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Liikkuminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuslaki 

Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2017 sekä 

Esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2016

Fyysisen aktiivisuuden 
suositukset 

Ilo kasvaa liikkuen 
ohjelma

•tukimateriaalia ja työkaluja

•vertaistukea 

•hyvien käytäntöjen jakamista

•valtakunnallinen verkosto

•seminaareja

•oman työn kehittämistä



Kehittäjäverkosto 2012-2014



Pilotointi vuosina 2013-2014



Ohjelman moniulotteisuus



Ohjelman päämäärä

• Tehtävänämme on ollut rakentaa valtakunnallinen, 

yksinkertainen ja helposti toteutettava ohjelma. 

Työmme on osa kansallista terveyttä ja hyvinvointia 

edistävää isompaa kokonaisuutta. 

• Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen liikunnan 

suositukset toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla.

• Uskomme, että ohjelman avulla pystymme yhdessä 

muuttamaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria 

ja arjen pedagogiikkaa sekä tuomaan liikkumisen 

mukaan kaikkeen varhaiskasvatustoimintaan. 



Nykytilasta tavoitetilaan pienin askelin

Mitä haluamme 

saavuttaa? 

Tavoitetilan 

kuvaus

Missä olemme nyt?

Nykytilan analyysi 

ja kuvaus
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Ero nykytilan ja 
tavoitetilan välillä.



Pienten askelten ideoita – vinkkejä liikkeen 

lisäämiseksi yhdessä vanhempien kanssa

• Porttikortit Laita aamulla päiväkodin pihaportille pussiin päivän 

”porttikortti”, jossa on jokin liikunnallinen tehtävä ohjeineen. 

Päiväkotiin voidaan saapua tällaisena aamuna vaikka hyppien –

yhdessä vanhemmat kanssa tietysti.  

• Insipiraatiotaulu päiväkodin eteistilassa tai käytävässä. Tauluun 

vanhemmat voivat kirjoittaa omia ja lasten ideoita siitä, miten sisällä 

voitaisiin liikkua enemmän.

• Hakuhyppelyt Päiväkodin pihalla on iltapäivällä lasten 

hakutilanteessa ohjeistettuna ja kuvitettuna muutama liikunnallinen 

tehtävä, jotka lapsi esittelee vanhemmilleen ja jotka he yhdessä 

tekevät. Tunnelmaan virittäjäksi voi taustalla soida musiikki ja 

tehtävien suorittamisen jälkeen lapset vanhempineen saavat valita 

mieluisimman tehtävän esim. laittamalla tarran 

Hakuhyppelylakanaan mieluisimman liikuntatehtävän kohdalle.
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• Kehittämistyö yksikön omista 
tarpeista ja lähtötilanteesta

• Nopea liikkeelle lähtö ja 
kokeilut

• Lapsen osallisuus ja liikkeen 
lisääntyminen

• Parisparraus 

TUKIMATERIAALI
• Pienet askeleet – lomake

• Uusia toimintatapoja ja rakenteita

• Oman työn arviointi

• Hyviä käytäntöjä verkostosta

OHJELMAN TUKIMATERIAALI

• Varhaiskasvattajan työkirja

• Johtajan työkirja

PEREHDYTYSMATERIAALI

• Perehdytyskoulutus työkirjan 

käyttöönottoon

• Perehdytyskoulutus työkirjan 

käyttöönottoon

• Lasten liikkuminen on 
sisäänrakennettuna
päivähoitopäivään
•Henkilökunta on 
osaavaa ja innostunutta
•Varhaisvuosien fyysisen
aktiivisuuden suositukset
toteutuvat yksikössä

• Ilo kasvaa liikkuen –
laatutunnus

• Jokaisella lapsella on 
oikeus liikkumiseen ja 
liikunnan iloon päivittäin

• Jatkuva kehittäminen

OHJELMAN TUKI
• Alueelliset seminaarit ja 

toimivat verkostot

• Lähtötilanteen kartoitus ja arviointi
• Havainnointi
• Työyhteisön sitoutuminen
• Innostus

OHJELMAN TUKIMATERIAALI
• Ohjelma-asiakirja
• Kuntatyökirja
• Kampanjamateriaalit

PEREHDYTYSMATERIAALI
• Perehdytyskoulutus pienet 

askeleet käyttöön

• Liikkuminen on suunnitelmallista ja 

tavoitteellista. Kirjaukset yksikön 

vasuihin ja ryhmän vasuihin

• Varhaiskasvatuksen liikunnan 

suositukset ovat käytössä yksikössä

• Liikkuminen toteutuu osana arkea

OHJELMAN TUKIMATERIAALI

• Hyvät käytännöt verkostosta 



Oivaltaminen ja liikettä 

• Tarkoituksena innostaa ja sitouttaa koko työyhteisö mukaan 
kehittämistyöhön 

• Kehittäminen lähtee liikkeelle oman yksikön lähtökohdista sekä 
keskustelusta ja havainnoimisesta

• Otetaan käyttöön pienten askelten kehittämistyökalu
• kehittämiskohteen täsmentäminen – lomake
• pienten askelten – lomake

a) suunnittele
b) tee
c) arvioi
d) paranna

• Tukena pienten askelten perehdytysmateriaali
• Vaihe kestää 3-6kk 

• Dokumentointi: 
• kehittämiskohteen täsmentäminen - sekä pienten askelten –

lomakkeet  tallennetaan ohjelma-alustalle



Toimintatavat
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• Tavoitteellinen oman työn kehittäminen Varhaisvuosien 

fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta

 suositusten pääkohdat ovat kehittämisen kohteina

• Nykytilan arviointi – lomake auttaa kehittämiskohteiden 

havaitsemisessa, mutta myös jo olemassa olevien hyvien 

käytäntöjen havaitsemisessa

• Tavoitteena toimintakulttuurin muutos, jossa myös uusi 

VASU2017 on pohjana

• Kehittämistyössä hyödynnetään edelleen myös pienten 

askelten lomaketta 

• Toimintatavat vaihe kestää 2-4 vuotta, riippuen yksikön 

nykytilasta

• Dokumentointi: 

• jokaisesta suositusten osa-alueesta tallennetaan yksi 

kehittämistehtävä ohjelma-alustalle (esim. liikkumisen 

vuosisuunnitelma) 



Ohjelman nettisivut – www.ilokasvaaliikkuen.fi

• Ohjelmaan voivat ilmoittautua 

mukaan joko yksikkötasolla –

(päiväkoti, perhepäivähoidon 

tiimi)tai kuntatasolla 

(varhaiskasvatuksen johto/hallinto). 

Varhaiskasvatusyksikön 

ilmoittautumisesta vastaa yksikön 

johtaja. 

• Jokaiselle päiväkodille nimetään 

oma kehittäjäpari = sparrauspari. 

Tarkoituksena on, että yksikkö käy 

vertaiskeskustelua oman 

sparrausparinsa kanssa. 

Vertaiskeskustelu on olennainen osa 

arviointia ja kehittämistyön 

eteenpäin viemistä. 

http://www.ilokasvaaliikkuen.fi/


Ilo kasvaa liikkuen- nykytilan arviointi

- Työkalu on kehitetty yhteistyössä Likes-tutkimuskeskuksen kanssa Liikkuva 
koulu- ohjelman mallin pohjalta. Työkalu otetaan käyttöön 1.9.16

- Linkki työkaluun upotetaan Ilo kasvaa liikkuen ohjelma-alustalle kohtaa 
kaksi (=järjestelmällisen kehittämisen vaihe), jolloin se auttaa 
varhaiskasvatusyksiköitä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet. 

- Seitsemän osa-aluetta:
1. Ohjelman toteuttaminen
2. Liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen
3. Henkilökunnan osallistuminen, osaaminen ja työhyvinvointi
4. Lapsen osallisuus
5. Varhaiskasvatusyksikön pihat, tilat ja välineet
6. Toiminnallisuus ja motorinen kehitys
7. Yhteistyö lasten liikkumisen edistämiseksi

- Tehdessään arvioinnin kerran vuodessa yksikkö voi hyödyntää tuloksia 
vuosisuunnittelussa sekä pystyy seuraamaan toiminnan kehitystä.

- Kunta voi pyytää yhteenvedon oman kuntansa yksiköiden tuloksista.
- Valtakunnallinen kooste kerran vuodessa. 



Esimerkki varhaiskasvatusyksikön 

saamasta yhteenvedosta



Ohjelma-asiakirja ja pienten askelten ideaopas



Työkirjat ohjelman tueksi 



Ohjelmaan ilmoittautuneet tahot (Tilanne 5.9.2016)

• 1168 Varhaiskasvatusyksikköä 

• 49 Kuntatasoista toimijaa

• 74 Perhepäivähoidon tiimiä  

• Helsingin leikkipuistotoiminnan avoin varhaiskasvatus 

kokonaan

• 115 Kunnasta yksiköitä mukana ohjelmassa

Mukana olevat kunnat, joiden varhaiskasvatuksen johto on sitoutunut 
toteuttamaan ohjelmaa:

Alavus, Asikkala, Espoo, Eurajoki, Heinola, Helsinki, Hirvensalmi, Hämeenkyrö, 
Joroinen, Joutsa, Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Kangasala, Kauhava, 
Kerava, Kinnula, Kirkkonummi, Kiuruvesi, Konnevesi, Kouvola, Kuhmo, 
Lappeenranta, Lohja, Luvia, Mikkeli, Muonio, Naantali, Nokia, Oripää, Oulu, 
Paltamo, Pello, Pirkkala, Pomarkku, Pori, Rovaniemi, Salo, Savitaipale, 
Tammela, Tampere, Turku, Vantaa, Varkaus, Vesilahti, Vihti, Viitasaari, Ylöjärvi





Tulevaisuuden muistelua sekä

suuntaviivoja ja visioita (Verkostossa visioitu keväällä 2014)

2020

• Ohjelma on rakenteissa ja se näkyy lapsen ja perheen arjessa. Ohjelma käytössä 
koko Suomen varhaiskasvatuksessa. VK- laki linjaa myös liikkumista.

• Verkosto on jossain muodossa olemassa, tehtävä on vain muuttunut; ”päivittäjät” 
kannattelee ohjelmaa ja pitää ajan hengessä

• Iso yhteinen viesti kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja toimijoilla; ”Liiketakuu”

• Varhaiskasvatus on oppimisen tunnustettu peruspilari. Suomalainen varhaiskasvatus 
on vientituote ja edustaa osaltaan maailman liikkuvinta kansaa. 

2017

• Noin puolet Suomen varhaiskasvatuksesta on mukana ohjelmassa

• Ensimmäiset ohjelman sertifikaatit myönnetään (syksyllä 2013 aloittanet)

• Laki tullut voimaan 2015 alusta ja uusia Varhaiskasvatuksen OPS:eja tehdään 
kuntatasolla ja sitten yksikkötasolla

• Tutkimustieto on lisääntynyt ja se tukee ohjelman jalkauttamista

• Alueverkostot ovat muodostuneet

2015

• Ohjelman julkistaminen ja valtakunnalliset jalkauttamisseminaarit 

• Ohjelman tukipalvelut valmistuvat (mm. työkirjat, koulutukset)

• Pilottitahot jatkavat ohjelmavaiheeseen 

• Verkosto toimii aktiivisesti 



Kehittäjäverkosto ohjelman edelleen 

kehittämisen tukena

1. Pääsuunnitteluryhmä (pj. Valo)

2. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaryhmä (pj. Anneli 
Pönkkö, Kajaani)

3. Kuntatyöryhmä -ohjelman jalkauttaminen kunnissa 
projektiryhmä (pj. Ulla Soukainen, Turku ja Leena 
Lahtinen, Vantaa)

4. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten päivittäminen-
projektiryhmä (pj. Arja Sääkslahti, Jyväskylä)

5. Lapsen työkirja –projektiryhmä (pj. Päivi Virtanen, 
Kouvola)

6. Digiloikka leikkiin–projektiryhmä (pj. Kaisa Mustonen, 
Kajaani)



Näin pysyt ajan tasalla

• Ilmoittautuminen ohjelmaan: www.ilokasvaaliikkuen.fi

Osallistujille joka kuukausi tsemppiviesti

• Uutiskirjeen tilaamalla saat ajankohtaista tietoa Ilo kasvaa 
liikkuen ohjelmasta ja liikkumiseen liittyvistä asioista: 

http://www.sport.fi/uutiset/tilaa-uutiskirje

• Liittymällä facebook-ryhmään : Ilo kasvaa liikkuen

• Twitteristä:#ilokasvaaliikkuen

• Blogit mm: http://digiloikkaleikkiin.blogspot.fi

http://www.ilokasvaaliikkuen.fi/
http://www.sport.fi/uutiset/tilaa-uutiskirje
http://digiloikkaleikkiin.blogspot.fi/


Tulkaa mukaan myönteisen 

muutoksen tekijäksi! 


