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Tämä pro gradu tutkielma on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena oli tutkia kokemuksia 

henkilöiltä, jotka ovat suorittaneet liikunnan ammattitutkinnon ja tämän jälkeen toimineet 

varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä. Tutkimuksen kohteena olivat kokemukset henkilöiden oman 

toimintansa muutoksista tutkinnon suorittamisen jälkeen sekä miten henkilöt kokevat 

liikuntakasvatuksen toteutuvan varhaiskasvatuksen kentällä. Tutkimuksen aineistonkeruu suoritettiin 

teemahaastatteluna, jonka analysointimenetelmänä toimi sisällönanalyysin muodoista teemoittelu. 

Aineisto analysoitiin sisältölähtöisesti. Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa henkilöä, jotka olivat 

ennen tutkinnon suorittamista työskennelleet varhaiskasvatuksessa ja suorittamisen jälkeen tehneet 

töitä varhaiskasvatuksen opettajana. Pro gradussa käsitellään ensin teoreettisessa viitekehyksessä 

liikuntaa lapsuudessa ja liikuntakasvatusta varhaiskasvatuksessa. Tämän jälkeen seuraa tutkimusosio, 

jossa tarkastellaan tutkimuksen toteuttamista.  

Tuloksista voidaan huomata, että kaikki varhaiskasvatuksen opettajat kokivat tiedoissaan ja 

taidoissaan kukin jonkinlaista kehitystä tutkinnon suorittamisen myötä. Erityisesti 

suunnitteluprosessiin liittyviin sisältöihin oli ammattitutkinnosta ollut apua. Useat haastateltavista 

kokivat oman toimintansa olleen ennen tutkinnon suorittamista vähemmän suunnitelmallista ja 

tavoitteellista. Myös asiakirjatuntemuksessa oli tullut muutoksia sekä toimintaympäristöjen käytössä ja 

toiminnassa lasten kanssa.  

Tulosten mukaan haastateltavat kokivat, että liikuntakasvatuksen toteutumiseen kentällä vaikuttavat 

erilaiset esteet, asenteet liikuntakasvatusta kohtaan, liikuntakasvatuksen suunnittelu sekä 

liikuntakasvatuksen toimintaympäristöjen käyttö. Lisäksi henkilöstöllä koettiin olevan merkitystä 

liikuntakasvatuksen toteutumisessa. Henkilöstön asenteissa koettiin olevan kehittämisen varaa. Toivoa 

osalla liikuntakasvatuksen kehittymiseen loi valtakunnallinen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma. 

Henkilöstöllä koettiin olevan vaikutusta liikuntakasvatuksen toteutumiseen ja päiväkodin johtajan 

rooli liikuntakasvatuksen mahdollistamisessa koettiin myös merkittävänä. 

Tulosten perusteella varhaiskasvatuksessa tarvittaisiin enemmän koulutusta liikuntakasvatuksesta. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoa ja taitoa on lisättävä enemmän, jotta voitaisiin taata jokaisen 

lapsen mahdollisuus riittävään liikuntaan. Koulutuksen tulisi keskittyä erityisesti kehittämään 

ymmärrystä liikunnan tärkeydestä sekä lisätä suunnitteluprosessin tiedollisia ja taidollisia välineitä. 

Jokaisen osallistuminen liikuntakasvatuksen koulutuksiin on myös taattava. 

 

Avainsanat: liikuntakasvatus, varhaiskasvatus, liikunnan ammattitutkinto, varhaiskasvatuksen 
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1 JOHDANTO 

Liikkuminen kuuluu lapsen ominaisiin tapoihin toimia. Tämä nostettiin esille myös 

ensimmäisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 20). Liikunnan avulla lapsi 

harjoittelee motorisia taitojaan ja sillä on vaikutuksia myös terveyteen ja hyvinvointiin 

fyysisesti, psyykkisesti sekä sosiaalisesti. Liikunnallinen elämäntapa lapsuudessa ennakoi sen 

jatkumista myös aikuisuuteen saakka. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b, 6.) 

Lasten liikunnan vähentymisestä on uutisoitu mediassa ainakin viimeisen vuosikymmenen 

aikana paljon. Muun muassa Helsingin Sanomien otsikoita on eri vuosilta, jotka käsittelevät 

lasten huonontunutta kuntoa ja liikkumattomuutta sekä niiden haitallisia seurauksia (mm. 

Sneck 2014; Syrjälä 2015). Lisäksi vuosina 2020–2022 lasten ja nuorten liikunnan merkitys 

on noussut esiin liikuntaharrastuksia koskevien rajoitusten vuoksi, joita on jouduttu 

asettamaan koronaviruksen aiheuttaman pandemian hillitsemiseksi (mm. Loikkanen 2021).  

Lasten liikkumattomuuden haitallisten seurausten vuoksi aiheeseen on tärkeää kiinnittää 

huomiota myös varhaiskasvatuksessa. Onkin merkittävää tarkastella liikunnan huomioimista 

osana lasten kehitystä, hyvinvointia, kasvatusta ja opetusta. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan 

palvelua, joka on Suomessa osa koulutusjärjestelmää. Sen tehtäviin lukeutuvat muun muassa 

lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen. (Opetushallitus 2022, 1,6.) Varhaiskasvatus 

kuuluu lapsille, jotka eivät ole vielä oppivelvollisuuden piirinsä ikänsä puolesta. Vaikka 

varhaiskasvatusta voidaan järjestää myös perhepäivähoitona tai avoimena 

varhaiskasvatustoimintana, keskityn tässä tutkimuksessa pääosin päiväkotitoimintana 

tapahtuvaan varhaiskasvatukseen. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 1§.) 

Useiden tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksessa lapset viettävät aikaa pääosin 

paikallaanoloa vaativissa tehtävissä, eivätkä saa osakseen riittävästi fyysistä aktiivisuutta 

(mm. Kyhälä, Reunamo & Ruismäki 2012; Soini ym. 2011; Matarma 2020). Lasten fyysinen 

aktiivisuus ei täyty koko päivän aikana, sillä perheet eivät aktivoidu fyysisesti myöskään ilta-

aikoina päiväkotipäivän jälkeen (Kyhälä ym. 2012). Tämä herättää paljon kysymyksiä: Mistä 

johtuu, ettei varhaiskasvatuksessa täyty lasten riittävä fyysinen aktiivisuus? Miten on 

liikunnallisten taitojen oppimisen laita? Miten varhaiskasvatuksen kentällä 

liikuntakasvatuksen koetaan toteutuvan? 

Tässä tutkimuksessa keskitytään selvittämään liikuntakasvatuksen toteutumista sellaisten 

henkilöiden näkökulmasta, jotka ovat suorittaneet liikunnan ammattitutkinnon 
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lisäkoulutuksena sekä ennen tutkintoa työskennelleet varhaiskasvatuksessa ja tutkinnon 

suorittamisen jälkeen toimineet varhaiskasvatuksen opettajan työtehtävissä. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää, miten varhaiskasvatuksen opettajat, jotka ovat lisänneet 

liikuntatietämystään, kokevat varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen toteutumisen. Lisäksi 

tutkimuksen avulla halutaan saada selville, miten varhaiskasvatuksen opettajat kokevat 

liikunnan ammattitutkinnon muuttaneen omaa toimintaansa. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia on selvitetty aikaisemminkin koskien 

liikuntakasvatusta. Muun muassa valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Liikkuva 

varhaiskasvatus selvitti henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä varhaiskasvatuksen liikunnan 

toimintakulttuurista kyselyn avulla keväällä 2020 (Liikunnan ja kansanterveyden 

edistämissäätiö LIKES 2020). Kyselyyn osallistui varhaiskasvatuksen työntekijöitä eri 

ammattiryhmistä. Vastaajiin sisältyi useita työntekijöitä, jotka olivat suorittaneet liikunnan 

ammattitutkinnon tai liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen. Kyselyn mukaan kaksi 

kolmesta vastaajasta arvioi, että lasten päivittäinen motoristen taitojen harjoittelu on 

mahdollista ja noin puolet vastasivat, että lapsia innostetaan liikkumaan ulkoilussa sekä 

liikuntavälineet ovat lasten vapaasti saatavilla päivittäin. Vastaajat olivat lähes kaikki yhtä 

mieltä siitä, että liikunnan mahdollistaminen on koko henkilöstön yhteinen tehtävä. Kyselyyn 

vastanneista 85% ilmoitti ulkoilevansa lapsiryhmän kanssa päivittäin säällä kuin säällä. 

Kuitenkin noin puolet vastaajista koki tarvitsevansa lisää koulutusta lasten liikkumisesta. 

(Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES 2020, 10, 14, 24.)  

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) on myös suorittanut kyselyä aiheesta. 

KARVIN henkilöstökyselyn mukaan (1642 osallistujaa) päivittäinen suunnitelmallinen 

liikunta toteutui puolestaan vain 18%:ssa vastaajien ryhmissä. Vastaajista puolet olivat sitä 

mieltä, etteivät liikuntavälineet ole vapaasti lasten käytettävissä. Vastaajista 66% koki, että 

koko henkilöstö on mukana aktivoimassa lapsia liikkumaan ulkoilun aikana päivittäin. 

Kuitenkin sisätiloissa liikkumisen mahdollisuus päivittäin esiintyi vain 30%:ssa vastauksista. 

(Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2019, 85–86.) 

Reunamon ja Kyhälän mukaan juuri arjen liikkumiseen tulisi kiinnittää huomiota 

varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvattajien syvempää tietämystä tulisi lisätä ja tulisi haudata 

aikaisemmat vanhat ja suppeat ajatukset aikuisjohtoisista liikuntatuokioista. He myös 

korostavat sitä, että varhaiskasvatuksessa työskentelevien henkilöiden koulutuksen tulee lisätä 
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ymmärrystä liikunnasta ja sen yhteydestä yksilön hyvinvointiin. (Reunamo & Kyhälä 2016, 

56.) 

Tämä tutkimus antaa yhdenlaista näkökulmaa siitä, minkälaisia liikuntakasvatusta edistäviä 

asioita varhaiskasvatuksen kentältä löytyy ja mitä asioita tulisi huomioida enemmän, jotta 

voitaisiin taata jokaiselle lapselle mahdollisuus riittävään liikuntaan varhaiskasvatuspäivän 

aikana. Varhaiskasvatuksen opettajien oman toiminnan muutoksien avulla selviää, millaiset 

taidot ja tiedot koskien liikuntakasvatusta on koettu merkittävinä muutoksina ja näin myös 

palataan tutkiskelemaan heidän kokemuksiaan omista taidoistaan ennen uusi tietoja ja taitoja. 
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2 LIIKUNTA LAPSUUDESSA 

Lapselle liikkuminen on luonteva tapa toimia sekä myös oppiminen tutkimalla ja 

kokeilemalla eri asioita. Lasten liikunta on luonteeltaan leikkiä, joka on fyysisesti 

kuormittavaa. Lapsen normaalin fyysisen kasvun sekä kehityksen takaamiseksi on lapsen 

saatava riittävästi liikuntaa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b, 9, 13).  

Nykyaikana teknologia sekä elämämme yhteiskunnan runsauden aika houkuttelee liikkumaan 

vähemmän kuin aiemmin. Näin ollen aikuisilla on ehdottoman olennainen rooli lasten 

terveellisten elämäntapojen kehittymisessä. (Lakka, Talvia, Sääkslahti & Haapala 2019, 134–

135) Erityisesti vanhempien esimerkillinen rooli lapsille on tässä tehtävässä merkittävä 

(Matarma ym. 2016, 1863–1873). Vanhempien lisäksi myös muut lasten lähipiirin aikuiset, 

joihin lukeutuvat myös varhaiskasvatuksen henkilökunta, ovat huomattavassa roolissa 

liikunnan mahdollistajana. Lähipiirin aikuisten lisäksi on myös muita ammattilaisia ja 

päättäjiä, jotka mahdollistavat lasten liikkumisen puitteet. (Lakka ym. 2019, 134–135) 

Fyysisen aktiivisuuden edistämisellä varhaisvuosina on pitkäkestoisia hyötyjä koko lapsuuden 

ajan (Jones, Hinkley, Okely & Salmon 2013, 655). Karvosen, Nikanderin ja Piiraisen (2016) 

mukaan liikunnallista elämäntapaa ei automaattisesti omaksuta, vaan siihen tulee kasvaa 

aktiivisesti. Tutkimuksia on siitä, että lapsuudessa omaksuttu liikunnallinen elämäntapa ei ole 

läsnä vain lapsuuden ajan, vaan jatkuu usein myös aikuisuuteen asti. (mm. Karvonen ym. 

2016; Robinson ym. 2015) 

2.1 Fyysinen aktiivisuus ja liikunta 

Fyysisen aktiivisuuden määritelmänä viitataan usein Caspersenin, Powelin ja Christensonin 

(1985, 126) määritelmään. He määrittelevät fyysisen aktiivisuuden olevan mitä tahansa 

luustolihasten tuottamaa ruumiillista liikettä, joka johtaa energiankulutukseen. 

Määritelmässään he erottavat toisistaan fyysisen aktiivisuuden, liikunnan ja fyysisen kunnon 

käsitteet. Fyysinen aktiivisuus päivittäisessä elämässä voidaan heidän mukaansa luokitella 

työssä tapahtuvaan toimintaan, urheiluun, kodinhoitoon tai muuhun toimintaan. Caspersen 

ym. määrittelevät liikunnan käsitteen puolestaan fyysisen aktiivisuuden osa-alueeksi, joka on 

suunniteltua, strukturoitua ja toistuvaa. Lisäksi sen tavoitteena on edellä mainituista käsitteistä 

viimeisen, eli fyysisen kunnon parantaminen tai ylläpitäminen.  
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Lasten fyysiseen aktiivisuuteen liittyy olennaisesti Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden 

suositukset (2016). Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksissa fyysinen aktiivisuus 

on katsottu kattavaksi kaikki lapsen elämään kuuluva liikunta, joka on kuormittavuudeltaan 

eritasoista. Tähän kuuluvat muun muassa leikkiminen, toiminnat sisällä ja ulkona, ulkoilu, 

erilaiset retket, kotiaskareet sekä ohjattu liikunta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b, 7.) 

Suosituksiin kuuluu vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä. Näistä kolmesta tunnista 

yhden tunnin tulisi olla erittäin vauhdikasta liikuntaa, kuten juokseminen. Kahden tunnin 

tulisi koostua reippaasta ulkoilusta, kuten polkupyöräily sekä kevyestä liikunnasta, kuten 

keinuminen. Näiden lisäksi päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen kuuluvat vastapainoksi 

rauhalliset arkipuuhat sekä riittävä uni ja lepo. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b, 14–15.)  

Maailman terveysjärjestö (WHO) puolestaan esittää, että 1–2-vuotiaiden lasten olisi vietettävä 

vähintään 180 minuuttia, eli kolme tuntia päivässä, intensiteetiltään eritasoisten fyysisten 

toimintojen parissa. Tämä sisältää myös kohtalaisen rasittavaa ja voimakkaasti rasittavaa 

fyysistä aktivisuutta (MVPA = moderate to vigorous physical activity). 3–4-vuotiailla lapsilla 

tulisi päivittäisestä 180 minuutin fyysisestä aktiivisuudesta vähintään 60 minuutin sisältää 

kohtalaisen rasittavaa ja voimakkaasti rasittavaa toimintaa. Pysähtymisaikoja ei tulisi olla 

tuntia pidempään ja pitkiä istumisjaksoja tulisi välttää. (World Health Organization 2020.) 

Fyysisellä aktiivisuudella on erilaisia edistäviä vaikutuksia ihmisen eri toimintoihin. Sillä on 

todettu olevan yhteys useisiin terveyden osa-alueisiin, kuten lihavuuteen, useisiin 

kardiometabolisiin biomarkkereihin (mm. kolesteroli ja veren rasvat), fyysiseen kuntoon sekä 

luiden terveyteen (Poitras ym. 2016, 232). Lubansin ym. (2016) mukaan fyysisesti aktiivisilla 

toiminnoilla on mahdollista kehittää myös itsetuntoa sekä edistää käsitystä omasta fyysisestä 

itsetuntemuksesta (Lubans ym. 2016, 10). On lisäksi saatu viitteitä siitä, että korkeampi 

fyysisen aktiivisuuden taso lapsilla olisi yhteydessä parempiin akateemisiin suorituksiin 

(Haapala ym. 2014, 9; Donnelly ym. 2009). Liikunta itsessään ei kuitenkaan ole suoraan 

vaikuttavana tekijänä myönteisten oppimistulosten kannalta, vaan se on yhteydessä tekijöihin, 

jotka vaikuttavat oppimiseen. Liikunnalla on muun muassa yhteys aivojen rakenteisiin, kuten 

välittäjäaineiden muutoksiin. Se edistää osaltaan myös hermosoluja tuottavien kemikaalien 

muodostumista. Lisäksi sillä on hapenottoa sekä aivojen verenkiertoa edistäviä 

ominaisuuksia. (Opetushallitus 2018a, 22.)  
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2.2 Motoriset perustaidot ja motorinen kehitys 

Lihasten näkökulmasta tarkasteltuna edellä mainittu fyysisen aktiivisuuden liike voidaan 

jakaa karkeamotorisiin taitoihin, kuten juokseminen, heittäminen tai hyppääminen sekä 

hienomotorisiin taitoihin, kuten esimerkiksi kirjoittaminen. Silloin kun määritellään taitoja 

toiminnallisen näkökulman mukaan, kyse on motorisista perustaidoista. (Reunamo, Hakala, 

Saros, Kyhälä & Valtonen 2013, 32.) Liikuntakasvatuksen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on 

motoristen perustaitojen oppiminen (Jaakkola 2017, 161). Motoristen perustaitojen sekä 

liikunnallisten perustaitojen käsitteitä käytetään usein toisiinsa verrattuna, mutta käsitteet 

sisältävät kuitenkin hyvin pienen eron. Motoriset taidot korostavat taustalla olevia 

toimintamekanismeja, kuten aistien, hermoston, lihaksiston ja biomekaanisten mekanismien 

osuutta. Liikunnalliset taidot taas puolestaan keskittyvät siihen, mitä paljaalla silmällä on 

nähtävissä. (Gallahue, Ozmun & Goodway 2012, 15.) Käsittelen näitä käsitteitä 

teoriaosuudessa kuitenkin verrannollisina toisiinsa motoristen perustaitojen käsitteellä, sillä 

näin on myös toimittu lähestulkoon jatkuvasti eri julkaisijoiden puolesta.  

Motorinen kehitys on motorisen käyttäytymisen jatkuvaa muutosta koko ihmisen elinkaaren 

ajan. Tämä johtuu ihmisen vuorovaikutuksesta erilaisten liikkumista vaativien tehtävien 

vaatimuksiin, joita ilmenee ihmisen biologian sekä ympäristön olosuhteiden välillä. (Gallahue 

ym. 2012, 3.) Monenlaiset merkitykselliset tekijät ovat yhteydessä motoristen taitojen 

kehitykseen. Ympäristön ja biologian lisäksi kehitykseen vaikuttavat maantieteellinen sijainti, 

sosioekonominen tausta tai esimerkiksi lapsen vanhempien kannustaminen taidon 

harjoitteluun. Myös itse motoriseen tehtävään liittyvät osatekijät, kuten esimerkiksi toiminnan 

yhteydessä vastaan tulevan esteen korkeus, ovat yhteydessä taitojen kehitykseen. (Iivonen & 

Sääkslahti 2013, 1108.) Lisäksi ravinto, lepo ja muut elintapoihin liittyvät tekijät ovat 

yhteydessä lapsen motoriseen kehitykseen. Tällöin jo pienten lasten motoriset taidot voivat 

erota toisistaan. (Jaakkola 2017, 160.) Motorinen kehitys alkaa jo vauvaiästä, jolloin opitaan 

tahdonalaista liikkumista, kuten ryömimistä. Tästä kehitys etenee pikkuhiljaa kohti motorisia 

perustaitoja. (Laukkanen ym. 2018, 32.)  

Arjessa ihmiset kohtaavat erilaisia fyysisiä haasteita, joista selviytyäkseen tarvitaan motorisia 

perustaitoja. (Jaakkola 2017, 161). Motoriset perustaidot ovet eriteltynä kolmeen eri 

luokkaan, näitä ovat liikkumistaidot, tasapainotaidot sekä välineenkäsittelytaidot. Nämä taidot 

ovat keskeisiä lapsen motorisen kehityksen kannalta. (Laukkanen ym. 2018, 32.) 

Liikkumistaitoihin sisältyvät muun muassa kävely, hyppiminen, juokseminen ja kieriminen. 
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Tasapainotaitoihin sisältyvät muun muassa kierrot, käännökset, koukistukset sekä 

tasapainottelut. Välineenkäsittelytaitoihin puolestaan kuuluvat esimerkiksi heittäminen, 

potkaiseminen ja kiinniottaminen. (Donnelly, Mueller, & Gallahue 2017, 54.) 

Motorisella osaamisella sekä fyysisellä aktiivisuudella on havaittu yhteys läpi lapsuuden 

(Robinson ym. 2015, 1273).  Mikäli lapsen motoriset taidot ovat kehittyneet heikosti, voi tällä 

olla yhteys haluttomuuteen osallistua fyysisesti aktiivisen elämäntavan toteuttamiseen 

(Laukkanen ym. 2018, 31). Motorisilla taidoilla ei ole ainoastaan merkitystä ihmisen 

lapsuusaikana. Taidot ovat yhteydessä myös ihmisen psykososiaaliseen hyvinvointiin ja niitä 

tukemalla voidaan edistää tämän hyvinvoinnin ylläpitoa (Viholainen, Aro, Purtsi, Tolvanen & 

Cantell 2014). Näin ollen puuttuminen motoristen taitojen haasteisiin tulisi aloittaa jo 

varhaislapsuudessa. Motorisia taitoja sekä fyysistä aktiivisuutta tulisi vahvistaa varhaisessa 

iässä osaksi lapsen toimintaa, myös siitä syystä, että motorinen kompetenssi sekä fyysisesti 

aktiivinen käytös seuraavat usein aikuisuuteen asti (Robinson ym. 2015).  

Lapsella voi esiintyä myös motorisen oppimisen vaikeuksia. On tavallista, ettei motorisen 

oppimisen ongelmia aina havaita ajoissa, jolloin ne ovat voineet esimerkiksi jäädä piiloon 

muiden haasteiden vuoksi. Tällöin lapsen tarvitsema tuki motoristen taitojen oppimisen 

haasteisiin voi jäädä kokonaan saamatta. (Asunta, Viholainen & Ahonen 2017, 422.) Usein 

motorisen oppimisen ongelmat esiintyvät myös yhdessä muiden kehitykseen liittyvien 

ongelmien kanssa (Asunta ym. 2017, 425). 
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3 LIIKUNTAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA 

Suomessa enemmistö 1–6-vuotiaista lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman tilastoraportin mukaan vuonna 2019 varhaiskasvatukseen 

osallistui noin 77% väestön 1–6-vuotiaista lapsista. Tilastoraportti ei sisällä tietoja avoimesta 

varhaiskasvatustoiminnasta.  Enemmistö varhaiskasvatukseen osallistujista osallistui 

kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen (76%), jolloin lapsi on varhaiskasvatuksessa yli viisi 

tuntia vuorokaudessa tai yli 107,5 tuntia kuukaudessa. 24% osallistui vain osa-aikaisesti eli 

joko viisi tuntia vuorokaudessa tai vähemmän tai 107,5 tuntia kuukaudessa tai sen alle. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020, 1–11.) Pönkön ja Sääkslahden mukaan suuri osa 

lapsista viettää varhaiskasvatuksessa 8–9 tuntia vuorokaudesta, joka on merkittävä osa lapsen 

päivästä (Pönkkö & Sääkslahti 2017, 494). Suuri osa lapsista kuitenkin viettää 

varhaiskasvatuspäiväänsä lähinnä paikallaanoloa vaativissa tehtävissä ja puuhissa jopa 

ulkoiluaikoina (Brown ym. 2009, 53; Gubbels ym. 2011). Varhaiskasvatuspäivän jälkeinen 

liikkuminen ei ole kaikilla lapsilla itsestäänselvyys (Laukkanen ym. 2016, 22). Tämä asettaa 

lapset eriarvoiseen asemaan, jonka vuoksi liikuntakasvatuksen toteutuminen 

varhaiskasvatuksessa on merkittävässä asemassa liikkumisen mahdollistamisessa. 

3.1 Liikuntakasvatusta ohjaavat asiakirjat 

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) ohjaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja 

perusopetuslaki (628/1998) puolestaan Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Suomen 

varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteisiin kuuluu jokaisen lapsen 

kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lapsen iän ja 

kehityksen mukaisesti. Tavoitteisiin kuuluu myös monipuolisen pedagogisen toiminnan 

toteuttaminen, jonka tulee perustua lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin sekä 

kulttuuriperintöön. Varhaiskasvatuksen tulee myös mahdollistaa myönteiset 

oppimiskokemukset sekä taata kehittävä, turvallinen, terveellinen ja oppimista edistävä 

varhaiskasvatusympäristö. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, §3.) Varhaiskasvatuslain mukaan 

kunta on velvoitettu toimimaan monialaisessa yhteistyössä, johon kuuluvat muiden tahojen 

lisäksi myös liikunnasta vastaavat tahot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, §7) 

3.1.1 Liikuntakasvatus varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) perustuu varhaiskasvatuslakiin. Asiakirja on 

Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys. Näin ollen perusteet on luonteeltaan 
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velvoittava asiakirja. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan toteutetaan 

varhaiskasvatusta ja sen mukaan myös laaditaan paikalliset sekä lasten henkilökohtaiset 

varhaiskasvatussuunnitelmat. (Opetushallitus 2018b, 7.)  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2018 arvoperustassa otetaan esille 

varhaiskasvatuksen tehtäviin kuuluuvan lapsen ohjaaminen elämäntapoihin, jotka edistävät 

terveyttä sekä hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin mainitaan kuuluvan 

arvostus terveellisiä, turvallisia sekä liikunnallisia elämäntapoja kohtaan. Tähän kuuluu myös 

monipuolinen liikkuminen sekä sisällä että ulkona, välttäen pitkiä paikallaanoloaikoja. 

(Opetushallitus 2018b, 20, 31.) 

Varhaiskasvatuksen keskeiset pedagogiset tavoitteet sekä sisällöt ovat asiakirjassa 

sisällytettyinä eri oppimisen alueisiin. Oppimisen alueet eivät ole irtonaisia toisistaan, vaan 

tarkoituksena on yhdistellä niitä toisiinsa. Yhdistelyä ohjaavat lasten taidot sekä 

kiinnostuksen kohteet. Aihepiirejä ovat Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä 

ja meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni sekä Kasvan, liikun ja kehityn. 

(Opetushallitus 2018b, 40.)  

Liikuntakasvatus sisältyy Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen. Sen mukaan 

varhaiskasvatuksen tehtävä on yhdessä lapsen huoltajien kanssa mahdollistaa puitteet 

elämäntavoille, jotka edesauttavat lapsen terveyttä, hyvinvointia sekä fyysistä aktiivisuutta. 

Oppimisen alue sisältää monipuoliseen liikuntaan kannustamisen sekä korostaa liikuntaan 

liittyviä ilon kokemuksia. Varhaiskasvatukseen kuuluvat ulkoilu, erilaiset liikuntaleikit sekä 

ohjatun liikunnan lisäksi omaehtoisen liikunnan mahdollistuminen, sekä ulkona että sisällä ja 

nämä tulisi taata lapsille päivittäin. Liikuntakasvatuksen säännöllisyyden sekä 

tavoitteellisuuden edellytys mainitaan oppimisen alueessa. Liikuntasisältöjä tulisi toteuttaa 

monipuolisesti sekä huomioida toteutuksessa myös lapsilähtöisyys. Ylipäätänsä kaikessa 

varhaiskasvatuksen toiminnassa yhtenä tärkeänä lähtökohtana ovat lasten kiinnostuksen 

kohteet, jolloin toiminnan kasvupohjana toimivat erilaiset lasten puuhat ja 

vuorovaikutustilanteet, joista aiheita voidaan nostaa toimintaan ja näin edistää oppimista. 

Fyysisen aktiivisuuden tulisi sulautua varhaiskasvatuspäivään luonnollisesti. Lisäksi myös 

varhaiskasvatuspäivän ulkopuolella tapahtuvaan liikkumiseen kannustaminen tulisi 

huomioida yhdessä huoltajien kanssa. (Opetushallitus 2018b, 40, 47–48.) 

Kehonosien tunnistaminen, niiden hallinta sekä motoristen perustaitojen kehittäminen ovat 

osa varhaiskasvatuksen tehtävää. Liikuntaa toteutetaan eri aistein sekä välinein. Sen kesto, 
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nopeus ja intensiteetti vaihtelevat. Varhaiskasvatuksessa tulee taata liikuntakokemukset 

erilaisissa kokoonpanoissa: ryhmässä, yksin sekä parin kanssa. Lisäksi erilaiset liikuntaleikit 

sekä eri vuodenaikojen hyödyntäminen kuuluvat varhaiskasvatuksen liikuntaan. 

(Opetushallitus 2018b, 48.) 

Oppimisen alueessa mainitaan lasten motoristen taitojen havainnoinnin suunnitelmallisuus. 

Huomioida tulee lisäksi päivän rakenteen ja ympäristön suunnittelu niin, että lapsilla on 

mahdollista liikkua eri tilanteissa monipuolisesti. Tämä tulee huomioida myös koko päivän 

toimintoja suunnitellessa. Liikuntavälineiden tulisi myös olla lasten saatavilla omaehtoisesti. 

(Opetushallitus 2018b, 48.) 

3.1.2 Liikuntakasvatus esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (EOPS) on Opetushallituksen asettama koko 

Suomen kattava määräys esiopetuksen toteuttamisesta. Asiakirja perustuu perusopetuslakiin 

ja on myöskin luonteeltaan velvoittava. Perusteiden tarkoituksena on taata yhtäläiset 

mahdollisuudet laadukkaaseen esiopetukseen koko Suomessa, ja sen pohjalta luodaan myös 

paikalliset suunnitelmat. (Opetushallitus 2016, 8.) 

Asiakirjassa mainitaan lasten ohjaaminen terveellisiin elämäntapoihin. Tähän kuuluu 

liikkuminen lasten kanssa sekä ulko- että sisäympäristöissä ja pitkien paikallaanolojaksojen 

välttäminen. Tarkoituksena on käyttää erilaisia oppimisympäristöjä ja rakentaa niitä yhdessä 

lasten kanssa. Ympäristön päämääränä on tukea lasten kasvua, oppimista sekä edistää 

vuorovaikutukseen liittyviä taitoja. (Opetushallitus 2016, 23.)  

Myös esiopetuksen toteuttamisessa huomioidaan erilaiset oppimiskokonaisuudet. Kuten 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018), myös Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2014), oppimiskokonaisuuksista Kasvan ja kehityn sisältää liikunnallisiin 

elämäntapoihin ohjaavia tavoitteita. Oppimiskokonaisuuden mukaan esiopetuksen 

tavoitteisiin kuuluu lasten liikuntaa arvostavien elämäntapojen jalkauttaminen, sisältäen myös 

hyvinvoinnin ja terveyden ymmärryksen.  Tavoitteena on taata lapsille erilaisia liikunnallisia 

kokemuksia sekä harjoittaa motorisia taitoja. Taidoista mainitaan erityisesti havaintomotoriset 

taidot, joiden avulla lapsi oppii ymmärtämään kehoaan ja sen voimaa suhteessa ympäröivään 

tilaan sekä aikaan. Kaikessa harjoittelussa ja oppimisessa huomioidaan myös turvallisuuden 

näkökulma. Liikunnan avulla mahdollistetaan myös sosiaalisten taitojen harjoitteleminen 

yhdessä tekemällä. Asiakirjan mukaan motorisia perustaitoja sekä hienomotoriikkaa tulisi 
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harjoitella säännöllisesti sekä jokaiselle taata mahdollisuus osallistua ja kokea liikunnan iloa. 

(Opetushallitus 2016, 37–38.) 

3.1.3 Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 

Laaja asiantuntijaryhmä on koonnut Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen 

aktiivisuuden suosituksille omana julkaisunaan ja tästä on laadittu tiivistyksenä 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Suositusten tarkoituksena on tarjota 

käytänteitä ja ohjeita alle kouluiäisten lasten liikuntaan. Suositukset toimivat avustavana 

asiakirjana siinä, miten liikunnan avulla voidaan tukea muun muassa lapsen kehitystä ja 

hyvinvointia alle kahdeksanvuotiailla lapsilla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b, 6) YK:n 

lasten oikeuksien yleissopimus eli Convention on the Rights of the Child toimii 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten lähtökohtana (Muuronen 2016, 7). 

Määrälliset suositukset löytyvät edeltä luvusta 2.1.  

Suositukset ohjeistavat varhaiskasvatushenkilöstöä huolehtimaan varhaiskasvatuspäivän 

ulkoilun toiminnallisuudesta, pitkien istumisjaksojen välttämisestä ja huolehtimaan siitä, että 

lapsille ohjataan liikuntaa sisältäviä sääntöleikkejä erityisesti ulkoympäristössä. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2016b, 15.) Esimerkkinä liikunnallisista sääntöleikeistä mainittakoon 

muun muassa erilaiset hippaleikit. Lisäksi lapsia tulisi innostaa päivittäin liikkumaan. 

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lapsiin, jotka liikkuvat vähän. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2016b, 15.)  

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö esiintyy suosituksissa myös osana lasten liikunnan 

edistämistä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi ottaa heidän kanssaan puheeksi suositukset 

ja miten lapsen motoriset taidot, fyysinen aktiivisuus ja liikunta näkyvät ja toteutuvat. 

Vanhemmat tulisi myös ottaa mukaan yhteisiin liikuntaan liittyviin tapahtumiin. 

Varhaiskasvattajia ohjeistetaan lisäksi kiinnittämään huomiota liikuntaan liittyviin 

puhetapoihin siinä mielessä, että kannustaako puhe lapsia liikuntaan vai onko se esteenä 

liikunnalle. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b, 17.)  

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset korostavat lasten osallisuutta. Asiakirja 

ohjeistaa jokaisen lapsen tasapuoliseen huomioimiseen sekä lasten kuunteluun. Lapset tulisi 

asiakirjan mukaan ottaa myös osaksi liikunnallisen ympäristön muokkaamista.  (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2016b, 19.) Suosituksissa ohjataan varhaiskasvatuksen henkilöstöä 

rohkaisemaan kokeilemaan ja tukemaan lasta hänen tarpeidensa mukaan. Erilaisia 
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liikunnallisia pelejä ja leikkejä tulisi harjoitella lasten kehitystaso huomioiden. 

Onnistumisenkokemusten huomaaminen yhdessä ja toisilta lapsilta oppiminen sekä 

mahdolliset motoriset haasteet tulisi myös ottaa huomioon toiminnassa. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2016b, 22.) 

Suosituksissa huomioidaan myös ympäristön ja vuodenaikojen hyödyntäminen toiminnassa. 

Eri aistien käyttäminen liikunnassa sekä luonnon ja lähiympäristön hyödyntäminen mainitaan 

asiakirjassa. Jotta kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa erilaisia 

liikuntamahdollisuuksia, tulisi myös huomioida erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille 

heidän tarvitsemansa tuki. Ympäristön lisäksi välineisiin tulisi kiinnittää huomiota. 

Päiväkodissa tulisi olla liikuntavälinevastaava, jonka vastuulla on välineiden päivittäminen. 

Vuosibudjetista tulisi varata määrärahaa liikuntavälineisiin, joita tulisi olla kooltaan ja 

painoltaan erilaisia. Välineiden tulee suositusten mukaan olla lasten saatavilla ja mahdollista 

käyttää tarpeen mukaan. Suositusten mukaan ohjattua liikuntaa, johon myös henkilökunta 

osallistuu, tulee olla monipuolisesti koko toimintavuoden ajan. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2016b, 24, 26, 28.) 

3.2 Varhaiskasvatuksen liikuntaympäristö 

Kattava liikuntaympäristö palvelee lapsen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tarpeita (Pönkkö 

& Sääkslahti 2017, 497). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan 

toimintaympäristöä suunnitellessa ja rakentaessa tulee ottaa huomioon sen tehtävä tukea ja 

ohjata lasta fyysiseen aktiivisuuteen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen. Toimintaympäristöihin 

kuuluvat sisätilojen lisäksi piha, leikkipuistot sekä muunlaiset rakennetut ympäristöt, joita 

käytetään liikuntapaikkoina. (Opetushallitus 2018b, 32–33.) Fyysisen ympäristön ja 

liikuntamahdollisuuksien on todettu olevan yhteydessä lasten motorisiin taitoihin sekä 

fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärään (Sääkslahti ym. 2018, 77; Gubbels ym. 2011).  

Van Cauwenberghen, Labarquen, Gubbelsin, De Bourdeaudhuijin ja Cardonin tutkimuksen 

mukaan mitä vähemmän lapsia on liikuntakasvatuksen aikana tilaan nähden, sitä suurempi 

kohtalainen ja voimakas fyysinen aktiivisuus voidaan saavuttaa lasten toiminnassa. Näin ollen 

pienempien liikuntaympäristöjen omaavien yksiköiden, tulisi jakaa lapsia pienempiin ryhmiin 

tai järjestää liikuntakasvatusta ulkona niin paljon kuin mahdollista. (Van Cauwenberghe ym. 

2012, 228). Ulkoympäristön käytöllä voidaan osittain myös hyvittää pieniä sisätiloja (Pönkkö 

& Sääkslahti 2017, 497). Tutkimusten mukaan päiväkotipäivän aikana tapahtuvasta 

liikunnasta suurin osa tapahtuu juuri ulkoilujen aikana (Reunamo & Kyhälä 2016, 56–57; 
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Brown ym. 2009, 53; Jämsen ym. 2013, 71). Mikäli ulkoympäristössä on tarjolla muuttuvia 

alustoja ja pinnanmuotoja, voi tämä tarjota mahdollisuuksia lasten parempiin 

liikkumistaitoihin (Sääkslahti ym. 2018, 82). Ulkoilujen lisäksi myös sisätiloissa tulee 

mahdollistaa lasten liikkuminen hengästyttävällä ja rehkimistä vaativalla tavalla myös aamu- 

sekä iltapäivällä (Reunamo & Kyhälä 2016, 56–57).  

Suomessa myös vuodenajalla on havaittu olevan yhteyksiä lasten fyysiseen aktiivisuuteen. 

Jämsenin ym. (2013, 74–75) tutkimuksen mukaan lapset ovat päiväkodissa fyysisesti 

aktiivisempia elo-syyskuun aikana kuin tammi-helmikuun aikana. Heidän mukaansa 

kuitenkin fyysinen aktiivisuus oli korkeampaa ulkona kuin sisätiloissa riippumatta siitä, mikä 

vuodenaika oli kyseessä. 

Kyhälän, Reunamon ja Ruismäen mukaan lasten fyysinen aktiivisuus näyttäisi riippuvan 

huomattavasti lasten omista aloitteista. Heidän mukaansa tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

aikuisia ei tarvittaisi vaan, että aikuisten tulisi luoda lapsille puitteet, joissa lasten olisi 

mahdollista toteuttaa omia ideoitaan ja valita erilaisia aktiviteetteja. (Kyhälä ym. 2012, 253–

254.) Gubbels, Kremers, van Kann yms. havaitsivat sosiaalisen ulottuvuuden merkityksen 

liikunnassa. Heidän mukaansa useamman lapsen porukassa toimivat lapset käyttävät 

ulkoympäristöä aktiivisempiin toimintoihin kuin yksin tai kahdestaan leikkivät lapset. 

(Gubbels ym. 2011, 88.) Lapset ovat myös yleisesti fyysisesti aktiivisempia toimiessaan 

yhdessä toisten lasten kanssa (Lehto, Reunamo & Ruismäki 2012). 

On havaittu, että materiaalien ja välineiden oleminen lasten ulottuvilla, on yhteydessä lasten 

fyysiseen aktiivisuuteen (Gagné & Harnois 2013, 664; Brown ym. 2009, 53). Pönkkö ja 

Sääkslahti pitävät välineiden saatavuutta lasten ulottuville jopa ihanteellisena tilanteena 

omaehtoisen liikunnan takaamiseksi, huomioiden kuitenkin, että aikuisten on sovittava 

pelisäännöt lasten kanssa tilojen ja välineiden käytöstä sekä käyttöhetkestä (Pönkkö & 

Sääkslahti 2017, 497).  Myös siirtymätilanteita voidaan huomioida varhaiskasvatuksessa 

liikunnallisesti. Esimerkiksi kulkemiseen voidaan lisätä esteitä ja näin tuottaa liikunnallisia 

haasteita ja lisätä toimintaan fyysisesti aktiivisia elämyksiä. (Reunamo & Kyhälä 2016, 57.) 

Varhaiskasvatuksessa on tärkeää arvioida myös kieltojen tarpeellisuutta. On syytä ottaa 

huomioon, ettei aseteta turhia kieltoja vedoten turvallisuuteen. Näin lapsilla on mahdollisuus 

oppia hallitsemaan myös liikunnan yhteydessä esiintyviä riskitekijöitä. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2016b, 23.) 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostetaan monialaista yhteistyötä eri toimijoiden 

kanssa, jotta toimintaa voidaan toteuttaa lasten tarpeita vastaavasti. Yhteistyötä tehdään 

erilaisten tahojen kanssa, johon lukeutuvat myös liikunnasta ja lähiympäristöstä vastaavat 

tahot. Yhteistyön avulla pystytään lisäämään oppimisympäristön monipuolisuutta. 

(Opetushallitus 2018b, 34–35.)  

3.3 Liikuntakasvatuksen suunnittelu ja toteutuminen 

Varhaiskasvatuksessa toimitaan pääosin leikin avulla. Tähän leikkitoimintaan kuuluvat myös 

liikunnalliset ja vauhdikkaat leikit. (Opetushallitus 2018b, 38–39.) Kasvatus, opetus ja hoito 

muodostavat varhaiskasvatuksen kokonaisuuden. Varhaiskasvatuksen perusteissa mainitaan 

kasvatuksen olevan toimintaa, jonka avulla voidaan välittää lapsille arvoja, normeja ja tapoja 

sekä muovata ja uudistaa näitä. Asiakirjan mukaan opetuksen avulla puolestaan edesautetaan 

oppimista sekä tuetaan merkitysten syntymistä niin itsestä kuin muista ja maailmasta. 

(Opetushallitus 2018b, 23) Tämän vuoksi käytän liikuntaa käsitellessäni kasvatuksen ja 

opetuksen käsitteitä kumpaakin samassa yhteydessä, enkä erota niitä toisistaan, sillä 

varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa ne kietoutuvat yhteen. Näen liikuntakasvatuksenkin 

sisältävän sekä kasvatuksen että opetuksen elementtejä. 

Varhaiskasvatuksen opetuksessa huomioidaan lasten kiinnostuksen kohteet sekä taidot ja 

vahvuudet, joita lapsilla on sekä mitä kehittämiskohteita taidoissa esiintyy ja mihin niiden 

tulisi kehittyä (Opetushallitus 2018b, 23). Varhaiskasvatuksessa toteutetaan ohjattua liikuntaa 

viikoittain lapsiryhmän kanssa sekä päivittäin lasten kanssa yksilöllisesti. Ohjattu liikunta 

tulee suunnitella lapsiryhmän tarpeita vastaavaksi. Fyysisen aktiivisuuden määrä ohjatussa 

liikunnassa on hyvin olennaista. Ohjatun liikunnan tulee olla suunnitelmallista, monipuolista, 

lapsilähtöistä ja tavoitteellista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b, 30.) 

Liikuntakasvatuksessa voi olla useampia tavoitteita. Parhaana lähtökohtana ohjatulle 

liikunnalle on kuitenkin käyttää suunnittelussa tavoitteiden asettelun pohjana lapsen kasvun 

sekä kehityksen tukemista. Lasten tarpeiden pohjalta sitten mietitään liikuntakasvatuksen 

sisältö, aikataulut sekä ohjaus ja muut seikat. (Sääkslahti 2018, 179). 

Liikuntakasvatuksen tavoitteena on myös ohjata lapsia omaksumaan positiivinen kuva 

kehostaan ja itsestään liikunnan toteuttajana sekä antaa tukea karkeamotoriikan sekä 

motoristen perustaitojen kehittymiseen (Pönkkö & Sääkslahti 2017, 489). 

Varhaiskasvatuksessa työntekijöiden tulee etukäteen tehtyjen suunnitelmien lisäksi huomioida 
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arjen tilanteiden erilaiset pedagogiset mahdollisuudet. Tällöin henkilöstö voi vastata lasten 

aloitteisiin mukauttamalla omaa toimintaansa vastaamaan niihin. (Opetushallitus 2018b, 38.)  

3.3.1 Liikunnan vuosisuunnitelma 

Valtakunnallisten asiakirjojen lisäksi liikuntakasvatuksen suunnittelua ohjaavat yksikkö- tai 

ryhmäkohtaiset vuosisuunnitelmat. Vuosisuunnitelma on nimensä mukaisesti apuna koko 

vuoden kierrossa, jotta kaikki liikuntasisällöt toteutuisivat toimintavuoden sisällä. Lisäksi 

vuosisuunnitelma pitää huolta, että erilaisia ympäristöjä, välineitä ja vuodenaikoja käytetään 

hyödyksi. Myös liikuntatilojen vuorottelu sekä pihaympäristön käyttöön liittyvät seikat ovat 

tarpeen sisällyttää vuosisuunnitelman luomiseen. Silloin kun lapsiryhmät ulkoilevat eri 

aikoina, voidaan mahdollistaa useammalle lapselle välineiden ja telineiden käyttö sekä 

enemmän ulkoilutilaa fyysisesti aktiiviseen leikkiin. (Sääkslahti 2018, 177.) 

Vuosisuunnitelmassa tulisi käydä ilmi myös muiden liikunnan järjestäjien kanssa tehtävä 

yhteistyö sekä kulttuurilliset tapahtumat, joihin voidaan yhdistää liikuntaa. Lisäksi 

omaehtoisen liikunnan mahdollisuudet sekä eri osa-alueiden havainnointi, taitojen osaamisen 

varmistaminen ja arviointi tulisi näkyä vuosisuunnitelmassa. Näistä erityisesti motoriset taidot 

ja havaintomotoriset taidot mainitaan Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksissa. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b, 31.) 

Varhaiskasvatuksen ryhmissä on käytössä joko viikko- tai kuukausisuunnitelma, joista selviää 

tarkemmin pedagogiset liikuntasisällöt viikon tai kuukauden ajalta (Sääkslahti 2018, 178). 

Varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilöstön tulee suunnitella päivärytmi sekä sisä- ja 

ulkoympäristöt ja toiminnan sisällöt tukemaan lasten liikkumista ja siitä nauttimista erilaisissa 

tilanteissa yhdessä vertaisten kanssa varhaiskasvatuspäivän aikana (Reunamo & Kyhälä 2016, 

58). 

3.3.2 Yksittäisten liikuntahetkien suunnitelmat 

Tuokiosuunnitelmat ovat suunnitelmia yksittäisten liikuntahetkien toteuttamisesta. 

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon lapsen kehityksen tukeminen luomalla mahdollisuus 

toiminnan lapsilähtöisyyteen niin, että lapset itse pääsevät vaikuttamaan liikuntaan 

toimintahetkellä. Kasvattaja luo mahdollisuudet tuokiokokonaisuudelle, mutta ottaa 

toiminnan toteuttamisen aikana lasten mielenkiinnon kohteita mukaan toimintaan. Näin 

edistetään lasten osallisuutta ja he saavat lisää merkityksellisyyttä ja mielenkiintoa toimintaan. 
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(Sääkslahti 2018, 178.) Liikuntahetkien tavoitteiden asettelua ohjaavat lasten kehitystarpeet 

sekä lisäksi liikunnan vuosisuunnitelma (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b, 32). 

Suunniteltaessa lapsen kokonaisvaltaista kasvua sekä kehitystä tukevaa liikuntaa, tulee ottaa 

huomioon liikuntasisältöjen monipuolisuus ja vaihtelu (Sääkslahti 2018, 176–177). 

Toiminnan sisältö sekä harjoiteltavat taidot tulevat olla selvillä ennen liikuntahetken 

aloittamista (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b, 32). Sääkslahden (Sääkslahti 2018, 176–

177) mukaan kasvattajan tulisi vaihdella tuokion aikana motorisia taitoja niin, että tasapaino-, 

liikkumis- sekä käsittelytaidoista sisältyy kustakin opeteltavia taitoja jokaiseen 

liikuntatuokioon. Lisäksi ympäristön vaihtelu tulisi ottaa huomioon erilaisten tilojen, 

liikuntapaikkojen ja ulkona erilaiset maastojen vaihteluna. Erilaisten telineiden ja välineiden 

käyttö, materiaalit, opetusmenetelmät sekä erilaisissa ryhmissä ja kokoonpanoissa toimiminen 

tulee myös huomioida liikuntatuokion suunnittelussa. 

Sääkslahti (2018, 179) korostaa, että liikuntatuokion huolellisella suunnittelulla voidaan 

kiinnittää huomiota myös turvallisuuteen sekä välinesiin liittyviin seikkoihin. Suunnittelun 

avulla voidaan huomioida tuokion sijoittaminen päiväjärjestykseen sekä vaadittavat siirtymät. 

Ennen liikuntatuokiota on syytä ottaa myös huomioon käytössä oleva tila, välineet ja aika 

sekä lapsiryhmän koko ja ikä. Liikuntatuokien kannalta merkityksellistä on lisäksi huomioida 

mahdollinen toiminnan eriyttäminen ja tuen tarve taidoltaan erilaistasoisten lasten kanssa. 

3.3.3 Liikunnan arviointi 

Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatuksessa oma varhaiskasvatussuunnitelma. 

Suunnitteluprosessiin osallistuvat lapsen varhaiskasvatuksesta vastaavat henkilöt sekä lapsen 

huoltajat. Suunnitelmaan sisältyvät lapsen kehitykseen, oppimiseen sekä hyvinvointiin 

liittyvät osa-alueet ja kirjatun suunnitelman toteutumista tulee arvioida vähintään kerran 

vuodessa. Myös tuen tarvetta, riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta tulee arvioida. 

Suunnitelmiin kirjatut lasten tarpeiden pohjalta asetetut tavoitteet ohjaavat lapsiryhmän 

toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja oppiympäristöjen sekä toimintakulttuurin edistämistä. 

(Opetushallitus 2018b, 9–11.) Myös esiopetuksessa arviointia käytetään suunnittelun ja 

toiminnan kehittämisen tukena (Opetushallitus 2016, 29). 

Varhaiskasvatuksessa käytetään pedagogista dokumentointia pedagogisen toiminnan 

suunnittelussa ja toteuttamisessa. Pedagoginen dokumentointi on tärkeä työväline myös 

toimintaa arvioidessa. Dokumentointi on jatkuvaa prosessia, jossa havainnoidaan sekä 
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kerätään dokumentteja. Näiden erilaisten dokumenttien keräämistä seuraavan tulkinnan avulla 

saadaan ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. Dokumentointi toimii apuna 

merkityksellisten tietojen saamisessa. Näitä tietoja voidaan hyödyntää työtapojen, 

oppimisympäristöjen, toiminnan menetelmien ja tavoitteiden sekä sisältöjen muokkaamisessa, 

jotta ne tukisivat lasten tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. (Opetushallitus 2018b, 36–37.) 

Esiopetuksessa dokumentointia hyödynnetään myös lasten oman havainnoinnin tukena, jotta 

lapset voivat nähdä omaa edistymistään. Myös itsearvioinnin kehittäminen on esiopetuksen 

tärkeänä tavoitteena. (Opetushallitus 2016, 29.) 

Kasvattajan on mahdollista havainnoida ja arvioida liikuntatuokiolla yksittäisen lapsen 

taitojen kehittymistä. Havainnointia varten on olemassa erilaisia kaavakkeita ja kysymyksiä, 

joilla on mahdollista tukea havainnointia. Arviointia varten on myös monenlaisia motorisia 

testejä, joita voi käyttää apuna. Havainnoinnin ja arvioinnin avulla voidaan suunnitella ja 

kehittää pedagogista toimintaa. Lasten taitojen kehittymisen seuraaminen on helpompaa, kun 

taitoja havainnoidaan säännöllisin väliajoin. Näin voidaan myös tehdä havaintoja siitä, ovatko 

suunnitellut sisällöt olleet kehitystä tukevia vai tulisiko niitä muuttaa. (Sääkslahti 2018, 212–

214.) Jotta voidaan taata lapsen edistyminen motoristen taitojen harjoittelussa, on lapsen 

toimintaa havainnoitava jatkuvasti sekä tietoisesti. Havainnoinnin avulla kasvattaja tulee 

tietoisemmaksi lapsen kehityksestä ja mitä tietoisempi hän on, sitä tehokkaammin myös 

palautteenantoa on mahdollista käyttää muun muassa kannustaen tai korjaten 

liikuntasuoritusta. Tämänkaltaisen toiminnan kautta voidaan helpommin myös edetä kohti 

lapsen omaa itsearviointia. (Pönkkö & Sääkslahti 2017, 500.) 

3.3.4 Liikuntakasvatuksen toteutuminen 

Luvun alussa todettiin fyysisen aktiivisuuden määrän olevan erittäin merkittävä asia liikunnan 

ohjauksessa. Fyysisen aktiivisuuden toteutumista varhaiskasvatusikäisillä on tutkittu useissa 

tutkimuksissa. Soini yms. tutki kolmevuotiaiden fyysistä aktiivisuutta koko päivän aikana. 

Tutkimuksen mukaan ActiGraph GT3X- kiihtyvyysmittareilla mitattuna kolmevuotiaat 

liikkuivat pääosin hyvin kevyesti, eivätkä saavuttaneet edes kahta tuntia reipasta liikuntaa 

päivän aikana (Soini ym. 2011, 55). Myös Matarma (2020) tutki lasten koko päivän fyysistä 

aktiivisuutta. Hänen tutkimuksessaan käytettiin STEPS-tutkimuksen ja MSPA-tutkimuksen 

kyselylomakkeita, antropometrisia toimenpiteitä, objektiivisia fyysisen aktiivisuuden 

mittauksia sekä motoristen taitojen testejä.  Hän keskittyi tutkimaan 5–6-vuotiaiden lasten 

fyysistä aktiivisuutta. Tutkimuksen mukaan vain alle puolet lapsista ylitti päivittäisen 
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suositusten mukaisen tunnin kohtaisesta vauhdikkaaseen liikuntaan täyttymisen. (Matarma, 

2020, 58.) 

Reunamon ym. (2014) tutkimuksessa selvitettiin lasten fyysistä aktiivisuutta 

päiväkotiympäristössä ja esiopetuksessa, käyttäen menetelmänä observointia, taitojen 

arviointia ja lasten haastatteluja. Tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksenopettajan 

osallistumisella ulkoaktiviteetteihin oli kaikista suurin vaikutus korkeaan fyysiseen 

aktiivisuuteen. Kasvattajien ohjaamaa toimintaa tutkimuksen mukaan, aikavälillä 8:00–12:00, 

oli päiväkotipäivästä 59,5%, joista kuitenkin vain 28,7% oli fyysisesti aktiivista toimintaa. 

Puolestaan korkeasta fyysisestä aktiivisuudesta päivän aikana suurin osa (71,9%) tuli lasten 

vapaista leikeistä. Korkeaa fyysistä aktiivisuutta kasvattajien ohjaamaa ja liikuntakasvatusta 

kohtaan tuli vain 2,5%. (Reunamo ym. 2014, 39–45).  

Reunamon ja Kyhälän (2016) Etelä- ja Länsi-Suomen alueilla toteutetun orientaatioprojektin 

mukaan yksittäisten lasten ja ryhmien sekä eri-ikäisten lasten välillä oli suuria eroja 

päiväkotipäivän fyysisessä aktiivisuudessa. Päiväkotipäivän aikana 8:00–16:00 välillä, eniten 

liikkuva päiväkotiryhmä liikkui reippaasti 163 minuuttia päivässä, kun taas vähiten 

liikkuvalle ryhmälle reipasta liikuntaa tuli vain 4,8 minuuttia päivän aikana. Myös muiden 

lasten merkitys liikunnan määrässä nousi esille ja havainto siitä, miten aikuisiin liittyvä 

toiminta ei ollut liikunnallista lähes koskaan. (Reunamo & Kyhälä 2016, 54–56.) 

Liikkumisessa on siis ryhmien välillä suuriakin eroja ja lasten suositusten mukainen fyysinen 

aktiivisuus näyttäisi toteutuvan vain pienellä osalla päiväkotipäivän aikana. Tällöin liikunnan 

määrä ei toteudu jokaisella lapsiryhmällä tasavertaisesti. Näiden tutkimusten perusteella 

kasvattajan osallistuminen lisäisi fyysistä aktiivisuutta, mutta aikuisten toiminta kuitenkaan 

harvoin on liikuntaan kannustavaa. 

Van Cauwenberghen ym. (2012, 226–228) mukaan sillä, miten liikunnanopetusta toteutetaan, 

on merkitystä lasten liikuntaan sitoutumisen kannalta. He keskittyvät havainnossaan itse 

liikuntahetkeen. Heidän mukaansa varhaiskasvatusikäisillä lapsilla pääpainon ollessa 

liikkumistaitojen kehittämisessä, aika liikuntahetkellä kuluu paljon muuhunkin, kuin itse 

liikkumiseen. Tällaisia asioita ovat muun muassa sääntöjen ja tekniikan läpikäyminen, yleinen 

sisältö, kuten tiimin valinta ja välineiden vaihtaminen sekä ohjeistaminen ja hallinta. Tämän 

muun toiminnan he kertovat olevan yhteydessä alhaisempaan sitoutumiseen kohtalaista ja 

voimakasta fyysistä aktiivisuutta kohtaan, mikä puolestaan häiritsee liikuntahetken aikaista 

aktiivisuutta. He ehdottavatkin, että kohtalaista ja voimakasta fyysistä aktiivisuutta voitaisiin 
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lisätä kuluttamalla mahdollisimman vähän aikaan sääntöjen ja ohjeiden käsittelyyn tai 

esittämällä toimintaa koskevat tiedolliset sisällöt aktiivisella tavalla. Lapset voisivat heidän 

mukaansa myös auttaa välineiden asettelussa tai leikkiä vapaasti, kun kasvattaja järjestää 

välineitä, jolloin saavutettaisiin enemmän fyysistä aktiivisuutta. Brown ym. (2009) puolestaan 

rohkaisevat aikuisia kannustamaan juuri vähän liikkuvia lapsia fyysisesti aktiivisiin 

toimintoihin (Brown ym. 2009, 54). Kannustaminen on tärkeää, sillä on havaittu, että 

kasvattajan kannustaminen on yhteydessä lasten fyysisen aktiivisuuden tasoon (Jämsen ym. 

2013, 76). 

Kuten edellä todettiin, varhaiskasvatuksessa työskentelevillä on suuri merkitys lasten fyysisen 

aktiivisuuden toteutumisessa. Tämän vuoksi on tärkeää tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä 

tämän toiminnan toteuttamisessa ja mahdollistamisessa. Päiväkodeilla on Suomessa 

mahdollisuus osallistua maksuttomaan valtakunnalliseen liikunnan ja hyvinvoinnin ohjelmaan 

nimeltä Liikkuva varhaiskasvatus, jonka tavoitteeksi on määritelty jokaisen lapsen riittävän 

fyysisen aktiivisuuden mahdollistaminen sekä liikunnan ilo (Liikkuva varhaiskasvatus www-

sivut). Ohjelman tarkoitus on toimia varhaiskasvatuslain, Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden, Esiopetussuunnitelman perusteiden sekä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden 

suositusten pohjalta ja tarjota kasvattajille välineitä liikunnan toteuttamiseen (Liikkuva 

varhaiskasvatus – Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsikirja 2020, 5).  

3.4 Liikuntakasvatuksen toteuttajat varhaiskasvatuksessa  

Yleisin varhaiskasvatuksen toimintamuoto on päiväkodissa tapahtuva varhaiskasvatus, jossa 

toiminta tapahtuu ryhmissä. Päiväkodissa toimii moniammatillinen henkilöstö, joka on 

varhaiskasvatuksen tärkeä voimavara, kun jokaisen osaamista käytetään hyödyksi ja tehtävät, 

vastuualueet sekä ammattiin liittyvät roolit toteutuvat tarkoituksenmukaisesti. (Opetushallitus 

2018b, 18.) Päiväkodissa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia, 

varhaiskasvatuksen sosionomeja sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Päiväkodilla tulee 

olla myös johtaja, jolla on vastuu toiminnasta. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 25§–28§)  

Varhaiskasvatuslaissa nousee esille pedagogiikan merkitys varhaiskasvatuksessa 

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 2§). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostetaan 

varhaiskasvatuksen opettajien sekä erityisopettajien pedagogista vastuuta (Opetushallitus 

2018b, 18). Varhaiskasvatuksen opettajalla on päävastuu siitä, että ryhmän toiminnan 

suunnitelmallisuus sekä tavoitteellisuus toteutuvat. Myös toiminnan arvioinnista ja 

kehittämisestä kokonaisvastuu on varhaiskasvatuksen opettajalla. Toiminnan suunnittelu sekä 
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toteutus tapahtuvat yhdessä ryhmän muun henkilökunnan kanssa. (Opetushallitus 2018b, 18.) 

Näin ollen kokonaisvastuu myös liikuntakasvatuksesta lukeutuu varhaiskasvatuksen 

opettajalle, mutta suunnittelu ja toteutus tapahtuu kuitenkin yhdessä ryhmän henkilöstön 

kanssa. Käsittelen tässä luvussa varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen sisältöä sekä tämän 

tutkimuksen kannalta olennaista lisäkoulutusmahdollisuutta eli liikunnan ammattitutkintoa. 

3.4.1 Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen liikunnan opetus 

Turun yliopiston opinto-oppaan (2020–2022) mukaan varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-

ohjelma Turun yliopistossa (Rauma) sisältää varhaiskasvatuksen tehtäviin sekä esiopetukseen 

ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, jotka ovat osana aineopintoja. Opinnot valmistavat 

opiskelijan kasvatustieteen kandidaatiksi. Näissä opinnoissa käsitellään varhaiskasvatuksen 

sisältöalueita. Kursseista Liikunta- ja terveyskasvatus käsittelee varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen liikuntasisältöjä ja on laajuudeltaan neljä opintopistettä. Opinnoissa käsitellään 

liikunnan osalta liikuntaa koskevia asiakirjoja, liikunnan merkitystä, motoristen taitojen 

harjoitusta sekä liikunnan ja taitojen harjoittelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 

liittyviä asioita.  

Vertailun vuoksi esimerkiksi Jyväskylän yliopiston opinto-oppaassa (2020–2023) 

varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmassa puolestaan liikunta on omana kurssinaan 

ilman terveyskasvatusta. Kurssi käsittelee muuten lähestulkoon samoja aiheita. Käsitteellinen 

ero tulee fyysisen aktiivisuuden merkityksen mainitsemisesta, kun taas Turun yliopiston 

opinto-oppaassa (2020–2022) mainitaan liikunnan merkitys. Jyväskylän yliopisto mainitsee 

myös erikseen vielä havaintomotoristen taitojen harjoittamisen osana kurssia sekä 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien sisältöjen tuntemuksen (Jyväskylän 

yliopiston opinto-opas 2020–2023). Kuitenkin molempien kurssien oppimateriaaleissa 

mainitaan Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (2016) (Turun yliopiston opinto-

opas 2020–2022; Jyväskylän opinto-opas 2020–2023). 

Varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevan tutkinto-ohjelmaan kuuluu Turun yliopiston 

opinto-oppaan (2020–2022) mukaan sivuaineopintoja ja valinnaisia opintoja 33 opintopistettä. 

Tämän tulee sisältää yksi opintokokonaisuus, joka voi olla jokin sivuaine. 

Sivuainemahdollisuutena opiskelija voi valita esimerkiksi liikunnan perusopinnot. 

Varhaiskasvatuksen opettajilla sekä muulla henkilöstöllä on mahdollisuus myös lisäkouluttaa 

itseään liikuntakasvatuksen suhteen. Yksi mahdollinen liikunnan lisätutkinto on liikunnan 

ammattitutkinto, jota käsitellään tässä tutkimuksessa.  
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3.4.2 Liikunnan ammattitutkinto lisäkoulutuksena 

Nykyiset liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.1.2019 

alkaen. Ennen mainittua ajankohtaa aloittaneilla opiskelijoilla on ollut mahdollisuus suorittaa 

tutkinto vanhoilla perusteilla (13.2.2014 nro 2/011/2014). (Opetushallituksen määräys 

3.7.2018.) Käsittelen tässä teoriaosuudessa molempia vertailun vuoksi, sillä tutkimukseni 

keskittyy vanhoilla perusteilla tutkinnon suorittaneisiin henkilöihin. Vanhoihin perusteisiin 

sisältyi kaksi pakollista tutkinnon osaa. Valinnaisia tutkinnon osia oli perusteissa kahdeksan, 

joista opiskelijan tuli valita kaksi osaa. Tutkinnon osat ovat eriteltynä taulukossa 1. 

(Opetushallitus 2014, 13.) Perusteiden mukaan tutkintoa tekevän suorituksia verrataan aina 

kunkin tutkinnon osan vaatimuksiin ja niiden hallitsemiseen (Opetushallitus 2014, 14). 

Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut noudattaa toiminnassaan alansa lainsäädäntöjä ja 

osaa toimia erilaisissa liikuntaympäristössä. Hän huomioi toiminnassaan eettisyyden ja 

turvallisuusnäkökulman. Tutkinnon suorittanut hallitsee vuorovaikutustaidot asiakastyössä ja 

kehittää omaa työtään sekä arvioi sen toteutumista. Lisäksi hän hallitsee oman toimintakyvyn 

ylläpidon sekä terveyttä edistävän liikunnan suunnittelun ja ohjaamisen vaihtuvin menetelmin 

(Opetushallitus 2014, 43). 

Taulukko 1. Liikunnan ammattitutkinnon perusteet 2/011/2014, tutkinnon osat. 

Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat 

Liikunnan ammattilaisena toimiminen Yksilöllinen liikunnan ohjaus 

Liikkumaan ohjaaminen Liikuntataitojen ohjaaminen 

 Liikunta- ja ohjaajapalvelujen ohjaajana 

toimiminen 

 Liikuntajärjestössä toimiminen 

 Liikunnan tuotteistaminen 

 Liikuntayrittäjänä toimiminen 

 Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta 

 Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta 

 

Nykyisten perusteiden mukaan liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon suorittanut 

henkilö omaa taidot sekä yksilö- että ryhmäohjauksesta. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää 

monipuolisia menetelmiä ohjauksessaan sekä kehittää toimintaympäristöään liikunnan osalta. 

Hän myös ottaa huomioon turvallisuusnäkökulman, eettisyyden sekä lainsäädännön 

toiminnassaan. Valmiin tutkinnon suorittanut kykenee myös kannustamaan liikunnalliseen 
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elämäntapaan tietäen liikunnan vaikutuksista ja nostaen niitä esiin. Itsensä kehittäminen ja 

oman toimintakyvyn ylläpito kuuluvat myös hallittaviin aiheisiin. (Opetushallitus 2019.) 

Nykyinen ammattitutkinto pitää sisällään kaksi eri osaa, jotka ovat liikunnan osaamisala sekä 

valmennuksen osaamisala. Liikunnan osaamisalan suoritettua henkilö saa liikuntaneuvojan 

tutkintonimikkeen ja valmennuksen osaamisalasta valmentajan nimikkeen. Tässä työssä 

keskitymme liikuntaneuvojan osaamisalaan. Liikunnan osaamisala pitää sisällään pakollisen 

tutkinnon osan Liikunnan toimimisympäristössä toimiminen (30 osaamispistettä) sekä 

valinnaiset tutkinnon osat (120 osaamispistettä). Valinnaiset tutkinnon osat jaetaan kahteen 

osaan, joista ensimmäinen osa sisältää osaamisalaan liittyvien keskeisten taitojen harjoittelun 

ja toinen osa puolestaan luo puitteet laaja-alaisemmalle osaamiselle. Valinnaiset tutkinnon 

osat ovat eriteltynä taulukossa 2. (Opetushallitus 2019, 1.) 

Taulukko 2. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon perusteet 2019, valinnaiset tutkinnon osat. 

Valinnaiset tutkinnon osat 1 Valinnaiset tutkinnon osat 2 

Lasten liikunnan edistäminen Liikunnan ohjelmapalvelussa toimiminen 

Nuorten liikunnan edistäminen Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen 

Aikuisten liikunnan edistäminen Liikuntayrittäjänä toimiminen 

 Yhdistyksessä toimiminen 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sellaisten henkilöiden käsityksiä omasta 

liikuntakasvatuksestaan, jotka ovat suorittaneet lisäkoulutuksena liikunnan ammattitutkinnon 

vanhoilla tutkinnon perusteilla (13.2.2014 nro 2/011/2014) ja ennen tutkintoa työskennelleet 

varhaiskasvatuksessa. Lisäksi henkilöt ovat tutkinnon suorittamisen jälkeen toimineet 

varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä. Tarkoituksena oli selvittää, miten oma toiminta ja 

tietämys liikuntakasvatuksessa ovat muuttuneet tutkinnon suorittamisen jälkeen ja miten 

muutokset näkyvät käytännössä. Lisäksi tarkoituksena on selvittää liikunnan 

ammattitutkinnon suorittaneiden varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä 

liikuntakasvatuksen toteutumisesta kentällä yleisesti. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten varhaiskasvatuksen opettajat kokevat oman toimintansa ja tietämyksensä 

muuttuneen liikuntakasvattajana liikunnan ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen?  

2. Miten varhaiskasvatuksen opettajat kokevat liikuntakasvatuksen toteutuvan 

varhaiskasvatuksen kentällä?  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimusote ja lähestymistapa 

Tutkimusotteen ei tule olla ennalta määrätty, vaan se tulee valita sen mukaan, mitä 

tutkimuksen avulla halutaan selvittää (Silverman 2010, 10). Tässä tutkimuksessa kyseessä on 

laadullinen tutkimusote. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on saada ymmärrys ilmiöstä 

(Kananen 2017, 32). Tässä tutkimuksessa ilmiöinä toimivat varhaiskasvatuksen opettajien 

kokemukset oman toimintansa muutoksista liikuntakasvatuksessa sekä liikuntakasvatuksen 

toteutumisesta varhaiskasvatuksen kentällä. Koska tarkoituksenani on selvittää 

varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia, laadullinen tutkimusote on tarkoituksenmukaisin. 

Laadullisessa tutkimuksessa olennaista on kiinnostus subjektiiviseen kokemukseen 

(Silverman 2010, 6). Myös tutkimuksen tekijällä on omat subjektiiviset ajatukset tutkittavaa 

asiaa kohtaan, jotka voivat vaikuttaa tulkintoihin. Tutkijan oman toiminnan reflektoiminen 

liittyy myös laadullisen tutkimukseen ja omien ennakkokäsitysten tiedostaminen tutkittavaa 

asiaa kohtaan on tärkeä tiedostaa. (Juhila 2021a.) Tutkijana minun tulee kuitenkin pyrkiä 

laittamaan omat henkilökohtaiset oletukseni syrjään ja keskittyä tutkittavien kokemuksiin 

sekä näkemyksiin. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan tulee osata myös etäännyttää itsensä 

arkijärjellä ajatellusta eli siitä, että jokin asia olisi itsestäänselvyys arkijärjellä ajateltuna 

(Juhila 2021a). Laadullisessa tutkimuksessa on vahvasti läsnä se, miten toista henkilöä 

voidaan ymmärtää. Tutkimuksen tekijän tulee ymmärtää tutkimuksen kohteena olevia 

henkilöitä sekä esitellä omaa tutkimustaan niin, että muut voivat sen ymmärtää. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 76.) Tarkoituksenani ei ole yleistää tutkimustuloksia, johon laadullinen 

tutkimus ei määrällisen tutkimuksen tavoin pyrikään (Kananen 2017, 32). 

Tutkimus on metodiltaan fenomenologinen tutkimus, jossa tarkoituksena on tutkia 

tutkimuksen osallistujien kokemuksia (Laine 2010, 29). Fenomenologisessa tutkimuksessa 

tutkitaan osallistujien omaa suhdetta siihen todellisuuteen, jossa he elävät. Kokemuksia 

tarkastellessa tulee ottaa huomioon, että heistä jokainen on osa tuota todellisuutta, eikä näin 

ollen yksilöä voida koittaa ymmärtää erikseen tästä kokonaisuudesta. Annamme kaikelle 

jonkin merkityksen ja fenomenologian tarkoituksena on tutkia näitä annettuja merkityksiä. 

(Laine 2010, 29.) Tutkimuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia 

varhaiskasvatuksen kentällä heidän omassa roolissaan. 
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5.2 Tutkimukseen osallistujat 

Tutkimuksen kohteena olivat liikunnan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat 

suorittaneet tutkinnon vanhoilla tutkinnon perusteilla (13.2.2014 nro 2/011/2014) ja toimineet 

varhaiskasvatuksen opettajan työtehtävissä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkinnon 

perusteiden muututtua 1.1.2019 en välttämättä olisi saanut vielä haluamaani tietoa omien 

toimintatapojen muuttumisesta, jos olisin keskittynyt juuri tutkinnosta valmistuneisiin 

varhaiskasvatuksen opettajiin. Tällöin henkilöt olisivat mahdollisesti suorittaneet 

ammattitutkinnon uusilla tutkinnon perusteilla. Myös vallitseva koronaviruspandemia on 

mahdollisesti voinut vaikuttaa uusien tutkinnon perusteiden aikaiseen koulutukseen tai siihen 

liittyvien tehtävien toteuttamiseen. Kun valmistumisesta on hieman aikaa, ovat 

varhaiskasvatuksen opettajien ajatukset mahdollisesti jäsentyneet ja erilaiset toimintatavat 

tulleet osaksi arkea. 

Tutkimusta varten tiedustelin osallistumishalukkuutta yhdeksältä kohderyhmään kuuluvalta 

henkilöltä. Näistä kahdeksan henkilöä ilmaisi osallistuvansa tutkimukseen. Tämän jälkeen 

lähetin osallistujille vielä tarkempaa tietoa tutkimukseen osallistumisesta sähköpostilla (Liite 

2.). Näiden tietojen lähettämisen jälkeen varmistin vielä halukkuuden osallistua tutkimukseen, 

jonka jälkeen lähetin sähköpostitse osallistujille tutkimuksen suostumuslomakkeen 

allekirjoitettavaksi (Liite 3.). Osallistujat lähettivät allekirjoitetun suostumuslomakkeen 

takaisin sähköisessä muodossa sähköpostilla. 

Tutkimukseen osallistujia oli kahdeksan. He olivat Varsinais-Suomen alueelta ja 

työskentelivät tai olivat työskennelleet varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä päiväkodissa. 

Heidän koulutustaustansa vaihteli: kasvatustieteen kandidaatti, kasvatustieteen maisteri, 

sosionomi, lastenohjaaja ja lastenhoitaja. Kohderyhmän pienuuden vuoksi en erittele 

tutkimuksessa kuka osallistujista edustaa mitäkin koulutustaustaa, jotta osallistujien 

anonymiteetti ei vaarannu. 

Kaikki osallistujat olivat liikunnan ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen toimineet 

varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä. Tiedustelin haastateltavilta heidän työvuosiaan 

kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen työympäristössä sen vuoksi, että kaikki haastateltavat 

eivät olleet pohjakoulutukseltaan kouluttautuneet varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden 

antavassa koulutuksessa. Koin, että työvuodet pelkästään varhaiskasvatuksen opettajan 

tehtävissä toimimisesta voisivat antaa vääristyneen käsityksen eri henkilöiden 

työkokemuksesta varhaiskasvatuksessa. Haastateltavista kolme oli työskennellyt 
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varhaiskasvatuksessa alle kymmenen vuotta, mutta kuitenkin vähintään viisi vuotta ja viisi 

haastateltavista oli työskennellyt varhaiskasvatuksessa vähintään 15 vuotta. 

5.3 Aineiston koonti 

Pääasiallisena aineistonkeruumenetelmänä laadullisessa tutkimuksessa on toiminut haastattelu 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 205). Haastattelu on hyvä menetelmä silloin, kun 

tarkoitus on selvittää henkilön ajatuksia jostakin asiasta (Eskola & Vastamäki 2015, 27).  

Tämän vuoksi haastattelu oli mielestäni asianmukaisin tapa kerätä aineistoa. Usein 

haastattelussa käsitellään mennyttä aikaa (Kananen 2017, 89). Selvittäessäni 

varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia muun muassa omien toimintatapojensa 

muutoksista näen haastattelun toimivan pätevänä menetelmänä myös tästä syystä. 

Haastatteluilla on myös mahdolliset haasteensa; ne vievät paljon aikaa ja vaativat 

haastattelijalta syvää perehtymistä haastattelijan tehtävään sekä tarkkaa suunnittelua. 

Haastateltava saattaa myös pyrkiä antamaan sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia ja jättää 

näin joitain asioita mainitsematta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 206–207.) 

Tutkimuksessani menetelmäksi valikoitui teemahaastattelu. Teemahaastattelua voisi kuvailla 

keskusteluksi, jonka tutkija aloittaa ja jota hän myös ohjaa. (Eskola & Vastamäki 2015, 27.) 

Tämänkaltainen haastattelu on puolistrukturoitu (Hirsjärvi & Hurme 2010, 47). Kysymyksiä 

ei ole tarkkaan muotoiltu, eikä niillä ole tarkkaa järjestystä. Haastattelussa käsiteltävät 

aihepiirit eli teemat on mietitty etukäteen ja ne ohjaavat keskustelua. Aihepiirien 

käsittelyjärjestys vaihtelee haastateltavien välillä, mutta tutkija pitää huolen, että kaikki 

aihepiirit tulevat käsiteltyä. (Eskola & Vastamäki 2015, 29.)  

Tutkijana itselleni tulee olla syntynyt ennakkonäkemys tutkimukseni kohteena olevasta 

ilmiöstä (Kananen 2017, 96). Ennen tutkimuksen toteuttamista tutustuin ja keräsin 

teoriapohjaa aiheesta. Teemahaastattelussa vastaukset ovat osia, joiden avulla kootaan 

kokonaisuus (Kananen 2017, 90). Teemahaastattelun avulla ajattelin saavani luontevaa 

keskustelua ja syvää pohdintaa varhaiskasvatuksen opettajien toiminnasta ja käsityksistä. 

Halusin myös, että haastateltavillani olisi mahdollisuus kertoa ajatuksiaan tarkkojen 

kysymysten ulkopuolelta. Ajattelin tällöin saavani myös mahdollisesti uusia näkökulmia, joita 

en itse ollut huomannut ottaa käsittelyyn. Haastattelu mahdollistaa myös tarkentavien 

kysymysten esittämisen (Hirsjävi, Remes & Sajavaara 2009, 205).  
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Teemahaastattelun teemat juontuivat aihepiirin teoriatiedon lisäksi omasta kokemuksestani 

varhaiskasvatuksen liikuntakasvatukseen osallistuneena varhaiskasvatuksen opettajana sekä 

liikunnan ammattitutkinnon suorittaneena. Haastattelun teemoiksi valikoitui 

tutkimuskysymysten mukaan muutos: oma toiminta ennen tutkinnon suorittamista ja 

tutkinnon suorittamisen jälkeen sekä lisäksi liikuntakasvatus yleisesti varhaiskasvatuksen 

kentällä. Nämä teemat sisälsivät vielä omat alateemansa, jotka ovat luettelona alla. 

Haastattelurunko löytyy liitteistä (Liite 1.). 

1. Muutos: oma toiminta ennen tutkinnon suorittamista ja tutkinnon suorittamisen 

jälkeen 

 Toiminnan suunnittelu, tavoitteet ja arviointi 

 Asiakirjatuntemus 

 Toimintaympäristön hyödyntäminen 

 Toimiminen lasten kanssa 

2. Liikuntakasvatus yleisesti varhaiskasvatuksen kentällä 

 Toiminnan suunnittelu ja tavoitteet 

 Asiakirjatuntemus 

 Toimintaympäristön hyödyntäminen 

 Toimiminen lasten kanssa 

 Liikunnan kasvatusvastuun jakautuminen 

Tutkimuksen haastatteluissa huomioitiin tämänhetkinen koronaviruksen aiheuttama 

pandemiatilanne. Erityisesti tämän vuoksi haastattelut toteutettiin etäyhteydellä Zoom-

ohjelmalla, jotta haastattelutilanne olisi turvallinen sekä haastateltavan että haastattelijan 

puolesta. Vaikka yhteys pätki satunnaisesti joidenkin haastateltavien kanssa, saatiin vastaus 

kuitenkin kaikkiin kysymyksiin ja haastateltavat pystyivät toistamaan vastauksiaan. 

Haastattelut nauhoitettiin tutkittavien luvalla. Haastattelupaikan tulee olla mahdollisimman 

rauhallinen, jotta eivät muut asiat vie huomiota haastattelulta (Eskola & Vastamäki 2015, 30). 

Muistutin haastateltavia valitsemaan itselleen rauhallisen tilan, jossa ei ole häiriötekijöitä, 

jotta haastattelu saataisiin suoritettua mahdollisimman sujuvasti. Haastattelut suoritettiin 27.9. 

–27.10.2021 välisenä aikana. Tämän jälkeen nauhoitettu aineisto litteroitiin auki sana sanalta 

ja litteroitua tekstiä tuli yhteensä 72 sivua. 
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5.4 Aineiston analyysi 

Aineiston analysointimenetelmällä tarkoitetaan sitä, miten kerätty aineisto otetaan käsittelyyn. 

Menetelmän tulee sopia yhteen tutkimuksen teorian, tutkimuskysymysten sekä kerätyn 

aineiston kanssa, joten sitä ei voi päättää mielivaltaisesti. (Günther, Hasanen & Juhila 2021.) 

Analysoin aineistoani sisällönanalyysin avulla, käyttäen tässä tutkimuksessa aineistolähtöistä 

analyysia, jossa ryhmittelen aineistoa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 114). Sisällönanalyysi on 

laadullisissa tutkimuksissa usein käytetty analyysimenetelmä, joka sopii käytettäväksi 

kaikkeen laadulliseen tutkimukseen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103). Aineistolähtöisen 

analyysin tarkoituksena on saada koottua aineistosta teoreettinen kokonaisuus. Käyttäessä 

aineistolähtöistä analyysia on analyysi siis lähtöisin tutkimusaineistosta eli siis aikaisemmilla 

tiedoilla ei tarvitse olla ohjaavaa vaikutusta aineistosta nostettujen lopputulosten kanssa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 108.) 

Aineiston analysointimenetelmänä toimii tässä tapauksessa teemoittelu. Teemoittelu voidaan 

luokitella erääksi sisällönanalyysin muodoksi. Sisällönanalyysia ei varsinaisesti ohjaa jokin 

teoria tai epistemologia, mutta näitä voidaan kuitenkin soveltaa sisällönanalyysissa. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 103–105.) Teemoittelun avulla aineistosta saadaan tuotua esiin 

tutkimuskysymysten osalta merkittäviä asioita ja ominaisia piirteitä, jotka esiintyvät 

aineistossa usein. Aikaisemmin käytetyillä haastatteluteemoilla ei kuitenkaan tarkoiteta 

samaa, kuin aineistosta nousseilla teemoilla. (Juhila 2021b.) Kuitenkin aineistoa 

analysoitaessa seikat, joita esiintyy aineistossa usein, voivat odotettavasti pohjautua 

teemahaastattelun teemoihin. Analyysivaiheessa esiin tulee myös uusia usein esiintyviä 

teemoja, joita ei vielä ole ollut alussa. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 173.) 

Ensimmäisenä sisällönanalyysin vaiheena tulee aineistosta karsia pois kaikki epäolennainen, 

jolla ei ole tutkimuksen kannalta merkitystä. Aineistoa voidaan pelkistää hakemalla 

aineistosta tutkimuskysymysten kannalta merkityksellisiä ilmaisuja. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 123.) Ensin koodasin jokaisen haastateltavan omalla koodillaan, jotka olivat V1, V2, 

V3, V4, V5, V6, V7 ja V8. V-kirjain viittaa varhaiskasvatuksen opettajaan. Tämän jälkeen 

aloitin hakemalla haastateltavien vastauksia haastatteluteemojen alateemojen mukaan. Nämä 

järjestelin omiin asiakirjoihinsa, sen mukaan oliko kyse ajasta ennen tutkinnon suorittamista, 

suorittamisen jälkeen vai kyse liikuntakasvatuksesta yleisesti. Jokaisen haastateltavan 

vastaukset maalasin omalla värillään. 
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Haastattelun alateemojen mukaisista vastauksista kokosin jokaisen haastateltavan kohdalle 

pelkistettyjä ilmaisuja jokaisesta teemasta. Aineiston pelkistämistä kutsutaan redusoinniksi, 

jonka jälkeen aineisto ryhmitellään. Tässä vaiheessa tarkoituksena on etsiä aineistossa 

esiintyviä yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia. Nämä yhtäläisyydet luokitellaan omiksi 

alaluokiksi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124). Ryhmittelin samaan ryhmään kuuluvat pelkistetyt 

ilmaukset omiksi teemoikseen.  Tämä teki vastausten erottamisesta ja hakemisesta 

helpompaa.  

Nimesin tämän jälkeen alateemoissa usein esiintyviä teemoja ja kirjoitin ne ylös 

teemahaastattelun kysymysten mukaisessa järjestyksessä. Näin paljastui yhtenäisiä teemoja 

teemahaastattelun eri kohdissa, joista sain yhdisteltyä teemoja toisiinsa suuremmiksi 

kokonaisuuksiksi. Tämän jälkeen yhdistelin vielä uusia kokonaisuuksia suuremmiksi 

kokonaisuuksiksi, joista koostuivat lopullisten tulosten teemat. Ainoastaan luokittelu ei vielä 

ole yhtä kuin sisällönanalyysi. Analyysissä tarkoituksena on saada aineistosta nostettua 

jotakin sellaista, mitä ei pelkästään tutkittavien lainauksista näe. Analyysivaiheessa tulee 

vertailla teemoja sekä muodostaa sääntö tulkitsemiseen. (Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen 

2010, 12, 19.) Kun olin saanut muodostettua teemoja, yhdistin tulokset, jotka koskivat 

pohdintaa ajasta ennen tutkinnon suorittamista yhteen tulosten kanssa, jotka koskivat 

tutkinnon suorittamisen jälkeistä aikaa. Tällöin ilmaisuista pystyi näkemään muutoksen ja 

tulkitsemaan muuttuneita seikkoja varhaiskasvatuksen opettajien toiminnassa ja 

tietämyksessä.  
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6 TULOKSET 

Tulososiossa esitelen haastatteluista nostettuja samoihin kategorioihin sopivia vastauksia, 

jotka on koottu teemoiksi. Teemat pohjautuvat osittain teemahaastattelun teemoihin, sillä 

valitut teemat ohjasivat haastattelua, mutta myös uusia teemoja tuli esille haastattelujen 

myötä. Haastateltaviin on viitattu koodeilla V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 ja V8. Tuloksissa 

haastateltavista käytetään nimitystä haastateltava tai varhaiskasvatuksen opettaja. Tuloksissa 

yksikkö -sana viittaa päiväkotiyksikköön. Ensimmäisenä tarkastelen liikunnan 

ammattitutkinnon suorittaneiden varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia omasta 

toiminnastaan ennen ja jälkeen tutkinnon suorittamisen. Tutkinnon suorittamisen jälkeisellä 

ajalla viittaan viimeisimpään kokemukseen varhaiskasvattajan opettajana toimimisesta. 

Tämän jälkeen tarkastelun kohteenani on haastateltavien varhaiskasvatuksen opettajien 

kokemukset liikuntakasvatuksen toteutumisesta varhaiskasvatuksen kentällä.  

6.1 Varhaiskasvatuksen opettajien oman toiminnan ja tietämyksen muutokset 

Ensimmäinen tutkimuskysymys käsitteli varhaiskasvatuksen opettajien oman toiminnan ja 

tietämyksen muutoksia. Teemahaastattelun perusteella haastateltavien kokemukset 

jakaantuivat kolmeen eri teemaan, joita olivat suunnitteluprosessi ja asiakirjatuntemus, 

liikuntakasvatuksen toteutus varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä sekä toimintatavat 

lasten kanssa. Teemat näkyvät eriteltynä kuviossa 1. Tässä kappaleessa käydään läpi teemoja 

ja niissä tapahtuneita muutoksia alaluku kerrallaan. Teemoissa käsitellään muutosta, joten 

toiminta ennen sekä jälkeen käsitellään yhdessä. Muutoksia käydään läpi aina yhteisessä 

alaluvussaan, teemoissa esiintyvien aiheiden mukaan, aihe kerrallaan.  

Suunnitteluprosessi ja 

asiakirjatuntemus 

Liikuntakasvatuksen 

toteutus 

varhaiskasvatuksen 

toimintaympäristöissä 

Toimintatavat lasten 

kanssa 

Oma 

toiminta 

 

Kuvio 1. Varhaiskasvatuksen opettajien oman toiminnan muutokset teemoittain. 



35 
 

6.1.1 Suunnitteluprosessi ja asiakirjatuntemus 

Ensimmäisenä teemana varhaiskasvatuksen opettajien oman toiminnan muutoksia käsitellessä 

ilmeni toiminnan suunnitteluprosessin muutokset. Suunnitteluprosessiin sisältyy tuloksissa 

suunnittelu ja tavoitteet sekä havainnointi ja arviointi. Asiakirjatuntemus on myös tärkeä 

lähtökohta varhaiskasvatuksen suunnitelmallisuudelle, joten lopuksi tarkastellaan vielä 

haastateltavien kokemuksia omasta asiakirjatietämyksestään. 

Suunnittelu ja tavoitteet 

Puhuessaan oman liikuntakasvatuksen suunnitelmallisuudesta ennen tutkinnon suorittamista, 

puolet haastateltavista (4/8) mainitsi erikseen liikuntakasvatuksensa suunnittelun olleen 

puutteellista. Myös tavoitteiden asettelussa koettiin olleen puutteita ennen tutkinnon 

suorittamista. Jopa yli puolet haastateltavista (5/8) mainitsi liikuntakasvatuksensa olleen 

vähemmän tavoitteellista tai tavoitteiden olleen ennen erilaisia. Kolme haastateltavista 

mainitsi sekä suunnitelmallisuuden että tavoitteellisuuden puutteen, kaksi (V7, V8) vain 

tavoitteellisuuden puutteen ja yksi (V6) vain suunnitelmallisuuden puutteen. Yli puolet 

haastateltavista (5/8) koki, että ennen tutkinnon suorittamista omaa liikuntakasvatusta ohjasi 

osittain ajatus, että tehdään asioita, jotka tuntuvat kivalta. Osa heistä käytti ilmaisua 

”fiilispohja” tai ”fiiliksen mukaan”. 

No se oli ehkä niikun vähän enemmän semmost niikun fiilispohjalta tavallaan tehtyä 

niikun liikuntaa. Ja semmost niiku, et se ei ehkä ollu ihan niin suunnitelmallist, eikä niin 

tavotteellista ja sit ehkä se ei niiku myöskään tavallaan tota niiku sisältäny tavallaan sitä, 

niinku niin paljon sitä tavallaan sitä teoriatietoo siihen käytäntöön tavallaan niinku, että 

saatettiin vaikka heitellä palloa, mut et tavallaan se, et miksi ja niiko miten, ni se niinku 

ehkä jäi vähän uupumaan siitä. (V3) 

Et se oli lähinnä just tämmöst teeman mukaan, mikä tuntu nyt kivalta, ni sitä tehdää – – 

(V2) 

Haastateltavien liikuntakasvatuksen suunnittelu ennen tutkinnon suorittamista erosi 

suorittamisen jälkeisestä ajasta. Jokainen haastateltava (8/8) mainitsi muutoksia tai seikkoja, 

joita omaan suunnitteluun oli tullut lisää tutkinnon jälkeen. Lähes kaikki haastateltavat (7/8) 

mainitsivat muutoksia myös tavoitteissaan tai tavoitteita tulleen lisää. Yksi haastateltava pohti 

suunnitelmallisuuden tulevan vuosisuunnitelman kautta näkyville myös muille ja 

muistuttavan harjoiteltavista taidoista: 

Nyt se on tarkemmin mietittyy, että mitkä ne niinku lasten omat semmoset… ne 

harjoteltavat taidot on ja sitte, et mihin niinku halutaan tavallaan päästä sen taidon 

kanssa ja sit se on niinku silleen suunniteltu paremmin, niinku liikunnan 
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vuosisuunnitelma on näkyvillä. Sit tulee niinku varmasti harjoteltuu niinku kaikkee, 

kaikkii taitoja. (V4) 

Motoristen perustaitojen harjoittelu tuli vahvemmin esille haastateltavien puheessa heidän 

miettiessään ammattitutkinnon suorittamisen jälkeistä aikaa. Mielenkiintoista oli, että 

ainoastaan yksi varhaiskasvatuksen opettaja (V1) mainitsi käyneensä motorisia perustaitoja 

läpi lasten kanssa ennen tutkinnon suorittamista ja näiden läpikäynnin olleen tavoitteena. 

Tutkinnon jälkeistä aikaa ajatellessaan kuitenkin yli puolet haastateltavista (5/8) mainitsi 

motoristen taitojen harjoittelun olevan omassa liikuntakasvatuksen suunnittelussa vahvasti 

läsnä ja huomion kohdistuneen enemmän niiden harjoitteluun. Tärkeänä tavoitteena koettiin 

motoristen perustaitojen vahvistaminen ja kaikkien perustaitojen harjoitteleminen 

liikuntakasvatuksessa. Yksi haastateltavista (V2) piti myös hyvin tärkeänä sitä, että motoriset 

perustaidot olisivat hallussa ennen koulun aloittamista ja eräs heistä (V6) kertoi kiinnittävänsä 

huomiota myös lasten motorisiin haasteisiin. 

Haastateltavien pohtiessa aikaa ennen tutkinnon suorittamista, yli puolet (5/8) kertoi 

jonkinlaisen liikunnan vuosisuunnitelman olleen osana liikuntakasvatuksen 

suunnitteluprosessia. Vuosisuunnitelmamaininnoissa esiintyivät sekä yksikkökohtaiset, että 

kuntakohtaiset suunnitelmat. Yksi haastateltavista (V6) kertoi itse tehneensä omaan 

päiväkotiinsa liikunnan vuosisuunnitelman jo ennen tutkinnon suorittamista. Osa 

haastateltavista (3/8) mainitsi ottaneensa ennen tutkinnon suorittamista tavoitteita liikunnan 

vuosisuunnitelmasta. Tutkinnon suorittamisen jälkeistä aikaa pohtiessaan yhtä moni 

varhaiskasvatuksen opettajista mainitsi jonkinlaisen liikunnan vuosisuunnitelman olevan 

käytössä kuin ennen tutkintoa. Nämä puolestaan olivat kaikki yksikkökohtaisia suunnitelmia. 

Ni sitte me ollaan nyt kehitetty meillä töissä semmonen niiku liikunnan vuosisuunnitelma, 

mikä toimii meillä. Mis on niiku tietyt teemat aina kuukausittain, mitä niikun, mikä on 

aikuisen tavoite ja mikä on, mitä niiku taitoja siinä kuukaudes harjoitellaa. Ja sit mä oon 

laittanu siihen nää motoriset perustaidot, et ne kaikki tulee niiku sen vuoden aikana 

jossain kohas. Ja jotkut tulee montaki kertaa, et sit voi niiku ryhmän mukaa valita, et mitä 

niistä niiku ikäänku harjoittelee sen ryhmän kans enemmä ja mitä vähemmä. (V2) 

No me ollaan siis tehty meiän taloon semmonen vuosikello, mihi on niinku jaettu ne 

motoriset perustaidot koko vuodeks ja sit tavallaan sen pohjalt sit, et mitä millonki tehdää 

– – (V8) 

Haastateltavista osa (3/8) pohti aikaisemmassa toiminnassaan ennen tutkinnon suorittamista 

sitä, miten eivät kiinnittäneet tavoitteiden asettelussa lapsiryhmän tarpeisiin huomiota. Eräs 

haastateltava kertoi juurikin ottaneensa tavoitteet suoraan liikunnan vuosisuunnitelmasta.  
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Hän myös pohti, ettei aikaisemmin ollut tehnyt muutoksia tavoitteisiin ryhmän tarpeiden 

mukaan, kun toimintaa toteutettiin vain vuosisuunnitelman johdolla: 

Ni sieltä me otettiin, et siel oli ain kuukausikohtainen tavoite. Ja sit sen pohjalta otettiin 

niinku tavotteet, et sillon ei mietitty niinkään sitä lapsiryhmää, vaan se meni sen 

suunnitelman mukaisesti ne tavoitteet. (V7) 

Ainoastaan yksi varhaiskasvatuksen opettajista (V6) mainitsi, että omaan suunnitteluun oli 

liittynyt aikaisemmin myös lasten tarpeiden huomioiminen ja tavoitteena on ollut lapsen 

taitojen kehittyminen. Yksi haastateltavista (V4) puolestaan mainitsi kyllä uuden oppimisen 

tavoitteeksi, muttei liittänyt sitä lasten tarpeisiin. Haastateltava, joka edellä mainitsi, ettei 

ryhmän tarpeisiin kiinnitetty aikaisemmin huomiota, kertoi kuitenkin arviointilomakkeen 

avulla huomanneensa lapsiryhmän kehitettäviä taitoja, joita lähdettiin harjoittelemaan: 

Ni siin on, rastitetaan niit taitoja, mitä lapsi osaa ja kyl me ollaan niinkun vuosikaudet 

ain katottu, että osaako kuperkeikan ja osaako tasaponnistushypyn ja tämmösii. Ni ollaan 

niinku arvioitu niitä ja tehty vähän ruutupaperiinki ens, – –, ni siellä liikuntahetkellä, ni 

kirjattu ylös nii taitoi. Ja jos siel on just monii, ketä ei osaa sitä kuperkeikka, ni kyl ollaan 

sit niinku sitä lähdetty harjottelemaan tai jotain kierimist. (V7) 

Lasten tarpeiden huomioimiseen tuli kuitenkin suuri muutos, sillä kaikki haastateltavat (8/8) 

mainitsivat huomioivansa lasten tarpeet suunnitteluprosessissa tutkinnon suoritettuaan. 

Haastateltavat kertoivat suunnittelevansa liikuntakasvatuksen sisältöjä sen mukaan, mitkä 

taidot lapsiryhmässä ovat puutteellisia ja pitäisi vielä harjoitella. Tässä yhteydessä 

haastateltavat puhuivat niin ryhmän kuin lasten yksilöllisistäkin tarpeista. Ajatukset pitivät 

sisällään myös lapsen kehittymisen oman tasonsa mukaan. 

Nyt ohjaa enemmän se, et jotenki havainnoi sitä, et miten ne lapset niinku toimii täl 

hetkellä ja sitten näkee, on oppinu jotenki niinku näkemään sitä, et mitkä on ne taidot, 

mitä heidän pitäs nyt harjotella seuraavaks – – (V4) 

Ja sit tietenki se, et lapsil ois mahdollisuus myös kehittää niitä taitoi, mitä niil on. Et se ei 

niiku riitä, et on vaan ne taidot hallussa, ku joku voi olla jo taitava nyt, ni senhän täytyy 

saada sit tietenki harjoitella eteenpäi. (V2) 

Kolme varhaiskasvatuksen opettajaa koki, että oli aikaisemmassa toiminnassaan pyrkinyt 

tarjoamaan lapsille monipuolisia liikuntamuotoja. Yksi haastateltava (V1) puolestaan kertoi, 

että hänellä oli tapana jo ennen tutkinnon suorittamista suunnitella paljon liikuntaa ja hän 

pyrki suunnittelemaan liikuntaa niin, että odottamista olisi mahdollisimman vähän. Kaikkiaan 

neljän haastateltavan vastauksissa esiintyi jollain tavalla liikunnan määrän olleen aikaisemmin 

tavoitteena.  

Nii, ehkä se oli vaa se liikunnan määrä, et se toteutuis…  toteutuu niinku. (V8) 
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Totanoinni, ni lähinnä ennen tota niinku koulutusta, ni se lasten liikuttaminen oli lähinnä 

se, että se… energian purku. (V5) 

Kolme haastateltavista mainitsi puolestaan tutkinnon suorittamisen jälkeen kiinnittäneensä 

enemmän huomiota liikunnan määrään varhaiskasvatuksen arjessa lasten kanssa. Tällöin oli 

kyse siis koko varhaiskasvatuspäivästä, eikä vain yksittäisistä liikuntahetkistä. 

– – ja sit just niinku sitä tavallaan miettii, et minkälaista se liikunta koko päivän niinku 

aikana on – – tavallaan sitä ajattelee niinku kokoaika sitä liikuntaa niinku siihen 

päivään. Et misä välis sitä tulee ja kui pal sitä tulee ja tuleeks sitä tarpeeks. (V8) 

Liikuntakasvatuksen monipuolisuutta koskien tutkinnon jälkeistä aikaa pohtivat kaksi 

haastateltavaa. Toinen haastateltavista (V2) mainitsi pyrkivänsä siihen, että liikuntakasvatus 

on monipuolista ja taitoja harjoitellaan monipuolisesti pitkin päivää. Kun taas toinen heistä 

(V5) mainitsi puolestaan huomioivansa monipuoliset tavat harjoitella samaa taitoa.  

Kahden haastateltavan (V4, V6) puheesta ilmeni, että heidän suunnitteluaan ennen tutkinnon 

suorittamista ohjasi lasten kiinnostus ja pyrkimyksenä oli järjestää liikuntaa, josta lapset 

pitäisivät. 

– – varmaan siis enemmän ehkä sit ollu semmonen, et mitä ne lapset tykkäs tehdä. Ehkä 

niinku sillai, et mist he oli niinku innostunu, ni oli helppo siit tavallaan ottaa sitä niinku 

vinkkiä. (V4) 

Tutkinnon suorittamisen jälkeistä aikaa pohtiessaan puolestaan osa (3/8) haastateltavista 

mainitsi, että lasten kiinnostuksen kohteiden huomioiminen oli tullut osaksi omaa 

suunnitteluprosessia. Heidän pohdintojensa mukaan tärkeää on, että lapset kokevat toiminnan 

kiinnostavana tai muuten itselleen mieluisana aktiviteettina. Yksi heistä (V3) kertoi lasten 

olevan mukana suunnitteluprojektissa, jolloin lapsilla on myös mahdollisuus olla miettimässä 

tavoitteita yhdessä. Liikuntakasvatuksen tavoitteena tutkinnon jälkeen koki kaksi 

haastateltavista (V4, V5) olevan myös lasten saamat positiiviset kokemukset, jolloin liikunta 

on mukavaa ja omalla keholla tekeminen koetaan positiivisena asiana.  

Aikaisemmassa toiminnassaan varhaiskasvatuksen opettajat mainitsivat myös yksittäisiä 

suunnitelmallisuuteen liittyviä ilmauksia. Eräs haastateltava pohti aikaisempaa suunnitteluaan 

ohjanneen erilaiset leikit: 

Niinku oli ehkä semmost leikkikeskeisyyttä enemmän, et mikä oli mukavan kuulosii leikkei 

ja sen tyyppisii ehkä enemmänki. (V7) 

Suunnittelua ohjasi aikaisemmin eräällä haastateltavalla (V3) toisenlaisen liikuntakoulutuksen 

valmiit rakenteet ja yhdellä (V8) pääosin vuodenajat sekä niihin liittyvät juhlat ja teemat. Eräs 
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haastateltavista (V2) mainitsi, ettei aikaisemmin osannut ajatella, mitä taitoja lasten tulisi 

hallita. Tavoitteiden asettelusta puutui yhden haastateltavan mukaan päiväkodin yhtenäinen 

linja tai suunnitelma, jota haastateltava luonnehti laadun puutteena: 

Mut ei ehkä semmost niinku meiän talos ei ollu mitään yleist eikä yhteist, eikä sit 

tavallaan just niit niinku sillee, et ku nytki ku vähän niinku syksysin vähän lapsil katotaan 

mitä he tarvii ja näi, ni se on ollu vaan sit sitä, et vaan tehty ja menty ja liikuttu ja… Et 

ehkä se on niinku laadun puute, on ehkä ollu se mikä niinku. (V8) 

Myös tutkinnon suorittamisen jälkeistä aikaa pohtiessaan haastateltavat mainitsivat yksittäisiä 

ilmaisuja koskien suunnittelua. Eräs haastateltavista kertoi pitävänsä tärkeänä 

liikuntakasvatuksen suunnittelussa muiden asioiden lisäksi myös sitä, että pystyy 

huomioimaan lapset, joiden kotikieli ei ole suomi. Hän pohti tavoitteekseen lasten 

osallistamisen toiminnallisesti esimerkiksi yhteisen toiminnan valmistelussa. Tämän kautta 

hän kertoi miettineensä, mitä motorisia taitoja lapset oppivat samalla, kun osallistuvat 

esimerkiksi välineiden keräämiseen: 

– – nyt esimerkiks lapset hakee kaikki välineet itse. Mä olen kuvittanu esimerkiks, jos meil 

on joku kädentaito, et mistä löytyy pensselit, et menkää hakemaan ja niinku näin. Ku 

ennen on totutusti tuonu jossain korissa ne valmiiksi esimerkiks. Ja tämmösii pikkusii. 

Mitä he oppii siitä, kun he menee hakemaan itse niitä? Tilan hahmottamista, 

hienomotoriikkaa, kun pitää ottaa se pensseli sieltä tai kiivetä hakemaan vaikka sakset 

ja… niinku tämmösii juttuja niinku. (V5) 

Yksi haastateltava (V3) pohti tavoitteita koko yksikkönsä näkökulmasta. Hän pohti 

tavoitteikseen tutkinnon suorittamisen jälkeen liikunnan vuosisuunnitelman tuomisen koko 

työyhteisölle näkyväksi ja yhteisten liikuntakäytäntöjen luomisen yksikölle.  

Arviointi ja havainnointi 

Varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat myös arviointia suunnitteluprosessin osana. 

Haastateltavien vastausten perusteella arviointi ennen tutkinnon suorittamista erosi jonkin 

verran haastateltavien välillä. Vastauksissa ilmeni varhaiskasvatuksen opettajien erilaisten 

keinojen ja apuvälineiden käyttäminen arvioinnissa. Yli puolet (5/8) haastateltavista vastasi 

arvioineensa lasten taitoja havainnoinnin avulla. Osa heistä (3/8) käytti apuvälineenä lisäksi 

jonkinlaista päiväkoti- tai kuntakohtaista arviointi- tai havainnointilomaketta. Havainnointi ei 

sanana tullut esille kaikkien lomakkeista puhuneiden vastauksissa, mutta täyttääkseen 

lomaketta on kuitenkin tehtävä jonkinlaista havainnointia.  

– – mun mielest siel oli joku kaavake, mitä me tehtii ja käytettiin. Apua, ku siit on niin 

kaua jo, et mä en niiko oikeest muista. Mut mun mielest oli joku sellanen, koska kyl mä 
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muistan, et sen avulla mä niiku jotenki arvioin sitä liikuntaa sitte. Ja se oli niiku 

oikeestaan sit ainut. (V3) 

Yhden haastateltavan vastauksen perusteella lomakkeiden käyttäminen ei kuitenkaan ollut 

säännöllistä: 

Se motoristen taitojen arviointi tai sellanen, ni semmosta me käytettiin. Ja kyl me joskus 

sitte saatettii ehkä seur… ottaa se niiku uudestaa. (V2) 

Kaksi haastateltavaa (V1, V6) mainitsi arvioineensa liikuntakasvatuksen tavoitteiden 

toteutumista ainoastaan havainnoinnin avulla ilman arviointi- tai havainnointilomakkeita. 

– – mut muuten sit varmaan vähän niinku yksilökohtasesti sit kattonu, et miten ne on ehkä 

vuoden aikan kehittyny tai näi, et jos on löytyny jotai selkeit puutteit jollai, ni sit sitä 

yrittäny niinku sit kartottaa tai kattoo vähän kevääl. (V6) 

Arvioinnin niukkuus esiintyi kahden haastateltavan vastauksissa. He pohtivat, etteivät ennen 

tutkinnon suorittamista kiinnittäneet erityisesti huomiota arviointiin liikunnan osalta. 

Enemmänkin arviointia pohdittiin yleisesti eri osa-alueilla: 

No totanoinni, eipä juurikaan, sanotaan näin. Et kyllä se arviointi oli sit niinku vaan, että 

et hei tälläsiä ollaan tehty, mut et jos joku siinä kohtaa multa olis tullu kysymään, että 

mitkä tän lapsen niinku taidot on, niini tavallaan se lähinnä ois menny sillai, et joo, et 

hän pystyy kyl hyppimään yhdellä jalalla, mutten ois pystyny määrittämään, että kuinka 

monta hyppyä, ni tulee peräkkäin. Et mä olisin vaan sanonu, et kyllä hän hyppii yhdellä 

jalalla. (V5) 

Ei varmaan niinku yksistään liikunnan osalt, et kyl se oli aika semmonen niinku yleinen 

yleisestikki vaan – – (V8) 

Jotta lasten tarpeita voidaan tunnistaa ja arvioida, on niistä jollain tapaa tehtävä havaintoja. 

Havainnointiin tuli paljon muutoksia tutkinnon suorittamisen jälkeen. Varhaiskasvatuksen 

opettajista jokainen (8/8) hyödynsi havainnointia jotenkin arvioidessaan lasten taitojen 

kehittymistä tutkinnon suoritettuaan. Jopa yli puolet (5/8) haastateltavista koki, että 

liikunnallisten taitojen havainnointitaidot olivat kehittyneet itsellään tutkinnon suorittamisen 

jälkeen. 

Ja just niinku, et niit motorisii taitoi, et seuraa niit jotenki eritaval. Osaa tietenki lapsiiki 

seurata ja havainnoida siin liikkumises – – (V8) 

Suurin osa (6/8) haastateltavista oli käyttänyt apunaan jonkinlaista arviointitestiä tai lomaketta 

tutkinnon suorittamisen jälkeen. Näiden lisäksi yksi haastateltava (V6) mainitsi käyttäneensä 

testiä aluksi suoritettuaan tutkinnon, mutta jättäneen sen käytön pois. Yksi (V4) taas oli 

käyttänyt omanlaista taulukointiaan lasten taidoista, mutta jättänyt tämän käytön pois. 
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Testeissä mainittiin APM-testi, Skidireili, Skillireili ja yksi haastateltavista (V2) kertoi 

käyttävänsä työpaikallaan yhdessä luotua variaatiota eri testeistä.  

Havainnoimalla ja ehkä lähinnä, no nyt syksyl niit sit, me tehtiin sitä skidireili -testii nyt 

tälkertaa, ni sit voi kevääl katsastaa sen viel uudestaa, et mites on menny. (V8) 

Yksi haastateltavista (V7) kertoi käyttävänsä edelleen samaa arviointilomaketta kuin 

aikaisemminkin, joten tähän ei hänen kohdallaan tullut muutoksia. Eräs haastateltava käytti 

testin lisäksi erilaista havainnointia, johon hän otti lapset mukaan. Arvioinnin apuna hän 

kertoi käyttävänsä liikuntasuoritusten kuvaamista videolle. Haastateltava kertoi, miten hänellä 

on ollut tapana ottaa lapset arviointitilanteeseen mukaan ja käyttää videointia myös 

havainnollistamaan lapsille, mihin suorituksessa tulisi päästä: 

– – mä saatoin välil niinko kuvata heiän omii suorituksii ja totanoinni näyttää lapsille, et 

tällee sä esimerkiks teit viime kuussa ja nyt sä osasitki jo näi hienosti ja totanoinniin. Tai 

sitten just, et jos oli joku vaikee juttu, ni mä saatoin kuvata senki ja näyttää, et no tässä se 

on niiku, että nyt suorista tämä jalka, ni sitten se menee hyvin ja niinku jotain tän 

tyyppisiä juttuja. (V3) 

Arviointia pohtiessaan varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat ennen tutkinnon suorittamista 

koskevassa ajassa myös oman toimintansa arviointia. Kaksi haastateltavaa (V2, V4) mietti 

arviointia myös toiminnan onnistumisen näkökulmasta, jolloin arvioinnin kohteena 

tarkasteltiin itse liikuntakasvatuksen toimintaa eikä lasta tai lapsiryhmää ja heidän taitojaan. 

Toinen heistä (V2) mainitsi lapsilta saadun palautteen. Toiminnan arviointiin liittyi myös 

toisen haastateltavan kokemus siitä, miten tiimissä on mietitty toiminnan onnistumista lasten 

osallistumisen näkökulmasta. Hän myös pohti, ettei arviointia oltu kirjattu mihinkään ylös: 

Öö emmä varmaan oo, – – No joo ehkä jossain niinku tiimis ollaan suullisesti niinku 

mietitty vaiks, et miten se meni, se tuokio tai oliks – – lapsil kivaa. Osallistuko he ja sillai, 

mut ei sitä oo kyl kirjattu varmaan. (V4) 

Myös tutkinnon suorittamisen jälkeistä aikaa käsitellessään yksi varhaiskasvatuksen opettaja 

(V3) pohti arvioinnin kohdistumista itse toimintaan. Arviointia hän mietti kohdistuen oman 

liikuntakasvatuksensa toteuttamiseen tutkinnon suorittamisen jälkeen. Hän mainitsi Liikkuva 

varhaiskasvatus -ohjelman mukana tulevat tavoitteet ja sen kautta kasvattajana myös oman 

toiminnan reflektoinnin. Hän kertoi myös osallistavansa lapsia yhteiseen pohdintaan 

harjoiteltavista asioista. Haastateltavan pohdinnassa ilmeni myös lasten arvioinnin 

kohdistuminen toiminnan mieluisuuteen. 

Sama varhaiskasvatuksen opettaja, joka kertoi aikaisemmassa suunnittelussaan huomioineen 

lasten tarpeita, mainitsi toteuttaneensa arviointia lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 
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laadinnan yhteydessä vanhempien kanssa ennen tutkintoa. Tällöin arviointi kohdistui lapsen 

mahdollisiin haasteisiin ja asetettujen tavoitteiden toteutumiseen: 

Ja sit vasukeskusteluis, et jos siel on nostettu jotai kömpelyyt tai jotai tämmösii motorisii 

haasteit, jo syksyllä, ni sit kevääl käyny niit läpi ja kattonu, et mis sillon ollaan menty, et 

ollaaks päästy asiois eteenpäi. (V6) 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mainitsi arvioinnin yhteydessä vain kaksi haastateltavaa 

(V4, V6) tutkinnon jälkeistä aikaa käsitellessä. Kumpikaan haastateltavista ei maininnut 

arvioineensa mitä vahvuuksia lapsella on. Toisen haastateltavan vastauksessa ilmeni 

keskittyminen lapsen haasteisiin ja niiden kirjaamiseen, kuten myös edellä mainitun 

varhaiskasvatuksen opettajan osalta ennen tutkinnon suorittamista: 

Silleen, jos ihan niinku joku siin olis niinku tosi selkee joku niinku isompi asia tai näin, ni 

sit oon niinku laittanu, et sit siit voi niinku vasussaki, niinku käydä. (V4) 

Toinen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman maininneista haastateltavista keskittyi 

vanhempien kanssa käytyyn keskusteluun lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laatiessa. 

Hänen kertoi keskittyvänsä taitojen kehittymisen arviointiin: 

Et sekä nois vasukeskusteluis edelleen sit ollaan niinku – mä oon yleensä ain jotenki sitä 

liikuntaa ja sitä liikkuvuutta ja motorisii taitoi, niinku ensiks siin syksyn tai ekas vasus, – 

– ni oon sinne nostanu ja sit siin arvioinnis sit myöhemmin, ku se on puitu läpitte, ni 

katottu, et mis sillon ollaan menty, et onk ne palloilutaidot kehittyny tai motoriset muut 

taidot – – (V6) 

Asiakirjatuntemus 

Varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat omaa asiakirjatuntemustaan koskien liikuntakasvatusta 

ohjaavia asiakirjoja. He miettivät, millainen heidän tietämyksensä niiden suhteen oli ennen 

tutkinnon suorittamista. Kaikki haastateltavat eivät maininneet kaikkia asiakirjoja, joten 

tulokset perustuvat siihen, mitä kukin heistä mainitsi. Heille kuitenkin mainittiin 

haastattelutilanteessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, Esiopetussuunnitelman 

perusteet sekä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. 

Yli puolet haastateltavista (5/8) koki, että varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 

oli ollut heille tuttu ainakin jossain määrin ennen tutkinnon suorittamista. Osa (3/8) 

haastateltavista puolestaan koki, ettei asiakirja aikaisemmin ollut heille kovinkaan tuttu. 

En mää ollu kuullukkaan oikeestaa niistä. (V4) 

Se on ehkä ollu se, ei mul oo niinku niist ollu tai sil taval ollu ihan selkeet ainakaan 

kuvaa, niist fyysisen aktiivisuuden. (V8) 
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Vain osa haastateltavista (3/8) koki, että kaikki asiakirjat olivat olleet tuttuja 

liikuntasisällöiltään jo ennen tutkinnon suorittamista. Kaksi (V6, V8) puolestaan koki, että 

pelkästään varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tai esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet tai molemmat olivat liikuntasisällöiltään olleet tuttuja. 

Varhaiskasvatuksen opettajien asiakirjatuntemuksessa oli tapahtunut selkeää muutosta 

tutkinnon suorittamisen myötä. Lähes kaikki (7/8) haastateltavat kokivat 

asiakirjatuntemuksensa kehittyneen ainakin Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden 

suositusten osalta, vaikka asiakirja saattoi olla jo ennestään tuttu tai ainakin tiedossa.  

No sit sen tavallaan, ehkä tavallaan ennen koulutust sen niinko tiesi, mut sitten 

koulutuksen jälkeen sen niinko jotenki sisäisti ja ymmärsi ja se tuli niinko käytäntöön. 

(V3) 

Lisäksi yksi haastateltavista (V4) mainitsi tutustuneensa vasta koulutuksessa Varhaisvuosien 

fyysisen aktiivisuuden suosituksiin. Yksi haastateltavista mainitsi lisäksi kokeneensa 

lisääntynyttä ymmärrystä myös muiden asiakirjojen liikuntasisällöistä: 

Mut sanotaan, et ton koulutuksen jälkeen, ni oikeesti oivalsi ehkä enemmi, totanoinni niit 

osa-alueit tai niit pääkohtii ja sit oli tietenki vinkkipankkiki paljo suurempi. (V1) 

Ainoastaan yksi haastateltavista ei kokenut minkäänlaista muutosta tietämyksessään minkään 

mainitun liikuntakasvatusta ohjaavan asiakirjan suhteen: 

No ei sillai, koska mä oon aina niinkun lukenu, niinkun totanoin liikuntaan, lasten 

liikkumiseen ja ylipäätänsä liikuntaan liittyviä artikkeleja. Oli se sit niinku aikuisiän tai 

nuoruus-, lapsi-, varhaisvuosien, ni tota näi, koska liikunta on mulle semmonen, mikä 

mua kiinnostaa ja on kiinnostanu aina. (V5) 

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemukset omasta suunnitteluprosessistaan tutkinnon 

suorittamisen jälkeen on esitetty tiivistetysti yhteenvetona taulukossa 3.  
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Taulukko 3. Varhaiskasvatuksen opettajien kokemukset omasta suunnitteluprosessistaan tutkinnon 
suorittamisen jälkeen. 

Suunnittelussa ja tavoitteissa huomioitiin  motoristen taitojen harjoittelu 

 motoriset haasteet 

 yksikkökohtainen liikunnan vuosisuunnitelma 

 lasten tarpeet 

 arjen liikunnan määrä 

 monipuolisuus taitojen harjoittelussa 

 lasten kiinnostuksen kohteet 

 positiiviset kokemukset 

 lapset, joiden kotikieli ei ole suomi 

 lasten osallisuus suunnittelussa ja valmistelussa 

 vuosisuunnitelma koko työyhteisölle näkyväksi ja 

yhteisten liikuntakäytäntöjen luominen 

Arvioinnin ja havainnoinnin huomioita   havainnoinnin käyttö osana arviointia 

 liikunnallisten taitojen havainnointitaidot 

kehittyneet 

 arvioinnin apuna testit ja lomakkeet 

 videointi apuna 

 lapset mukaan arviointitilanteeseen 

 oman toiminnan reflektointi 

 lasten arviointi liikuntakasvatusta kohtaan 

 arviointi lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 

laadinnan yhteydessä 

Asiakirjatuntemuksen huomioita  asiakirjatuntemuksen kehittyminen erityisesti 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden 

suositusten osalta 

 lisääntynyt ymmärrys myös muista asiakirjoista 

 ei muutoksia 

 

6.1.2 Toimintatavat lasten kanssa 

Varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat miten lasten huomioiminen liikuntakasvatuksessa on 

muuttunut tutkinnon suorittamisen myötä ja miten lasten kanssa toteutetaan 

liikuntakasvatusta. Osa haastateltavista (3/5) pohti, että oma osallistuminen lasten 

liikuntaleikkeihin oli lisääntynyt tutkinnon suorittamisen myötä. Liikuntaleikit pitävät tässä 

sisällään sekä ohjattuja liikunnallisia leikkejä että muita fyysisesti aktiivisia leikkejä.  

Hmm, noo ehkä semmonen, että jos niiku, et ku on ulkona itte, ni helpommin lähtee niiku 

niiden kans leikkimää jotai liikuntaleikkii. (V2) 

Ehkä enemmän ite kiinnittää siihen huomioo niinku, et lähtee ite mukaan niihin 

leikkeihin, tämmösiin – – (V8) 

Näiden lisäksi kaksi haastateltavista (V2, V8) oli huomannut aktivoivansa lapsia enemmän 

tilanteissa, joissa lapset vaikuttivat tylsistyneen tai eivät osanneet valita aktiviteettia. Tällöin 
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varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat aktivoivansa lapsia keksimällä yhteistä, fyysisesti 

aktiivista toimintaa tai ohjaavansa tekemään jotain fyysisesti aktiivista sen sijaan, että 

ehdottaisivat jotakin toimintaa, jossa fyysistä aktiivisuutta ei ole.  

Tai metsässäki, et ku lapsil on tylsää, ni sen sijaa, et juttelis niiden kans, ni ehdottaaki 

jonku leikin, mis tulee liikuttuu. Tai sitte, jos laps sanoo, et mul on kylmä, ni ehdottaa, et 

vaikka metsäs – – jotai, et mis liikutaan, ni on keksiny, et meet vaik noit kiviä pitki ympäri 

pääseksää – – (V2) 

Kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa (V2, V6) huomasi tutkinnon jälkeen hyödyntäneensä 

lasten kanssa toiminnallisempaa oppimista. Toinen heistä (V2) mainitsi käyttäneensä 

toiminnallisuutta paljon jo ennen tutkinnon suorittamista, mutta koki tämän kuitenkin 

lisääntyneen tutkinnon suorittamisen myötä. Molemmat mainitsivat toiminnallisuuden 

erityisesti esiopetuksessa. Esiopetuksen mainittiin joko olevan kokonaan toiminnallista tai 

sisältävän vaihtelua pöytätyöskentelyn ja fyysisesti aktiivisen toiminnan välillä. Toinen heistä 

(V6) mainitsi yleisesti, myös muussa kuin esiopetuksessa, erilaiset piiritilanteet ja niiden 

toiminnallisuuden kasvun. Hän koki toiminnallisen oppimisen toimivaksi myös sellaisten 

lasten kanssa, jotka kokivat haasteelliseksi paikallaan olemisen. 

Osan (3/8) haastateltavan vastauksissa tuli esille lasten osallistaminen aiempaa enemmän. 

Yksi (V3) otti lapset mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, toinen otti heidät mukaan 

toiminnan valmisteluun (V5) ja kolmas kertoi osallistavansa lapsia muun muassa ottamalla 

lapset mukaan päätöksentekoon toimintaympäristöä valitessa: 

– – siis tässähän on ihan hirmuhelppo osallistaa lapsii, et me aina äänestetää mihin 

mennää, ko lapsillekki toi on tullu niin tutuks tää meiän lähiympäristö jo, nii ni kysyn 

joka päivä itseasias ollaanko pihalla vai lähdetäänkö johonki, ni harva sanoo, et jäädää 

pihalle. (V1) 

Yhden haastateltavan (V7) puheessa korostuivat lapsen kannustaminen sekä ohjaaminen 

oikeanlaiseen suoritukseen, jotta lapsi oppii oikean tavan tehdä liikunnallisia suorituksia. Hän 

myös huomasi kiinnittävänsä huomiota lasten fyysisiin tuntemuksiin, kuten sydämensykkeen 

tarkasteluun suoritusten yhteydessä yhdessä lasten kanssa. 

Lisäksi yksi varhaiskasvatuksen opettaja (V3) pohti alkaneensa huomioimaan lapsia enemmän 

yksilöllisesti tutkinnon suorittamisen myötä. Ainoastaan yksi haastateltavista (V4) koki, ettei 

hänen toiminnassaan lasten kanssa ollut tullut muutoksia tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemukset omista toimintatavoista lasten kanssa tutkinnon 

suorittamisen jälkeen on esitetty tiivistetysti yhteenvetona taulukossa 4.  
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Taulukko 4. Varhaiskasvatuksen opettajien kokemukset omista toimintatavoista lasten kanssa 
tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Toiminta lasten kanssa sisälsi  osallistumisen lasten liikuntaleikkeihin 

 lasten aktivoinnin 

 toiminnallisen oppimisen 

 lasten osallistamisen 

 lasten kannustamisen 

 lasten ohjaamisen oikeanlaiseen suoritukseen 

 fyysisten tuntemusten tarkastelun yhdessä lasten 

kanssa 

 lasten yksilöllisen huomioimisen 

 ei muutoksia 

 

6.1.3 Liikuntakasvatuksen toteutus varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä 

Tämä teema pitää sisällään varhaiskasvatuksen opettajien käyttämät toimintaympäristöt, 

niiden hyödyntämisen ja muokkaamisen, materian käytön, erilaiset arjen tilanteet, toiminnan 

sekä liikunnan mahdollistamisen. Haastateltavat kertoivat, millaisia toimintaympäristöjä 

hyödynsivät liikuntakasvatuksen toteuttamisessa ennen tutkinnon suorittamista. Vaikka 

varhaiskasvatuksen opettajat kokivat toimintaympäristöjen käytön lähinnä positiivisesti 

tutkintoa edeltävästä ajasta puhuessaan, ilmaisi kaksi haastateltavaa hyödyntämisen kuitenkin 

olleen jossain määrin puutteellista: 

– – ni ei sillon tullu niinku niis siirtymissä samalla tavalla ollenkaan liikuttuu. (V7) 

– – siel [päiväkodissa] oli kaikkia seinäjuttuja ja lattiajuttui jonku verra, ei hirveesti, – – 

Noo jonku verran mä sitä käytin, mut tosi vähä, kyl mä tosi vähän tein mitään. (V2) 

Aiemmin haastateltavat käyttivät kaikista aktiivisimmin toimintaympäristönään sisätiloja. Yli 

puolet (5/8) haastateltavista mainitsi hyödyntäneensä jollain tapaa sisätiloja 

liikuntakasvatuksen toimintaympäristönä. Sisätiloista mainittiin liikuntasali sekä 

monipuolisesti myös muiden päiväkodin tilojen käyttäminen. Yksi varhaiskasvatuksen 

opettaja (V8) mainitsi hyödyntäneensä myös koulun liikuntasalia.  

Mä olen aina ollu semmonen, että tota noi kaikki tilat käyttöön ei ole pelkkää esimerkiksi 

pöytäpintaa. On lattiapintaa, on seinä… niinku et tavallaan et, mä olen ollu aina 

semmonen, et se on lasten talo. Ja lapset saa niinko mennä ja tulla tilassa, ku tilassa. 

(V5) 

Lisäksi ainoastaan yksi varhaiskasvatuksen opettaja (V1) mainitsi, että hänen 

liikuntakasvatuksessaan jo ennen tutkinnon suorittamista liikuntavälineet ovat olleet lasten 

saatavilla. 
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Vaikka sisätiloja käytettiin ahkerasti ennen tutkinnon suorittamista, puolet varhaiskasvatuksen 

opettajista (4/8) mainitsi jonkinlaisia muutoksia sisätilojen käytössä. Heidän mukaansa 

tutkinnon suorittamisen jälkeen sisätiloja muokattiin liikkumaan motivoivaksi. 

Varhaiskasvatuksen opettajat mainitsivat käyttäneensä erilaisia tarroja, joiden avulla muun 

muassa lattioihin on pystynyt tekemään liikkumiseen motivoivia ratoja. Myös tilaa 

liikkumiselle oli tehty enemmän kuin aikaisemmin ja kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa (V2, 

V6) mainitsi, että välineitä on tuotu lasten saataville. Yksi haastateltava (V3) koki 

hyödyntäneensä useampia sisätiloja kuin aikaisemmin ja eräs haastateltavista (V8) myös 

mainitsi käyttäneensä aikaisempaa enemmän myös liikuntakeskuksen tiloja.  

Ja sit mä oon totanoi niihin ryhmätiloihin tuonu liikuntavälineit enemmän lasten 

saataville ja sinnekki laittanu jotain teippauksii lattioihin tai jotain tämmösii näin 

asentokuvii seinil ja semmosii oon niinku tuonu sinne sitte enemmä. (V6) 

Mut et sen verran ollaan muokattu, et me ollaan viety esimerkiks nyt meil on vähemmän 

huonekaluja, et sitä tilaa on tehdä ja toimia. (V5) 

Lisäksi kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa (V3, V6) kertoi tutkinnon suorittamiseen jälkeen 

tekevänsä liikuntaratoja enemmän lapsille. Toinen (V3) kertoi hyödyntäneensä aamuaikoja 

liikuntaradoille ja toinen (V6) kertoi jättävänsä liikuntaradan myös muille ryhmille 

käytettäväksi. 

Lähiympäristöjen hyödyntäminen ei ollut ihan yhtä aktiivista ennen tutkinnon suorittamista 

kuin sisätilojen käyttö. Puolet (4/8) haastateltavista erityisesti mainitsi hyödyntäneensä 

lähiympäristön kohteita ennen tutkinnon suorittamista. Mainitut kohteet olivat kaikki 

ulkoympäristöjä. Haastateltavat mainitsivat käyttäneensä metsäympäristöjä, puistoja ja 

kenttiä. Lisäksi yksi haastateltavista (V3) mainitsi ulkoympäristönä päiväkodin monipuolisen 

pihan käyttämisen, joka sisälsi erilaisia pihaympäristöjä ja toinen (V1) kertoi hyödyntäneensä 

pihaa ulkoiluajan liikuntaleikkeihin. 

Tutkinnon suorittamisen jälkeen ulkoympäristöjen käyttöön oli tullut muutoksia. Vaikka 

ulkoympäristöjen käyttö mainittiin jo ennen tutkinnon suorittamista, yli puolet (5/8) 

haastateltavista mainitsi käyttäneensä niitä liikuntakasvatuksessaan tutkinnon suorittamisen 

enemmän tai aktiivisemmalla tavalla. Kun aikaisemmin sisätilojen käyttö oli ollut hieman 

aktiivisemmalla käytöllä, tutkinnon suorittamisen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajat 

suosivat yhä enemmän ulkoympäristöjä, joita muokattiin sekä hyödynnettiin toiminnallisesti. 

Ulkoympäristöjä oli tutkinnon suorittamisen jälkeen käytetty yhä enemmän, ulkoilua oli 

rikastettu välinein ja pihamaalauksin sekä ohjattuja liikuntaleikkejä oli lisätty ulkoiluun. 
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Retkillä metsässä sekä muissa lähiulkoympäristöissä käytiin myös tutkinnon jälkeen 

enemmän. 

Ja tehdää siel ulkona semmosii asioit, mitä me ollaa ennen tehty sisäl. Koska se kuitenki 

ääni ja liike on kuitenki ulkona sallivampaa ja sit ei siit häiriinny ketää. (V1) 

Ja ulkoilus meil on perjantaisin se leluton ulkoilu, et meil on pelkästää liikuntavälineit 

perjantaisi ulkoilus käytös. (V6) 

Kaksi haastateltavista (V7, V8) oli huomannut kiinnittäneensä tutkinnon jälkeen enemmän 

huomiota siirtymien liikunnallistamiseen. Tällöin siirtymät paikasta toiseen hyödynnettiin 

liikunnallisesti. Hieman suurempi osa (3/8) haastateltavista koki, että odotustilanteiden 

liikuntaan on kiinnitetty huomiota toiminnassa enemmän tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Odotustilanteiden hyödyntäminen kasvoi muun muassa erilaisilla ”odotusjumpilla”: 

Jos jotain ruokajonojumppia ja tämmösii niinkun odotetaa jossain aulas, eteises, et 

päästään ulos ja tälläsii – – (V3) 

Liikuntakasvatuksen toteutusta pohti osa haastateltavista (3/8) sallivuuden ja kieltojen kautta. 

Heidän aikaisempaan toimintaansa ei kuulunut kieltojen suuri määrä, vaan pikemminkin 

salliva asenne eri toimintaympäristöissä liikkumiseen.  

– – meil on todella vähän ollu sisälläki mitään semmosii sääntöi, ettei saa juosta ja lelut 

on tai välineet on ollu lasten saatavil, et se on ollu jo ennen tota koulutust – – (V1) 

Tutkinnon suorittamisen jälkeisen ajan kieltoja ja sallivuutta pohti myöskin kolme 

varhaiskasvatuksen opettajaa. Kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa (V1, V4), jota pitivät 

aikaisempaa toimintaansa jo sallivana, olivat huomanneet tutkinnon jälkeen saaneensa 

jaetuksi sallivampaa ajattelutapaa myös muulle työyhteisölle. Yksi haastateltava puolestaan 

koki itse pyrkineensä omassa toiminnassaan vähentämään kieltoja ja pyrkineensä 

sallivampaan asenteeseen: 

Ja just niit semmosii tavallaan niinku kieltoi yrittäny vähentää, et miksei saa nyt 

liukumäkee mennä toiseen suuntaan tai, et iha hyvin sä voit tonne ylös kiivetä, jos sä 

kerran pääset sinne tai niin edespäin. Niinku, et semmoset ylimääräset kiellotki ehkä, et 

sitä niinku sietää paljon enemmän sitä semmost tekemisen meininkii. (V8) 

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemukset omasta liikuntakasvatuksen toteutuksesta 

varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä tutkinnon suorittamisen jälkeen on esitetty 

tiivistetysti yhteenvetona taulukossa 5.  
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Taulukko 5. Varhaiskasvatuksen opettajien kokemukset omasta liikuntakasvatuksen toteutuksesta 
varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Liikuntakasvatuksen toteutuksessa 

varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä 

huomioitiin 

 sisätilojen muokkaaminen liikkumaan 

motivoiviksi 

 tilaa liikkumiselle 

 liikuntavälineet lasten saataville 

 useampien sisätilojen käyttö 

 liikuntakeskuksen käyttö 

 liikuntaratojen rakentaminen sisälle 

 ulkoympäristöjen suosiminen 

 ulkoympäristöjen muokkaaminen ja 

toiminnallinen käyttö 

 retket 

 siirtymien ja odotustilanteiden hyödyntäminen 

liikunnallisesti 

 sallivampi ajattelutapa ja kieltojen vähentäminen 

 sallivamman ajattelutavan jakaminen muille 

 

6.2 Liikuntakasvatuksen toteutuminen varhaiskasvatuksen kentällä 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää varhaiskasvatuksen opettajien 

kokemuksia liikuntakasvatuksen toteutumisesta yleisesti varhaiskasvatuksen kentällä. Osa 

haastateltavista (3/8) koki haasteelliseksi arvioida, millaisena liikuntakasvatus toteutuu 

muualla kuin omassa ryhmässä tai omassa yksikössä, mutta useimmat pyrkivät myös 

pohtimaan toimintaa oman yksikkönsä ulkopuolella. Haastateltavien ajatukset vaihtelivat 

kuitenkin luuloista hyvinkin varmoiksi koettuihin oletuksiin. Kuvaa kentän 

liikuntakasvatuksesta oli muodostettu muun muassa keskustelemalla muiden 

varhaiskasvattajien kanssa tai vierailluilla muissa yksiköissä. Haastateltavien vastauksissa 

esiintyi paljon enemmän hajanaisuutta kuin omaa toimintaa pohtiessaan. Tämä voi johtua 

siitä, että oman toiminnan muutokset voivat saman tutkinnon käyneillä olla samansuuntaisia. 

Kyse voi olla myös kentän liikuntakasvatuksen vaihtelevuudesta. 

Haastateltavien kokemukset liikuntakasvatuksen toteutumisesta varhaiskasvatuksen kentällä 

jakaantuivat viiteen eri teemaan. Teemoiksi muodostuivat liikuntakasvatuksen esteet, asenteet 

liikuntakasvatusta kohtaan, liikuntakasvatuksen suunnittelu, liikuntakasvatuksen 

toimintaympäristöt sekä henkilöstön rooli liikuntakasvatuksessa. Teemat ovat eriteltynä 

kuviossa 2. Tässä kappaleessa käsitelen näitä teemoja, joiden koettiin olevan yhteydessä 

liikuntakasvatuksen toteutumiseen. Käsittelen kunkin teeman omana lukunaan. 
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6.2.1 Liikuntakasvatuksen esteet 

Haastateltavien vastauksissa ilmeni erilaisia esteitä, joita he kokivat esiintyvän 

liikuntakasvatuksessa varhaiskasvatuksen kentällä liittyen liikuntakasvatuksen toteutumiseen. 

He kuvasivat esteitä, jotka vaikuttivat johtuvan pääosin puutteellisesta tietämyksestä sekä 

puutteellisista taidoista. 

Puolet haastateltavista (4/8) mainitsi vastauksissaan jonkinlaisia esteitä liikunnan 

suunnittelussa. Yksi (V2) varhaiskasvatuksen opettaja koki suunnitelmallisuuden 

puutteellisena ja eräs haastateltavista (V7) koki, ettei lasten tarpeita huomioida toiminnan 

suunnittelussa. Hän lisäksi pohti, ettei suunnittelussa huomioida sitä, että taitoja tulisi 

harjoitella monipuolisesti eri tavoin, ja tällöin myös taitojen jalostaminen eteenpäin 

unohdetaan. Osa (3/8) haastateltavista pohti, ettei toiminta ole kovinkaan tavoitteellista ja 

kaksi haastateltavista (V3, V8) arvioivat yleisesti liikuntakasvatuksen laadun puutteelliseksi 

varhaiskasvatuksessa. 

Sanotaan näin, että mun mielestä nimenomaan se on kans semmonen kehittämisen osa-

alue. – – että et se on lähinnä niin, et liikuntaan nyt, ku on vähän niinku pakko. Mut sit 

niinko, et tavallaan se, et mihin pyritään, ni se on viel vähä semmosis lapsen kengissä, et 

tota minkä vuoksi tätä asiaa niinkun tehdään. (V5) 

Asenteet 

liikuntakasvatusta 

kohtaan 

Liikuntakasvatuksen 

toimintaympäristöt 

Henkilöstön rooli 

liikuntakasvatuksesa 

Liikuntakasvatuksen 

suunnittelu 

Liikuntakasvatuksen 

esteet 

Liikuntakas-

vatus 

kentällä 

 

Kuvio 2. Varhaiskasvatuksen opettajien kokemukset liikuntakasvatukseen vaikuttavista 
tekijöistä kentällä teemoittain. 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisällölliset orientaatiot jäivät pois, kun vuoden 

2018 perusteet tuli käyttöön. Tällöin pedagogista toimintaa ohjaamaan muodostettiin 

oppimisen alueet, jotka eivät ole yksinään toteutettavia, vaan niitä on tarkoitus yhdistellä. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 40.) Puolet (4/8) haastateltavista pohti 

valtakunnallisiin suunnitelmiin suhteutettuna suunnittelussa esiintyviä esteitä. Osa heistä (3/8) 

ilmaisi ajatuksia, joista voisi tulkita kentän liikuntakasvatuksen laahaavan muuttuneen 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden perässä, jolloin liikuntakasvatus keskittyy vain 

liikuntatuokioihin. Osa (3/8) puolestaan ajatteli liikuntakasvatuksen olevan hyvin 

aikuisjohtoista: 

– – siihen törmää, oon törmänny, et tavallaan se aikuinen on se käskyttäjä kuka seisoo 

paikallaan – – ja tavallaan innostaa ja kannustaa sielt sivusta, mut see, et jos ihan samal 

liikuntahetkel on montaki aikuist, ni ilman muuta ni aikuisten pitäs mennä sinne mukaan, 

eikä vaan seisoo siel reunoil jossai. Et ehkä semmonen nimenomaan, et aikuiset menee 

sinne mukaan leikkimään, ni semmost pitäis olla enemmän, et se ei oo mikään 

automaatio. (V7) 

No se on varmaan aika aikuis niinku johtosta se liikuntakasvatus. Mä niinku voisin 

kuvitella. Et mä en niinku ihan hirveesti usko, että osallistetaan niit lapsii välttämät 

kovinkaan paljon. Et mä en tiedä kuinka paljon he saa niinku itse vaikuttaa tai päättää 

siihen, et mitä tehdään ja näin poispäin. (V3) 

Yksi heistä myös ajatteli, ettei liikkeen määrää huomioida tavoitteissa. Hän myös koki, ettei 

liikuntaa osata kentällä aina suhteuttaa muuhun toimintaan ja näin huomioida toiminnan 

suunnittelussa: 

– – et niiku että monessa tehdään niin, et yks tekee ja muut tulee perässä ja semmost 

tieksä on tosi vanhollist viel. Niiku just se, että, et ei oikeesti sitä liiket tuu siel ehkä 

puolen tunnin tai tunnin, mitä he siel on, et siihe odottamisee menee nii pitkä aika – – 

(V1) 

– – mut ehkä se ei sit kuitenkaa siin kaiken kiireen alla niiku kaikki käsitä sitä, että jos sä 

liikutat lapsii, ni se ei oo kuitenkaa mistään pois muualt päi vastoi. (V1) 

Kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa (V1, V3) pohti kunkin kasvattajan henkilökohtaista 

tulkintaa koskien suunnitelmia. Toinen heistä (V3) pohti yksikkökohtaisia vuosisuunnitelmia 

ja toinen (V1) valtakunnallisia suunnitelmia. He kokivat, että käytännön toteutus voi olla 

jotain aivan muuta kuin valtakunnallisten suunnitelmien tai yksikkökohtaisten 

vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa. 

Mut see, että kuka sitä niinko tavallaan valvoo, et minkä tyyppistä niinkun se liikunta sit 

on ja kuin tavoitteellista, et jos sul nyt on niin, että tammikuussa on vaikka luisteluu, niin 

mitä se sit oikeesti niinku tarkottaa kellekki ja miten kukakin sen sit niinkun vie sinne 

käytäntöön niille lapsille, niin ni se on sit niinkun kysymysmerkki. (V3) 



52 
 

Liikuntakasvatuksessa ongelmallisena koettiin ajatus, että usein ulkoilu liitetään liikkumiseen. 

Osa (3/8) haastateltavista koki, että kasvattajat saattavat olettaa lasten fyysisen aktiivisuuden 

toteutuvan silloin, kun lapset ovat ulkona, vaikka todellisuudessa kaikki lapset eivät 

liikkuisikaan.  

Muka liikutaa, et niiku edelleenki mä saan semmosii vastauksii, – – ni mä saan edelleenki 

semmosii, et kaikki liikkuu. Et ei, me ollaan ulkona puoltoist tuntii ja välil kolmeki tuntii 

ulkona, kaikkiha liikkuu. Ja totuus on iha aivan muuta – – (V1) 

Sitä aina ajatellaan vaan, et no nyt, ku me ollaan paljon ulkon, ni me ollaan nyt niinku 

liikuttu, et vähän semmonen niinku ”no kyl ne siel nyt juoksee”. Ni nyt on niinku, et 

”nonni nyt on tullu se päivän liikkuminen, ku ne on juossu tuol ulkon, et ei me olla oltu 

yhtää sisäl”. (V8) 

Haastateltavat mainitsivat myös yksittäisiä vastauksia koskien kentällä ilmeneviä 

liikuntakasvatuksen esteitä. Yksi haastateltavista (V5) pohti esteitä koko työn lisääntyneen 

kuormittavuuden kasvun näkökulmasta. Tämän hän koki johtuvan lasten lisääntyneistä 

kielellisistä haasteista ja sekä työyhteisön mahdollisista haasteista suomen kielen osaamisessa. 

Eräs haastateltava mainitsi huomattavan esteen siinä, etteivät kaikki kasvattajat hänen 

kokemuksensa mukaan vastaa lasten liikunta-aloitteisiin: 

Ja saattaa olla, et joku lapsi saattaa tullakki pyytämään aikuisii sinne mukaan 

leikkimään, ni sit voi olla silleen, et no odota no emmä, et siin on joku muu tärkeämpi 

asia sit aikuiselle – – (V7) 

Yksi varhaiskasvatuksen opettaja kuvaili varhaiskasvatuksessa vallitsevaa toimintatapaa 

”pöytäkulttuuriksi”. Hän koki, että istumista on varhaiskasvatuksessa edelleen hyvin paljon. 

Lisäksi hän ajatteli, että vanhoja toimintatapoja voi olla hankala haastaa, mutta näki kuitenkin 

tämän pikkuhiljaa kehittyvän: 

– – vähän semmonen kutkuttelu viel, et niinku semmonen rajojen rikkominenki täs 

liikuntakasvatuksessa. – – se on semmonen pieni nyanssi viel, et totanoinni et tavallaan, 

ku se voi olla sitä fyysist aktiivisuuttakin se liikkuminen ja siihen sisällyttää niitä niinkun 

tasapainotaitoja sun muita. Niini pikkasen se on vähän vielä semmoses ajatusvaiheessa 

tietyllä tapaa ja toimintakulttuuri. (V5) 

Näiden lisäksi yksittäisissä vastauksissa koettiin esteenä liikuntahetkien harvuus (V3), 

ulkoilun jättäminen hyödyntämättä (V7) ja liikuntakasvatuksen välinesidonnaisuus (V8). 

Myös turvallisuuteen vetoamisen koki yksi haastateltavista liikkumisen esteenä: 

Et monethan sanoo edelleen, et ei, emmä viitti, ko se ei oo turvallist. Mut ko nä on, 

monesti on semmosii seimäkymmenekaheksakyt luvun peruja, mitkä on vaa jääny sinne 

vanhoihi sääntöihi sen enemmi tarkastelemat. (V1) 
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6.2.2 Asenteet liikuntakasvatusta kohtaan 

Varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat miten liikuntakasvatukseen liittyvät asenteet kentällä 

liittyvät liikuntakasvatuksen toteutumiseen. Asenteita koettiin olevan monenlaisia. Teemassa 

varhaiskasvatuksen opettajia puhututtivat sekä kielteisiksi että myönteisiksi tulkittavat asiat. 

Huolimatta siitä, että suurimmaksi osaksi asenteissa koettiin olevan selkeästi kehitettävää, 

löytyi myös tyytyväisyyttä joihinkin seikkoihin: 

– – niinku ihan selvää kaksijakoisuutta. Elikkä eräissä yksiköissä nousee heti sarvet 

pystyyn, kun puhutaan liikunnasta. Et aina vaan sitä liikuntaa, eikö varhaiskasvatus enää 

ole mitään muuta. Ja sitten toisissa yksiköissä, mistä olen saanut informaatiota, ni tota on 

sanottu, et jes et tota, se on hyvä juttu, meillä liikutaan näin ja näin. (V5) 

Kielteisiä asenteita liikuntakasvatusta kohtaan esitettiin ilmenevän työyhteisössä sekä 

työntekijöillä että johtajilla. Näiden asenteiden uskottiin lisäävän haasteita 

liikuntakasvatuksessa. Puolet (4/8) haastateltavista piti johtajan asennetta tärkeänä 

liikuntakasvatuksen mahdollistamisessa. Varhaiskasvatuksen opettajat kokivat, että jos 

johtajan asenne liikuntaa kohtaan ei ole myönteinen, heijastuu tämä myös työntekijöiden 

asenteisiin ja liikuntakasvatusta on hankala lähteä kehittämään. Silloin kun johtaja ei ole 

liikuntamyönteinen tai ei koe liikuntaa tärkeänä osa-alueena, ei hän haastateltavien mukaan 

myöskään yritä sitä toiminnallaan edistää. Tämä näkyy varhaiskasvatuksen opettajien 

mielestä myös siinä, hyödynnetäänkö henkilö- ja välineresursseja niin, että liikuntakasvatusta 

on mahdollista toteuttaa erilaisissa tilanteissa. 

Mut et see just, et jos niinkun tää johtaja ei ole yhtään niinko myönteinen liikunnalle ja 

näin poispäin, ni kylhän sitä on tosi vaikee sillon lähtee kehittää. Saada hyvii välineitä ja 

saada niinko semmosii hyvii resurssei siihen, et sitä pystyy niinku tekemään sitä liikuntaa. 

(V3) 

– – ni myöski niinku se esimiehen asenne ja ajattelutapa myöskin niinku mun mielest 

vähän ehkä niinku heijastuu sit sen myös sen talon toimintaa tai sen liikunnan tärkeyteen. 

(V6) 

Kaksi haastateltavaa (V3, V6) pohti asenteiden muodostuvan joskus myös esteeksi. He 

kokivat, että liikunnasta innostuneiden työntekijöiden puute asettaa koko liikuntakasvatuksen 

heikkoon asemaan. 

Et mä nään sen niinko niin, et siel täytyy olla joku yksi tai useampi ihminen, ketä niinko 

siit liikunnast on innostunu ja siit tykkää. Jos sellast ei ole, niin se on aika niinkun 

heikolla se liikunta. (V3) 

Haastavana piti osa varhaiskasvatuksen opettajista (3/8) myös joidenkin kasvattajien heikkoa 

fyysistä kuntoa. Tämän nähtiin johtavan kielteisiin asenteisiin liikuntakasvatusta kohtaan. 
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Kaksi heistä koki fyysisen kunnon voivan olla heikkoa erityisesti ikääntyneillä työntekijöillä, 

jolloin liikuntakasvatuksen toteuttaminen saatetaan kokea haasteelliseksi ja jo pelkkä 

liikunnan suunnittelu koetaan haastavana. He pohtivat kuitenkin, ettei omien fyysisten 

esteiden tarvitse muodostua lasten liikkumisen esteiksi: 

Nii varmaa ja monet on aika paljo raihinaisempii jo, et ei moni ei jaksa ees kävellä enää, 

mut ko sit see, et ei se oo siitäkää kii, vaikket sä itte jaksa, mut se et sä mahdollistat 

lapsille liikkeen, niinni seki on jo hyvä. (V1) 

Mut ku siihen turrutaan tavallaan siihen omaan kipuun tai omaan niinku esteeseen. Ni 

tavallaan, ni sit se siirtyy niinku myöskin siihen lapseen. Ei, tälläinen ihminen ei 

tavallaan edes lähde suunnittelemaan liikuntaa, joka kokee, että on omia esteitä. Et mun 

mielest se on niinku semmonen, – – tavallaan, et me saatais ton kentän niinkun 

henkilöstön ajatus siihen, että vaikka sul ois mikä lonkkavika, ni se ei tarkota sitä, et sä et 

pystyis liikuttamaan lapsia tai suunnittelemaan – – (V5) 

Yksi haastateltavista koki, että kentällä kasvattajien oman liikuntatietämyksen 

kehittämishalukkuudessa olisi parantamisen varaa. Eli onko niin, että tiedollista sekä 

taidollista kehittämistä tarvittaisiin, mutta siihen ei sitten kuitenkaan ole halukkuutta? Hän 

pohti asian olevan mahdollisesti yhteydessä jaksamiseen: 

Et onks se sit se este tai suunnitelmallisuuden este, että ihmiset eivät jaksa, koska onhan 

se huomattavasti fyysisempää, kun se että istut ja luet kirjaa, katsot lapsen kanssa kirjaa. 

(V5) 

Samaan jaksamiseen liittyy mahdollisesti myös kahden haastateltavan (V1, V3) ilmaukset, 

joiden mukaan he mainitsivat tietävänsä ryhmiä tai päiväkoteja, jotka eivät välttämättä ulkoile 

sateella. Johtuuko tämä siitä, että ei ehkä jakseta nähdä vaivaa sadekelin siirtymiin ja sisällä 

saattaa olla sateella aikuisten mielestä miellyttävämpää? 

Kaikesta huolimatta kaksi haastateltavista (V4, V8) koki, että liikuntaa pidetään 

varhaiskasvatuksessa tärkeänä. Yli puolet (5/8) varhaiskasvatuksen opettajista mainitsi 

muutoksen kokemuksen kasvattajien ajattelutavoissa koskien liikuntakasvatusta. Useimmat 

(3/8) heistä kokivat, että muutosta on jo tapahtunut ja kaksi heistä (V3, V5) uskoivat 

muutoksen olevan edessäpäin. Muutokset liittyivät erityisesti sallivamman asenteen 

kokemukseen. Varhaiskasvatuksen opettajat kokivat, että sääntöjen tarpeellisuutta on alettu 

tarkastelemaan kriittisesti ja liikuntavälineitä sallitaan enemmän myös ryhmätiloissa. Yksi 

heistä (V1) mainitsi näiden kuitenkin vaihtelevan kentällä. 

Sit ehkä se tavallaan semmonen niinku niitten sääntöjen tavallaan vähä, et mietitään, et 

onkse nyt niinku tarpeellist rajottaa tota, et ne pyörii tuolt mäest niinku alas, et voisko ne 

vaan antaa tulla. Et mun mielest semmostaki on nyt niinku havaittavis, et ei niinku olla 

heti käskemäs, et pitää lopettaa. Et semmonen on niinku lisääntyny. (V8)  
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– – et osal on edelleen tosi vanhoillist, et sisällä liikutaan kävellen ja moni on myös 

sanonu sitä, et ne liikuntavälineet on siel varastos, koska sit ku on jumppahetki, niin sit 

niit täytyy hakee sielt sun täält. (V1) 

Lisäksi yksi haastateltava (V3) mainitsi toivon kipinän siinä, että valtakunnallisen Liikkuva 

varhaiskasvatus -ohjelman myötä liikunta-asiat varhaiskasvatuksessa kokonaisuudessaan 

tekisivät mahdollisesti positiivisen käänteen kohti parempaa. Eräs varhaiskasvatuksen opettaja 

puolestaan koki, että muutos on jo tapahtunut: 

– – nii moni päiväkoti on [kunnassa] mukana siin Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa, 

et sitä kautta mä uskon, et aika paljon liikutaa ja ihmiset on niiku ottanu sitä aika paljon 

siihen niiku toimintaa mukaa ja käyttää sitä niiku. (V2) 

Yksittäisissä vastauksissa esiintyi myös toiveikkuutta ilmaiseva ajatus innokkaista nuorista 

työntekijöistä, joita saapuu varhaiskasvatuksen kentälle uudistamaan liikuntakasvatusta (V3) 

ja liikuntakasvatuksen lisääntynyt panostus (V4). Vaikka edellä eräs haastateltavista mainitsi 

kielteisenä koulutushalukkuuden puutteen, mainitsi yksi haastateltavista (V8) sellaisten 

työntekijöiden osallistuvan lisäkoulutukseen, jotka ovat kiinnostuneita liikunnasta.  

6.2.3 Liikuntakasvatuksen suunnittelu 

Liikuntakasvatuksen suunnittelun osana käsitellään varhaiskasvatuksen kentän 

liikuntakasvatuksen tavoitteita. Lisäksi liikuntakasvatusta ohjaavien asiakirjojen tunteminen 

on tärkeänä osana suunnittelua, joten aihe sisältyy myös suunnittelun teemaan.  

Osa varhaiskasvatuksen opettajista (3/8) oli sitä mieltä, että kentän liikuntakasvatuksen 

suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset suunnitelmat eli Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet sekä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Valtakunnalliset suunnitelmat 

saattavat olla velvoittavuutensa puolesta myös itsestään selvänä pidetty asia, jolloin niitä ei 

ole tullut erikseen mainittua ja tämän vuoksi vain osa mainitsi nämä suunnitelmat. Osa (3/8) 

taas koki, että liikunnan vuosisuunnitelmat toimivat suunnittelun lähtökohtana. Yksi heistä 

pohti sekä valtakunnallisten suunnitelmien että liikunnan vuosisuunnitelman mahdollisesti 

olevan ohjaavana välineenä liikuntakasvatusta suunnitellessa ainakin omassa yksikössään: 

Nii-i, no meil on nyt tämä vuosisuunnitelma, et toivon mukaan sit se ohjaa, et nyt on tosi 

vähän ite ehtiny mitään valvomaan tuol miten toimitaan ja eikä oo ollu nyt niinkään 

mitää niit yhteisii juttui, mut varmaan sit vasu tietenki. Ja sit on noi eskarisuunnitelmat, 

et kai niit sit kuitenki seurataan ja niitten mukaan sit toteutetaan. (V8) 

Haastateltavat kokivat varhaiskasvatuksen kentän liikuntakasvatuksen tavoitteellisuudessa 

olevan kehittämiskohteita sekä toimivia seikkoja. Lasten tarpeiden ja niiden pohjalta 
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asetettujen tavoitteiden huomioiminen liikuntakasvatuksen suunnittelussa jakoivat ajatuksia 

kumpaankin suuntaan. Kaksi haastateltavista (V2, V7) arveli, että liikuntakasvatusta 

suunnitellaan sen mukaan, mikä juuri tällä hetkellä olisi mukavaa tekemistä eli niin sanotusti 

”fiiliksen mukaan”. Tällöin ei keskitytä harjoittelemaan liikuntakasvatuksessa asioita, joita 

lasten tulisi taitojensa kehittymisen puolesta harjoitella. Tavoitteeksi asettuu tällöin ”mukava 

tekeminen”. Lisäksi eräs (V6) varhaiskasvatuksen opettaja näki kentän tavoitteena 

liikuntakasvatuksessa usein olevan pyrkimys toiminnan paljouteen. Jos toimintaa pyritään 

saamaan mahdollisimman runsaaksi, pystytäänkö tällöin keskittymään lasten tarpeisiin ja 

taitoihin, jotka vaatisivat toistoja vakiintuakseen? 

– – niinku osast mun mielestä vähän tulee sellane olo, et mahdollisimman paljon niinku 

yritetään niil lapsil. Niinku, jos aatellaan niinku eskari-ikäsiäki, et niil annetaa, et 

pelataa sählyy ja pelataa jalkapalloo ja mennää kentäl juoksemaan tai mennää 

luistelemaa. Et niinku mahdollisimman eri – – lajeja käytäis niinku läpi, et ne saa niinku 

vähä tuntemust siit, et mitä niinku tasapainojuttui tai temppurataa tai, tai tota näit 

pallopelei vois olla. – – niinku sitä ehkä näkee tuol noi, et se on niinku mahdollisimman 

monipuolist tavallaa se tarjonta. (V6) 

Toiset kaksi haastateltavaa (V4, V5) puolestaan arvelivat aivan päinvastoin. He kokivat, että 

juuri lasten tarpeet ja niistä muodostuvat tavoitteet ohjaavat suunnittelua kentällä. Lisäksi 

toinen heistä (V5) painotti kentän suunnittelun lähtevän havainnoinnista, jonka avulla voidaan 

selvittää lapsista lähteviä tarpeita liikuntakasvatuksessa ja toinen (V4) koki, että lapsia 

huomioidaan yksilöllisesti enemmän, kun toimitaan pienryhmissä. 

Kaksi haastateltavista (V1, V7) koki, että liikuntakasvatuksen tavoitteet otetaan kentällä 

kunnan omasta liikunnan vuosisuunnitelmasta. Mikäli tavoitteet otetaan suoraan liikunnan 

vuosisuunnitelmasta, onko tällöin huomioitu juuri tämän lapsiryhmän tavoitteet tai lasten 

henkilökohtaiset tavoitteet? Toinen varhaiskasvatuksen opettajista (V7) pohti, etteivät 

tavoitteet tällöin lähde lasten tarpeista. 

Lisäksi kaksi haastateltavista (V2, V3) ilmaisi myös tarpeesta kehittää yhtenäisiä 

toimintamalleja tai ohjeita kuntien tai valtakunnan tasolla siitä, miten tavoitteellisuutta tulisi 

varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksessa noudattaa.  

Yksittäisenä vastauksena yksi varhaiskasvatuksen opettaja (V8) pohti, että ainakin jotkut 

motoriset taidot tulisi mahdollisesti huomioitua tavoitteissa ja suunnitelmat noudattaisivat 

ainakin vuodenaikojen vaihtelua sisällöllisesti. Lisäksi yhden varhaiskasvatuksen opettajan 

(V3) kokemuksen mukaan Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa (2018) korostetaan 
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entistä enemmän liikunnan määrän tärkeyttä. Hän myös ajatteli, että jos työyhteisössä on 

liikunnasta kiinnostuneita kasvattajia, on liikuntakasvatus tavoitteellisempaa.  

Varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat kentän varhaiskasvattajien tietämystä 

liikuntakasvatusta ohjaavista asiakirjoista osana suunnitelmallisuutta. Yli puolet (5/8) 

varhaiskasvatuksen opettajista mainitsi jonkin tai joitain ajatuksia siitä, että yksittäinen 

kasvattaja on itse vastuussa tietämyksestään ja näin ollen tietämys voi vaihdella yksittäisten 

kasvattajien välillä. Kaksi heistä (V5, V8) koki, että tietoa liikuntasisällöistä on saatavilla, 

mutta on kiinni kasvattajan omasta aktiivisuudesta, miten hän tietoon perehtyy. Lisäksi kaksi 

varhaiskasvatuksen opettajaa (V2, V3) oli sitä mieltä, että kasvattajat, jotka ovat 

kiinnostuneita liikunnasta myös tietävät siitä enemmän: 

Et ne, jotka tykkää siit liikunnast, ni ne niiku tietää niist enemmän ja ne mitkä ei sit oo nii 

kiinnostuneit, ni niil on sit joku muu juttu. (V2) 

Puolet haastateltavista (4/8) kuitenkin koki, että liikuntasisällöt erityisesti 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista tulisi olla jokaisen tiedossa. Yksi heistä (V1) ei 

eritellyt pelkästään Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteita asiakirjaksi, jonka 

liikuntasisällöt tulisi olla tiedossa, mutta ajatteli, että erityisesti omassa kunnassaan tietämys 

asiakirjojen suhteen pitäisi olla hyvä. Eräs haastateltavista puolestaan mainitsi myös 

esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet tässä yhteydessä. Hän myös ajatteli näiden 

asiakirjojen tietämyksen eroavan mahdollisesti ammattiryhmien välillä: 

– – nii se riippuu tietty vähä niiku ammatist, mut kyl varmasti niiku varhaiskasvatuksen 

opettajat, ni kyl ne osaa niiku ulkoa kaikki ne esiopsi- ja vasuasiakirjat. (V2) 

Kuten edellä kappaleen 6.2.1 esteissä esiteltiin, niin yksi haastateltavista (V1) ajatteli, että 

kukin kuitenkin tulkitsee suunnitelmien sisältöjä omalla tavallaan. Eräs haastateltava (V3) 

taas puolestaan pohti, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisällöt saattavat unohtua 

sen jälkeen, kun ne joskus on käyty läpi. Kaksi haastateltavista (V1, V7) koki, että tarjottujen 

koulutusten avulla on saatu edistettyä asiakirjatietämystä. Toinen heistä pohti, että yhä on 

paljon kasvattajia, joita liikuntakasvatuksen asiasisällöt eivät kaikesta huolimatta tunnu 

kiinnostavan: 

Mut, et see, et kuin syvällist se sit on ja sit, ku kyl tääl on mun mielest paljon 

varhaiskasvattajia, joita se ei niin kiinnosta. Et se on se ikävä tosiasia, vaik se ei sais 

näin olla. – – niinku kaikkien pitäis toteuttaa ja pitää sitä liikuntaa, mut et jos sitä ei koe 

tärkeänä, ni jotenki sitä sit tehdään silleen puolhuolimattomasti. Mut, et mun mielest 

kukaan ei voi vedota siihen, etteikö tietäis niinku semmoset yleisasiat. Ja see, et se niinku 

vasu sitoo meitä, et meiän tarvii niinku myös pitää tietynlaista liikuntaa. (V7) 
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Kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa (V2, V3) mainitsi, että Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma 

toimi tietämyksen lisäämisen tukena. Toinen heistä (V2) pohti, että erityisesti Varhaisvuosien 

fyysisen aktiivisuuden suositukset tulisivat ohjelman avulla tutummiksi. Hän kuitenkin 

ajatteli, että opitut asiat unohtuvat herkästi, jos opittuja toimintatapoja ei jalkauteta arkeen.  

Varhaiskasvatuksen kentän tietämys Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista 

jakoi kokemuksia haastateltavien välillä. Eräs haastateltava (V2) luonnehti tietämyksen 

kentällä olevan vaihtelevaa ja vaihtelevuus näkyi myös muiden haastateltavien kokemusten 

välillä. Kukaan haastateltavista ei kuitenkaan vastauksellaan viitannut hyvään tietämykseen. 

Yksi heistä (V7) oli sitä mieltä, että suositukset tiedetään pintapuolisesti, toinen (V6) taas 

koki suositusten tulleen enemmän esille ja eräs heistä (V4) ajatteli, etteivät suositukset ole 

kovinkaan monella edes tiedossa. Ajatusta esiintyi myös siitä, että varhaiskasvatuksen 

liikuntakasvatusta ohjaavien asiakirjojen tuntemus olisi yleisesti hyvin vähäistä (V3). Lisäksi 

yksi varhaiskasvatuksen opettaja koki, ettei kentällä edes vasusta ole mitenkään erityisesti 

löydetty liikuntaa osa-alueena: 

– – ja just niinku ei oo ehkä sit löydetty vasustakaa sit sitä mitenkään erityisesti sitä 

liikuntaa. Et varmaan se jotenki sit siin sivus vähän. Sitä sivutaan, mut ei varmaan 

mitenkään erityisesti oo huomioitu. (V8) 

6.2.4 Liikuntakasvatuksen toimintaympäristöjen käyttö 

Liikuntakasvatuksen toimintaympäristöjen käytön teema sisältää haastateltavien kokemuksia 

erilaisten sisä- ja ulkoympäristöjen käytöstä varhaiskasvatuksen kentällä sekä 

varhaiskasvatuksessa käytettävien liikuntavälineiden välineiden käytöstä näissä ympäristöissä. 

Haastateltavista yli puolet (5/8) pohti toimintaympäristöjen käyttöä omassa yksikössään, josta 

lähes kaikki kuitenkin saivat laajennettua pohdintojaan myös oman yksikkönsä ulkopuolelle. 

Ainoastaan kaksi haastateltavista (V4, V8) keskittyivät pohtimaan vain oman yksikkönsä 

käyttämiä toimintaympäristöjä. Lähes jokainen varhaiskasvatuksen opettaja näki oman 

yksikkönsä toimintaympäristöjen hyödyntämisen melko positiivisessa valossa, kun taas 

laajemmin varhaiskasvatuksen kenttää pohtiessaan haastateltavat löysivät myös puutteita. 

Ainoastaan yksi omaa yksikköään miettinyt pohti toimintaympäristöjen käyttöä myös 

kriittisessä valossa. Hän koki, että tilaa liikkumiselle on toisaalta tullut lisää, mutta myös tilan 

puutetta esiintyy tavaran paljouden vuoksi: 

– – jos puhutaan meiän päiväkodist tai meiän yksiköstä, niin jonku verran on semmonen 

niinku… jonku verran on tullu kyl avaruuttakin siihen niinku toimintaympäristöön, et 

mahtuu liikkumaan ensinnäki, mut tota kyl sit taas toisaalt on myös semmost, et on jaettu 
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tosi semmosiin pieniin, pieniin koloihin sitä tilaa ja tavaraa on paljon. Et se on vähän 

vaihtelevaa mun mielest. (V4) 

Tarkoituksenani ei ole keskittyä eroavaisuuksiin kokemuksista omien yksiköiden ja yleisesti 

koettujen kentän toimintaympäristöjen välillä. Esittelen tästä eteenpäin tuloksia yhdessä, 

puhuen yleisistä toimintaympäristöistä, tarkentamatta onko kyse kokemuksesta omassa 

yksikössä vai laajemmin tarkasteltuna. 

Osa (3/8) haastateltavista koki toimintaympäristön hyödyntämisen vaihtelevan sekä ryhmien 

että yksiköiden välillä. Varhaiskasvatuksen opettajat ilmaisivat sekä toimiviksi tulkittavia 

ratkaisuja toimintaympäristöjen käytössä että kehitettäviä asioita. Osa haastateltavista mainitsi 

myös epäilyksiä ja osa muutoksiin viittaavia ilmaisuja. Sävyltään toimiviksi ratkaisuiksi 

tulkitsin kahden haastateltavan (V1, V8) kokemukset siitä, että ainakin oman yksikön 

sisätiloissa on käytetty liikuntaan motivoivia ratkaisuja sisätilojen pinnoilla, kuten teippauksia 

ja erilaisia hyppyruudukoita. Vaikka yksi haastateltavista (V1) pohti, ettei kaikkialla 

liikuntavälineet ole lasten saatavilla, kaksi haastateltavista (V6, V8) ajatteli kuitenkin toisin. 

Ja tota, ja sit mun mielest niinku joissain ryhmissäki esimerkiks ne on tuonu niit 

liikuntavälei sinne niinku, sinne ryhmätiloihi enemmä. Et sitä on mun mielest enemmä 

kans kuullu nyt sit, et sitä on niinku pyritty tuomaan niinku laste ulottuville. (V6) 

Varhaiskasvatuksen opettajista osa (3/8) koki, että lähiympäristön hyödyntäminen on 

kasvanut. He mainitsivat erityisesti erilaisten ulkoympäristöjen käytöstä. Tällaisia olivat 

metsäympäristöt, piha ja lähipuistot. Myös korona-ajan koettiin lisänneen ulkoympäristöjen 

käyttöä. 

Toimivia ratkaisuja toimintaympäristön hyödyntämisessä mainitsi lisäksi kolme 

varhaiskasvatuksen opettajaa yksitäisissä pohdinnoissaan. Eräs haastateltavista (V6) koki, että 

varhaiskasvatuksen kentällä hyödynnetään liikuntakeskuksia ja tilanteissa, joissa yksiköllä ei 

ole omaa liikuntasalia, hyödynnetään koulujen liikuntasaleja. Hän myös koki, että lelutonta 

ulkoilua on käytetty hyödyksi eri yksiköissä, jolloin ulkoilussa käytössä ovatkin lelujen sijaan 

liikuntavälineet. Yksi haastateltavista (V7) pohti, että liikuntavälineitä on saatu päiväkoteihin 

hyvin ja toinen (V8) kertoi oman yksikkönsä varaston yhteydessä olevan kuvatuen olleen 

toimiva ratkaisu lapsille, jotka eivät esimerkiksi vielä kykene kielellisesti pyytämään 

välineitä. 

Kehitettäviä asioita varhaiskasvatuksen opettajat mainitsivat useita yksittäisiä vastauksia. 

Yksi haastateltava (V3) koki, että jos yksikössä ei ole liikuntasalia, niin liikuntaa ei tule 

kovinkaan paljoa. Eräs haastateltava taas koki, etteivät kaikki kasvattajat halua lähteä pois 
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päiväkodin pihalta ja laajentaa toimintaympäristöä. Tämä saattoi hänen mukaansa johtua 

pelosta, että jotain sattuu tai pihalle jääminen koetaan helpommaksi: 

No kyl se varmaan sitä on ja emmä tiä varmaan se osittain myös se semmonen helppous. 

Ohan se tietysti siin pihal kiva, ku ne on siin aidatul alueel, ni sää voit siin jutella toisten 

aikuisten kaa, et onhan se nyt paljon helpompaa. (V8) 

Yksi varhaiskasvatuksen opettaja ajatteli, että sijainti vaikuttaa siihen, miten 

toimintaympäristöjä voidaan hyödyntää. Hän koki, että esimerkiksi kaupunkien keskusta-

alueella sijaitsevien päiväkotien voi olla haastavampaa käyttää lähiympäristöä. Vaikka linja-

autoyhteydet olisivat käytettävissä, myös henkilöstön saatavuus hänen mukaansa voi 

vaikuttaa: 

Joo, koska sit jos ei ne oo siinä ihan saatavilla, ni sit se henkilöstöresurssi vaikuttaa 

myös, et millon sä voit lähteä tiettyyn, vaikka bussin kanssa metsään tai sinne isoon 

liikuntahalliin – – et sit siin pitää aina se henkilöstö miettiä ihan toisella tavalla, kun jos 

me ollaan kauempana tai jonkun vähän vaarallisemman matkan varrella. (V5) 

Eräs haastateltava puolestaan oli kiinnittänyt huomiota siihen, että sosiaalisen median 

palvelussa Instagramissa, näkee paljon päiväkotien jakamia ideoita, joissa toimintaympäristöä 

on hyödynnetty. Hän pohti näiden kuitenkin olevan mahdollisesti toimimista ”fiiliksen 

mukaan” ja epäili, että onko sosiaalisessa mediassa jaetut kuvat kuitenkaan todellista arkea: 

Noo, ehkä vähä samallailla ku toiki, et fiiliksen mukaan, et ihmiset näkee jotain hyviä 

ideoita ja sit ne käyttää niitä. Et kylhä se niikun tuol näkyy instagrammis, mitä kaikkee 

missäki päiväkodeis tehdään, ni kyl siel niiku liikuntaa paljo on, mut se on varmaa sama 

silleen fiilispohjalta, et käytetää monipuolisii ympäristöi ja sit aina, ku tehää jotain kivaa 

liikunnas, ni se jaetaa helposti, mut emmä tiä sit kuin paljon sitä oikeesti on, et onks se 

vaan niit tähtihetkiä tiäks mitä jaetaan. Se on vaikee tietää. (V2) 

Epäilyksiä esiintyi myös erään haastateltavan (V3) puheessa, joka myös pohti puutteita 

toimintaympäristön hyödyntämisessä. Hän pohti, että mahdetaanko varhaiskasvatuksen 

kentän ulkoympäristöjä hyödyntää kovinkaan paljon liikuntaleikkeihin. Hän myös mietti, että 

osataanko lähiympäristöjä hyödyntää erityisesti, jos lähellä ei ole metsäympäristöä.  

Kuten edellä esteissä esiintyi tuokiokeskeisyys, niin esteen koettiin olevan yhteydessä myös 

toimintaympäristöihin. Eräs haastateltavista (V3) ajatteli, että kentällä vallitsevan 

vanhanlaisen ajattelutavan vuoksi liikuntakasvatus tapahtuu liikuntasalissa liikuntatuokiolla, 

eikä muita toimintaympäristöjä tai tilanteita hyödynnetä liikunnallisesti. Toinen haastateltava 

(V8) ajatteli samalla tavalla erona ajatus siitä, että jos liikunta ei tapahdu salissa, tapahtuu se 

ulkona. Tällöin muut ympäristöt ja tilanteet jäävät huomioimatta. 
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Mut kyl niinku, kyl mä niinku vähän luulen, et se on tämmönen vanhanaikanen niinku 

käsitys siitä, että sinne jumppasaliin mennään ja sitten se on se liikuntahetki. Et sitä ei 

oteta sinne niinkun arkeen ja sinne käytäntöön tavallaan sinne käytävälle mihinkään – – 

odotustilanteisiin niinku. Et se on niinku, se on kerran viikossa se jumppahetki ja se on 

niinku siinä. (V3) 

6.2.5 Henkilöstön merkitys liikuntakasvatuksessa 

Haastateltavat pohtivat työyhteisön jäsenten ominaisuuksien merkityksiä osana 

liikuntakasvatuksen toteutumista varhaiskasvatuksessa. Edellä asenteissa, kappaleessa 6.2.2, 

liikuntakasvatusta kohtaan käsiteltiin jo varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia siitä, 

miten johtajan liikuntaan asennoitumisella on merkitystä liikuntakasvatuksen toteuttamiseen. 

Varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat myös muiden henkilöstön jäsenten roolia 

liikuntakasvatuksessa ja sen toteutumisessa. 

Kun edellä kappaleessa 6.2.2, kaksi haastateltavaa kokivat ikääntyneiden fyysisen kunnon 

vaikuttavan asennoitumiseen liikuntakasvatusta kohtaan, niin yksi haastateltava puolestaan 

koki, että vanhoilla työntekijöillä saattaa olla vanhoja toimintatapoja, jotka eivät istu 

nykyaikaisiin toimintatapoihin. Hän myös ajatteli, että nuorempien työntekijöiden myötä tämä 

tulee muuttumaan: 

– – mut et niinku tä on vähän tämmönen niinku ikävä ajattelutapa, et ehkä tavallaan ne 

vanhemmat niinku kasvattajat ja ohjaajat on niinkon toiminu niinku silleen, ku he on 

siihen aikaan nähden niinkun toiminu parhaaksi. Mut koska nyt tieto ja taito on, kaikki on 

niinku tutkimukset kehittyny niin paljon, niin tilanne on niiku aivan eri. Ja nyt kun tästä 

suuret ikäpolvet ovat siirtymässä eläkkeelle, eläköitymässä näin, niin tulee nuoret tilalle 

ja mä luulen, että sit sen myötä myöskin niinku se liikunta niinku kasvatus on niinku 

muuttumassa ihan täysin. (V3) 

Yksi haastateltava (V1) mainitsi tiimin eli päiväkotiryhmän työntekijäjäsenten 

liikuntainnokkuuden olevan yhteydessä liikunnan määrään varhaiskasvatuksessa. 

Varhaiskasvatuksen opettajista lähes kaikki (7/8) kokivat, että liikunnan kasvatusvastuu usein 

jää henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita liikunnasta.  

Se [vastuu] jakaantuu silleen, et kuka siit tykkää, ni se tekee. Et tota, se kenen vahvuus se 

on ja on niinku ite innostunu, ni se sitä sit toteuttaakin. (V4)  

– – et se on tosiaan ne osa ihmisii, jotka on ite varmaan liikkuu paljon, ni pitää sitä 

[liikuntakasvatusta] niinku. Mut sit on niit tietenki, ketkä ei ei koe, niinku ei se oo se oma 

juttu se liikkuminen muutenkaan, ni sit ei niinku se siel työssäkään sit oo tärkeetä. (V8) 

Vaikka vastuun jakaantumisen ei koettu liikuntakasvatuksen suhteen olevan yleisesti 

kovinkaan tasaista, kaksi haastateltavista (V1, V2) mainitsi sen onnistuvan omassa 

ryhmässään hyvin. Heidän mukaansa vastuualueita on jaettu tasaisesti ja kaikki kykenevät 
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liikuntakasvatuksen toteuttamiseen. Toinen heistä (V1) uskoi näin myös olevan yksikkönsä 

muissa ryhmissä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen tuloksia suhteessa Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteisiin (2018). Tarkastelen, miten varhaiskasvatuksen opettajien toiminta on muuttunut, 

kun toimintaa arvioidaan suhteessa VASU:n vaatimuksiin. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet on luonteeltaan velvoittava asiakirja, joten sen sisällöt tulisivat toteutua jokaisessa 

varhaiskasvatusyksikössä, jokaisessa ryhmässä ja jokaisen varhaiskasvatuksen työntekijän 

toiminnassa. Tarkastelen VASU:n sisältöjä myös suhteessa varhaiskasvatuksen opettajien 

kokemuksiin siitä, miten liikuntakasvatus varhaiskasvatuksen kentällä toteutuu. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia oman 

toimintansa muutoksista liikunnan ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkimuksen 

avulla pyrin myös selvittämään heidän kokemuksiaan siitä, miten liikuntakasvatus toteutuu 

varhaiskasvatuksen kentällä. Nämä kaksi tutkimuksen tarkoitusta linkittyvät hyvin paljon 

toisiinsa, sillä tarkastellessaan oman toimintansa muutoksia varhaiskasvatuksen opettajat 

jakavat itselleen merkityksellisiksi muutoksiksi koettuja asioita. Heidän oman toimintansa 

muutosten kautta voidaankin saada viitteitä siitä, minkälaiset muutokset varhaiskasvatuksen 

henkilöstön toiminnassa voisivat olla merkityksellisiä, jotta liikuntakasvatusta voitaisiin 

toteuttaa laadukkaasti. Puolestaan tarkastellessaan kokemuksiaan kentällä tapahtuvasta 

liikuntakasvatuksesta, haastateltavien pohdinnat osoittavat mitkä asiat vaikuttavat 

liikuntakasvatuksen toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen heidän näkökulmastaan.  

Ennen tutkinnon suorittamista syvällisempää tietoa liikuntakasvatuksesta ei kaikilla niinkään 

ollut, eivätkä tällöin taidotkaan sen toteuttamiseen olleet samalla tasolla verrattuna tutkinnon 

suorittamisen jälkeiseen aikaan. Yksi haastateltava jopa mainitsi, ettei oikein tiennyt, miten 

liikunnallisia taitoja tulisi edes opettaa. Varhaiskasvatuksen opettajien kokemukset omasta 

toiminnastaan ennen tutkinnon suorittamista sisälsivät joitakin eroavaisuuksia, mutta hyvin 

paljon myös samankaltaisuuksia. 

Kaikki haastateltavat kertoivat toiminnassaan tapahtuneen muutoksia tutkinnon suorittamisen 

jälkeen ja jokaisen haastateltavan puheesta ilmeni useampia kehittyneitä asioita. Tutkinto oli 

lisännyt haastateltavilla ymmärrystä, tietoisuutta ja tietoa sekä taitoa. Osan haastateltavien 

puheesta pystyi havaitsemaan, jopa kriittisen suhtautumisen omaan toimintaansa. He tiesivät 

miten tulisi tehdä, mutta tekivät kuitenkin joissain tapauksissa toisin. Tällöin syynä oli lähinnä 

ajan puute. Haastateltavien vastauksissa näkyi selkeästi, miten opittua tietoa vietiin 
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toimintaan. Kuvioon 3 on kerätty asioita, joiden maininnat nousivat käsitellessä tutkinnon 

suorittamisen jälkeistä aikaa ja mainintoja on useampi kuin yksi. 

 

 

Tulosten laajimpana teemana esiintyi suunnitteluprosessi ja asiakirjatuntemus, johon koettiin 

tulleen paljon muutoksia. VASU:n mukaan liikuntakasvatuksen on oltava tavoitteellista 

toimintaa (Opetushallitus 2018b, 48). Suurin osa varhaiskasvatuksen opettajista luonnehti 

omaa liikuntakasvatustaan vähemmän tavoitteelliseksi tutkinnon suorittamista edeltävää aikaa 

koskien, eikä toiminnan tarkoitusta ennen mietitty kovinkaan syvällisesti. Tällöin tehtiin 

enemmänkin asioita, joita pidettiin mukavana. Koko suunnitteluprosessi koki paljon 

Liikuntakasvatuksen toteutus varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä 

 lisääntynyt sisätilojen erilaisten liikuntamahdollisuuksien käyttö  

 lisääntynyt ulkoympäristöjen käyttö 

 lisääntynyt siirtymien ja odotustilanteiden liikunnallistaminen 

 sallivamman ajattelutavan jakaminen työyhteisössä koskien kieltoja 

Toiminta lasten kanssa 

 oma liikuntaleikkeihin osallistuminen lisääntynyt 

 lasten liikunnallinen aktivointi lisääntynyt 

 toiminnallisempi opetus 

 lasten osallistaminen lisääntynyt 

 

Suunnitteluprosessi ja asiakirjatuntemus 

 tavoitteita lisää ja tavoitteiden muutokset 

 lasten tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja positiiviset kokemukset suunnitteluprosessin osaksi 

 huomio liikunnan määrään arjessa 

 huomio motoristen taitojen harjoitteluun 

 havainnointi osana arviointia (havainnointitaidot kehittyneet, testien ja lomakkeiden käyttö 

havainnoinnin tukena) 

 Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten tuntemuksen kehittyminen 

Kuvio 3. Tutkinnon jälkeisiä muutoksia. 
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muutoksia varhaiskasvatuksen opettajien liikuntakasvatuksessa. Huomionarvoista on se, että 

suurin osa haastateltavista jakoi kokemuksen omien havainnointitaitojensa kehityksestä. 

Havainnointitaidot ovat olennainen taito varhaiskasvattajalla. Jotta lapsen oppimista ja 

kehittymistä voidaan tukea, tulee lapsen taitoja havainnoida sekä arvioida säännöllisesti. Näin 

mahdollistetaan myös lapsen hyvinvoinnin tukeminen. (Opetushallitus 2018b, 57.) 

Muutoksena varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat tutkinnon suorittamisen jälkeen tietävänsä 

mitä lasten liikkumisessa tulisi havainnoida. Haastateltavien mukaan tietäessään mitä tulisi 

havainnoida, myös herkemmin kiinnittää näihin havainnoitaviin taitoihin huomiota. Tässä 

yhteydessä mainittiin myös, että motoristen haasteiden tunnistaminen on helpompaa ja lasten 

taitoja tulee huomioitua yksilöllisesti enemmän.  

Myös motoristen taitojen itse harjoittelu oli sisäistynyt osaksi varhaiskasvatuksen opettajien 

toimintaa. Muun muassa Jaakkola (2017, 161) korostaa, etteivät yksilöt selviä arjen fyysisistä 

haasteista ilman motoristen taitojen oppimista, jonka vuoksi niiden harjoittelu on äärimmäisen 

tärkeää. Myös VASU:ssa määritellään motoristen taitojen harjoittelun kuuluvan osaksi 

varhaiskasvatusta (Opetushallitus 2018b, 58). Motoristen taitojen tuntemus liittyy vahvasti 

sekä havainnointiin että taitojen harjoitteluun. Kuitenkaan VASU ei tarkemmin erottele, mitä 

kaikkea motorisiin perustaitoihin kuuluu. Tulisiko VASU:ssa tarkemmin erotella nämä taidot, 

jotta kukin tietäisi mitä taitoja liikuntakasvatuksessa tulisi huomioida? 

Ennen tutkinnon suorittamista haastateltavista osa arvioi lasten taitoja yleisellä tasolla, eikä 

liikunnallisia taitoja arvioitu erityisemmin. Tällöin myöskään lasten taitoja ei tiedetty 

syvällisemmin. Lisäksi arviointi saattoi olla epäsäännöllistä. VASU:n mukaan silloin, kun 

arviointia suoritetaan säännöllisesti, voidaan sen pohjalta myös suunnitella sisältöjä 

(Opetushallitus 2018b, 57). Arviointi on siis hyvinkin olennainen osa suunnitteluprosessia ja 

sen puuttuessa myös tavoitteiden asettelu voi olla hankalaa. Miten voidaan asettaa tavoitteita, 

jos taidotkaan eivät ole selvillä? Tässä on tärkeää myös huomioida, että tarpeeksi ajoissa 

annettu tuki, voi ehkäistä erilaisten ongelmien syntymisen ja lisääntymisen. Tuen avulla 

voidaan lisäksi edistää lapsen kehitystä ja hyvinvointia. Sen avulla pystytään myös 

edistämään lapsen oppimista. (Opetushallitus 2018b, 54.) Tämän tutkimuksen perusteella 

liikunnallisten taitojen arviointi oli tullut osaksi varhaiskasvatuksen opettajien toimintaa ja 

arvioinnissa käytettiin apuna erilaisia testejä ja lomakkeita. Kun sisältöjä suunnitellaan 

arvioinnin avulla selvitettyjen tarpeiden pohjalta, voidaan mahdollistaa paremmin lasten 

tarpeita tukevaa toimintaa. Vaikka varhaiskasvatuksen opettajista suurin osa mainitsi 

käyttävänsä liikunnan vuosisuunnitelmaa apuna liikunnan suunnittelun prosessissa, ei 
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vuosisuunnitelmaa kuitenkaan enää mainittu ainoana ehdottomana noudatettavana mallina 

suunnittelussa. Lasten tarpeet ja niiden pohjalta suunnittelu ja tavoitteiden asettelu oli tullut 

osaksi varhaiskasvatuksen opettajien liikuntakasvatusta. Koska suunnitelmallisuudessa 

koettiin näin merkittäviä muutoksia, ehdottaisin, että varhaiskasvatuksen henkilöstöä 

koskevien liikunta-aiheisten koulutusten tulisi keskittyä kehittämään erityisesti tätä osa-

aluetta. Tulokset antavat viitteitä siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstön 

liikuntakasvatukseen liittyvää havainnointia ja arviointia voisi olla syytä tukea ja kehittää, 

jotta suunnittelulle saataisiin pohja ja tavoitteita voitaisiin asettaa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) luonnehditaan lapsen riittävää fyysistä 

aktiivisuutta tärkeäksi kehityksen sekä hyvinvoinnin kannalta, muttei kuitenkaan mainita, 

miten paljon riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus on (Opetushallitus 2018b, 48). Tällöin 

asiasta tietämättömän tulisi tarkistaa asia Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista 

(2016). Tuleeko tätä kuitenkaan tehtyä? Varhaiskasvatuksen opettajista lähes kaikki 

mainitsivat tutkinnon suoritettuaan tuntevansa paremmin Varhaisvuosien fyysisen 

aktiivisuuden suositusten sisällön. Vaikka suurin osa tiesi jo ennen tutkintoa ainakin jossain 

määrin asiakirjan olemassaolosta, osa ei puolestaan kokenut suosituksia ollenkaan tutuiksi, 

kun vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Myös pohdinnat kentän tietämyksestä sisälsivät 

kokemuksia puutteellisesta tietämyksestä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 

ovat nimensä mukaisesti suositukset, joten asiakirja ei näin ollen ole luonteeltaan velvoittava. 

VASU kuitenkin on, joten tulisiko VASU:ssa olla tarkennus, jotta edes määrällinen fyysisen 

aktiivisuuden suositus päivää kohden olisi paremmin varhaiskasvattajien tiedossa?  

Osa varhaiskasvatuksen opettajista tunnisti itsessään tapahtuneen muutoksia lasten 

liikuntaleikkeihin osallistumisessa. Varhaiskasvatuksessa leikki esiintyy olennaisena tapana 

toteuttaa varhaiskasvatusta (Opetushallitus 2018b, 39). Myös liikuntaa toteutetaan 

liikuntaleikkeinä varhaiskasvatuksessa. VASU:n mukaan varhaiskasvatuksen työntekijöille 

kuuluu lasten leikin tukeminen ja ohjaaminen. Tämä tapahtuu joko osallistumalla itse leikkiin 

tai ohjaamalla sitä sivusta (Opetushallitus 2018b, 39). Muutos on hyvin tärkeä huomioiden 

koko varhaiskasvatuksen leikin kulttuurin.  

Kun varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat liikuntakasvatuksen toteutumista 

varhaiskasvatuksen kentällä, vaikuttaisi siltä, että liikunta tunnustetaan pääosin yleisesti 

tärkeäksi ainakin valtakunnallisella tasolla. Tämä näkyy muun muassa varhaiskasvatusta 

ohjaavien asiakirjojen sisällöissä, liikuntaa edistävissä ohjelmissa, kuten Liikkuva 
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varhaiskasvatus sekä median liikuntasisällöissä. Tutkimuksia on kuitenkin siitä, miten lasten 

päivittäinen fyysinen aktiivisuus ei täyty päiväkotipäivän aikana (mm. Soini yms. 2011; 

Matarma 2020; Reunamo ym. 2014) ja päiväkotipäivä koostuu monella lapsella 

aktiviteeteista, joissa fyysistä aktiivisuutta ei niinkään ole (Brown, McIver, Pfeiffer, Downa, 

Addy & Pate 2009, 53; Gubbels yms. 2011). Vaikka päiväkotipäivän jälkeen lapsi on kotona 

vielä ilta-ajan, viettää suuri osa lapsista kuitenkin päiväkodissa valtaosan hereilläoloajastaan 

(Pönkkö & Sääkslahti 2017, 494). Tällöin on myös äärimmäisen tärkeää, että 

varhaiskasvatuksessa huolehditaan liikuntakasvatuksen toteutumisesta.  

Mistä sitten johtuu, etteivät kaikki varhaiskasvatuksen kentällä näe liikuntakasvatuksen 

tärkeyttä tai se ei näy toiminnan tasolla? Varhaiskasvatuksen opettajat kokivat 

liikuntakasvatuksen olevan hyvinkin vaihtelevaa yksiköiden ja jopa ryhmien välillä. 

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemusten perusteella liikuntakasvatuksessa näkyy paljon 

esteitä, kielteisiä asenteita sekä puutteita. Tulokset antavat viitteitä siitä, että näitä asioita tulisi 

punnita syvemmän muutoksen kohteena, jotta voitaisiin taata jokaisen lapsen oikeus 

liikkumiseen.  

Haastatteluissa ilmeni paljon esteitä, jotka viestivät selkeästi tiedon ja taidon puutteista. Nämä 

seikat voivat liittyä olennaisesti toteuttamisen hankaluuteen. Osa esteistä liittyi 

suunnitteluprosessiin muun muassa haasteina tavoitteiden lähtökohdissa ja puutteina 

tavoitteiden asettelussa. Esteitä koettiin liittyen myös Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden mukaisen toiminnan puutteeseen. Lisäksi arjen fyysisen aktiivisuuden 

toteutumisesta koettiin olevan vääristynyt kuva. Mielenkiintoisia olivat myös haastateltavien 

kokemukset siitä, että erilaisten tilanteiden liikunnalliset mahdollisuudet jätetään käyttämättä 

varhaiskasvatuksessa. Onko tällöin kyse tiedon ja taidon puutteesta vaiko asenteesta, jos 

tilanteita ei hyödynnetä liikunnallisesti? VASU:n mukaan varhaiskasvattajilla tulisi kuitenkin 

olla taito tunnistaa ja huomata erilaisissa tilanteissa esiintyvät mahdollisuudet sekä lasten 

aloitteet ja hyödyntää niitä pedagogisesti (Opetushallitus 2018b, 38).  

VASU on asiakirjana velvoittava ja tämän vuoksi varhaiskasvatuksen opettajat kokivat, että 

asiakirjan sisällöt tulisivat olla jokaisen varhaiskasvatuksessa työskentelevän tiedossa. 

Kuitenkin VASU:n sisäistäminen vaikuttaa olevan hankalaa varhaiskasvatuksen kentällä. Ja 

tämä liittyi haastateltavien mukaan erityisesti vanhahtaviin käytäntöihin, joiden koettiin 

ilmenevän tuokiokeskeisyytenä, opettajajohtoisuutena sekä siinä, ettei liikunnallista toimintaa 

osata suhteuttaa muuhun toimintaan. Tällöin VASU:n mukainen oppimisen alueiden yhdistely 
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sekä lasten aloitteiden hyödyntäminen jää toteuttamatta (Opetushallitus 2018b, 38, 40). 

Haastateltavien mukaan asiakirjat ovat kaikkien saatavilla, mutta on jokaisen omalla 

vastuulla, miten tietoon perehtyy. Tämä haaste ei välttämättä siis liity ainoastaan 

liikuntakasvatukseen. Miten voidaan varmistaa, että jokainen varhaiskasvattaja perehtyy 

VASU:n sisältöihin? Myös yksittäisiä ajatuksia esiintyi siitä, että jokainen tulkitsee omalla 

tavallaan tai suunnitelmien sisällöt unohdetaan. Ovatko kasvattajat perehtyneet asiakirjaan, 

mutta asiakirja on jätetty liian tulkinnanvaraiseksi, ja pitäisikö sitä jatkossa enemmän 

selkeyttää, jotta tulkinnat eivät eroaisi niin paljoa toisistaan? Ainakin joissakin kunnissa 

haastateltavien mukaan asiakirjatietämystä on pyritty edistämään koulutusten avulla. 

Koulutusten avulla voitaisiin huolehtia myös sisältöjen muistamisesta.  

Asenteista erityisesti johtajan liikuntamyönteisen asenteen puuttuminen koettiin 

merkitykselliseksi liikuntakasvatuksen mahdollistamisessa. Myönteisen asenteen puuttuminen 

myös henkilöstöllä koettiin riskinä liikuntakasvatuksen toteutumiselle. On huolestuttavaa, 

miten työntekijöiden omien asenteiden koetaan vaikuttavan suorastaan työtehtävien 

suorittamiseen ja suorittamatta jättämiseen. Tätä haastateltavat eivät kuitenkaan kokeneet 

hyväksyttävänä. Varhaiskasvatuksessa koettiin olevan myös kasvattajia, jotka eivät oman 

fyysisen kuntonsa puolesta mahdollista lasten liikuntakasvatusta. Tulisiko tällöin katse 

suunnata työhyvinvoinnin ylläpitämiseen esimerkiksi työhyvinvointikeskusteluissa, miten 

kukin työntekijä pitää huolta omasta työkyvystään?  

Koulutuksilla voitaisiin yrittää korjata kielteisiä liikunta-asenteita sekä kartuttaa 

varhaiskasvattajien liikuntakasvatuksen tietotaitoa. Tämä edellyttäisi jokaisen 

varhaiskasvattajan osallistumista liikunnallisiin koulutuksiin, sillä tulosten mukaan 

koulutushalukkuudessa olisi kehitettävää. Tällöin liikunta-aiheisten koulutusten tulisi olla 

velvoittavana osana varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksia, eikä osallistuminen 

valikoituisi kiinnostuksen mukaan. Koulutuksiin osallistuminen voisi lisätä liikunnan 

tärkeyden ymmärtämistä varhaiskasvattajilla ja tämä puolestaan voisi edistää myönteistä 

asennoitumista liikuntakasvatusta kohtaan. Myös Reunamon ja Kyhälän (2016, 56) mukaan 

varhaiskasvatuksen työntekijöiden koulutuksen tulisi pyrkiä lisäämään ymmärrystä liikunnan 

merkityksellisyydestä ja yhteydestä hyvinvoinnin edistämiseen. Merkittävänä pidän myös 

sitä, että osa haastateltavista varhaiskasvatuksen opettajista kertoi oman varmuutensa 

liikuntakasvatusta kohtaan nousseen tutkinnon suorittamisen myötä. Kouluttautumisen kautta 

voisi saada siis myös vahvistusta omaan pystyvyyteensä liikuntakasvattajana.  
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Valtakunnallinen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on merkittävä liikuntaa edistävä 

ohjelma. Osa haastateltavista pohti ohjelman mahdollistavan liikunta-asioiden kehittymistä 

varhaiskasvatuksessa ja lisäävän myös varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten 

tietämystä. Liikkuvan varhaiskasvatuksen henkilöstökyselyn tulosraportin perusteella 

ohjelmaan osallistuvat saattavat myös suhtautua liikuntaan myönteisemmin (Liikunnan ja 

kansanterveyden julkaisuja 377 2020, 44). Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneita 

voitaisiin myös käyttää hyödyksi liikuntakasvatuksen tietämyksen lisäämisessä. 

Varhaiskasvatuksen opettajista ainakin kuusi mainitsi jakaneensa liikuntatietämystään 

työyhteisössä tutkinnon suorittamisen jälkeen.  

Vaikka puutteita esiintyi paljon, nähtiin varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksessa myös 

toivoa. Pientä muutosta koettiin tulleen asenteisiin sallivuudessa ja liikuntavälineiden esille 

laittamisessa. Osa jopa ajatteli, että suunnitelmat rakentuvat lasten tarpeista ja ajatuksia oli 

siitä, miten pienryhmätoiminta mahdollistaa lasten yksilöllisemmän huomioimisen. 

Liikuntakasvatuksen toimintaympäristöistä omia yksiköitään pohtineet haastateltavat näkivät 

toimintaympäristöjen hyödyntämisen positiivisempana verrattuna kokemuksiin muiden 

yksiköiden toimintaa kohtaan. Liikuntakasvatuksen toimintaympäristöjen käyttö -teema 

vaikutti sisältävän kuitenkin teemoista jopa eniten positiivisia kokemuksia. Useampi 

haastateltava jakoi kokemuksia, joiden mukaan sisätiloja osataan hyödyntää ja lähiympäristön 

käyttö on kasvanut varhaiskasvatuksen kentällä. Varhaiskasvatuksen opettajat kuitenkin 

kokivat myös joitain kehittämiskohteita liikuntaympäristöjen käytössä. Vaikka osa koki, että 

liikuntavälineitä on enemmän lasten saatavilla, yksi heistä kuitenkin ajatteli, ettei tämä 

toteudu kaikkialla. Nähtiin myös, että tilojen ja sijainnin haasteet sekä mahdollisuuksien 

näkemättä jättäminen saattoivat vaikuttaa ympäristöjen käyttöön. Vaikka 

toimintaympäristöjen käyttö tutkimuksen tulosten mukaan on ottanut suuntaa kohti parempaa, 

on vielä kehitettäviä asioita, joita voitaisiin lisätä tiedon kartuttamisella ja osaamisen 

lisäämisellä. Tämä ei kuitenkaan tulosten mukaan ole kaikista kriittisin kehittämisen kohde. 

Haastateltavista lähes kaikki olivat sitä mieltä, että vastuu liikuntakasvatuksen toteutumisesta 

vyöryy sen työntekijän harteille, joka on kiinnostunut liikunnasta. Varhaiskasvatuksen 

opettajista lähes kaikki myös mainitsivat omaan rooliinsa kuuluvan jonkinlaisen liikunnallisen 

vastuutehtävän. Kiinnostavaa olisi tutkia onko näin myös muiden opittavien asioiden 

kohdalla, vai ovatko jotkin oppimisen alueet vahvempia jakaantumaan kasvattajien välillä. 

Jatkotutkimuksessa voisi olla merkittävää kääntää katse varhaiskasvatuksessa työskentelevien 

eri koulutustaustoihin: miten paljon kussakin koulutuksessa käsitellään liikuntakasvatusta? 
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Lisäksi yksi mielenkiintoinen seikka esiintyi osalla haastateltavista: oman yksikön 

liikuntakasvatusta arvioitiin positiivisemmin kuin yleisesti varhaiskasvatuksen kentällä 

tapahtuvaa toimintaa. Tämä ei ollut tutkimuksen kohteena, mutta ilmiössä voisi tutkia 

tarkemmin, miten oman yksikön liikuntakasvatus koetaan suhteessa kentän 

liikuntakasvatukseen.  

Yhteenvetona tämä tutkimus antaa vahvistusta siitä, että varhaiskasvatuksen 

liikuntakasvatuksessa olisi vielä kehitettävää, jotta jokaisen lapsen liikkuminen voitaisiin 

tehdä mahdolliseksi. Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, millaisia asioita voisi olla syytä vielä 

kehittää varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksessa. Merkittävinä kehittämiskohteina tämän 

tutkimuksen mukaan osoittautuisi liikunnan merkityksen ymmärtäminen, havainnointi- ja 

arviointitaidot, motoristen taitojen tuntemus, osallistuminen lasten liikuntaleikkeihin sekä 

tavoitteiden lähtökohtien ymmärrys. Lisäksi asiakirjatuntemusta VASU:n ja Varhaisvuosien 

fyysisen aktiivisuuden suositusten osalta tulisi vahvistaa.  
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8 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS TUTKIMUKSESSA 

Tutkimuksen tekoon liittyy hyvät tieteelliset käytännöt, joihin lukeutuu myös eettisyys 

tutkimuksessa (Vuori 2021). Tutkimuksen teossa eettisyys on läsnä koko tutkimuksen ajan. 

Vakimo tarkastelee eettisyyttä kahdella eri tasolla: tutkimuksen tekovaiheessa ja tutkimuksen 

esittämisvaiheessa. Tekovaiheen taso sisältää toiminnan eettisyyden tutkittavia kohtaan ja 

esittämisvaiheen taso puolestaan koskee tutkimuksen vakuuttavuutta. (Vakimo 2010, 82.) 

Tutkijan on siis välttämätöntä pohtia tutkimuksensa eettisyyttä. 

Tutkijan tulee ottaa huomioon yleiset periaatteet tutkimuksen eettisyydessä. Tutkimuksessani 

esitän tutkimukseni rehellisesti, huolellisuutta noudattaen. (TENK 2012, 6.) Sitoudun 

kunnioittamaan tutkimukseen osallistujien ihmisarvoa sekä itsemääräämisoikeutta ja 

varmistan, ettei tutkimuksesta koidu haittaa heille. Tutkimukseen osallistuminen on ollut 

haastateltaville vapaaehtoista, eikä siihen ollut pakko osallistua. En myöskään asettanut 

kysymiäni vapaaehtoisia asemaan, jossa he olisivat voineet kokea painetta osallistua 

tutkimukseen. Vaikka tutkimukseen olisi suostunut, suostumus on mahdollista perua koska 

tahansa. Mahdollistin tutkittavilleni tarvittavien tietojen saatavuuden tutkimukseen liittyen, 

että osallistujat tiesivät mihin osallistuivat ja mitä osallistuminen tarkoittaa. (TENK 2019, 7–

9.) Näistä asioista tiedotin haastateltavia sähköpostitse (Liite 2.). Tutkittavilta pyydettiin 

suostumus (Liite 3.) tutkimukseen osallistumisesta, joka annettiin heille lomakkeena 

sähköpostin liitteenä. Lomakkeesta kävi ilmi tutkimuksen vapaaehtoisuus, tutkimuksen aihe, 

tutkimustapa, perumismahdollisuus, mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa ja että 

aineisto on ainoastaan tutkijan käytettävissä. Huomasin jälkikäteen, että 

suostumuslomakkeessa tutkinnon jälkeiseen aikaan viitattiin ilmaisulla ” kokemuksia omasta 

toiminnastaan liikuntakasvattajana nyt”, mikä käsittelee nykyhetkeä tässä ja nyt ja voi antaa 

eri merkityksen yksilöille kuin tutkimuksessa tarkoitettu tutkinnon suorittamisen jälkeinen 

aika, joka puolestaan voi käsittää aikaa myös ennen nykyhetkeä. Tämä ei kuitenkaan 

osoittautunut ongelmalliseksi haastateltavien kanssa, vaan sain heiltä vastauksia viitaten 

viimeiseen kokemukseensa varhaiskasvatuksen opettajana. 

Laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan myös tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksessa 

tulisi tarkastella paitsi sen vahvuuksia myös siihen liittyviä rajoitteita. (Ruusuvuori, Nikander 

& Hyvärinen 2010, 27.) Laadullisen tutkimuksen litteroinnissa ei ole mahdollista saavuttaa 

itse haastattelutilanteessa läsnäolevaa vuorovaikutusta ja siihen liittyviä seikkoja, joihin liittyy 

myös nonverbaalista toimintaa. Litteroidulla aineistolla ei siis voida päästä täydellisyyteen, 
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sillä se sisältää aina tutkijan omaa havainnointia ja omia analyyseja. (Nikander 2010, 433.) 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa tutkijan mahdollinen puolueellisuus. Jos tutkijalla on 

omat intressit, joiden mukaan tämä suodattaa annettua tietoa, voi oma puolueellisuus 

vaikuttaa siihen, mihin asioihin hän kiinnittää huomiota. Tutkijana pyrin ymmärtämään 

haastateltaviani heidän omasta näkökulmastaan, vaikka laadullisen tutkimuksen tulkitsijan 

omat ominaisuudet ovatkin väistämättömästi yhteydessä siihen, miten hän tulkitsee asioita. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 160.)  

Tutkimuksessa halusin tutkia juuri varhaiskasvatuksen opettajia, joilla on liikunnasta pidempi 

lisäkoulutus. Ajattelin tällöin saavani näkökulmia henkilöiltä, joiden liikuntakasvatuksen 

tietämys ja osaaminen olisivat melko kattavia. Oletin heidän tietävän, mitä 

liikuntakasvatuksen tulisi varhaiskasvatuksessa sisältää, joten arvelin, että heidän olisi 

helpompi arvioida, miten liikuntakasvatus toteutuu varhaiskasvatuksen kentällä. Halusin 

myös tietää, miten he kokevat koulutuksen muuttaneen omaa liikuntakasvatuksen 

tietämystään ja osaamistaan. Halusin saada tietoa siitä, minkälaisia merkitykselliseksi koettuja 

asioita tutkinto on edistänyt ja minkälaista asioita omasta osaamisesta mahdollisesti puuttui 

ennen tutkinnon suorittamista. 

Tutkimuksen luotettavuuteen voi vaikuttaa se, että puolet haastateltavista mainitsi käyneensä 

myös muita liikuntakoulutuksia ennen liikunnan ammattitutkinnon suorittamista. Kaksi heistä 

mainitsi useampia liikuntakoulutuksia ja heillä oli välillä haasteita miettiä, mikä osaaminen ja 

tieto on kehittynyt missäkin ajassa. Toinen heistä mietti myös aikaa ennen kaikkia 

liikuntakoulutuksiaan, jossa minun olisi ehkä pitänyt tutkijana rajata tarkemmin, mitä 

tarkoitetaan ajalla ennen koulutusta. Tässä olisi voitu käyttää rajauksena esimerkiksi viimeistä 

toimintakautta ennen liikunnan ammattitutkintoa. Aikaisemmat liikuntakoulutukset saattoivat 

myös vaikuttaa siihen, että joillakin haastateltavilla saattoi olla suurempi liikunnallinen 

työkalupakki jo ennen ammattitutkintoa. Myös haastateltavien eri koulutustaustat ja erilaiset 

roolit varhaiskasvatuksen työtehtävissä ennen tutkinnon suorittamista, voivat lisätä eroja 

osallistujien välillä. Tutkimusta ei ole tarkoitus yleistää, sillä kyse on laadullisesta 

tutkimuksesta.  

Osa haastateltavista koki haastavaksi toisten toiminnan arvioinnin, kun käsiteltiin 

liikuntakasvatusta varhaiskasvatuksen kentällä. Usein asiaa lähdettiin ensin tarkastelemaan 

oman yksikön näkökulmasta, jolloin ajatukset olivat positiivisempia. Varhaiskasvatuksen 
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kentän liikuntakasvatusta koskevat kokemukset olivat jonkin verran hajanaisia ehkä myös 

tästä syystä. 

Huomasin haastattelujen jo edettyä, että haastattelukysymys, jossa käsiteltiin haastateltavien 

omaa toimintaa lasten kanssa, sisälsi kysymyksen ainoastaan muutoksesta. Sain kuitenkin 

vastauksia teemaan, jotka käsittelivät muutosta, eivätkä vain tutkinnon jälkeistä toimintaa, 

joten tämä ei osoittautunut suureksi pulmaksi. Kuitenkin toimiminen lasten kanssa -teemasta 

jäi tästä syystä menneen ajan tarkastelu kokonaan pois. 

Koska aineistonkeruumenetelmänä oli haastattelu, voi tulosten luotettavuuteen liittyä myös 

se, että haastateltavat saattoivat pitää joitain asioita itsestäänselvyyksinä, jolloin joitain asioita 

saattoi jäädä mainitsematta. Haastatteluja oli jokaista haastateltavaa kohden vain yksi 

haastattelu, joten myös se, mitä haastattelutilanteessa jää tulematta mieleen, voi olla 

merkityksellinen tuloksiin vaikuttava asia.  
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelurunko ja apukysymykset 

1. Tutkimuskysymys: 

Miten varhaiskasvatuksen opettajat kokevat oman toimintansa ja tietämyksensä muuttuneen 

liikuntakasvattajana liikunnan ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen?  

Teema: Muutos: oma toiminta aikaisemmin ja oma toiminta nyt 

 Millaista koet oman liikuntakasvatuksesi olleen ennen tutkinnon suorittamista?  

 Millaista oma liikuntakasvatuksesi on nyt? 

Alateemat ja apukysymykset: 

1. Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus 

 Mikä aikaisemmin ohjasi suunnittelua? 

 Mikä nyt ohjaa suunnittelua? 

 Mitkä asiat olivat aikaisemmin liikuntakasvatuksen tavoitteina ja miten arvioit 

niiden toteutumista? 

 Mitkä ovat tavoitteet nyt ja miten arvioit niiden toteutumista? 

2. Toimintaympäristö 

 Miten käytit toimintaympäristöä hyödyksi arjessa? 

 Onko toimintaympäristön hyödyntämisessä tapahtunut muutoksia? Millaisia? 

3. Toimiminen lasten kanssa 

 Onko omissa toimintatavoissasi lasten kanssa muutoksia? Millaisia? 

4. Asiakirjatuntemus 

 Millainen oli tietämyksesi liikuntakasvatusta ohjaavien asiakirjojen sisällöistä 

liikunnan osalta ennen tutkinnon suorittamista? (vasu, eops, varhaisvuosien 

fyysisen aktiivisuuden suositukset) Tuliko tähän muutoksia? 

2. Tutkimuskysymys:  

Miten varhaiskasvatuksen opettajat kokevat liikuntakasvatuksen toteutuvan 

varhaiskasvatuksen kentällä?  

Teema: Liikuntakasvatus yleisesti varhaiskasvatuksen kentällä 
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 Millaista koet liikuntakasvatuksen olevan yleisesti kentällä? 

Alateemat ja apukysymykset: 

5. Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus 

 Mikä ohjaa toiminnan suunnittelua kentällä? 

 Mitä ovat liikuntakasvatuksen tavoitteet? 

6. Toimintaympäristö 

 Miten liikuntakasvatus näkyy toimintaympäristöissä kentällä? 

7. Toimiminen lasten kanssa 

 Millaiset toimintatavat vallitsevat lasten kanssa liikuntakasvatuksessa? 

8. Asiakirjatuntemus 

 Miten koet, että varhaiskasvatuksen kentällä ollaan tietoisia liikuntakasvatusta 

ohjaavien asiakirjojen liikuntasisällöistä? 

9. Liikunnan kasvatusvastuun jakaantuminen 

 Miten koet liikuntakasvatuksen vastuun jakaantuvan varhaiskasvatuksen kentällä? 
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Liite 2. Sähköposti haastateltaville 

Hei! 

Olen Wilma Salaterä ja opiskelen kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriksi Turun 

yliopistolla, Rauman kampuksella. Suoritan Pro gradu -työtäni laadullisena tutkimuksena. 

Tarkoituksenani on haastatella tutkimukseeni henkilöitä, jotka ovat suorittaneet liikunnan 

ammattitutkinnon vanhoilla tutkinnon perusteilla (2/011/2014) ja tutkinnon suorittamisen 

jälkeen toimineet varhaiskasvatuksen opettajan työtehtävissä. Tutkimuksen aiheena on 

tarkastella varhaiskasvatuksen opettajina toimivien kokemuksia omasta toiminnastaan 

liikuntakasvattajana nyt sekä ennen liikunnan ammattitutkinnon suorittamista. Tutkimuksen 

tarkoituksena on tutkia myös, miten kyseiset varhaiskasvatuksen opettajat näkevät 

liikuntakasvatuksen toteutumisen yleisesti varhaiskasvatuksen kentällä. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Vaikka tutkimukseen olisi suostunut, voi 

suostumuksensa perua koska tahansa tutkimuksen aikana. Haastattelut toteutetaan ja 

nauhoitetaan käyttämällä Zoom-ohjelman videoyhteyttä. Haastattelut on tarkoitus tehdä syys-

lokakuun aikana. Haastattelua varten on hyvä varata aikaa noin tunti. Haastattelun 

nauhoitukset pysyvät vain tutkijan käytössä ja haastatteluaineisto poistetaan heti aineiston 

purkamisen jälkeen. Osallistujista ei tule tutkimukseen mitään tunnistettavia tietoja, joten 

osallistuminen tutkimukseen tapahtuu anonyymisti.  

Mikäli haluat tietää tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta enemmän, olen halukas 

vastaamaan kaikkiin siihen liittyviin kysymyksiin!  

Terveisin 

Wilma Salaterä 

[sähköpostiosoite] 
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Liite 3. Suostumus 

Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

 

Minut on kutsuttu osallistumaan Pro gradu -tutkielman tutkimukseen, joka käsittelee liikunnan 

ammattitutkinnon suorittaneiden varhaiskasvatuksen opettajina toimivien kokemuksia omasta 

toiminnastaan liikuntakasvattajana nyt ja ennen liikunnan ammattitutkinnon suorittamista sekä heidän 

näkemyksiään varhaiskasvatuksen kentällä yleisesti tapahtuvasta liikuntakasvatuksesta. Olen saanut 

riittävästi tietoa tutkimuksesta ja olen tietoinen, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Tiedän, että vaikka päättäisin osallistua tutkimukseen, voin perua osallistumiseni koska tahansa.  

 

Olen tietoinen, että tutkimuksen aineisto kerätään haastatteluilla, jotka nauhoitetaan Zoom-ohjelmaa 

käyttäen ja annan suostumukseni tähän. Haastattelun nauhoitukset ovat pelkästään tutkijan saatavilla ja 

nauhoitukset poistetaan heti, kun aineisto on purettu. Ymmärrän, ettei tutkimukseen tule tunnistettavia 

tietoja, joten tutkimukseen osallistuminen tapahtuu anonyymisti.  

 

Hyväksyn lomakkeella mainitut tutkimukseen liittyvät seikat 

 

Kyllä 

  

Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni Pro gradu -työn haastatteluun sekä tutkimukseen. 

 

Allekirjoitus:   Päivämäärä: 

 

 

Nimenselvennys: 

 

 

Pro gradu -työn tekijä: 

 

 

Työn ohjaaja: 
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