motivaatiota. Motivaatioon liittyvän itsemääräytymisteorian (self-determi-

nation theory; Ryan & Deci 2001) ajatuksena on, että ulkoisia palkkioita käyttämällä kontrol-

loidaan käyttäytymistä, mikä johtaa sisäisen motivaation heikkenemiseen. Ulkoiset palkkiot ai-

heuttavat yksilössä kokemuksen, ettei toiminta ole omaehtoista, yksilöstä lähtevää, jolloin in-

nostus toimintaa kohtaan vähenee. (Ojanen 2007, 67; Ryan & Deci 2001, 141-166.) 

Itsemääräämisteorian, tai Tiaisen ja Välimäen (2015) käyttämän itseohjautuvuusteorian, yti-

messä on koettu autonomia, koettu pätevyys ja koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus, joita voi-

daan pitää psykologisina perustarpeina. Nämä perustarpeet ihminen pyrkii tyydyttämään päi-

vittäisessä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kun nämä tarpeet tyydyttyvät, kokee yk-

silö sisäistä motivaatiota kyseistä asiaa kohtaan, ja sisäinen motivaatio tuottaa kokonaisvaltaista 
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hyvinvointia yksilölle. Tällöin motivaatio toimintaa kohtaan löytyy yksilön sisältä, eikä ulkoi-

sia motivaatioita, kuten palkkioita tai rangaistuksia tarvita. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 145-

147; Tiainen & Välimäki 2015, 14.) Ulkoisesti motivoitunut lapsi tekee asioita siksi, koska 

aikuinen käskee, ei siksi, että kokisi itse asian tärkeäksi. Sisäisesti motivoitunut lapsi on kiin-

nostunut ja oppivainen, mikä vaikuttaa positiivisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tullakseen 

motivoituneeksi lapsi tarvitsee kokemuksen vapaudesta (koettu autonomia), osaamisesta (ko-

ettu pätevyys) ja yhteenkuuluvuudesta (koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus). (Tiainen & Väli-

mäki 2015, 14.) 

Koettu autonomia liittyy lapsilähtöiseen ajattelutapaan, sillä se tarkoittaa lapsen mahdollisuutta 

vaikuttaa omaan toimintaan ja säädellä sitä, jolloin lapsesta tuntuu, että hänellä on mahdolli-

suuksia itse tehdä toimintaan liittyviä valintoja. Tämä koettu autonomia liittyy sisäisen moti-

vaation syntyyn, joka on liikuntakasvatuksen yhtenä tavoitteena. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 

148.) Koetun autonomian määrällä on merkitystä, sillä se ratkaisee, kehittyykö motivaatiosta 

sisäinen vai ulkoinen. Koetun autonomian on todettu olevan yhteydessä parempiin oppimistu-

loksiin, osaamisen kokemuksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen vapaa-ajalla ja liikunnassa. Mi-

käli ulkopuolelta tuleva aikuisen kontrolli on liian voimakasta ja rajoittavaa, saattaa lapsella 

lopahtaa kiinnostus kyseistä toimintaa kohtaan. (Liukkonen, Jaakkola & Soini 2007, 159.) 

Koetulla pätevyydellä tarkoitetaan lapsen kokemusta omista kyvyistään ja osaamisestaan vuo-

rovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Koettu pätevyys liittyy yksilön saamaan tyydytykseen 

omasta oppimisestaan. Yksilöstä itsestään lähtevät positiiviset kokemukset ovat tärkeitä päte-

vyyden kokemuksen kannalta. Ympäristöstä tai kasvattajalta saatu palaute voi vaikuttaa nega-

tiivisesti tai positiivisesti lapsen pätevyyden kokemukseen, mikä saa hänet tuntemaan itsensä 

epäonnistuneeksi tai onnistuneeksi tehtävässä. Koettu pätevyys vaikuttaa vahvasti lapsen fyy-

siseen aktiivisuuteen, sillä se on positiivisesti yhteydessä liikkumiseen ja liikuntaan osallistu-

miseen niin vapaa-ajalla kuin varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. (Liukkonen, Jaakkola 

& Soini 2007, 160-161.) Kasvattaja pystyy tukemaan lapsen koettua pätevyyttä eli osaamisen 

tunnetta eriyttämällä tehtäviä ja toimintaa lapsen tarpeiden ja taitotason vaatimalla tavalla (Ti-

ainen & Välimäki 2015, 14).  

Koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus on merkittävä motivaation lähde, sillä se auttaa lasta tun-

temaan olonsa kotoisaksi, turvalliseksi ja hyväksytyksi ryhmässä, johon hän kuuluu ja jossa hän 

toimii. Ryhmäytymiseen ja turvallisen toimintaympäristön luomiseen kannattaa varata aikaa ja 

kiinnittää erityistä huomiota, sillä se vaikuttaa suuresti lapsen motivaatioon, mikä puolestaan 
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vaikuttaa oppimistuloksiin. (Tiainen & Välimäki 2015, 14.) Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

kokemukset vahvistavat lapsen motivaatiota merkittävästi ja lisäävät yhteenkuuluvuuden tun-

netta, mikä on yksilön luontainen tarve. Kasvattaja voi vaikuttaa myös sosiaalisen yhteenkuu-

luvuuden kokemukseen olemalla aidosti välittävä ja lämmin lasta kohtaan, sen sijaan että käyt-

täytyy etäisesti ja välinpitämättömästi. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 148-149.) Jokaisella yk-

silöllä on pyrkimys löytää läheisyyden, yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunne toisten 

kanssa sekä kuulua ryhmään, jossa saa positiivista palautetta ja tuntea itsensä hyväksytyksi sel-

laisena kuin on.  Yksilön psykologisten perustarpeiden tukeminen tai estäminen sosiaalisen 

ympäristön vaikutuksesta voi aiheuttaa liikuntamotivaation kasvua tai vähenemistä. (Liukko-

nen, Jaakkola & Soini 2007, 160.) 

3.3 Omaehtoinen liikunta 

Lapsella on suuri fysiologinen tarve ja sisäinen halu liikkua, ja oppia uusia motorisia taitoja, 

joten lasta ei yleensä tarvitse erikseen innostaa liikkumaan. Lapselle tulee vain luoda mielekäs, 

asteittain haastavammaksi muuntuva, turvallinen ja monipuolinen toimintaympäristö, jossa 

lapsi pääsee harjoittelemaan ja oppimaan uusia kehittymässä olevia taitoja. Lapselle tulee antaa 

riittävästi aikaa monipuoliseen ja eri aistien välityksellä tapahtuvaan kokemiseen. (Sääkslahti 

2007, 39-40.) Omaehtoisen eli vapaan liikuntaleikin aikana varhaiskasvattajan tehtävänä on 

varmistaa, että ympäristö on valmisteltu liikuntaan soveltuvaksi ja houkuttelevaksi. Myös oma-

ehtoisen liikunnan aikana lapsi usein tarvitsee aikuista, ainakin aluksi ohjaamaan ja auttamaan, 

saamaan leikin aluilleen. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän aikuisen apua ja 

tukea tarvitaan. (Pulli 2007, 74; Sääkslahti 2007, 40.)  

Omaehtoisen toiminnan kautta lapset voivat luoda leikilleen ja liikunnalleen ympäristön, jossa 

voivat rakentaa samalla ystävyyssuhteita ja vertaisyhteisöjä. Yhteisöllisyyden tunteen kehitty-

misessä on merkityksellistä kokea jäsenyyden lisäksi pystyvänsä vaikuttamaan yhteisöön jolla-

kin tavalla. Yhteisöllisyys kehittyy yhteisön yhteisessä toiminnassa, jonka perusedellytyksenä 

on vuorovaikutus. Kasvattaja voi vaikuttaa yhteisöllisyyden kehittymiseen omalla toiminnal-

laan, esimerkiksi tukemalla omalla vuorovaikutuksellaan lasten toimintaa sekä pyrkimällä an-

tamaan positiivista palautetta lapsille. (Ikonen 2006, 158-159.) Pullin (2007) mukaan lapsella 

tulisi olla päivittäin mahdollisuus hyppiä ja hypellä esimerkiksi trampoliinilla tai jollain muulla 

joustavalla alustalla, heittää, vierittää ja pompottaa palloa sekä kiipeillä puolapuilla tai temp-
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puradalla. Nämä toiminnot vahvistavat lapsen motorisia perustaitoja eli tasapainotaitoja, liik-

kumistaitoja ja välineenkäsittelytaitoja. (Pulli 2007, 74-81.) Lapsia tulisi kannustaa omaehtoi-

seen liikuntaan ja rohkaista heitä itsensä ilmaisuun välttämällä turhia kieltoja ja rajoitteita, jotka 

saattavat aiheuttaa joillekin lapsille liiallista arkuutta, ylivarovaisuutta ja vetäytymistä, mikä 

voi aiheuttaa negatiivisen suhtautumisen ylipäänsä liikuntaa kohtaan. Kasvattajan tulee olla las-

ten rinnalla ja kannustaa heitä kokeilemaan eri liikuntamuotoja, sekä varmistaa ympäristön tur-

vallisuus. (Finne 2017, 30.)  

Lasten omaehtoisen liikunnan tukemisesta kannattaa keskustella Sääkslahden (2018) mukaan 

päiväkodin toimintaympäristöön ja lapsen kotiympäristöön kuuluvien kaikkien niiden aikuisten 

kanssa, jotka jossain määrin vaikuttavat lapsen toimintaan. Näin luodaan kaikkien noudattamat 

yhteiset periaatteet ja sopimukset, jotka johdonmukaisuudellaan helpottavat lapsia, mutta myös 

aikuisia, kun asioista ei tarvitse neuvotella moneen kertaan, vaan noudatetaan sääntöjä. Kasvat-

tajien yhteisö voisi pohtia yhdessä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä; Minkälaiset tilat 

mahdollistavat lasten omaehtoisen liikunnan? Missä tilassa tämä tapahtuu ja milloin? Minkä-

laiset asiat täytyy kieltää lasten turvallisuutta ajatellen, entä ovatko ne sallittuja aikuisen läsnä 

ollessa? Entä missä säilytetään liikuntavälineitä, ja voiko ne olla lasten vapaassa käytössä? Näi-

hin kysymyksiin vastaaminen helpottaa kasvattajia laatimaan yhteiset pelisäännöt, jotka ovat 

helppo tuoda konkreettisesti käytäntöön ilman että ne jäisivät roikkumaan irralliseksi keskus-

teluksi. Kuitenkin täytyy muistaa, että varhaiskasvatusikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden 

määrä täyttyy pääasiassa ulkoleikeistä ja omaehtoisesta liikunnasta. (Sääkslahti 2018, 172-

173.)  

3.4 Ohjattu liikunta 

Varhaiskasvattajan tehtävänä on luoda kaikenikäisille lapsille ohjattuja liikunnallisia tuokioita 

täydentämään monipuolista päivittäistä liikkumista (Pulli 2007, 30). Varhaiskasvatuksen lii-

kunnan suositukset (2016) ohjeistavat varhaiskasvattajia järjestämään lapsille ohjattua liikuntaa 

kahdesti viikossa: yksi ohjattu tuokio ulkona ja yksi sisällä. Tuokion kesto voi vaihdella 10 ja 

60 minuutin välillä. Lähtökohtana on motoristen perustaitojen harjoitteleminen erilaisissa päi-

väkodin toimintaympäristöissä. Sisätiloissa ohjattuna tuokiona voi olla esimerkiksi voimiste-

lua, voimailua, liikkumista musiikin tahdissa sekä liikkumista välineiden ja telineiden kanssa. 

Ulkona ohjatun tuokion sisältö voi koostua pihaleikeistä, liikkumisesta kiipeilytelineillä ja 

luonnossa eri tavoin (esimerkiksi hiihtäen, luistellen ja mäkeä laskien) kaikkina vuodenaikoina. 
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(Pönkkö & Sääkslahti 2012, 140.) Zimmer (2001) antaa suosituksen, että lasten tulisi leikkiä 

ulkona säällä kuin säällä, sillä jokaisella lapsella tulisi olla päiväkodissa mukanaan jokaiseen 

säähän soveltuvat vaatteet ja varusteet, jotta lapset pääsevät nauttimaan kaikista vuodenajoista 

ja kokemaan niiden muutokset (Zimmer 2001, 168-169). 

Sääkslahden (2007) mukaan alle 2-vuotiaalle lapselle kaikki leikki on liikuntaa ja siksi arkipäi-

vän touhut tyydyttävät tämän ikäisen lapsen liikunnan tarpeen, joskin tarjolla on myös ohjattua 

toimintaa, kuten vauvauintia, musiikkileikkikoulua ja aikuinen-vauvajumppaa (Sääkslahti 

2007, 35). Harlown, Wolmanin ja Fraser-Thomasin (2018) tekemässä 2-5 -vuotiaiden lasten 

ohjattuun liikuntaan osallistumiseen liittyvässä kartoituksessa todettiin, että ohjattuun liikun-

taan osallistuneilla lapsilla oli osallistumattomia vähemmän tunnetason ongelmia, häiriökäyt-

täytymistä ja rauhattomuutta, sekä paremmat yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot. Osallistu-

minen ohjattuun liikuntaan edesauttoi lasten sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta toisten lasten 

kanssa. Haittapuolena ohjattuun liikuntaan osallistumiselle tuotiin esille kehityksellinen as-

pekti, että alle 6-vuotiaat eivät vielä välttämättä ymmärrä sääntöjä eikä sosiaalista vertailua, 

joita ohjattu liikunta usein sisältää. (Harlow, Wolman & Fraser-Thomas 2018.) Mikäli lapsi on 

päivittäin fyysisesti aktiivinen, ja päiväkodin liikuntakasvatus on laadukasta ja monipuolista, ei 

erillisiä liikuntaharrastuksia tarvita ennen esiopetusikää, toteaa Pulli (2017) ja suosittelee sa-

malla perheelle yhteisiä liikuntatuokioita, kuten uinti-, kävely- ja pyöräilyretkiä tai luonnossa 

liikkumista (Pulli 2017, 23).   

Varhaiskasvattajan velvollisuutena on varmistaa, että jokaiselle löytyy sopivaa ikä- ja kehitys-

tason huomioivaa toimintaa, liikkeitä ja liikeyhdistelmiä, joita lapsen on mahdollista harjoitella 

turvallisessa ympäristössä ja ilmapiirissä (Pulli 2007, 30). Lapsen varhaisvuosien kokonaisval-

taista kehitystä tukee aktiivinen yhdessä tekeminen ja vuorovaikutuksellinen toiminta aikuisen 

kanssa. Kasvattajan tulee kuitenkin muistaa aina toimia lapsen ehdoilla. Aikuinen auttaa lasta 

luomaan liikkumiseen houkuttelevan ympäristön, joka ohjaa lapsen kehitystä toivottuun suun-

taan, jolloin aikuisen toiminta ja ympäristön haasteet toimivat lapselle aiemmin mainitun 

Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen mukaisesti. (Sääkslahti 2007, 34-35.)  

Ruotsalaisen (2019) mukaan ei ole yhtä oikeaa tapaa liikkua, vaan monia erilaisia tapoja, jotka 

tekevät liikkumisesta mielekästä, monipuolista ja elämyksellistä. Monipuolinen ohjattu liikunta 

kehittää lapsen perusliikuntataitoja, ja samalla koordinaatiokykyihin kuuluvat ketteryys, tasa-

paino ja nopeus saavat harjoitusta. Välineiden mukaan ottaminen edistää myös aistien yhteis-

toimintaa sekä käsien, silmien ja jalkojen yhteistyötä. Eri liikkeiden yhdistelmät ja muunnelmat 



 

23 

 

tuovat liiketekijöille harjoitusta, joka edistää tilan, suunnan, tason ja voimankäytön havainnoin-

tia ja hallintaa. Ohjatun liikunnan tulee tuottaa iloa ja innostusta lapselle, ja sitä annetaan lasten 

kekseliäisyyttä, mielikuvitusta ja uteliaisuutta apuna käyttäen, sekä monipuolisen välineharjoit-

telun avulla. Ohjaajan tulee olla myös innostunut ja eläytyä itse toimintaan, koska innostus on 

tarttuvaa ja tällöin saadaan lapset paremmin aktivoitua.  Keskeisimpiä lähtökohtia ovat yhdessä 

tekeminen ja liikunnan ilo. (Ruotsalainen 2019, 8-9.)  

Pönkkö ja Sääkslahti (2012) ovat listanneet alle ja yli neljävuotiaille lapsille sopivia harjoitteita 

motoristen perustaitojen harjaannuttamiseen, joita kasvattajat voivat hyödyntää ohjatuilla tuo-

kioillaan. Alle neljävuotiaalle sopivia harjoitteita ovat muun muassa käveleminen erilaisilla 

alustoilla, juokseminen suoraan aikuista kohti tai aikuisen perässä, hyppääminen eri suuntiin 

yhdellä tai kahdella jalalla, heittäminen eri kokoisilla palloilla joko pitkälle tai tarkasti kohtee-

seen, ilmapallon lyöminen kädellä tai mailalla eri suunnista sekä pallon potkaiseminen maaliin 

tai aikuiselle ja sen perässä juokseminen. Yli neljävuotiaalle puolestaan sopivia harjoitteita ovat 

muun muassa lastentanssi ja voimistelu erilaisia välineitä ja musiikkia apuna käyttäen, erilai-

silla palloilla leikkiminen ja pelaaminen, liikkuminen luonnossa erilaisten retkien ja seikkailu-

jen muodossa, joihin voi integroida esimerkiksi matematiikkaa tai äidinkieltä, sekä talviliikun-

nan tarjoamat mahdollisuudet, kuten hiihtäminen, luisteleminen ja mäenlaskeminen. (Pönkkö 

& Sääkslahti 2012, 140-142.)  

Meillä Suomessa vuodenaikojen vaihtelu tuo valtavasti mahdollisuuksia vaihtelevaan liikku-

miseen päiväkodin toimintaympäristössä lasten kanssa, niin sisällä kuin ulkona (Pönkkö & 

Sääkslahti 2012, 141). Lisäksi lähiympäristön tarjoama luonto luo upeat ja monipuoliset mah-

dollisuudet eri liikuntalajien ja liikuntataitojen harjoittamiseen. Pelkästään liikkuminen vaihte-

levassa metsämaastossa kehittää perus- ja tasapainotaitoja sekä kuntotekijöitä ihan huomaamat-

taan. (Ruotsalainen 2019, 9.) Jämsenin, Villbergin, Mehtälän, Soinin, Sääkslahden ja Poskipar-

ran (2013) tutkimuksessa 3-4-vuotiaiden lasten fyysisestä aktiivisuudesta päiväkodissa eri vuo-

denaikoina todettiin, että vuodenajoilla Suomessa on merkittävä yhteys lasten fyysisen aktiivi-

suuden intensiteettiin päiväkotipäivän aikana. Tutkimuksen mukaan lapset olivat huomattavasti 

liikunnallisempia elo-syyskuussa kuin tammi-helmikuussa, ja lisäksi pojat olivat molempina 

vuodenaikoina tyttöjä aktiivisempia. Molempina vuodenaikoina korostui se, että lasten aktiivi-

suus oli ulkona suurempaa kuin sisällä. (Jämsen ym. 2013, 63-82.) Halmelan (2013) tutkimuk-

sen tulokset poikkeavat Jämsenin ym. (2013) tutkimuksesta, sillä hän tutki lasten korkeaa fyy-

sistä aktiivisuutta päivähoidossa, ja sai tulokseksi, että pojat liikkuivat eniten tammi- ja helmi-

kuussa ja vähiten huhti- ja toukokuussa, ja tytöt puolestaan eniten tammi- ja maaliskuussa ja 
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vähiten helmi- ja toukokuussa. Tulosten mukaan lapset olivat fyysisesti aktiivisempia talvella 

kuin keväällä, mikä on juuri päinvastoin kuin Jämsenin ym. (2013) tutkimuksessa. Halmelan 

(2013) tutkimuksesta selvisi poikien liikkuvan eniten ohjatun ulkotoiminnan aikana sekä va-

paan ulkoleikin aikana, kuin myös tyttöjen, joskin he liikkuivat noin 13 % poikia vähemmän.  

Tutkimuksessa todettiin myös aikuisen läsnäolon heikentävän fyysistä aktiivisuutta, joskin 

sääntöleikkejä ohjaava aikuinen innosti lapsia liikkumaan fyysisesti korkealla aktiivisuusta-

solla. Halmela (2013) pohti iän ja kellonajan mahdollista vaikutusta tutkimustuloksiin sekä sitä 

faktaa, että lasten korkea fyysinen aktiivisuus lisääntyy joka vuosi 1-7 ikävuoden välillä. (Hal-

mela 2013, 32-43.) 

Jämsenin ym. (2013) tutkimuksessa tultiin samaan tulokseen kuin aiemmissa mainitsemissani 

Nupposen ym. (2010) ja Soinin (2015) tutkimuksissa, että lapset liikkuvat liian vähän päiväko-

tipäivän aikana.  Jämsenin ym. (2013) tutkimustulosten mukaan vain 10% päiväkotipäivästä oli 

fyysisesti vähintään keskiraskasta aktiivisuutta ja pääosa ajasta (noin 60%) erittäin kevyttä.  

Tutkimuksessa tutkittiin myös varhaiskasvattajien kannustamista lasten liikuntaa kohtaan ja to-

dettiin sen olevan hyvin vähäistä, alle 1% havainnoista sisälsi liikuntaan kannustamista. (Jäm-

sen ym. 2013, 63-82.) Toisaalta Halmelan (2013) tutkimustulokset osoittavat, että lapset saa-

vuttivat korkean fyysisen aktiivisuuden tason paremmin silloin kun aikuinen oli kaukana, eikä 

ottanut ollenkaan kontaktia lapsiin (Halmela 2013). Fyysisen aktiivisuuden intensiteetti on kor-

keampi silloin, kun aikuinen kannustaa ja rohkaisee lasta olemaan aktiivinen. Erityisesti tyttöjä 

tulisi rohkaista fyysisesti aktiivisiin leikkeihin, ja talvikuukausina myös pojat tarvitsevat kan-

nustusta, sillä fyysinen aktiivisuus on silloin alhaisimmillaan, todetaan Ilo kasvaa liikkuen-oh-

jelmassa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016), kuin myös Jämsenin ym. (2013) tutkimuksessa.  

Lasten liikunnan moninaisuudelle vain aikuisen mielikuvitus on rajana, sillä lapsille voi kehi-

tellä sovellettuja harjoitteita esimerkiksi tenniksestä, kiipeilystä, parkourista, kamppailulajeista 

ja keilailusta, sen mukaan mikä lapsia kiinnostaa ja millaiset olosuhteet ja resurssit ovat käytet-

tävissä. Varhaiskasvattajan tulee suunnitella ja järjestää päivän aikataulu sellaiseksi, että se 

mahdollistaa lasten päivittäisen liikkumisen sisällä ja ulkona, niin omaehtoisesti kuin myös oh-

jatusti. Jotta lapsi pääsee liikkumaan ohjattujen tuokioiden aikana mahdollisimman paljon, tu-

lee varhaiskasvattajan organisoida tuokio riittävän hyvin, jotta siinä on minimoitu odottamiseen 

menevä aika ja maksimoitu varsinaiseen toimintaan käytettävä aika. (Pönkkö & Sääkslahti 

2012, 142-143.) 
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4 Päiväkoti liikunnallisena toimintaympäristönä 

 

Raittilan (2013) mukaan päiväkodin ympäristöt ovat merkittäviä lapsuusajan ympäristöjä ja ne 

toimivat varhaiskasvatustoiminnan yhtenä lähtökohtana. Hän käyttää ”toimintaympäristö” -ter-

miä viitatessaan ympäristön prosessuaaliseen luonteeseen, joka syntyy ja rakentuu arjen käy-

tännöissä prosessinomaisesti. Tätä prosessia ohjaavat yleensä aikuisten tekemät valinnat siitä, 

millaiseksi toimintaympäristö päätetään muuntaa. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toimin-

taympäristö on arjen käytännöistä rakentuva. Lisäksi Raittila (2013) on sitä mieltä, että päivä-

kodin tulisi tarjota useita mahdollisuuksia lasten liikkumiseen päiväkotipäivän aikana, sillä lii-

kunnan avulla varhaiskasvatusikäiset lapset harjoittelevat kehonsa ja ympäristön hallintaa. 

(Raittila 2013, 70-71.) Ympäristö tarjoaa lapselle uusia jännittäviä kokemuksia ja kokeiluja, 

jotka motivoivat lasta entisestään. Nämä kokemukset luovat hermoverkoissa uusia yhteyksiä 

säilyttäen vanhoja. Jo alle kaksivuotiaalla lapsella syttyy innostus liikuntaan, kun hän huomaa 

hallitsevansa kehoaan monipuolisella tavalla. (Numminen 2005, 108.) 

Varhaiskasvattajat ovat kokeneet ongelmia päiväkodin liikuntakasvatuksen toimintaympäris-

tössä muun muassa siinä, että sisätilat ovat liian ahtaat ja fyysisesti aktiiviselle toiminnalle epä-

sopivat, liikuntavälineitä on liian vähän tai niiden säilyttämiseen ja esillepanoon ei ole soveltu-

vaa paikkaa eikä riittävästi tilaa (Pönkkö & Sääkslahti 2012, 148). Piiroinen (2018) on tutkinut 

lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen vaikuttavia tekijöitä varhaiskasvatuksessa, ja tullut 

siihen tulokseen, että kasvattajilta vaaditaan asennemuutosta, mikäli halutaan lisätä fyysistä ak-

tiivisuutta päiväkodin toimintaympäristössä. Suurin este sen toteutumiselle on ollut varhaiskas-

vattajien oma jaksaminen ja asenne liikuntaa kohtaan. (Piiroinen 2018, 41.) 

Varhaiskasvattajan tärkeimpiä tehtäviä on luoda lapselle turvallinen ja suotuisa toimintaympä-

ristö, joka edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Tässä ympäristössä 

lapsi voi toimia omaehtoisesti ja luottavaisin mielin. Päiväkodin toimintaympäristöä tulisi ke-

hittää ja muokata kyseisen lapsiryhmän ja lasten tarpeiden mukaisesti. Erityisesti tarkasteltaessa 

lapsilähtöistä toimintaympäristöä lasten kokemukset, toiveet ja ehdotukset nousevat suurem-

paan arvoon. Varhaiskasvattajien tulee saada selville, millainen ympäristö palvelee juuri näitä 

lapsia, kannustaen heitä omaehtoiseen liikkumiseen ja tarjoten monipuolisia elämyksiä ja ko-

kemuksia. Päiväkodin toimintaympäristö kattaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön. 

(Ojanen, Ritmala, Siven, Vihunen & Vilen 2010, 197-198.)   
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4.1 Fyysinen ympäristö 

Mantsinen (2010) tutki pro gradu -tutkielmassaan päiväkodin ympäristöllisten tekijöiden vai-

kutusta esiopetusikäisten lasten fyysisessä aktiivisuudessa. Mantsisen (2010) tutkimustulosten 

mukaan päiväkodin fyysisen ympäristön merkitys on suuri lasten päivittäisessä aktiivisessa toi-

minnassa, ja erityisesti päiväkodin pihalla oli tärkeä merkitys lasten liikuntapaikkana. Tutki-

muksesta kävi ilmi, että päiväkodin pihan lisäksi lähiympäristön tarjoamat liikuntamahdolli-

suudet olivat lapsille merkityksellisiä. (Mantsinen 2010, 87.) Lapsen fyysisen toimintaympä-

ristön muodostavat liikkumista varten tarjolla olevat tilat, esimerkiksi sisätilat, ulkotilat ja ym-

päröivä luonto, sekä liikuntaan käytettävissä olevat välineet (Finne 2017, 52). Varhaiskasva-

tusikäisten liikuntakasvatusta toteutetaan hyvin erilaisissa fyysisissä toimintaympäristöissä, 

minkä vuoksi jokainen sisätila ja käytettävissä olevat ulkotilat sekä lähiympäristö tulee ottaa 

yksilöllisen tarkastelun kohteeksi (Sääkslahti 2018, 173). Piiroisen (2018, 38) tutkimuksessa 

todettiin kasvattajien näkevän päiväkodin fyysisen toimintaympäristön lisäävän lasten fyysistä 

aktiivisuutta, mikäli tilat ovat riittävän suuret, liikuntaan sopivat, monipuolisesti muunnelta-

vissa olevat ja joustavasti eri ryhmien käytettävissä.  

Varhaiskasvatusikäiset lapset tarvitsevat liikkumatilaa ja liikuntapaikkoja, jotka ovat arkkiteh-

tuuriltaan ja varustelultaan suunniteltu juuri tämän ikäisten lasten tarpeita ja kehitystasoa aja-

tellen. Lapsilähtöisen liikuntakasvatuksen yksi tärkeimmistä lähtökohdista on pohtia lasten liik-

kumistarpeille tilaratkaisua, joka täyttää lasten tarpeet ja mahdollistaa tavoitteellisten ohjattujen 

tuokioiden toteutuksen, sekä omaehtoisen liikunnan ja itsenäisen toiminnan toteutumisen. Huo-

nojen tilaratkaisujen on todettu vaikuttavan voimakkaasti lasten käyttäytymiseen. Mitä ah-

taampi toimintaympäristö, sen enemmän syntyy lasten keskinäisiä riitatilanteita ja levotto-

muutta. (Zimmer 2001, 161-163.) 

4.1.1 Sisätilat 

Zimmerin (2001) mukaan suotuisa toimintaympäristö liikuntakasvatukselle toteutuu, mikäli 

päiväkotiryhmän käytössä on riittävän tilava monitoimi- tai liikuntasali, jota saa käyttää aktii-

visesti. Mikäli päiväkodista ei löydy erityistä liikunta- tai monitoimisalia, liikunnallinen toi-

minta voidaan järjestää esimerkiksi ryhmähuoneessa, joka on mielellään erillään leikki- ja lu-

kunurkkauksesta, jotta ei häiritä toisten lasten luku- ja leikkirauhaa. Hän ehdottaa monitoimi- 

tai liikuntasalin sekä ryhmähuoneen lisäksi päiväkodin muitakin huoneita ja nurkkauksia otet-
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tavaksi käyttöön erilaista omaehtoista liikkumista varten. Esimerkiksi käytävät soveltuvat pot-

kuautoilla ja -mopoilla sekä pedaloilla ajoon, ja niitä pitkin voi luistella tai hiihtää villasukat 

jalassa tai pehmeät kankaanpalat jalkojen alla. Sisäänkäyntiaulaan voi laittaa tarjolle erilaisia 

liikuntavälineitä ja telineitä, joilla lapset voivat kiipeillä ja leikkiä. Joihinkin nurkkauksiin voi 

varata patjoja ja mattoja pinoon, jolloin niistä lapset voivat halutessaan rakentaa erilaisia 

temppu- ja telmimisnurkkauksia. Sisäkattoon voidaan asentaa kiipeilyköysi, joka ei edes vie 

paljon tilaa, ja usein vähäisemmällä käytöllä oleviin sivuhuoneisiin voidaan varata erilaisia 

maja- ja rakenteluleikkien materiaaleja, kuten vaahtomuovin paloja, styrox levyjä ja peittoja. 

(Zimmer 2001, 161-164.) Sääkslahti (2018) muistuttaa varhaiskasvattajia luopumaan turhista 

rajoitteista ja antamaan lapsille mahdollisuuksia liikkumiseen ja temppuiluun päiväkodin ka-

lusteita ja tiloja hyväksi käyttäen. Hänen mukaansa lapset kyllä keksivät itse, miten esimerkiksi 

huonekaluja voidaan käyttää hyväksi temppurataa rakentaessa, mikäli aikuisen mielikuvitus ei 

siihen riitä. (Sääkslahti 2018, 173-174.) 

4.1.2 Ulkotilat ja lähiympäristö 

Lasten kotiympäristöjen kaupunginistuessa luonnolliset liikunta-alueet hupenevat, jolloin päi-

väkodeilla on vielä suurempi vastuu siitä, että lapset saavat riittävästi liikuntaa päiväkodin pi-

halla ja lähiympäristössä. Nämä ympäristöt tarjoavat lapselle monin verroin mahdollisuuksia 

erilaiseen liikkumiseen ja eri aistien käyttämiseen kuin sisätiloissa leikkiminen ja liikkuminen. 

Luonnossa liikkuminen kehittää lapsen toimintakykyä monipuolisesti, sillä siellä tulee eteen 

kuin itsestään haastavia liikkumistilanteita, jotka harjaannuttavat lapsen kehoa ja aisteja. Li-

säksi lapset oppivat tuntemaan ympäristönsä erilaisia olosuhteita ja ominaisuuksia. (Zimmer 

2001, 168-169.) Koskisen (2015) tutkimuksen mukaan eri ympäristöt vaikuttavat erilaisten mo-

toristen taitojen kehitykseen. Hänen tutkimuksessaan esikouluikäisten metsässä paljon liikku-

neiden motoriset taitotasot olivat hyvät erityisesti tasajaloin hyppelyssä sivuttain, heitto-kiin-

niottoyhdistelmässä ja pallon potkaisemisessa. Kun taas päiväkodin pihalla ulkoilevilla lapsilla 

oli tullut kehitystä tasaponnistushypyssä eteenpäin, laukassa ja havaintomotorisissa taidoissa. 

Molemmat ympäristöt siis kehittävät lasta motorisesti, mutta eri tavoin. Koskinen (2015) ku-

moaakin yleisen väittämän, että luonnollinen liikuntaympäristö kehittäisi motorisia taitoja pa-

remmin kuin rakennettu ympäristö. (Koskinen 2015.) 
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Päiväkodin piha-alueeseen tulisi kiinnittää suunnittelu- ja rakennusvaiheessa riittävästi huo-

miota, sillä se jää yleensä vähemmälle huomiolle kuin sisätilat. Varustelussa saisi olla Zimme-

rin (2001) mukaan perinteisten hiekkalaatikon, liukumäen ja kiipeilytelineen lisäksi yksinker-

taisia, siirrettäviä ja muunneltavia laitteita ja välineitä (esimerkiksi autonrenkaita, lautoja ja 

juomakoreja), joiden merkityksen lapsi voi itse määrittää. Mitä enemmän ulkoisessa toimin-

taympäristössä on lasta houkuttelevaa leikki- ja liikkumismateriaalia, sitä paremmin lapsi sinne 

haluaa päästä. (Zimmer 2001, 171.) Ulkona liikuntaan ja omaehtoiseen liikkumiseen houkutte-

levia asioita ovat muun muassa metsämaastossa liikkuminen ja leikkiminen, rinnealue, josta 

talvella voi laskea mäkeä, rappuset, erilaiset telineet ja puut, jotka mahdollistavat kiipeilyn ja 

roikkumisen. Lisäksi tasapainoiluun soveltuvat paikat ja telineet, pensaat ja puskat, joiden 

taakse piiloutua, tasainen pelialue, heittoseinä ja keinut. Näiden toiminta-alueiden lisäksi ulko-

tiloista tulisi löytyä vapaasti lasten käytössä olevia välineitä, kuten palloja, mailoja, naruja, ku-

minauhoja, vanteita, lautoja ja trampoliini. (Sääkslahti 2018, 173.) Pulli (2017) ehdottaa lähte-

mistä retkelle lähiympäristöön, vaikka päivittäin, mikäli päiväkodin piha ei tarjoa riittävästi 

virikkeitä lapsille. Myös kasvattajille metsät, rannat, puistot ja rakennetut ympäristöt ovat mie-

lekkäitä opetus- ja oppimisympäristöjä, sillä niissä voi haastaa itseään ja ne tuovat mielekästä 

vaihtelua arkeen, ja aikakin kuluu nopeammin, kun lapsilla on mielekästä tekemistä erilaisessa 

ympäristössä. (Pulli 2017, 22.)  

4.1.3 Välineet 

Lapsen mielenkiintoa ja innostusta liikunnalliseen toimintaan voidaan tukea erilaisilla välineillä 

(Finne 2017, 59; Sääkslahti 2018, 135). Ne stimuloivat lapsen ajatustoimintaa aisteihin ja ha-

vaintoihin liittyvien toimintojen avulla. Näiden liikuntavälineiden avulla lapsi oppii hyödyntä-

mään ja kuormittamaan vartaloaan luonnonmukaisesti, mikä auttaa ja kehittää myös kehon hal-

lintaa. (Sääkslahti 2018, 135.) Käsittelemällä erilaisia välineitä lapsen silmien ja käsien tai jal-

kojen yhteistyöskentely (koordinaatio) paranee ja eri aistien yhteistoiminta kehittyy (esimerk-

kinä palloleikit ja -pelit, joissa lähes kaikki aistit ovat toiminnassa). Samalla kehittyy myös 

välineenkäsittelytaidot ja voimankäytön säätely, lapsen käsitellessä eri kokoisia ja painoisia ta-

varoita. Lapsi oppii näin vertailemaan erilaisten esineiden ominaisuuksia ja tämä puolestaan 

lisää lapsen sanavarastoa uusien käsitteiden myötä. (Karvonen ym. 2003, 159-160.)  
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Päiväkotiin hankittaessa liikuntavälineitä tulisi ottaa huomioon kustannustekijöiden lisäksi las-

ten ikä ja kehitystaso, eli välineiden tulisi olla sopivia alle neljävuotiaille sekä yli neljävuoti-

aille, mutta kuitenkin alle kouluikäisille. Alle neljävuotiaiden motoriset perustaidot ovat erilai-

set kuin yli neljävuotiaiden. Liikuntakasvatuksessa käytössä olevien välineiden tulisi olla kes-

täviä ja tukevia, monikäyttöisiä ja muunneltavissa olevia, jotka innostavat lasta liikkumiseen 

herättäen tämän mielikuvituksen ja uteliaisuuden. Lapsilähtöisessä liikuntakasvatuksessa on 

erittäin tärkeää huomioida, että välineet ovat sellaisia, joita jokainen lapsi voi käyttää omalla 

yksilöllisellä tavallaan. Välineitä tulisi olla myös riittävästi, sillä jokaiselle tulisi löytyä oma 

kappaleensa, jolloin vältetään turhat kiistatilanteet.  Zimmerin (2001) mukaan nykyajan leikki- 

ja liikuntavälineet ovat liian valmiita, eivätkä vaadi lapselta mielikuvitusta eikä ajattelua, vaan 

niillä tehdään juuri sitä mihin ne on tarkoitettu. Lapset tarvitsevat kuitenkin keskeneräisiä asi-

oita, joita heidän on mahdollisuus luoda ja muokata itse. Ainoastaan keskeneräisyys aiheuttaa 

meissä luovuuden ja mahdollistaa itse tekemisen, joten epätavallisia materiaaleja kannattaa 

hyödyntää ja käyttää arkisia esineitä tavallisuudesta poikkeavalla tavalla myös liikuntakasva-

tuksessa. (Zimmer 2001, 164-165.) Näiden arkisten esineiden lisäksi päiväkodilla tulee olla 

käytössään liikunnan perusvälineistö (Sääkslahti 2018, 174). 

Liikuntavälineiden käytöllä on suuri merkitys varhaiskasvatuksessa, sillä ne tuovat iloa ja elä-

myksiä lapsen liikuntaan ja leikkeihin, sekä auttavat lasta voittamaan arkuutensa ja vapautu-

maan liikunnan kokemukselle. Välineiden avulla lapsi saa onnistumisen kokemuksia, lapsen 

mielikuvitus ja luovuus kehittyvät, sekä tilan ja suuntien hahmotus paranee. Liikuntavälineet 

auttavat myös lasta keskittymään paremmin ja ymmärtämään leikin idean helpommin, kun asia 

konkretisoidaan välineen avulla. (Karvonen ym. 2003, 159-160.) Finne (2017) ja Sääkslahti 

(2018) toteavat välineiden saatavuuden ja esillä olon lisäävän lasten fyysistä aktiivisuutta ja 

houkuttelevan lapsia liikkumaan (Finne 2017, 59; Sääkslahti 2018, 135). Pulli (2017) toteaa 

välineiden saatavuuden ja merkityksen muuttuneen parempaan suuntaan viime vuosikymme-

nien aikana, sillä liikuntavälineillä on nyt lelun asema. Niihin ei tutustuta enää vain liikuntala-

jien vaatimusten mukaisesti, vaan niitä osataan käyttää monipuolisesti, mielikuvitusta hyödyn-

täen, eikä niitä pidetä enää lukkojen takana. (Pulli 2017, 23.)   
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4.2 Psyykkinen ympäristö 

Psyykkiseen ympäristöön kuuluvat lapsen kannustaminen, tukeminen ja onnistumisen koke-

mukset, joita liikuntaan osallistuvalle lapselle tarjotaan (Finne 2017, 51). Kasvattajan tulisi si-

toutua kannustamaan lapsen fyysisesti aktiivisia leikkejä, kieltojen sijaan. Lasta tulee kehua 

kekseliäisyydestä ja lapsen aloitteita kuunnella, jolloin tuetaan lapsen osallisuutta ja toimi-

juutta, mikä vahvistaa lapsen pätevyyden kokemuksia. Pätevyyden kokemukset auttavat lasta 

kokeilemaan oman osaamisensa ja jaksamisensa rajoja.  Kasvattajan roolin tulisi olla aktiivinen 

niin liikunnan kuin lapsen aktivoimisen suhteen, mikä vahvistaa lapsen itsenäisyyden tukemista 

ja lapsen pätevyyden kokemuksia. (Sääkslahti 2018, 174-175.) Zimmer (2001) puolestaan 

muistuttaa, ettei lasta tulisi kehua jatkuvasti, sillä se voi aiheuttaa lapsessa riippuvuutta ulkoista 

arvostusta kohtaan. Tällöin lapsi ei pysty enää itse iloitsemaan saavutuksestaan vaan vertaa sitä 

toisten suorituksiin. Jotta lapsen tekeminen on itsessään lasta palkitsevaa, ja käyttäytymistä 

vahvistavaa, kasvattajan ei tulisi liioin kiitellä ja palkita lasta toiminnastaan. (Zimmer 2001, 

77.)  

Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf & Sherman (2011) tutkivat lapsen fyysistä aktiivi-

suutta ja pohtivat kasvattajan asenteen ja käytöksen vaikutusta sen toteutumiseen. Tutkimuksen 

tuloksissa kerrotaan motoristen taitojen voivan kehittyä hyvin erilaisiksi, riippuen varhaiskas-

vattajan asenteesta, luovuudesta ja sitoutumisesta toimintaan. Varhaiskasvattajalla todetaan 

olevan suuri merkitys liikuntakasvatuksen toteutumiseen ja lasten fyysiseen aktiivisuuteen päi-

väkodissa. Esimerkiksi varhaiskasvattajan oma negatiivinen suhtautuminen ulkoilua ja liikun-

taa kohtaan vaikuttavat siihen menevätkö lapset ulos ja kuinka kauan he siellä saavat olla. Tut-

kimuksessa kerrottiin varhaiskasvattajien voivan keksiä tekosyitä ulosmenolle, kuten siellä las-

ten sairastuminen, huono sää ja lasten vaatteiden likaantuminen. Kuitenkin näiden syiden poh-

jalta löytyi varhaiskasvattajan oma asenne, joka määrittää suurelta osin sen, miten liikuntakas-

vatus toteutuu päiväkodin toimintaympäristössä. (Copeland ym. 2011.)  

Piiroisen (2018) tutkimustulokset osoittavat lasten vaikuttavan omalta osaltaan psyykkiseen 

ympäristöön, sillä heidän toiminnallaan on merkitystä fyysisen aktiivisuuden lisäämiselle. In-

nokkaasti ja rohkeasti liikuntaan suhtautuva lapsi liikkuu myös aktiivisesti päiväkodissa, ja ha-

keutuu itsestään niihin tilanteisiin, joissa se on mahdollista. Puolestaan lapsi, joka on arempi 

liikkumaan eikä niin innostunut liikunnasta, on haastavampi saada aktiivisesti liikkumaan. (Pii-

roinen 2018, 46.) Vanhemmilla on merkittävä rooli lapsensa terveellisten elintapojen luojana ja 
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mahdollistajana, ja tämän vuoksi varhaiskasvattajan tulee tehdä tiivistä ja luottamuksellista yh-

teistyötä lapsen vanhempien ja huoltajien kanssa (Finne 2017, 51).  

4.3 Sosiaalinen ympäristö 

Lapsen sosiaalinen ympäristö rakentuu liikunnassa mukana olevista kavereista, yhteistoimin-

nasta ja -hengestä, jolloin lapsen kaveripiirin osallistumisella liikuntaan on merkitystä lapsen 

liikkumiseen. Liikunnan avulla lapsi pääsee opettelemaan tunteiden käsittelyä, muiden huomi-

oimista sekä yhdessä tekemistä, niin onnistumisien kuin pettymyksien kokemista. (Finne 2017, 

51.) Toimintaympäristössä olevien toisten ihmisten läsnäolo saattaa vaikuttaa joko positiivisesti 

tai negatiivisesta lapsen liikunnalliseen suoriutumiseen ja toimintaan. Nämä ihmiset yhdessä 

muodostavat toiminnalle psykologisen ilmapiirin, motivaatioilmaston, joka vaikuttaa yksilön 

ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen. (Jaakkola 2016, 238.) 

Kyhälä, Reunamo ja Ruismäki (2012) tutkivat 47 suomalaisen päiväkodin toimintaympäristö-

jen fyysisen aktiivisuuden ominaisuuksia 1-7-vuotiaiden lasten kohdalla. Tutkimuksessa kävi 

ilmi, että mikäli kasvattajilla oli enemmän aikaa suunnitella ja keskittyä yksilöllisesti lapsiin ja 

lasten välisiin sosiaalisiin suhteisiin, olivat lapset enemmän aktiivisia. Kasvattajien tulisi nähdä 

lapset joukkona erilaisia persoonia, joilla jokaisella on oma tapansa oppia ja liikkua, eikä nähdä 

yhtenä ryhmänä, joka toimii samalla tavalla. Tutkimuksen mukaan lasten omia ideoita ja mie-

lipiteitä tulisi kuunnella enemmän, myös toimintaympäristön muokkaamisen suhteen. Tutki-

muksessa todettiin lasten fyysisen aktiivisuuden olevan suurempi, mikäli he leikkivät ja liikku-

vat keskenään, ja vähäisempi silloin kun aikuinen on mukana rajoittamassa toimintaa. (Kyhälä 

ym. 2012.) Lasten keskinäinen toiminta on omiaan opettamaan lapselle sosioemotionaalisia tai-

toja sekä synnyttämään yhteisöllisyyden kokemuksia, ja mahdollisesti luomaan uudenlaisia 

leikkejä. Siksi kasvattajien tulisi antaa lasten liikuntaleikeille tilaa ja aikaa, sekä oppia näke-

mään fyysinen ympäristö pienten ryhmien leikkipaikkoina ja samalla motoristen taitojen har-

joittajana. Yhteinen jaettu kokemus tukee oppimisen lisäksi myös lapsen kokonaisvaltaista hy-

vinvointia ja yhteishenkeä ryhmän keskuudessa, ja erityisesti silloin, jos kasvattaja heittäytyy 

mukaan lapsen tai lapsiryhmän aloittamaan fyysiseen leikkiin. (Sääkslahti 2018, 175.) 

Piiroisen (2018) tutkimuksessa todettiin lapsen fyysiseen aktiivisuuteen päiväkodin toimin-

taympäristössä vaikuttavan lapsen itsensä lisäksi lapsen vanhemmat tai huoltajat, lapsen oman 

lapsiryhmän työntekijät sekä päiväkodin muut lapset. Vaikka vanhemmat eivät ole osallisina 
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lasten liikkumiseen päiväkotipäivän aikana, niin heillä on silti merkittävä vaikutus lapsen fyy-

siseen aktiivisuuteen siellä. Vanhemmat tukevat ja lisäävät lapsensa fyysistä aktiivisuutta in-

nostumalla itse liikunnasta ja liikkumaan yhdessä lapsen kanssa. Tätä tukevat päiväkotien eri-

laiset perheille järjestettävät liikuntatapahtumat, joissa liikutaan yhdessä lapsen kanssa. Tutki-

muksen mukaan varhaiskasvattajat kokevat hankalaksi saada lasta aktivoitua liikkumiseen, mi-

käli lapsen vanhemmat eivät koe sitä tärkeäksi eivätkä tue lapsen aktiivisuutta vapaa-ajalla. 

Päiväkodin yhteisöllä on merkitystä lasten liikkumiseen, sillä hyvällä yhteistyöllä työntekijät 

voivat jakaa liikuntaideoita keskenään tai järjestää liikunnallisia tapahtumia, jotka tuovat mu-

kavaa vaihtelua arkeen ja lisäävät innostusta ja iloa liikkumista kohtaan, myös aikuisilla. Yh-

teistyötä tehdessä voidaan löytää uusia näkökulmia ja ideoita fyysisen aktiivisuuden lisäämi-

seen päiväkodin toimintaympäristössä. (Piiroinen 2018, 47-50.) 

Takalon (2016) väitöskirjassa seurattiin 10 vuoden aikana lapsuuden liikuntatottumuksien muu-

tosta aikuisikään saakka. Tutkimuksesta kävi ilmi, että lapsuuden ja nuoruuden sosiaalisella 

toimintaympäristöllä on vaikutusta liikuntatottumuksien rakentumiseen. Tutkimuksen mukaan 

lasten liikunta-aktiivisuuteen voidaan vaikuttaa niin lapsuudessa, nuoruudessa kuin varhais-

aikuisuudessa. Tutkimuksesta kävi ilmi, että läpi lapsuuden hankitut positiiviset liikuntakoke-

mukset yhdessä perheen kanssa olivat merkittäviä ja auttoivat nuorta innostumaan uudelleen 

liikunnasta ja terveellisestä elämäntavasta, vaikka välissä olisi ollut liikkumattomampi jakso. 

Yhteenvetona Takalon (2016) tutkimuksesta voidaan todeta, että niin ohjattu kuin omaehtoinen 

lapsuusajan liikunnallinen harrastus helpottaa tulevaisuudessa sopivan liikuntamuodon löytä-

mistä ja uuteen elämänvaiheeseen siirtymistä. (Takalo 2016, 152-153.) 
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5 Pohdinta 

 

Lapsella on luontainen tarve liikkua, ja tämä tarve nostetaan samalle tasolle riittävän ravinnon 

ja unen saannin kanssa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016). On huolestuttavaa huomata lasten 

fyysisen aktiivisuuden olevan riittämätöntä, jopa jo ihan pienillä lapsilla. Tutkimusten mukaan 

liikunnallinen elämäntapa alkaa urautua jo varhaisvuosien aikana, ja liikkumaton elämäntapa 

voi olla varsin pysyvää (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013). Näiden edellä mainittujen syiden 

vuoksi on mielestäni tärkeää panostaa varhaiskasvatusikäisten liikuntaan päiväkodissa ja pai-

nottaa erityisesti liikkumisen iloa. Liikunnan tulee olla lapsesta mieluisaa, sillä siten lapselle 

saattaa jäädä pysyvä innostus liikuntaa kohtaan. Varhaiskasvattajan tulee muistaa, ettei liikunta 

saa olla liian suorituskeskeistä tai pakonomaista, jotta se ei johda lapsen negatiiviseen suhtau-

tumiseen liikuntaa kohtaan. Lapsilähtöisen liikuntakasvatuksen keskiössä on lapsi, joka tutkii, 

toimii ja oppii kokonaisvaltaisesti kehoaan ja aistejaan käyttäen, mikäli päiväkodin toimintaym-

päristö sen sallii.  

Tässä kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tuli ilmi, että suomalaislapset liikkuvat päiväkodin 

toimintaympäristössä liian vähän. Syynä tähän voivat olla erinäiset ongelmat ja epäkohdat päi-

väkodin fyysisessä, psyykkisessä tai sosiaalisessa toimintaympäristössä. Fyysinen ympäristö 

saattaa olla epäsuotuisa eikä mahdollista monipuolista liikkumista, tai välineitä on liian vähän 

eivätkä ne ole lasten saatavilla ja vapaassa käytössä. Psyykkisen ympäristön ongelmat saattavat 

johtua varhaiskasvattajien liian suuresta auktoriteetista, jatkuvista kielloista ja lasten liikkumi-

sen rajoittamisesta. Myös varhaiskasvattajien asenne ja suhtautuminen liikuntaa kohtaan nou-

sivat esille fyysistä aktiivisuutta lisäävänä tai heikentävänä tekijänä, samoin vanhempien suh-

tautuminen liikuntaan ja vastuun ottaminen lapsensa fyysisestä aktiivisuudesta. Varhaiskasvat-

tajien tulisi muistaa, että liikuntakasvatus on kokonaisuus, johon vaikuttavat niin fyysiset, 

psyykkiset kuin sosiaaliset tekijät.  

Lapsilähtöistä liikuntakasvatusta toteuttava päiväkodin toimintaympäristö on yksilöllisiin lap-

sen tarpeisiin vastaava, salliva ja kannustava, lapsen mielikuvitusta kehittävä ja motorisia pe-

rustaitoja tukeva. Se, liikkuuko lapsi päivittäin omaehtoisesti vai ohjatusti, ei ole merkittävää, 

vaan tärkeintä on, että lapsi liikkuu ja pitää siitä mitä tekee. Varhaiskasvatusikäinen lapsi tar-

vitsee monipuolista liikuntaa, vähintään kolme tuntia vuorokaudessa, jossa vaihtelevat kevyen, 

keskiraskaan ja raskaan intensiteetin alueet. Monipuolinen liikunta kehittää lapsen motorisia 
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taitoja, joita ovat liikkumistaidot, tasapainotaidot ja välineenkäsittelytaidot, lapsen yksilöllisen 

kehitysvaiheen mukaisesti. Päiväkodin liikuntakasvatuksen tulee sisältää ohjattua ja omaeh-

toista liikuntaa, sillä molemmissa on omat hyvät puolensa, ja molempia voidaan toteuttaa lap-

silähtöisellä otteella, jolloin ne saattavat synnyttää lapsen sisäisen motivaation palon ja läpi 

elämän kestävän kipinän liikuntaa kohtaan.  

Kirjallisuuskatsausta tehdessä ja sitä analysoidessa tulee olla kriittinen lähdeaineistolle (Mäki-

nen 2006, 128). Jotta tutkielmastani on hyötyä myös päiväkodeille ja toisille opiskelijoille, olin 

tarkka lähdekritiikistä ja käytin vain luotettavia ja laadukkaita lähteitä tutkielmassani. Pyrin 

pääsemään alkuperäisten lähteiden juurelle, mutta aina se ei tuottanut toivottua tulosta, joten 

jouduin tyytymään myös sekundaarilähteisiin. Tutkielmassani käytin monipuolisesti eri lähteitä 

ja pyrin keskustelemaan niiden välillä, sekä tuomaan esille useamman kirjoittajan samansuun-

taiset ajatukset, mikä lisää tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta. Pyrin käyt-

tämään mahdollisimman tuoreita tutkimuksia ja kirjallisuutta lähdeaineistossani, ja suurim-

maksi osaksi ne ovat peräisin 2000- ja 2010-luvuilta. Käytin myös muutamia englanninkielisiä 

ja ulkomaalaisia tutkimuksia ja teoksia lähdeaineistossani, joita olisin voinut käyttää vielä laa-

jemmin.  

Aion jatkaa tutkielmaani pro gradu -työssä siten, että syvennän sitä itse kerätyn aineiston avulla, 

jolloin teen empiirisen tutkimuksen. Metodeina aineiston keruussa käytän suoraa havainnointia 

eli observointia sekä puolistrukturoitua teemahaastattelua. Pro gradu -työssä tulen havainnoi-

maan lapsilähtöisen liikuntakasvatuksen toteutumisesta päiväkodin toimintaympäristössä, ja li-

säksi selvitän haastattelemalla varhaiskasvattajien ja vanhempien näkemyksiä heidän päiväko-

din lapsilähtöisen liikuntakasvatuksen toteutumisesta, ja sen merkityksestä lapsen kokonaisval-

taisessa kasvussa ja kehityksessä.  

Tutkielmani avulla etenkin varhaiskasvattajat voivat innostua muokkaamaan omaa päiväkodin 

toimintaympäristöään mahdollisuuksien mukaan lapsilähtöisempään suuntaan. Lapsilähtöi-

sessä toimintaympäristössä lapsi pystyy myös omaehtoisesti liikkumaan ja leikkimään moni-

puolisesti ja turvallisesti, ja samalla lisäämään päivittäistä fyysistä aktiivisuuttaan. Tätä tutkiel-

maa tehdessä ja päiväkodin lapsilähtöiseen liikuntakasvatukseen syventyessä, oma asiantunti-

juuteni kasvoi ja ammattitaitoni kehittyi tulevana varhaiskasvatuksen opettajana. Tämän kuvai-

levan kirjallisuuskatsauksen tekeminen opetti minua hyödyntämään jo olemassa olevaa tutki-

mustietoa antaen näin eväitä tulevaisuuden työelämää varten.  
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Yhteiskuntamme tulevaisuutta ajatellen meidän tulisi havahtua siihen todellisuuteen, että ny-

kyajan lapset eivät liiku suositusten mukaisesti ja heidän päivittäinen fyysinen aktiivisuutensa 

on liian vähäistä, millä voi olla kohtalokkaita seurauksia. Meidän tulisi miettiä millä keinoin 

saisimme lisättyä varhaiskasvatusikäisten lasten fyysistä aktiivisuutta, ja samalla vähennettyä 

istuen vietettyä aikaa päiväkodin toimintaympäristössä, kuin myös vapaa-ajalla. Vanhempien 

tulisi ottaa enemmän vastuuta lastensa riittävästä fyysisestä aktiivisuudesta ja toimia esimerk-

kinä heille. Tiedän, että kaikki eivät välitä, mutta minä välitän ja toivottavasti välität sinäkin. 
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