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TIIVISTELMÄ 

Viberg, T. 2020. Varhaiskasvattajien näkemyksiä lasten ja heidän perheidensä liikunnalliseen elämäntapaan vai-

kuttavista tekijöistä. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Jyväskylän yliopisto, Liikunnan yhteiskuntatieteiden pro 

gradu -tutkielma, 111 s., 2 liitettä. 

Lapsuudessa omaksutut liikuntatottumukset siirtyvät aikuisikään. Liikunnallinen lapsuus ennustaa terveyden nä-

kökulmasta suotuisaa liikuntakäyttäytymistä myös tulevaisuudessa. Nykyisin lasten fyysinen aktiivisuuden määrä 

jää terveysliikuntasuosituksia vähäisemmäksi, mikä uhkaa tulevien työikäisten työ- ja toimintakykyä. Primaariso-

sialisaatiovaiheen aikana lapsi omaksuu arvo- ja merkitysrakenteita ympäristöstään kyseenalaistamatta niitä. Tär-

keimpiä liikuntasosialisaatioagentteja ovat perhe ja varhaiskasvattajat. Tässä tutkimuksessa selvitettiin varhais-

kasvattajien näkemyksiä siitä, mitkä tekijät tukevat ja toisaalta rajoittavat liikunnallisen elämäntavan muotoutu-

mista. Lisäksi selvitettiin heidän näkemyksiä siitä, kenelle perheiden liikuntaneuvonta kuuluu.  

Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella (Webropol 3.0, Finland), joka toimitettiin Turun kunnallisiin ja 

yksityisiin varhaiskasvatusyksiköihin (n = 122) sähköpostitse. Otoksessa olivat mukana päiväkodin johtajat, var-

haiskasvatuksen erityisopettajat, opettajat, sosionomit ja lastenhoitajat. Tutkimusaineisto analysoitiin IBM SPSS 

Statistics 22.0-ohjelmalla. Tilastollisen merkitsevyyden rajaksi asetettiin p<0.05. Avoimien kysymysten tehtiin 

aineistolähtöisesti sekä teoriaohjaavasti. 

Kyselyyn vastasi 170 varhaiskasvattajaa (opettajia 45 %, lastenhoitajia 39 %, johtajia 8 %, perhepäivähoitajia 3 

%, sosionomeja 3 % ja erityisopettajia 2 %; 20–40 v 40 %, 41–60 v 51 %, yli 60 v 9 %; naisia 96 % ja miehiä 4 

%; 80 % työskenteli kunnallisissa ja 20 % yksityisissä yksiköissä). Vastaajien näkemyksien mukaan liikuntaneu-

vonnan palveluketjussa oli faktorianalyysin perusteella erotettavissa kaksi ryhmää. Toisen ulottuvuuden muodos-

tivat seuraavat tahot: perhe (0.68), neuvola (0.65) ja varhaiskasvatus (0.69). Toiseen ulottuvuuteen sisältyivät kau-

pungin liikuntatoimi (0.61), liikunta- ja urheiluseurat (0.62), terveys- ja hyvinvointialan yritykset (0.45). Vastaa-

jista 90 prosenttia kertoi tunnistavansa vähän liikkuvat lapset sekä heidän perheensä. Vastaajista 44 prosenttia 

tarjosi lapsille ja heidän perheillensä tukea elintapamuutokseen. Tärkeimpiä lasten ja heidän perheidensä liikun-

nallista elämäntapaa tukevia tekijöitä (n = 440) olivat liikuntamyönteinen kulttuuri ja fyysinen ympäristö. Liikun-

tamyönteiseen kulttuuriin liittyvä tekijä kuten myönteinen asenne tai kannustus mainittiin 23 prosentissa vastauk-

sista. Fyysiseen ympäristöön liittyvä tekijä kuten luonto tai aktivoiva ympäristö, mainittiin 19 prosentissa vastauk-

sista. Liikunnallista elämäntapaa tärkeimpiä rajoittavia tekijöitä (n = 398) olivat liikuntakielteinen kulttuuri, ajan-

puute ja varhaiskasvatuksen käytänteet ja resurssit. Liikuntakielteiseen kulttuuriin liittyvä tekijä (esim. kielteinen 

asenne tai ilmapiiri) tai ajanpuutteeseen liittyvä tekijä (aikaresurssit tai kiireinen elämäntyyli), mainittiin 18 pro-

sentissa vastauksista ja varhaiskasvatuksen käytänteisiin tai resursseihin liittyvä tekijä (henkilöstöresurssit, työyh-

teisön tuki, priorisointi tai liikunnallisen toimintakulttuurin vähyys) 16 prosentissa vastauksista. 

Tutkimuksen kolme päähavaintoa olivat: 1) liikuntaneuvonnan palveluketjussa tulee näkyä julkisen, yksityisen, 

kolmannen ja neljännen sektorin rooli, 2) yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät tukevat ja toisaalta rajoittavat 

voimakkaimmin lasten ja heidän perheidensä liikunnallista elämäntapaa ja 3) tärkeimpiä liikuntakulttuurin osa-

alueita olivat asenteeseen ja motivaatioon liittyvät tekijät, innostuneisuus sekä liikunnan arvostaminen. Jatkossa 

tulee selvittää, mitkä tekijät lapset ja heidän perheensä kokevat tärkeimmiksi tekijöiksi ja toisaalta rajoittavimmiksi 

tekijöiksi liikunnallisen elämäntavan taustalla sekä millaisilla tekniikoilla olisi tehokkainta vaikuttaa perheiden 

liikuntatottumuksiin. Lisäksi tulee selvittää liikuntaneuvonnan palveluketjun eri organisaatioiden roolia ja lupaa-

viksi osoittautuneiden liikuntaneuvontamenetelmien hyväksyttävyyttä, käytettävyyttä ja vaikuttavuutta eri ta-

hoilta. 

Asiasanat: liikunnallinen elämäntapa, liikuntaneuvonta, lapsiperhe  



 

 

 

ABSTRACT 

Viberg, T. 2020. Early childhood educators’ perception of the formation children’ and their families' physical 

active lifestyle, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 111 pp., 2 appendices. 

The correlation between physical activity at an early childhood and in adulthood can be explained by effective 

socialization in childhood, meaning that physical activity (PA) behaviours continue from childhood to adulthood. 

Furthermore, promoting PA behaviours in young children has immediate impacts on the health, well-being and 

motor skills development, although population levels of children PA levels generally fall below the current Finnish 

PA recommendations, meaning they do insufficient PA to maintain good health. Parents and early childhood edu-

cators play an important role in the socialisation process to physical activity. The purpose of this study was to 

investigate early childhood educators’ perceptions on facilitator and barriers of PA lifestyle in children and their 

families. Furthermore the purpose was to investigate their perceptions to physical activity counselling process. 

This study conducted as a mixed -methods survey carried out using quantitave and qualitative methods. The data 

was collected during the December 2019 using a questionnaire with Webropol 3.0 -software. The questionnaire 

was mailed to 122 municipal or private day care centres in the City of Turku. The received data of 170 responses 

was analysed descriptively. Statistical analyses were performed using the IBM SPSS Statistics 22.0 -software and 

significance was set at p < .05. Qualitative data were thematically analysed using a framework approach. 

According to the respondents, two groups could be distinguished in the physical activity counselling service chain 

on the basis of factor analysis. The first dimension was the following: the family (0.68), the child health centres 

(0.65) and early childhood educations (0.69). The second dimension included the Sport Cervices (0.61), the sport 

and PA clubs (0.62), and the companies that offer PA and health related services and products (0.45). Finnish early 

childhood educator’s insight included the importance of cultural influences (attitude, enthusiasm, encouragement, 

positivity, or motivation) on fostering PA behaviour throughout life of children and their families. Furthermore, 

the physical environment (sport facilities, nature, or an activating environment) had the major impact on lifelong 

PA behaviour. However, early childhood educators acknowledged that cultural influences (attitude, motivation, 

negative atmosphere or valuing the physically active life) or lack of time (been too busy etc.) were mentioned in 

18% of responses, and factor related to early childhood education practices or resources (practical staff manage-

ment, community support or prioritization) were mentioned in 16 % of responses a major barrier to children and 

their families PA lifestyle.  

The three main findings of the study were: 1) according to the respondents, the role of the public, private and non-

profit sectors had been addressed in the physical activity counselling process, 2) cultural factors that related phys-

ical activity had an major impact on children and their families lifelong PA behaviour, and 3) the most important 

aspects of the cultural factors were the attitude, motivation atmosphere, enthusiasm, and valuing the physically 

active life. In the future, it will be necessary to find out this same topic from the perspective of children and their 

families. Furthermore, it is necessary to examine what are the required steps towards developing a better physical 

activity counselling process.  

Keywords: physical activity, physical activity counselling, early childhood educator 
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1 JOHDANTO 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) julkaisemien kansallisten liikuntasuositusten mukaan 

alle kouluikäinen lapsi tarvitsee monipuolista liikuntaa kolme tuntia päivässä (OKM 2016). 

Kuitenkin varhaisvuosien aikana valtaosa lapsista ei liiku terveytensä näkökulmasta riittävästi 

(Kämppi ym. 2019; Mäki ym. 2010; Soini ym. 2011). Tämä on seurausta yhteiskunnallisesta 

muutoksesta, jossa passiivinen ajanvietto on lisääntynyt (Booth ym. 2015; Huotari 2011; 2013; 

NNR 2012, 195; SNIPH. 2010, 157; Soini ym. 2011). Fyysinen aktiivisuus lapsen normaalia 

kasvua ja kehitystä (Hesketh ym. 2017; Lehmuskallio ym. 2015; Lubans ym. 2011). Esimer-

kiksi se vahvistaa lihaksia, jänteitä ja luustoa sekä parantaa hengitys- ja verenkiertoelimistön 

toimintaa (Ayres 2008, 91, 94–97; Hesketh ym. 2007; Iivonen & Sääkslahti 2014; Timmons 

ym. 2012). Lisäksi fyysinen aktiivisuus vaikuttaa myönteisesti psyykkisiin ominaisuuksiin pa-

rantamalla esimerkiksi muistin toimintaa ja havainnointikykyä (van der Fels ym. 2014; Haapala 

2013; Kantomaa ym. 2013; Ntoumanis 2001; Pönkkö & Sääkslahti 2013, 464–465). Se myös 

kehittää lapsen kykyä toimia moraalisääntöjen mukaisesti eli noudattaa yhteisössä sovittuja 

sääntöjä ja sopimuksia (Pönkkö & Sääkslahti 2016, 144, 147).  

Fyysisen aktiivisuuden määrän on havaittu urautuvan ja elämäntavan määrittyvän jo varhais-

lapsuuden aikana (Lounassalo ym. 2018; Telama ym. 2012; 2014; Yang ym. 2013). Lapsuu-

dessa omaksutut liikuntatottumukset siirtyvät aikuisikään. Tämä tarkoittaa, että myönteiset lii-

kuntatottumukset jatkuvat todennäköisesti lapsuudesta aikuisuuteen. (Telama ym. 2014; Yang 

ym. 2013.) Toisaalta fyysinen inaktiivisuus on pysyvämpää kuin fyysinen aktiivisuus (Dumith 

ym. 2011; Huotari 2011; 2013; Telama 2009; Telama & Yang 2000; Yang 1997). Fyysisellä 

inaktiivisuudella tarkoitetaan fyysisen aktiivisuuden määrää, joka ei yllä kansallisiin liikunta-

suosituksiin. Näin ollen liikunnallisen elämäntavan muotoutumista tulee tutkia, jotta ymmärre-

tään, miten inaktiivinen elämäntapa saadaan käännettyä aktiivisuudeksi. Aiemmin alle kou-

luikäisten lasten liikunnallisen elämäntavan muotoutumiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu 

niukasti.  

Merkittävimpiä lapsen liikuntasosialisaatioagentteja on perhe ja varhaiskasvattajat. Perheen 

elintavat, kiinnostuksen kohteet ja suhtautuminen liikuntaan muokkaavat pienen lapsen omaa 
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ajatusmaailmaa samaan suuntaan perheenjäsenten kanssa. (Jago ym. 2013; O’Dwyer ym. 2012; 

Xu ym. 2014.) Pysyvimmät ja voimakkaimmat arvot opitaan varhaislapsuudessa primaariso-

sialisaatioteorian mukaisesti (Antikainen 1998, 104; Berger & Luckmann 1994, 157, 165). Näin 

ollen tässä tutkimuksessa lähestytään alle kouluikäisten lasten liikuntakäyttäytymistä koko per-

heen näkökulmasta. Perheellä tarkoitetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) määritelmän mu-

kaan lasten kanssa asuvia avio- ja avopareja, rekisteröityjä mies- ja naispareja sekä yhden van-

hemman perheitä (SVT 2020) riippumatta lapsen biologisista vanhemmista. Perheiden liikun-

nallista elämäntapaa lähestytään varhaiskasvattajan näkökulmasta, koska he kasvatusalan am-

mattilaisina tuntevat lapset ja heidän perheensä sekä osaavat koulutuksensa puolesta peilata 

perheiden liikuntakäyttäytymistä valtakunnallisiin suosituksiin objektiivisesti. Tavoitteena on 

selvittää varhaiskasvattajien näkemyksiä siitä, mitkä tekijät tukevat ja toisaalta rajoittavat per-

heiden liikunnallisen elämäntavan muotoutumista.  

Fyysisen aktiivisuuden määrään ja intensiteettiin on pyritty vaikuttamaan perhekeskeisellä lii-

kunta- ja elintapaneuvonnalla (Dwyer ym. 2009; Laukkanen ym. 2017; O’Dwyer ym. 2012). 

Liikuntaneuvonta on lisännyt eritoten vähän liikkuvien perheiden lasten fyysistä aktiivisuutta, 

mutta pitkäaikaisseurannassa muutokset ovat jääneet vähäisiksi. Prosessia tulee kehittää vai-

kuttavammaksi. Esimerkiksi on viitteitä, että kehittämällä neuvolan, päiväkodin, esikoulun ja 

perheen yhteistyötä voidaan luoda toimintamalli, jossa liikuntaneuvontapalvelu voidaan vähän 

liikkuville perheille. (Laukkanen ym. 2017.) Tässä tutkimuksessa selvitettiin varhaiskasvatta-

jien näkemyksiä siitä, kenelle tahoille liikuntaneuvontapalveluketju kuuluu. Lapsiperheiden lii-

kuntaneuvontaprosessia ja sen vaikuttavuutta on kansallisesti tutkittu todella niukasti.  
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2 INSTITUTIONAALINEN VARHAISKASVATUS LIIKUNTAKASVATUKSEN 

TOTEUTTAJANA 

Suomessa jokaiselle alle kouluikäiselle lapselle on turvattu lainsäädännöllä oikeus osallistua 

kunnalliseen varhaiskasvatustoimintaan, joka on muodoltaan päivähoitoa, perhepäivähoitoa tai 

avointa varhaiskasvatustoimintaa. Tätä oikeutta kutsutaan subjektiiviseksi päivähoito-oikeu-

deksi. Oikeus on universaali, mikä tarkoittaa sitä, että palvelu on tasapuolisesti ja yhdenvertai-

sesti kaikkien alle kouluikäisten lasten saavutettavissa. (Alila ym. 2014; Varhaiskasvatuslaki 

2018.) Suomessa enemmistö (74 %, n = 252 216) alle kouluikäisistä lapsista osallistuu varhais-

kasvatustoimintaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018c). Osallistumisaktiivisuus on pola-

risoitunut iän mukaan: yksivuotiaista lapsista päivähoidossa on noin kolmasosa (28 %), kaksi-

vuotiaista noin puolet (54 %) ja vuorostaan viisivuotiaista 78 prosenttia (Tuloskortti 2018). 

Varhaiskasvatuspalveluiden ulkopuolelle jää enemmän maahanmuuttajataustaisten perheiden 

ja sosioekonomisesti matalassa asemassa olevien äitien lapsia verrattuna sosioekonomisesti hy-

vässä asemassa olevien perheiden lapsiin (Karila 2016, 42). 

2.1 Institutionaalisen varhaiskasvatuksen kehitys 

Suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän juuret ulottuvat 1800-luvulle teollistumisen ja palk-

katyön syntymisen aikaan, jolloin kansan sivistystason nostaminen koettiin merkitykselliseksi 

(Alila ym. 2014, 13–16; Välimäki 1998, 95). Varhaiskasvatustoiminnalle oli eritoten työvoi-

mapoliittinen tilaus, sillä naisten palkkatyön yleistymisen seurauksena lapset tarvitsivat kodin 

ulkopuolista huolenpitoa (Välimäki 1998, 204–208). Ensimmäinen niin sanottu pikkulasten 

koulu perustettiin Kokkolaan vuonna 1839. Pikkulasten kouluissa lapsia käsiteltiin suurina 

joukkoina ja opetus oli hyvin mekaanista. (Hänninen & Valli 1986, 18–26, 55–73.) 

Varsinainen lastentarha toimintamalli oli peräisin Saksasta. Uno Cygnaeus toi lastentarha-aat-

teen Suomeen 1860-luvulla ja ensimmäinen lastentarha perustettiin Hanna Rothmannin ja Eli-

sabeth Alanderin toimesta Helsinkiin 1800-luvun lopulla. Rothmann ja Alander loivat eritoten 

käytänteitä, joissa korostui lastensuojelullinen näkemys. Ensimmäisen lastentarhan toimintaan 

osallistuivat rikkaiden perheiden lapset, mutta tavoitteeksi nousi nopeasti järjestää maksutonta 
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toimintaa heikossa sosioekonomisessa asemassa olevien perheiden lapsille, koska työssäkäyn-

nin yleistyttyä työväenluokka ei pystynyt antamaan lapsillensa heidän tarvitsemaansa hoivaa. 

(Hänninen & Valli 1986, 61–65; Välimäki 1998, 104; Välimäki & Rauhala 2000, 400.) Kan-

sanlastentarha oli avoin kaikille lapsille riippumatta perheen sosioekonomisesta asemasta ja si-

ten vastasi yhteiskunnalliseen pyrkimykseen tasoittaa sosiaalieroja. Se loi myös perustan mo-

dernin lapsuuskäsityksen muotoutumiselle, jolle ominaisia piirteitä olivat varhaislapsuuden ins-

titutionaalistuminen, yhdenmukaistuminen sekä ammatillistuminen. (Onnismaa ym. 2014, Vä-

limäki & Rauhala 2000, 400–403.) 

Elinkeinorakenteessa tapahtui merkittäviä muutoksia 1960–1970-luvuilla, mitkä edellyttivät 

sitä, että alle kouluikäisten lasten päivähoitoon tuli myös muuttua yhteiskunnallisten tarpeiden 

mukaisesti. Päivähoidon tarve lisääntyi merkittävästi, koska naisten työssäkäynti jatkoi yleis-

tymistään ja teollistumista seuranneen kaupungistumisen kautta perheet muuttivat kaupunkiin 

ja sukulaiset, jotka olivat ennen auttaneet lastenhoidossa, jäivät vanhoille asuinsijoille. (Ala-

suutari 2003, 360–361; Välimäki 1998, 204–208; Välimäki & Rauhala 2000, 395–396.) Tämän 

johdosta Suomessa alettiin valmistella päivähoitoa koskevaa lakia, joka astui voimaan vuonna 

1973. Lain seurauksena lastenseimet, joissa oli hoidollis-sosiaalinen orientaatio ja lastentarhat, 

joissa vuorostaan oli kasvatus-opetuksellinen orientaatio, yhdistettiin päiväkodeiksi. Aluksi 

laki määritteli päivähoidon määrällisen tarpeen, mutta kasvatukselliset tavoitteet lisättiin siihen 

myöhemmin. (Alasuutari 2003, 360; Alila ym. 2004, 13; Onnismaa 2001; Laki lasten päivähoi-

dosta 1973.) Näin ollen lain voidaan katsoa olleen alkusysäys institutionaaliselle varhaiskasva-

tuksen muotoutumiselle ja myös nykymuotoisen varhaiskasvatuksen kehittymiselle (Onnismaa 

ym. 2014). Päivähoitojärjestelmä perustui sosiaalidemokraattiseen ja hoivaa korostavaan hal-

lintojärjestelmään, jonka periaatteisiin kuului palvelun universaalius eli jokaisella lapsella oli 

yhdenvertainen päästä palveluiden piirin. Sitä vastoin päivähoitopaikkojen määrä ei ole vastan-

nut yhteiskunnallista tarvetta, jolloin päivähoitopaikan saivat erityisesti heikossa sosioekono-

misessa asemassa olevien perheiden lapset. (Välimäki 1998, 136–137, 206.) 

Päivähoitolaki sai osakseen paljon kritiikkiä, joka kohdistui erityisesti julkishallinnon rooliin 

lasten kasvatuksessa (Välimäki 1998, 141–143). Eritoten lastentarhojen koettiin astuvan kodin 

reviirille. Kotikasvatusta puoltavissa näkemyksissä korostuivat arvolähtökohdat, kun taas ins-

titutionaalista kasvatusta puoltavissa näkemyksissä painotettiin pedagogisia teoriasisältöjä. 
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(Onnismaa 2001.) Monien lakimuutosten kautta kunnallisen itsehallinnon merkitys korostui 

1980–1990-luvulla. Tänä ajanjaksona luotiin yleisiä linjoja varhaiskasvatukselle asetettujen ta-

voitteiden saavuttamiseksi. Kuitenkin nämä tavoitteet olivat liian yleispäteviä, jolloin todelli-

suudessa niiden vaikuttavuus jäi vähäiseksi. 1980-luvulla käsitys päivähoidosta kiinnittyi vah-

vasti sosiaalipalveluihin. (Kinos & Palonen 2012, 228–240.) 

Nykyisin varhaiskasvatustoiminnassa kasvatus–opetus orientaation merkitys on korostunut, 

mikä näkyy esimerkiksi siten, että Euroopan Unioni (EU) on julistanut päivähoidon elinikäisen 

oppimisen yhdeksi tärkeäksi vaiheeksi (Välimäki & Rauhala 2000, 400). Suomessa varhaiskas-

vatusjärjestelmän hallinnollinen, rakenteellinen ja sisällöllinen kehitystyö ajoittui 2000–2010-

luvuille (Karila 2016, 35; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018). Päivähoidon siirtymi-

nen kaikille kuuluvaksi perusopetuksen kaltaiseksi palveluksi on tarkoittanut käytännössä sitä, 

että päivähoidon paikka ei ole ollut enää sosiaalihallinnon piirissä. Täten se siirrettiin sosiaali- 

ja terveysministeriön alaisuudesta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen vuonna 2013. 

(Alila ym. 2014, 13–16, 27.) Muutosta tukee varhaiskasvatuksessa käytössä oleva niin kutsuttu 

Educare- tai ECEC-malli, jossa lasten kasvatus ja opetus (education) kytketään hoidollisiin ti-

lanteisiin (care). (Alila ym. 2014, 14, 43–48; Syrjämäki ym. 2017.) Tämä tarkoittaa sitä, että 

arkisiin tilanteisiin liitetään tietoisesti kasvatuksellinen ja opetuksellinen elementti (Syrjämäki 

ym. 2017). Vaikka vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä Educare-mallin mukaiseen toimintaan 

(Pölkki & Vornainen 2015), malli on saanut osakseen paljon kritiikkiä hoidon, kasvatuksen ja 

opetuksen integroinnin ammatillisista haasteista. Kunkin varhaiskasvattajan ammattitaito ja 

osaaminen on määriteltävä tarkasti, jotta Educare-mallia voidaan hyödyntää parhaalla mahdol-

lisella tavalla. Educare-malli on edistänyt institutionaalisen varhaiskasvatuksen kehitystä. (Ka-

rila 2008.) 

Varhaiskasvatus on käsitteenä varsin nuori, mutta se on vakiintunut nopeasti. Vakiintumista 

ovat edistäneet vuodesta 1973 järjestetyt yliopistotason lastentarhaopettajakoulutukset. Var-

haiskasvatuksesta on käytetty1980-luvulle asti käsitettä esikasvatus. (Kinos & Palonen, 2012, 

229.) Varhaiskasvatus on käsitteenä moniulotteinen, koska käsitteellä viitataan alle kouluikäis-

ten lasten kasvattamiseen ja tieteenalana lastentarhaopettajien koulutukseen. Eritoten käsitteellä 

viitataan alle kouluikäisille lapsille suunnattuun toimintaan, jonka järjestäjänä on julkinen tai 

yksityinen sektori. (Husa & Kinos 2001, 18–20.) Käsitteen määritelmään on sisältynyt monia 



 

6 

 

ristiriitoja johtuen erityisesti sen köyhällishoidollisista ja lastensuojelullisista aisayhteyksistä 

(Alasuutari 2003, 68; Alila ym. 2014, 12, 18). Lisäksi varhaiskasvatustoiminnan organisointiin 

liittyy ristiriitaisia näkemyksiä. Yhden näkemyksen mukaan varhaiskasvatustoiminnan tarkoi-

tuksena on auttaa ja tukea perheitä heidän kasvatustehtävissä, kun taas toisen näkemyksen mu-

kaan ulkopuolisilla tahoilla ei tule olla oikeutta puuttua perheen sisäisiin asioihin (Alila ym. 

2014, 13–16; Välimäki 1998, 95, 204.) Näin ollen alusta alkaen suomalainen päivähoitojärjes-

telmä on ollut vastakkaisten ideologioiden ja poliittisten näkemysten taistelukenttä. 

Yleisesti varhaiskasvatus on osa valtion tuottamaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää, jota 

ohjataan normiohjauksen (lait ja asetukset), resurssiohjauksen (rahoitus) ja informaatio-ohjauk-

sen (tiedon jakaminen) kautta. Nykyisin näistä painottuu erityisesti informaatio-ohjaus. (Alila 

ym. 2014, 36–38; Petäjäniemi & Pokki 2010, 2–5), josta yksi esimerkki on varhaiskasvatus-

suunnitelma (vasu). Vasu on valtakunnallinen määräys paikallisten varhaiskasvatussuunnitel-

mien laadintaan ja se ohjeistaa varhaiskasvatuksen toteuttamista lasten terveyden ja hyvinvoin-

nin näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, lap-

silähtöisyys ja vanhempien osallistaminen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018.) 

Vasu on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2003 ja viimeisin uudistettu painos on julkaistu 

vuonna 2018. Vasu on laadittu valtioneuvosto periaatepäätöksen mukaisesti. Viimeisimmän 

painoksen on julkaissut Opetushallitus. Vasun perustana on taloudellisen yhteistyön ja kehityk-

sen järjestön (OECD) julkaisema arviointi varhaiskasvatuksen toteuttamisesta (OECD 2019). 

Suomi oli yksi arvioinnin kohteena olleesta kahdestakymmenestä maasta. Vasu korostaa peda-

gogiikan merkitystä varhaiskasvatuksessa ja on siksi tärkeä osa institutionaalista varhaiskasva-

tustoimintaa. 

2.2 Varhaiskasvattajan moniammatillinen osaaminen 

Päivähoitoyksiköiden henkilökuntaan kuuluvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opet-

taja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä tarvittaessa varhais-

kasvatuksen erityisopettaja (Karila & Kupila 2010, 25; Varhaiskasvatuslaki 2018). Moniam-

matillisuudella tarkoitetaan päivähoitoyksiköiden eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoi-

den yhteistyötä ja yhdessä työskentelyä (Karila & Kupila 2010, 25; Karila & Nummenmaa 
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2001, 75). Toiminnan tärkeänä tavoitteena on moninäkökulmaisuus eli tiedon ja osaamisen ja-

kaminen (Isoherranen 2005, 19–23; Karila & Kupila 2010, 25). Moniammatillisuus jakautuu 

ulkoiseen ja sisäiseen toimintaan. Ulkoisella moniammatillisuudella viitataan henkilöstön yh-

teistyötä eri yhteistyötahojen esimerkiksi perheiden, neuvoloiden tai lastensuojelun kanssa. Täl-

löin moniammatillinen työ sisältää eritoten yksittäisten lasten tai heidän perheidensä asioiden 

hoitamista. Vuorostaan päivähoitoyksilön sisäisellä moniammatillisuudella tarkoitetaan var-

haiskasvatuksen eri ammattiryhmien jaettua ammatillista toimintaa perustehtävien ja yhteisen 

tavoitteen toteuttamiseksi. (Karila & Nummenmaa 2001, 40–42; Määttä & Rantala 2010, 159–

163.) Moniammatillisuus näyttäytyy tässä tutkimuksessa molempien ulottuvuuksien kautta, 

koska tarkoituksena on selvittää varhaiskasvattajien näkemyksiä laaja-alaisesti niin oman yksi-

kön sisäisestä toiminnasta kuin ulkoisesta yhteistyöstä.  

Moniammatillista osaamista ja korkeasti koulutettua henkilöstöä on pidetty suomalaisen var-

haiskasvatustoiminnan keskeisenä vahvuutena (Karila 2012, 38). Jokainen varhaiskasvatusalan 

koulutusohjelmista on syntynyt ja kehittynyt yhteiskunnallisesta tarpeesta kyseiselle koulutus-

ohjelmalle (Karila ym. 2013; Karila & Kupila 2010, 24). Täydennyskoulutukset parantavat var-

haiskasvatustoiminnan laatua, kun ne ovat kohdennettu ammatillisten osaamistarpeiden mu-

kaan (Repo ym. 2019, 67). Moniammatilliseen työhön liittyy monia haasteita, koska se edellyt-

tää työntekijöiltä asiantuntijuuden lisäksi vuorovaikutustaitoja ja kykyä ratkaista ongelmia yh-

dessä. Lisäksi tarvitaan hyvää johtajuutta, joka tukee moniammatillista yhteistyötä ja sen kehit-

tämistä. Moniammatillisuus ei siis rakennu itsekseen monialaisen asiantuntijuuden kautta, vaan 

edellyttää työyhteisöltä sitoutumista yhdessä työskentelyyn. Ongelmatilanteet liittyvät usein 

henkilöstön ammattikuvien, vastuiden ja velvoitteiden epäselvyyteen. (Isoherranen 2012, 5–6, 

150–153; Karila & Kupila 2010.)  

Koulutuspoliittisten muutosten myötä varhaiskasvatukseen kohdistuu yhä kovempia kasvatus- 

ja opetustavoitteita, vaikka samanaikaisesti vuorostaan varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne 

on muuttunut siten, että hoidollisen koulutuksen saaneiden lastenhoitajien suhteellinen osuus 

henkilöstöstä on lisääntynyt ja pedagogisen koulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien osuus 

on vähentynyt. Tämä on johtanut siihen, että varhaiskasvatuksen henkilöstön ammattirakenteen 

ja varhaiskasvatuksen tavoitteiden välillä on epäsuhdanne. (Karila 2012, 38–39.) Lisäksi var-

haiskasvatustyötä on alkanut entistä vahvemmin ohjata moniammatillisuuden tulkinta, jossa 
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ammatillinen koulutus tai osaaminen ei ole määrittänyt päivähoitoyksikön henkilöstön työteh-

täviä, vastuita ja velvoitteita, vaan pikemminkin hänen työvuoronsa. Edellä kuvattu “kaikki te-

kevät kaikkea” -työkulttuuri on melko yleinen suomalaisissa päivähoitoyksiköissä. (Karila 

2008; Karila & Kupila 2010; Onnismaa & Kalliala 2010.) Tästä on seurannut, että päivähoi-

toyksiöissä vallitsevassa työkulttuurissa on vaikea jäsentää omaa ja kollegoiden erityisosaa-

mista sekä kunkin ammattiryhmän vastuita ja velvoitteita, jolloin moniammatillisessa työyhtei-

sössä ei ole voinut hyödyntää erilaisia näkökulmia ja laaja-alaista osaamista parhaalla mahdol-

lisella tavalla (Karila & Kupila 2010).  

Päivähoitoyksiköiden henkilöstörakenne on määritelty suhteessa varhaiskasvatukselle asetet-

tuihin tavoitteisiin, mutta tulevaisuudessa laki tulee määrittämään päivähoitoyksikön henkilös-

törakenteen. Tämä varhaiskasvatuslain 35 pykälä (§) astuu voimaan vuonna 2030. Tämän seu-

rauksena päiväkodeissa vähintään kolmanneksen päiväkodin henkilökunnasta tulee olla var-

haiskasvatuksen opettajia, kaksi kolmesta opettajia tai sosionomeja ja muulla henkilökunnalla 

on oltava vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. Muutoksen tarkoituksena on, että henkilöstöra-

kenteen painopiste siirtyy tukemaan lapsen etua parhaalla mahdollisella tavalla. (Varhaiskas-

vatuslaki 2018.) 

2.3 Varhaiskasvatuksen laatu 

Varhaiskasvatuksen laadunarvioinnilla on saatu tietoa varhaiskasvatustoiminnasta, sen vah-

vuuksista ja heikkouksista. Kansallisen varhaiskasvatustyön laadun keskeisimmät vaatimukset 

pohjautuvat varhaiskasvatuslakiin, varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja tutkimuskirjal-

lisuuteen. (Mikkola ym. 2017; Vlasov ym. 2018.) Laadun indikaattorit ja viitekehys luovat poh-

jan laadun hallinnalle ja arvioinnille. Esimerkiksi Moserin ym. (2017) määrittelemät indikaat-

torit ovat tukeutuneet Bronfenbrennerin ekologisen mallin neljään tasoon, joita ovat yhteiskun-

nallinen (lainsäädäntö) ja yksikkötaso (johtaminen, rakenteet ja toimintakulttuuri) sekä varhais-

kasvattajan (varhaiskasvatustoiminta) ja yksittäisen lapsen taso. Laadukas varhaiskasvatustoi-

minta edellyttää toimia kaikilla ekologisen mallin tasoilla. (Moser ym. 2017, 15–20.) Tutkijoi-

den mukaan laadun määrittäminen ei ole ongelmatonta, sillä se on sidoksissa kulttuuriin, aikaan 

ja paikkaan (Hujala & Fonsén 2010; Moser ym. 2017, 14–16). Osa tutkijoista esittää, että 
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varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin voi tehdä vain tavoitteiden kautta. Tavoitteiden määrit-

tämisprosessi on arvon antamista tietyille asioille, joten se tulee tehdä ja perustella tarkoin. 

(Hujala & Fonsén 2010.) Kansallinen koulutuksen arviointikeskus julkaisi kansalliset laadun 

indikaattorit eli laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan erityispiirteet ja siihen liittyvät tavoitteet 

vuonna 2018 (Vlasov ym. 2018, 41). Varhaiskasvatuksen laatu voidaan määrittää objektiivisesti 

mitattavien tavoitteiden lisäksi subjektiivisen kokemuksen kautta (Hujala & Fonsén 2010). Täl-

löin päivähoitoyksikön henkilökunta kuvailee esimerkiksi sitä, millainen varhaiskasvatuksen 

ympäristö on sekä miten se tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä (Moser ym. 2017, 

17–19). Toisaalta Karilan (2016, 43) mukaan tutkimustieto tukee sitä, että yksittäisten tekijöi-

den merkitys korkean laadun taustalla on vähäinen, koska se muotoutuu monen eri tekijän sum-

masta. Laadun indikaattorit luovat perustan toiminnan arvioinnille. Vastaavasti kuten tavoittei-

den määrittäminen, myös laadun arviointi on arvon antamista arvotettavalle asialle. (Vlasov 

ym. 2018, 3.)  

Varhaiskasvatuksen laatu voidaan määritellä myös kahden keskeisen osa-alueen kautta, jotka 

sisältävät rakenne- tai prosessitekijöitä (Moser ym. 2017, 19–20; Vlasov ym. 2018, 42, 51, 69). 

Rakennetekijöillä viitataan varhaiskasvatuksen organisointiin liittyviin tekijöihin. Keskeisim-

piä rakennetekijöitä ovat toiminnan järjestäjätaho, päivähoitoyksikön sijainti, ympäristö, var-

haiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö ja opetussuunnitelma sekä henkilöstön osaaminen. Vuo-

rostaan laadun prosessitekijät ovat varhaispedagogiikan ydintoimintoja ja yksikön pedagogista 

toimintakulttuuria. Ne kuvaavat sitä, miten varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita ja sisäl-

töjä toteutetaan. (Lerkkanen 2014.) Rakennetekijät määrittävät reunaehdot prosessitekijöille. 

Prosessitekijöillä on suora yhteys lapsen kokemusmaailmaan. Keskeisimpiä prosessitekijöitä 

ovat varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja lapsen tai vanhempien välinen vuorovaikutus, var-

haiskasvatuksen henkilökunnan keskinäinen vuorovaikutus, heidän käyttämät pedagogiset toi-

mintamallit sekä rakentamat oppimisympäristöt. (Burchinal ym. 2002; Fukkink & Lont 2007; 

Salminen ym. 2017.) Varhaiskasvatuksen laatu tarkoittaa myös sille asetettujen stavoitteiden 

toteutumista. Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet ovat kirjattu vasuun. Rakenne- ja 

prosessitekijät voivat tukea tai heikentää näiden tavoitteiden toteutumista. Vasun toteuttamista 

tukevia tärkeimpiä rakennetekijöitä ovat perus- ja täydennyskoulutus, esimiesten pedagoginen 

tuki, selkeät johtamisen rakenteet sekä ryhmän henkilöstön keskinäisen yhteistyön sujuvuus. 

(Repo ym. 2019.) Henkilöstön osaaminen on yksi tärkeimmistä varhaiskasvatuksen 
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laatutekijöistä, jolla on olennainen merkitys lasten varhaiskasvatuksessa kehittymisen ja oppi-

misen näkökulmasta (Fukkink & Lont 2007; Karila 2012, 25). Eritoten korkeasti koulutetulla 

varhaiskasvatuksen henkilöstöllä heidän rakentamien oppimisympäristöjen ja toteuttamien pro-

sessien laatu ovat korkeampia (Burchinal ym. 2002). Toisaalta korkeakoulututkinnon suoritta-

neet varhaiskasvattajat arvioivat omaa toimintaansa kriittisemmin kuin vähemmän kouluttau-

tuneet (Repo ym. 2019), vaikka korkeammalla koulutustasolla on myönteinen yhteys varhais-

kasvattajan asenteisiin, tietoihin ja taitoihin (Fukkink & Lont 2007). 

Osassa tutkimuksia on korostettu varhaiskasvattajan omien mieltymysten, asenteiden ja ajatus-

mallien merkitystä hänen toiminnassaan. Nämä edellä esitetyt prosessitekijät liittyvät varhais-

kasvattajan tekemiin valintoihin, joilla hän voi tukea tai rajoittaa lapsen fyysistä aktiivisuutta. 

Esimerkiksi varhaiskasvattajalle kertyneet myönteiset kokemukset lasten kanssa ulkoilusta tai 

liikunnan organisoinnin kokeminen miellyttävänä, tukevat sitä, että hän mielellään tarjoaa ky-

seisiä tilanteita lapsille. Toisaalta päinvastoin kielteiset kokemukset ja huono sää, voivat vai-

kuttaa siten, että varhaiskasvattaja välttelee kyseisiä tilanteita. (Tremblay ym. 2012.) Lisäksi 

varhaiskasvattajat ovat kokeneet, että päiväkodin ympäristö on yksi tärkeä lasten liikunta-aktii-

visuutta määrittävä tekijä. He mainitsevat muun muassa tilavan päiväkotiympäristön, laaduk-

kaiden opetusmateriaalien sekä monipuolisten leikkivälineiden auttavan heitä organisoimaan 

liikuntakasvatusta ja siten myös lisäävän lasten fyysistä aktiivisuutta. (De Craemer ym. 2013; 

Lyn ym. 2014; Tovar ym. 2015.)  

Merkittävämpiä varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista estäviä rakennetekijöitä ovat muun 

muassa resurssien riittämättömyys, suunnitteluajan puute, kiire, henkilökunnan vaihtuvuus sekä 

heidän poissaolot ja henkilöstön riittävyys. Lisäksi epäselvyydet eri ammattiryhmien vastuissa 

ja työtehtävissä, erityisopettajien vähäinen määrä sekä puutteet tiloissa ja materiaaleissa hei-

kentävät varhaiskasvatuksen laatua. (Repo ym. 2019.) Varhaiskasvattajat raportoivat myös työn 

vaatimusten lisääntymisen sekä lapsen akateemisen työskentelyn ja oppimisen korostamisen 

olevan merkittäviä esteitä lasten fyysisen aktiivisuuden tukemiselle (Copeland ym. 2011; 

2012). 
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2.4 Liikuntakasvatus osana varhaiskasvattajan työtä 

Liikuntakasvatuksen määritelmä on hyvin laaja ja moniulotteinen. Liikuntakasvatuksella viita-

taan kaikkiin liikuntaan liittyviin ilmiöihin, jolla on kasvatuksellinen periaate (Laakso 2007, 

19–20). Toiminta voidaan jakaa kahteen luokkaan, joita ovat liikuntaan kasvattaminen ja lii-

kunnan avulla kasvattaminen. Ensin mainitulla käsitteellä tarkoitetaan ohjaamista kohti liikun-

nallista elämäntapaa, kun taas jälkimmäisellä viitataan toimintaan, jossa lasten kasvua ja kehi-

tystä tuetaan liikunnalla. (Pönkkö & Sääkslahti 2013, 464.) On myös mahdollista, että liikunta 

nähdään välineenä toteuttaa haluttuja päämääriä, eikä itseistarkoituksena (Nieminen & Salmi-

nen 2010). Välinearvoja voivat olla esimerkiksi terveyden ylläpitäminen, elämykset ja koke-

mukset sekä sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. 

Toisin kuin perusopetuksessa varhaiskasvatukselle ei ole asetettu kansallisia liikuntakasvatuk-

sellisia yhteiskunnallisia arvopäämääriä, toisin kuin perusopetukseen. Varhaiskasvatussuunni-

telma ohjaa varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen organisointia. Nykytietämyksen mukaan 

lapsen myöhempi liikunta-aktiivisuus määrittyy lapsuudessa opittujen liikuntataitojen kautta. 

Näin ollen varhaisvuosien liikuntakasvatuksen tulee sisältää harjoitteita, jotka kehittävät perus-

motorisia taitoja (liikkumis-, välineenkäsittely- ja tasapainotaidot). (Carson 2001; Jess & Col-

lins 2003; Stodden ym. 2008.) Stoddenin ym. (2008) mallin mukaan perusmotoriset taidot ovat 

fyysisesti aktiivisen elämäntavan kulmakivi. Niillä on vahva ja dynaaminen yhteys fyysiseen 

aktiivisuuteen, terveelliseen elämäntapaan ja painon hallintaan. Stodden ym. (2008) kritisoivat 

tutkijoita siitä, että liikuntakäyttäytymistä määritellään monesti fyysisen aktiivisuuden määrän 

kautta. Yksinkertaistettuna tällä viitataan siihen, että jos perusmotoriset taidot ovat heikolla ta-

solla, vaikeuttaa se itsessään liikkeelle lähtöä. Täten varhaislapsuuden perusmotoristen taitojen 

monipuolisella harjoittamisella luodaan perusta myöhemmille liikuntatottumuksille. (Stodden 

ym. 2008.) 

OKM:n (2016) mukaan varhaiskasvatuksen liikuntakasvatustoiminta noudattaa varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissa asetettuja linjauksia ja tavoitteita melko hyvin. Päivähoitoyksiköi-

den henkilökunta ovat kiinnittäneet huomiota lasten fyysisen aktiivisuuden määrän sekä liikun-

nan monipuolisuuteen. (OKM 2016.) Lisäksi liikunta on yksi yleisimmistä varhaiskasvatuksen 
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täydennyskoulutuksen teemoista. Tästä huolimatta tutkimusten mukaan ammattikorkeakoulun 

koulutusohjelmasta kertynyt liikuntaosaaminen ei ole riitävä täyttämään työelämän vaatimuk-

sia. Toisaalta liikuntaan liittyviä opetuskokonaisuuksia on tarjolla vaihtelevasti, mikä on johta-

nut siihen, että eri koulutusyksiköistä valmistuneiden liikuntakasvatuksen perustiedoissa on 

suuria eroja. (Karila ym. 2013.) Tutkimuskäsityksen mukaan liikuntakasvatukseen suuntautu-

vien opintojen määrä vaikuttaa myönteisesti varhaiskasvattajan suhtautumiseen organisoida lii-

kuntakasvatusta (Kari 2016, 175–176). Samanlaisiin tuloksiin on päädytty myös toisessa tutki-

muksessa, jonka tuloksien mukaan suoritettujen liikuntakurssien määrä liittyi opettajan koke-

maan pätevyyteen (Penttinen 2003, 103–104). Toisaalta Faulknerin ym. (2004) tutkimuksen 

mukaan opettajan oma liikunta-aktiivisuus ennusti hänen suhtautumistapaansa opettaa liikun-

taa. Fyysisesti aktiivisimmat opettajat olivat myös motivoituneimpia opettamaan myös lapsille 

liikuntaa. Vuorostaan Morganin ja Bourken (2008) tutkimuksessa todettiin, että liikuntakasvat-

tajan omat koululiikuntakokemukset olivat yhteydessä heidän asenteisiinsa liikuntakasvatusta 

kohtaan. Olennainen ero myönteisiä liikuntakokemuksia saaneisiin opettajiin verrattuna on se, 

että kielteisiä kokemuksia saaneet opettajat suhtautuivat vähemmän luottavaisesti liikuntakas-

vatustyöhön kuin myönteisiä kokemuksia saaneet. Mahon ja Huntly (2013) painottivat omien 

liikuntakokemuksien ja uskomusten itsearviointia, koska opettajan negatiiviset liikuntakoke-

mukset voivat estää liikuntakasvattajana kehittymistä. Vuorostaan Dowdan ym. (2004, 189) 

tutkimuksessa jo korkea koulutus oli myönteisesti yhteydessä lapsen fyysiseen aktiivisuuteen. 

Tutkimuksen mukaan lapselle kertyi enemmän rasittavaa liikuntaa, kun päivähoitoyksikössä oli 

enemmän korkeasti koulutettuja opettajia. OKM:n (2016) julkaisemassa selvityksessä on to-

dettu, että Suomessa varhaiskasvatuksen henkilökunnan liikuntakasvatuksellista osaamista on 

nostettava tulevaisuudessa, jotta päivähoitoyksiköiden liikuntakulttuuria voidaan kehittää. 
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3 VARHAISVUOSIEN LIIKUNTA 

3.1 Varhaisvuosien liikuntasuositukset 

Kansallisten liikuntasuositusten mukaan alle kouluikäisen lapsen tulee normaalin kasvun ja ke-

hityksen näkökulmasta liikkua vähintään kolme tuntia vuorokaudessa. Liikunnan tulee olla 

kuormittavuudeltaan vaihtelevaa, mikä tarkoittaa sitä, että vuorokauteen tulee sisältyä kevyttä 

liikuntaa vähintään kaksi tuntia ja reipasta liikuntaa vähintään tunti. Toiminnan tulee olla lap-

silähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista. Pääpainon tulee olla perusmotoristen taitojen kehit-

tämisessä. (OKM 2016.) Suomen valtakunnallisen varhaisvuosien liikuntasuosituksen fyysisen 

aktiivisuuden määrän ja intensiteetin osalta suositus on täysin vastaava kuin maailman terveys-

järjestön (WHO) tuore suositus (WHO 2019). Olennainen ero suomalaisiin suosituksiin verrat-

tuna on se, että WHO on ohjeistanut myös terveyttä ja hyvinvointia tukevan unen määrän ja 

ruutuajan keston. Suomalaiset suositukset eivät ota näiden tarkkaan määrään kantaa. WHO:n 

mukaan ikätasosta riippuen lapsen tulee nukkua 10–17 tuntia. Alle yksivuotiaille ruutuaikaa ei 

suositella ja alle nelivuotiaille ruutuaikaa suositellaan enintään tunti vuorokaudessa. (WHO 

2019.) 

Maailmalla varhaisvuosien liikuntasuositukset eivät ole yhteneviä. Esimerkiksi Yhdysvaltalai-

nen asiantuntijaorganisaatio (NASPE) suosittelee alle kouluikäisten liikunnan määräksi kaksi 

tuntia vuorokaudessa, mikä on tunti vähemmän kuin aiemmin esitetyissä suosituksissa. 

NASPE:n liikuntasuosituksissa on erilliset suositukset vauvojen, taaperoiden ja esikoululaisten 

liikunnan määrästä ja erityispiirteistä. (NASPE 2009.) Ruotsin varhaisvuosien liikuntasuosituk-

sen mukaan terveyttä ja hyvinvointia tukevan fyysisen aktiivisuuden määrä on vielä aiemmin 

esitettyjä suosituksia vähäisempi. Tämän suosituksen mukaan lapsi tarvitsee vuorokaudessa 

tunnin reipasta tai rasittavaa liikuntaa. Ruotsin suositus perustuu Pohjoismaisiin ravitsemus- ja 

liikuntasuosituksiin. (NNR 2012, 195; SNIPH 2010, 165.) 
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3.2 Liikuntakäyttäytyminen varhaisvuosina 

Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana lasten elintavat ovat kehittyneet terveyden näkö-

kulmasta huonoon suuntaan. Tutkimuskäsityksen mukaan varhaisvuosien fyysinen aktiivisuus 

on vähentynyt ja passiivinen aika teknologian parissa on lisääntynyt. (Booth ym. 2015; Huotari 

2011; 2013; NNR 2012, 195; SNIPH. 2010, 157; Soini ym. 2011.) Tämä on huolestuttavaa 

eritoten siksi, että fyysinen aktiivisuus on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen pe-

rusta (OKM 2016). 

Suomalaiset tutkimustulokset lasten fyysisen aktiivisuuden määrästä ovat vaihtelevia. Lasten 

ja nuorten terveysseurannan mukaan valtaosa (88 %) lapsista liikkui vähintään kaksi tuntia ul-

kona (Mäki ym. 2010). Sen sijaan toisen tutkimuksen mukaan kolmivuotiaista vain 40 prosent-

tia liikkui arkisin kaksi tuntia vuorokaudessa, joskin viikonloppuisin hieman useammalle (50 

%) kertyi liikuntaa kaksi tuntia (Nupponen ym. 2010). Jälkimmäisenä esitettyä tutkimustulosta 

tukee myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2018a) tuore selvitys, jonka mukaan nelivuo-

tiaista lapsista noin puolet (48 %) liikkui kansallisten liikuntasuositusten mukaisesti. Sen sijaan 

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan vain 10–20 prosenttia alle kouluikäisistä 

lapsista liikkuu suositusten mukaisesti (OKM 2016, 12). Puolestaan Soinin ym. (2011) tutkimus 

osoitti, että lapset käyttivät erittäin kevyeen toimintaan keskimäärin 11 tuntia (636 ± 104 mi-

nuuttia), kevyeen liikkumiseen hieman yli tunnin (67 ± 13 minuuttia) ja reippaaseen liikkumi-

seen keskimäärin noin tunnin (57 ± 16 minuuttia). Tämän lisäksi havaittiin, että yksikään tut-

kimukseen osallistuneista lapsista ei täyttänyt kansallisen liikuntasuosituksen fyysisen aktiivi-

suuden määrään kohdistuvaa tavoitetta.  

Tutkimuskirjallisuuden mukaan päivähoitopäivät sisälsivät varsin vähän liikuntaa. Varhaiskas-

vatuksen henkilökunnan arvion mukaan 3–6-vuotiaille lapsille kertyi reipasta liikuntaa 48 mi-

nuuttia päivähoitopäivän aikana, mikä vastaa noin kymmenesosaa päivähoitopäivän kokonais-

kestosta (kello 8–16 välillä). Vuorostaan fyysisesti passiivista toimintaa oli 60 prosenttia päi-

vähoitopäivän kokonaiskestosta. Viidennes päivähoitopäivän kokonaiskestosta kului vapaa-

seen sisäleikkiin ja viidennes (21 %) vapaaseen ulkoleikkiin, josta suurin osa oli passiivista 

toimintaa. (Reunamo ym. 2014.) Toisaalta myös lasten fyysisen aktiivisuuden määrässä oli 
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merkittäviä eroja. Reunamon ja Kyhälän (2016) tutkimuksen mukaan osa lapsista liikkui päi-

väkotipäivän aikana reippaasti vain viisi minuuttia ja toisaalta osa lapsista lähes kolme tuntia 

(Reunamo & Kyhälä 2016, 57). Aikuisten ohjaamassa toiminnassa lasten fyysinen aktiivisuus 

oli intensiteetiltä matalampaa kuin vertaisten kanssa toimiessa (Reunamo ym. 2012). Paten ym. 

(2004) mukaan päivähoidon aikainen fyysisen aktiivisuuden määrä oli riippuvainen päivähoi-

toyksiköstä ja sen käytänteistä. Tiivistettynä tämä tarkoittaa, että lasten tulee olla fyysisesti ak-

tiivinen päivähoitopäivän jälkeen täyttääkseen kansalliset liikuntasuositukset. Näin ollen myös 

vanhempien rooli korostuu, koska varhaisvuosina lapsi tarvitsee liikkuessaan jatkuvaa valvon-

taa.  

Osaltaan edellä esitettyä suurta vaihtelua fyysisen aktiivisuuden määrässä selittää mittausme-

netelmien vaihtelevuus ja niiden validius (Booth ym. 2015). Yleisesti voidaan todeta, että ob-

jektiiviset mittaukset (mm. kiihtyvyysmittarit, askelmittarit, sykemittarit) ovat subjektiivisia 

(mm. kyselyt, havainnointi) tarkempia määrittämään fyysisen aktiivisuuden tasoa, kun taas sub-

jektiivisista mittauksista saadaan tarkentavaa tietoa, missä ympäristössä ja tilanteessa aktiivi-

suus on tapahtunut (Dumith ym. 2011; Pate ym. 2010). Eri mittausmenetelmiä yhdistelmällä 

voidaan parantaa tutkimuksen validiteettia esimerkiksi yhdistämällä suora havainnointi ja ob-

jektiivinen mittaus. (Aittasalo ym. 2010; Soini 2015, 94; Trost 2007.) Koska alle kouluikäisen 

lapsen fyysinen aktiivisuus on luonteeltaan matalatehoista ja hetkittäistä, asettaa se haasteita 

mittaamiselle. Aiemmin pääfokus on ollut liikunta-aktiivisuuteen perustuvassa luokittelussa – 

aktiivisiin ja passiivisiin – eikä intensiteetin tai liikuntataitojen määrittämistä ole koettu tarpeel-

liseksi (Mäki ym. 2010).  

3.3 Perheliikunta 

Perheliikunnalla tarkoitetaan lasten ja vanhempien yhteistä leikkiä, ulkoilua ja muuta liikuntaa 

(Arvonen 2004, 25–28; Karvonen ym. 2003, 292–293). Käsite on suhteellisen nuori ja on muut-

tunut ajan mittaan. Se sai alkunsa 1980-luvulla, jolloin liikunnan terveyshyötyjä tiedostettiin 

paremmin ja painotettiin enemmän. Tällöin perheliikunnan merkitystä painotettiin erityisesti 

lapsen kasvatuksen näkökulmasta sekä koko perheelle tulevien sosiaalisten hyötyjen kautta esi-

merkiksi heidän sosiaalisen pääoman kasvulla. (Haverila ym. 1983.) 2000-luvulla perustettiin 
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perheliikuntaverkosto, jonka myötä perheliikunnan asema vahvistui entisestää. Perheliikun-

nassa korostettiin eritoten perheen yhteisen ajan merkitystä lapsen ja vanhempien hyvinvoin-

nille ja terveydelle. (Arvonen 2004, 28–30.) Perheliikunnan käsite ei ole edellyttänyt sitä, että 

koko perheen tulisi harrastaa liikuntaa yhdessä, vaan perhe on voinut jakautua pienempiin ryh-

miin. Esimerkiksi perheliikunta on sisältänyt toimintaa, jossa lapsi on liikkunut yhdessä toisen 

vanhemman kanssa. Tiivistetysti voidaan todeta, että perheliikunnan käsite on laajentunut ajan 

myötä. Perheliikunnan määritelmä pitää sisällään perheen omatoimisen liikunnan, mutta siihen 

lukeutuu myös organisoitu perheliikunta, jota esimerkiksi liikuntaseurat järjestävät. Zimmer 

(2001, 92–94) jakoi perheliikunnan eri toimintamuotoihin, joita olivat koti-, arki- ja lähiliikunta 

sekä lomalla tapahtuva perheen yhteinen liikunta. Lisäksi siihen kuuluivat liikunta- ja urheilu-

seurojen, yhdistysten sekä kasvatusinstituutioiden organisoima ohjattu perheliikunta. (Zimmer 

2001, 92–94.) Perheliikunnan luonne muuttuu lapsen kehitysasteen mukaan. Vauvaiässä lii-

kunta on luonteeltaan ympäröivään maailmaan tutustumista, mikä vahvistaa lapsen ja vanhem-

man suhdetta yhteisen tekemisen ja läheisyyden kautta. Taaperoiässä lapsi oppii kävelemään ja 

siksi myös perheliikunnan luonne muuttuu. Puolestaan esikouluikäiselle lapselle liikuntaan si-

sältyy tyypillisesti kilpailemista ja lajikokeiluja. (Arvonen 2004, 28–30.)  

Alle kouluikäisten lapsiperheiden perheliikunnan määrästä on tehty useita tutkimuksia. Esimer-

kiksi Leenin ym. (2010) tutkimuksen mukaan lapsiperheistä 75 prosenttia harrasti perheliikun-

taa viikoittain. Toisaalta Määtän ym. (2018) tutkimuksen tulokset osoittivat, että lapsiperheistä 

vain 44 prosenttia harrasti perheliikuntaa. Joka kolmannessa (35 %) perheessä harrastettiin päi-

vittäin perheliikuntaa omalla pihalla. Perheliikunnan harrastaminen omalla pihalla oli polari-

soinut, mikä tarkoittaa, että merkittävä osa perheistä (25 %) ei ulkoillut juurikaan omalla pi-

halla. Samaten sisäliikuntatiloissa harrastaminen oli polarisoitunut. Lapsiperheistä 41 prosent-

tia liikkui sisäliikuntatiloissa yhdessä viikoittain, noin kolmasosa (34 %) muutaman kerran vii-

kossa (1–3 kertaa) ja tätä harvemmin neljäsosa (25 %). (Määttä ym. 2018.) Perheliikunnan po-

larisoituminen näkyi myös monissa muissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Clelandin ym. (2011) 

tutkimuksessa perheet liikkuivat yhdessä keskimäärin neljä kertaa viikossa, mutta perheiden 

välillä oli merkittäviä eroja. Tutkimuksen mukaan osa perheistä oli hyvin aktiivisia, kun taas 

osassa perheistä lapsi ja hänen vanhempansa liikkuivat yhdessä vain harvoin. (Cleland ym. 

2011.) Täten tulokset osoittivat sitä, että eri perheiden lapset olivat eriarvoisessa asemassa riip-

puen perheen liikuntatottumuksista ja liikunnallisesta pääomasta. Yleisimpiä vanhempien 
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kokemia esteitä perheliikunnalle olivat perheen lasten ikäero, lapsen ja vanhemman erilaiset 

kiinnostuksen kohteet, kiireinen elämäntyyli ja siitä johtuva ajanpuute, työelämän isot vaati-

mukset sekä huono säätila (Thompson ym. 2009). Ajanpuute (ml. vanhempien työtaakka, aika-

taulut, vaatimukset) oli suurin este perheliikunnalle. Sitä koettiin kaikissa perheissä riippumatta 

perheen sosioekonomisesta asemasta. (Brockman ym. 2009.) Perheen taloudellisen tilanteen 

kokeminen esteenä korostuu perheissä, joiden sosioekonominen asema on heikko (Brockman 

ym. 2009; Irwin ym. 2005; Pherson ym. 1989, 40–42; Tammelin 2003, 63; Tremblay ym. 

2012). Myös lapsen ikä voi olla merkittävä este organisoituun perheliikuntaan osallistumiseen, 

koska osassa organisoidussa toiminnassa on edellytyksenä, että lapsi on tietyn ikäinen (Irwin 

ym. 2005). Lisäksi lapsiperheet kokivat, että liikuntapaikkojen huono saavutettavuus sekä lä-

hiympäristön puutteet turvallisuudessa olivat esteitä perheliikunnalle (Hinkley ym. 2011; Irwin 

ym. 2005). Toisaalta on myös vahvaa tutkimusnäyttöä, että vanhemmat olivat usein tietämättö-

miä lapsensa fyysisen aktiivisuuden määrästä ja kokivat, että lapsi liikkuu suositusten mukai-

sesti, vaikka objektiivisen havainnoinnin perusteella tilanne oli päinvastainen (Tremblay ym. 

2012).  
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4 SOSIALISAATIOTEOREETTINEN NÄKÖKULMA 

Sosialisaatio on yli sata vuotta vanha käsite ja sitä on tutkittu monien eri tieteenalojen näkökul-

mista (Antikainen 1998, 12–25). Näin ollen sosialisaatioteoreettinen viitekehys ei ole yhtenevä, 

vaan sisältää monia eri tulkintoja. Tässä tutkimuksessa sosialisaatioteoreettinen näkökulma kyt-

keytyy yhteiskunnalliseen tapaan tulkita sosialisaatiota. Seuraavaksi perehdytään tarkemmin 

sosialisaatioteorioihin.  

Sosialisaation teoretisoijana pidetään Emile Durkheimia. Hänen luomassa sosialisaatioteoriassa 

yksilöt sulautetaan osaksi yhteiskunnan normirakenteita, perinteitä ja arvoja. (Antikainen 1998, 

30–32, 105; Siljander 1997, 7.) Tämän teorian mukaan yhteiskunta uusiutuu luokkaperusteisesti 

kollektiivisen tajunnan ohjaamana (Aro & Jokivuori 2010, 125–126). Yksilöiden rooli on siis 

hyvin passiivinen. Toisin sanoen yksilön valinnat perustuvat hänen (lähi)kulttuurista omaksu-

miinsa arvoihin, asenteisiin, merkityksiin, normeihin ja käyttäytymistaipumusten kokonaisuu-

teen. Teoriassa korostuu niin sanottu deterministinen ja funktionaalinen näkökulma. Metodo-

logisesti tätä lähestymistapaa kutsutaan holistiseksi teoriaksi, mikä tarkoittaa sitä, että sitä oh-

jaavat eritoten sosiaaliset rakenteet ja olosuhteet. Lisäksi teoriaa kutsutaan myös rakenneteo-

reettiseksi tulkinnaksi. Näiden tulkintojen avulla pyritään löytämään erilaisia pakkoja ja välttä-

mättömyyksiä eli sääntöjä, normeja ja määräyksiä, jotka ohjaavat yksilön toimintaa. (Heiskala 

2004, 15.) 

Durkheimin sosialisaatioteoriaa haastoi Karl Marxin luoma konfliktiteoreettinen sosialisaatio-

teoria. Marx korosti sosialisaation olevan hallitsevan yläluokan arvojen siirtymistä alemmille 

sosiaaliluokille. Matalassa ja alisteisessa asemassa olevien kansalaisten tietoisuutta pyrittiin li-

säämään valtaapitävien tietoisuushakuisesta sosialisaatiosta ja suhtautumaan kriittisesti kasva-

tusinstituutioiden toimintaan. (Antikainen 1998, 22–23.) Tätä kutsutaan myös toimintateoreet-

tiseksi tulkinnaksi (Heiskala 2004, 14–15). Metodologisesti tätä teoriasuuntausta kutsutaan in-

dividualistiseksi teoriaksi (Aro & Jokivuori 2010, 267–269).  

Nämä edellä esitetyt teoriat ovat muovanneet sosialisaation määritelmää. Nykyisin sosialisaa-

tiolla viitataan vuorovaikutteen prosessiin, jossa yksilö on itse aktiivinen toimija. Yksilö 
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rakentaa omia tietoja, asenteita, sääntöjä ja käsityksiä dialektisessä suhteessa lähiympäristön 

kanssa. (Antikainen 1998, 104; Saaristo & Jokinen 2004, 78–79.) Ympäristötekijät, poliittiset 

linjaukset sekä kulttuuriset merkitykset ja normit suuntaavat sosialisaatioprosessia (Sulkunen 

1998, 81). Faircloughin (2006) mukaan sosialisaatio ei liity ainoastaan yksilön kykyyn omaksua 

lähikulttuuristansa piirteitä ja käytänteitä osaksi omaa elämää, vaan yksilölle oleviin resurssei-

hin toimia tämän kulttuurin normien edellyttämällä tavalla (Fairclough 2006, 160–161). Yksi-

lön on siis mahdollista tehdä omia valintoja vain tiettyyn rajaan asti, koska hänen valinta-ava-

ruutensa on yhteiskunnallisista ehdoista määrittynyttä eli sosiaalisten rakenteiden ohjaamaa 

(Alanen 2009, 22; Fairclough 2006, 160–161). Sosiaalisilla rakenteilla tarkoitetaan toiminnan 

ulkoisia ehtoja, hierarkkisia järjestelmiä (yhteiskuntaluokka ja sosiaalinen asema), normeja, yk-

silöille asetettuja odotuksia sekä kulttuurisia arvo- ja merkitysrakenteita (Heiskala 2004, 13–

15).  

Bourdieun pääomateorian mukaan yksilöllä olevat pääomat suuntaavat hänen toimintaansa ja 

käyttäytymistään. Taloudellinen ja symbolinen pääoma ovat yleisimpiä pääomia. (Bourdieu 

1986, 20–25.) Esimerkiksi taloudellinen pääoma voi mahdollistaa tietyn lajin harrastamisen. 

Muun muassa tutkimustiedon mukaan perheen korkea sosioekonominen asema oli myönteisesti 

yhteydessä lapsen fyysiseen aktiivisuuteen ja heikko sosioekonominen asema vuorostaan oli 

yhteydessä vähäisempään fyysiseen aktiivisuuteen (Gustafson & Rhodes 2006; Kay 2000; 

Laakso & Telama 1989; Tammelin 2003). Symboliseen pääomaan sisältyy myös kulttuurinen 

ja sosiaalinen pääoma (Bourdieu 1986, 23, 84). Yksilön tiedot liikunnan merkityksestä tervey-

delle ja hyvinvoinnille sisältyvät kulttuuriseen pääomaan. Sosiaaliset verkostot ovat puolestaan 

osa sosiaalista pääomaa. Sosiaaliset maailmat määrittävät pääomien painoarvoja. Lapsen pää-

omien muotoutumiseen vaikuttaa erityisesti hänen vanhempiensa pääomat. Häkkinen ym. 

(2013, 7–10) käyttävät tästä perhepääoman käsitettä. Perhepääomalla tarkoitetaan perheen kult-

tuurista, sosiaalista ja taloudellista pääomaa, joka vaikuttaa lapsen toiminnan mahdollisuuksiin 

ja siirtyy myös lapselle. Esimerkiksi tutkimusten mukaan äidin korkea koulutus ja kulttuurinen 

pääoma ovat myönteisesti yhteydessä lapsen fyysiseen aktiivisuuteen. (Moore ym. 1991; Rau-

tava ym. 2003.)  

Sosialisaatioprosessi jaetaan kahteen vaiheeseen primaari- ja sekundaarisosialisaatioon. Pri-

maarisosialisaatiolla tarkoitetaan varhaislapsuudessa tapahtuvaa sosialisaatiota, jossa lapsi 
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omaksuu lähiympäristöstä arvo- ja merkitysrakenteita. Se sisältää persoonallisen identiteetin 

kehittämistyötä. Sekundaarisosialisaatio seuraa primaarisosialisaatiota. Sekundaarisosialisaa-

tiossa on kyse yksilön sopeutumisesta yhteiskunnan jäseneksi ja se on myös tärkeä osa sosiaa-

lisen identiteetin kehittämistyötä. Sekundaarisosialisaatiota kutsutaan myös institutionaalisten 

maailmojen sisäistämiseksi. (Antikainen 1998, 104; Berger & Luckmann 1994, 157, 165.) Se-

kundaarisosialisaatiossa yksilö on itse aktiivinen toimija tehden itse tietoisia valintoja (Antikai-

nen 1998, 104). Primaarisosialisaatiossa omaksuttu maailmankuva vaikuttaa näihin valintoihin 

(Berger & Luckmann 1994, 49, 160–165, 184). Tutkimustiedon mukaan primaarisosialisaa-

tiossa muodostuneet käsitykset todellisuudesta kiinnittyvät voimakkaammin yksilöön kuin 

myöhemmin sekundaarivaiheessa. Tästä syystä varhaisvuosina omaksutut roolit ja asenteet 

ovat vahvemmin kiinni yksilön tietoisuudessa. (Berger & Luckmann 1994, 153.) Kuten edellä 

todettiin, oleellinen ero primaari- ja sekundaarisosialisaation välillä on se, että primaarisosiali-

saatiossa rakentuu persoonallinen identiteetti ja sekundaarisosialisaatiossa sosiaalinen identi-

teetti (Antikainen 1998, 104). Primaarisosialisaatiossa rakentunut käsitys todellisuudesta on 

erittäin vahva, eikä muutu helposti. Sosiaalisen identiteetin vahvistuessa niin kutsuttujen mer-

kityksellisten toisten (significant others) vaikutus on merkittävä. Tunnelatautunut ja yhteisölli-

nen tuki yksilön merkityksellisiltä toisilta rakentaa yksilön subjektiivisen todellisuuden pohjaa. 

Sekundaarisosialisaatiossa omaksutut sisäistymät on verrattain helppo syrjäyttää. (Berger & 

Luckmann 1994, 150–164, 170–175.) Sosialisaatiota tapahtuu vääjäämättä sekä tietoisesti että 

tiedostamatta (Antikainen 1998, 14, 103). Sosialisaatio ja kasvatus ovat hyvin läheisiä ja osin 

myös päällekkäisiä käsitteitä, sillä kasvatuksella tarkoitetaan usein tietoista sosialisaatiota, 

jonka tavoitteet ovat usein määritetty selkeästi. (Siljander 1997, 9–10.) 

Sosialisaatioteoreettinen näkökulma soveltuu tämän tutkimuksen viitekehykseksi, koska liikun-

nallisen elämäntavan muotoutumisessa on kyse elämäntavallisten valintojen omaksumisesta lä-

hikulttuurista ja -ympäristöstä. Varhaisvuosina lapset ovat primaarisosialisaatiovaiheessa eri-

tyisen herkkiä omaksumaan kasvuympäristöstään arvo- ja merkitysrakenteita kyseenalaista-

matta niitä. (Berger & Luckmann 1994, 49, 160–165, 184.) Tässä tutkimuksessa lasten ja hei-

dän perheidensä liikuntasosialisaatiota tarkastellaan varhaiskasvattajien näkökulmasta. Valinta 

kohdistui heihin, sillä he ovat kasvatusalan ammattilaisina tietoisia perheiden elämäntavallisista 

valinnoista, mutta eivät koe liikuntaa yhtä arvo- ja tunnelatautuneena kuin perheet.   
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5 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN MUOTOUTUMINEN 

Liikuntasosialisaatio on sosialisaation erityismuoto, jossa keskitytään tarkastelemaan liikunnan 

sosiaalisen maailman omaksumista. Sen pääperiaatteet ovat täysin vastaavat kuin edellisessä 

kappaleessa esitetyissä sosialisaatioteorioissa. (Lawson 1988; Koski & Tähtinen 2005, 7; Te-

lama 2000, 58–59.) Liikunnan sosiaalisen maailman erityispiirteenä on se, että yksilö kokee 

tunteet, elämykset ja kokemukset vahvempina kuin muissa sosiaalisissa maailmoissa (Telama 

2000, 58–59). Liikuntaan liitetyt subjektiiviset merkitykset sisältävät tulkinnan merkityksen 

tärkeydestä. Tämän arvottamisen kautta yksilö luo merkitysrakenteita, joiden tärkeysjärjestyk-

sen mukaisesti hän omaksuu tietyn sosiaalisen maailman käytänteitä, ajatus- ja suhtautumista-

poja. (Kari 2016, 65; Kauravaara 2013, 164; Koski 2004, 190–195; 2013, 97–100; Koski & 

Tähtinen 2005, 7–8; Rovio ym. 2013; Rovio & Saaranen-Kauppinen 2014.) Tätä kutsutaan 

myös elämänyhtälöksi, jota elämäntyyli ja elämäntapa ilmentävät (Koski 2000, 145–146; 2004, 

190–192; Zacheus ym. 2003, 22). Myös vähän liikkuvilla on omanlainen suhde liikuntaan, jos-

kin ei yhtä voimakas kuin aktiivisilla. Liikuntasuhde muotoutuu sosialisaatioprosessissa, jossa 

yksilö omaksuu vaikutteita hänen lähikulttuuristaan. Liikuntasuhde määrittää, miten yksilö 

kohtaa liikunnan sosiaalisen maailman ja kuinka syvällä hän on tämän sosiaalisen maailman 

merkitysrakenteissa. (Koski 2004, 190–195; 2013, 97–100; Koski & Tähtinen 2005, 7–8; Rovio 

ym. 2013; Yang ym. 1999.) Kun liikuntasuhde on vahva, käytetään Unruhin mallin mukaan 

käsitettä sisäpiiriläinen. Toisaalta kun se on heikko, kutsutaan heitä tämän mallin mukaan muu-

kalaisiksi. Näiden välillä on kaksi luokkaa, turistit ja regulaarit. Luokka kuvaa eritoten sitä, 

miten voimakkaasti yksilö sosiaalistuu liikuntaan. (Koski & Tähtinen 2005, 7–8; Unruh 1980, 

280–282.) 

5.1 Lapsen tärkeimmät sosialisaatioagentit 

Lapsen tärkeimpiä sosialisaatioagentteja eli sosiaalistajat ovat perhe, lähisukulaiset ja päiväko-

dit (Bronfenbrenner 1979, 3–4). Kuviossa 1 on kooste tärkeimmistä sosialisaatioagenteista. 

Varhaislapsuudessa lapsi on riippuvainen vanhemmistaan ja ikätovereiden merkitys korostuu 

lapsen kasvaessa. Lapsi aistii herkästi, mitkä sosiaaliset maailmat ovat hänen vanhemmillensa 

tärkeitä. Näin ollen lapsen vanhemmat voivat tietoisesti tai tiedostamattaan sosiaalistaa lasta 
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kohti tai pois liikunnan sosiaalisesta maailmasta. (Bronfenbrenner 1979, 3–4; Davison & Brich 

2001; Määttä ym. 2015.) Vanhempien liikuntakulttuurisella pääomalla on merkittävä vaikutus 

lapsen liikuntasosialisaatioon (Koski 2007, 302–303; Scheerder ym. 2007). Myös yksityisen 

sektorin toimijat esimerkiksi liikuntaleikkipuistoyrittäjät tai liikuntateknologiayritykset, voivat 

sosiaalistaa liikunnan sosiaaliseen maailmaan (Hietala 2003; Koski 2004, 195; Pherson ym. 

1989, 30). Toisaalta yksityisen sektorin palvelutarjonta asettaa perheet eriarvoiseen asemaan, 

koska matalassa sosioekonomisessa asemassa olevien perheiden lapsilla ei ole mahdollisuutta 

hyödyntää yksityisen sektorin palveluita johtuen perheen vähäisestä taloudellisesta pääomasta 

(Gustafson & Rhodes 2006; Kay 2000; Laakso & Telama 1989; Tammelin 2003). Kolmannen 

sektorin toimijoilla kuten liikunta- ja urheiluseuroilla, on myös merkittävä rooli. Esimerkiksi 

terveyden ja hyvinvointi laitoksen (2018b) selvityksen mukaan nelivuotiaista lapsista 38 pro-

senttia osallistui ohjattuun liikuntatoimintaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b.) Me-

dian rooli on vahvistunut viime vuosikymmeninä teknologiakehityksen myötä. Yhä useampi 

omaksuu erilaisia ihanteita ja käytänteitä mediasta. (Hietala 2003; Pherson ym. 1989, 30.) 

 

KUVIO 1. Liikuntasosialisaatioagentit (mukaillen Bronfenbrenner, 1979, 3–4; Davison & 

Birch 2001; Määttä ym. 2015; Pherson ym. 1989, 32–41; Telama 2000). 
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5.2 Liikuntasosialisaatiomalleja 

Monet tutkijat ovat pyrkineet mallintamaan liikuntasosialisaatiota erilaisilla malleilla (Bauman 

ym. 2002; Gorely ym. 2007; Laakso ym. 2006). Seuraavaksi esitetään kolme esimerkinomaista 

mallia, jotka ovat peräisin eri liikuntakulttuureista. Koska liikuntasosialisaatio on monitahoinen 

ilmiö, harva malleista on suoraan johdettu sosialisaatioteoriasta (Lehmuskallio 2011).  

Nutbeam ja Catford (1991) ovat jakaneet liikuntasosialisaation kolmeen vaiheeseen: 1) valinta, 

2) muutos ja 3) omaksuminen. Ensimmäisessä vaiheessa yksilö tekee valinnan harrastaa liikun-

taa. Tämä edellyttää, että yksilö on saanut riittävästi tietoa liikunnan myönteisistä vaikutuksista. 

Toisessa vaiheessa yksilö toimii valintansa mukaisesti. Käyttäytymisen muutos edellyttää 

muun muassa myönteistä suhtautumista liikuntaan ja liikuntamotivaatiota. Kolmannessa vai-

heessa yksilö omaksuu liikuntatottumukset osaksi omaa arkeaansa. Kokeilujen, oppimisen ja 

osallistumisen kautta saadut kokemukset vahvistavat omaksumista. Muutosvaihetta ei tarvita 

lapsen kohdalla, jos hänen lähipiirinsä liikuntaan liittyvä asenne ja suhtautumistapa ovat myön-

teisiä. Pysyvä, pitkäaikainen liikunnallinen elämäntapa muotoutuu säännöllisen liikunta-aktii-

visuuden kautta. (Laakso ym. 2006; Lehmuskallio 2011.)  

Green, Kreuter, Deeds ja Patridge ovat vuorostaan jakavat liikuntasosialisaatioon vaikuttavat 

tekijät kolmeen ryhmään, jotka sisältävät altistavia, mahdollistavia ja vahvistavia tekijöitä. Al-

tistavat tekijät sisältävät liikuntamyönteistä asennoitumista ja liikuntamotivaatiota vahvistavia 

tekijöitä. Esimerkiksi tähän luokkaan sisältyy yksikön liikuntaan liittyvän osaamisen vahvista-

minen. Vuorostaan mahdollistavat tekijät ovat liikuntakäytöstä tukevia tekijöitä. Esimerkiksi 

liikuntaolosuhteet, -välineet ja mahdollisuus osallistua organisoituun liikuntaan kuuluvat tähän 

luokkaan. Myös perusmotoristen taitojen hallinta lukeutuu tähän luokkaan, koska se luo perus-

tan liikkumiselle. Kolmanteen ryhmään, liikuntakäyttäytymistä vahvistaviin tekijöihin sisälty-

vät lähipiiriltä saatu liikuntamyönteinen ja kannustava palaute, mutta myös oppimisen ja taito-

jen kehittymisen kautta lisääntynyt motivaatio. (Green & Kreuter 1999, 40–41; Laakso ym. 

2006, 10.) Primaarisosialisaatiovaiheessa lähipiirin liikuntakulttuurinen pääoma vaikuttaa mer-

kittävästi siihen, millaisia altistavia, mahdollistavia ja vahvistavia tekijöitä lapsi kohtaa 
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arjessaan (Lehmuskallio 2011). Altistavia ja mahdollistavia tekijöitä tulee olla erityisesti pri-

maarisosialisaatiovaiheessa, jotta liikunta omaksutaan pysyväksi osaksi elämäntapaa (Kari 

2016, 24).  

Miilunpalo (2001) on meta-analyysissään arvioinut edellä esitetyn mallin (ks. Green & Kreuter 

1999, 40–41; Laakso ym. 2006, 10) liikuntaan liittyvien altistavien, mahdollistavien ja vahvis-

tavien tekijöiden vaikuttavuutta fyysiseen aktiivisuuteen (taulukko 1). Vaikuttavampia altista-

via tekijöitä ovat aikomus liikkua, motivaatio ja mahdollisuus osallistua liikuntaan. Tärkeimpiä 

mahdollistavia tekijöitä ovat korkea sosioekonominen asema, hyväksi koettu terveys tai kunto 

sekä vahva pätevyyden tunne. Keskeisimpiä liikuntakäyttäytymistä vahvistavia tekijöitä ovat 

myönteinen palaute sekä sosiaalinen tuki. Sosiaalinen tuki on vaikuttavinta, kun se tulee lapsen 

lähipiiristä hänen perheeltään tai muilta kasvattajilta. Taulukko 1 koostaa edellä esitetyn. Ko-

koavasti voidaan todeta, että yksittäisten tekijöiden merkitys on vähäinen, sillä kokonaisuus 

ratkaisee sen, miten yksilö sosiaalistuu liikunnan sosiaalisen maailmaan. (Miilunpalo 2001.) 
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TAULUKKO 1. Liikuntaan altistavien, mahdollistavien ja vahvistavien tekijöiden vaikuttavuus 

fyysiseen aktiivisuuteen (Miilunpalo 2001). 

Tekijä Määrittävä tekijä Vaikutta-

vuus Altistavat tekijät Asenteet + 

 Oletettu terveyshyöty + 

 Aikomus liikkua ++ 

 Motivaatio ++ 

 Osallistuminen ++ 

 Koettu vaivannäkö - 

Mahdollistavat tekijät Tulot / sosioekonominen asema ++ 

 Koetut esteet -- 

 Ajan puute - 

 Masentuneisuus -- 

 Koettu terveys tai fyysinen kunto ++ 

 Pätevyyden tunne ++ 

 Koetut olosuhteet + 

Vahvistavat tekijät Syrjäytyminen - 

 Ryhmäkoheesio + 

 Sosiaalinen tuki: perhe ++ 

 Sosiaalinen tuki: ohjaaja ++ 

Tekijän yhteys fyysiseen aktiivisuuteen: ++ = vahva positiivinen, + = heikko tai kohtalaisen 

positiivinen, -- = vahva negatiivinen ja - = heikko tai kohtalaisen negatiivinen. 

Noland ja Feldman (1984) liikuntasosialisaatiomallin mukaan liikuntaan liitettyjen hyötyjen 

tulee olla voimakkaampia kuin esteet, jotta yksilö omaksuu liikunnallisesti aktiivisen elämän-

tavan. Näin olen yksilön liikuntaan liittämät subjektiiviset merkitykset määrittävät sen, kuinka 

vahvasti yksilö sosiaalistuu liikunnan sosiaaliseen maailmaan. Yksilö vertailee jatkuvasti omia 

tietojaan ja käsityksiään ja tekee sen pohjalta liikuntakäyttäytymistä koskevia valintoja. (No-

land & Feldman 1984, 35; Prochaska ym. 2008.) Yksilön liikuntaan liittämät hyödyt ja esteet 

luokitellaan kolmeen luokkaan: yksilö- ja ympäristötasolle sekä sosiaaliselle tasolle liittyviin 

tekijöihin. Kuviossa 2 havainnollistetaan Nolandin ja Feldmannin mallia. Yleisimpiä liikuntaan 
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liittyviä hyötyjä ovat yksilötasolla parantunut terveys ja ulkonäkö, sairauksien ennaltaehkäise-

minen sekä liikunnasta tuleva hyvä olo. Sosiaalisella tasolla liikunnan merkittävä hyöty on so-

siaaliset suhteet, jotka ovat syntyneet ja vahvistuneet liikunnan sosiaalisessa maailmassa. Vuo-

rostaan yleisiä liikuntaan liittyviä esteitä ovat yksilötasolla taloudelliset kustannukset, ajan-

puute ja kivut. Sosiaalisella tasolla yleisimpiä esteitä ovat syrjäytyneisyys ja liikuntakavereiden 

vähyys. Ympäristötekijöistä liikuntaolosuhteiden vähyys sekä säätila ovat tärkeimpiä esteitä. 

Nolandin ja Feldmannin mallin mukaan yksilön liikuntavalmius eli liikuntakäyttäytymisen 

edellytykset jaetaan kolmeen ryhmään; yleiset, sosiokognitiiviset ja kannustavat tekijät. Nämä 

tekijät määrittävät, miten yksilö omaksuu liikunnan sosiaalisen maailman. Yleisiä tekijöitä ovat 

demograafiset (esim. ikä), sosiaaliset (esim. sosiaaliluokka), rakenteelliset (esim. aikaisemmat 

kokemukset) ja fyysiset tekijät (esim. kunto). Vuorostaan sosiokognitiiviseen luokkaan kuulu-

vat koettu kontrolli (sisäinen tai ulkoinen), asenne liikuntaan, minäkäsitys sekä arvot. Puoles-

taan liikuntaan kannustavia tekijöitä ovat terveysongelmien kautta noussut liikuntamotivaatio, 

liikuntakasvatus ja media. Lisäksi merkityksellisten toisten (significant others) ohjeet ja liikun-

nalliset roolimallit ovat tärkeitä liikuntaan kannustavia tekijöitä. (Noland & Feldman 1984, 30–

40.) Malli on saanut vahvistusta useista eri tutkimuksista ja vallitsevan tutkimuskäsityksen mu-

kaan liikuntaan liitettyjen myönteisten merkitysten määrällä on positiivisesti yhteydessä lii-

kunta-aktiivisuuden määrään (Koski & Hirvensalo 2019, 65–75; Pentikäinen ym. 2016; Sallis 

ym. 2000; Vanttaja ym. 2017; Zacheus 2010). Subjektiiviset kokemukset ja liikuntaan liitetyt 

merkitykset määrittävät enemmän liikuntasosialisaation voimakkuutta kuin yksilön todelliset 

kunto- tai taitotekijät (Pentikäinen ym. 2016).  

 

KUVIO 2. Nolandin ja Feldmannin malli (mukaillen Noland & Feldman 1984, 35). 
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Sosioekologiset mallit havainnollistavat liikuntasosialisaatioon liittyviä tekijöitä laaja-alaisesti 

(ks. Bauman ym. 2012; Määttä ym. 2014; Penn 2005, 45; Sallis ym. 2006). Yksilöllisten teki-

jöiden lisäksi tarkastelussa huomioidaan sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden, fyysisen ym-

päristön sekä poliittisten päätöksien vaikutus yksilön käyttäytymiseen (ks. Jørgensen 2005.) 

Vaikka yleisesti tiedetään, että pitkittäistutkimukset kuvaavat luotettavasti syy-seuraussuhteita, 

mallia on tästä huolimatta enimmäkseen käytetty poikkileikkaustutkimuksissa (Trost ym. 

2002). 

Tunnetuin vahaisvuosien kehittymistä kuvaavista sosioekologisista malleista on Urie Bron-

fenbrennerin muodostama ekologinen systeemiteoria. Tätä teoriaa on kutsuttu myös sosiaalis-

tumisteoriaksi. (Härkönen 2008, 23–24.) Se huomioi myös lähiympäristöjen väliset suhteet ja 

ulottuvuudet (Bronfenbrenner 1997, 223–224; Härkönen 2008, 22–24). Sen perustana on Kurt 

Leweinin kenttäteoreettinen käyttäytymistä kuvaava kaava, jossa käyttäytyminen on henkilön 

ja ympäristön vuorovaikutuksen tulos (Bronfenbrenner 1997, 223–224). Vuorostaan Bron-

fenbrennerin sosioekologisessa mallissa tämä kaava kuvaa kehittymistä (Härkönen 2008, 24). 

Eri ympäristöolosuhteissa on havaittu erilaisia kehitysvasteita riippuen yksilön henkilökohtai-

sista ominaisuuksista, jolloin kaava ei ole summamuuttuja, vaan funktionaalinen tulos (Bron-

fenbrenner 1997, 223–224). Bronfenbrennerin sosioekologinen malli jäsentää ympäristön vii-

teen sisäkkäiseen kokonaisuuteen, joiden keskinäisiä suhteita jäsennetään mikro-, meso-, ekso-

, makro- ja kronojärjestelmien kautta (Bronfenbrenner 1979, 3–9, 26).  

Mikrosysteemillä tarkoitetaan lapsen välitöntä lähiympäristöä, jossa lapsi on osallisena. Var-

haislapsuuden mikrosysteemiin kuuluvat esimerkiksi koti, päivähoitoryhmä, harrastusryhmä, 

lähisukulaiset, naapurusto sekä uskonnolliset yhteisöt. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen mikro-

systeemi sisältää tietoja siitä, onko kyseessä päiväkotiryhmä vai perhepäivähoitoryhmä ja mil-

lainen ryhmä on ominaisuuksiltaan esimerkiksi ikäjakauman suhteen. Mikrosysteemi luo pe-

rustan muille järjestelmille. Mesosysteemi puolestaan muotoutuu mikrojärjestelmien vuorovai-

kutuksesta. Toisin sanoen mesosysteemi rakentuu niistä suhteista, joita lapsen eri mikrosystee-

meillä on keskenään. (Bronfenbrenner 1979, 22–26, 165; Puroila & Karila 2001, 205.) Esimer-

kiksi alle kouluikäisellä lapsella korostuvat kodin ja neuvolan sekä kodin ja varhaiskasvatuksen 

keskinäinen vuorovaikutus. Olennaista on selvittää, tukevatko eri mikrosysteemit toisiaan vai 

kokeeko yksilö ristipaineita eli odotetaanko ja vaaditaanko eri mikrosysteemeissä erilaista 
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käyttäytymistä (Härkönen 2008). Esimerkiksi varhaiskasvattaja voi odottaa lapselta aktiivista 

osallistumista fyysisesti aktiiviseen leikkiin, mutta vanhempi antaa lapsen pelata tietokoneella 

vapaa-aikana. Mikrosysteemien odotusten tulee olla yhdenmukaisia sekä niiden välillä tulee 

painottaa kaksisuuntaista ja avointa vuorovaikutusta (Bronfenbrenner 1979, 209–236; Puroila 

& Karila 2001, 212–213). Aiemmin sosialisaatioprosessia on tutkittu lähinnä yhden mikrosys-

teemin osalta, eikä monen eri mikrosysteemien vuorovaikutuksesta ole juurikaan tutkimustietoa 

(Härkönen 2008, 30).  

Eksosysteemi kuvaa niiden mikrojärjestelmien vuorovaikutusta, joissa lapsi ei ole osallisena, 

mutta jotka vaikuttavat kuitenkin häneen vain välillisesti. Nämä mikrojärjestelmät ja niiden vä-

liset keskinäiset yhteydet, suhteet ja prosessit ovat merkityksellisiä, sillä ne vaikuttavat siihen 

ympäristöön, jossa lapsi kasvaa ja kehittyy. (Bronfenbrenner, 1979, 3–4; 22–26.) Esimerkiksi 

alle kouluikäiselle lapselle vanhempien työ (työaika, työn luonne ja työympäristö) sekä var-

haiskasvatuksen vaatimusten yhteen sovittaminen ovat eksosysteemisiä ympäristöjä.  

Vuorostaan makrojärjestelmä on edellä kuvatuista mikro-, meso- ja eksojärjestelmien kautta 

rakentuva kokonaisuus. Makrojärjestelmää kutsutaan myös sosio-kulttuuriseksi kontekstiksi 

(Härkönen 2008, 31), koska se sisältää muun muassa yhteiskunnan sosiokulttuurisia käytäntöjä 

ja eettisesti hyväksyttyjä toimintatapoja. Toisaalta makrojärjestelmää kutsutaan myös kulttuu-

rien, alakulttuurien ja laajempien sosiaalisten kontekstien yhteiskunnalliseksi jäljennökseksi. 

Se sisältää arvojen, uskomusten ja tapojen muodostaman kokonaisuuden, joka siirtyy kaikkien 

muiden järjestelmien läpi. Makrojärjestelmä voidaan huomata vasta, kun vertaillaan eri kult-

tuureiden vaikutusta käyttäytymiseen. (Bronfenbrenner, 1979, 3–4, 22–26, 240; Puroila & Ka-

rila 2001, 213–215.)  

Kronosysteemi kuvaa tietyssä ajanjaksossa tapahtuvaa kehitystä tai sosiaalistumista. Esimer-

kiksi siihen sisältyy subjektiiviset liikuntaan liittyvien arvojen tai asenteiden muutokset. Yksi-

lön henkilökohtaista elämänkulkua voidaan tarkastella kronosysteemin kautta. (Bronfenbrenner 

1979, 55–59, 81; Puroila & Karila 2001, 206–207.) Kuviossa 3 on havainnollistettu edellä esi-

tetty Bronfenbrennerin ekologinen teoria. Koska Bronfenbrenner ei ole itse havainnollistanut 

omaa teoriaansa, kuviossa esitetään Pennin malli (Penn 2005, 45). Pennin malli valittiin tähän 
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tutkimukseen, koska se jäsentää tarkemmin kuin monet muut mallit lapsen ympäristöä. Kuvi-

ossa 3 nuolet kuvaavat järjestelmien välistä vuorovaikutusta. Mallia on käytetty monien ter-

veysinterventioiden perustana, koska se huomioi moniulotteisesti ja kokonaisvaltaisesti käyt-

täytymisen taustatekijöitä (Bauman ym. 2012; Jørgensen 2005). 

 

KUVIO 3. Sosioekologinen malli (mukaillen Penn 2005, 45). 

Bronfenbrennerin teoriaa on myös sovellettu monissa tutkimuksissa, jossa tarkastellaan liikun-

tasosialisaatiota, ja joilla pyritään selittämään yksilöiden välisiä eroja liikuntakäyttäytymisessä. 

Esimerkiksi Bauman, Reis, Sallis, Wells, Loos ja Martin (2012) ovat meta-analyysissaan 
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tehneet yhteenvedon 16 tutkimuksesta, joissa on käytetty ekologista mallia. Liikuntasosialisaa-

tiomallissa liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät jaettiin viiteen luokkaan, jotka ovat esi-

tetty kuviossa 4. Fyysiset ominaisuudet sekä psyykkiset tekijät kuten uskomukset ja tiedot, si-

sältyvät yksilölliseen tasoon. Perheen, ystävien, työyhteisöjen ja kasvatusinstituutioiden tuki 

sekä kulttuuriset normit ja käytänteet sijoittuvat sosiaaliselle tasolle. Vuorostaan ympäristöta-

solle kuuluu sosiaalinen ja rakennettu ympäristö. Yhteiskunnalliselle tasolle kuuluvat muun 

muassa liikennejärjestelyt, kaupunki- ja liikuntasuunnittelu sekä koulutus- ja terveydenhuolto-

järjestelmä. Puolestaan globaaleja tekijöitä ovat taloudellinen kehitys, kaupungistuminen sekä 

media. Edellä esitetyt ekologisen mallin tekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja niiden 

keskinäiset vaikutukset voivat olla samansuuntaisia tai ristiriitaisia. (Bauman ym. 2012.) 

 

KUVIO 4. Liikuntasosialisaation tasot (mukaillen Bauman ym. 2012).  

Hesketh ym. (2017) tarkastelivat meta-analyysissaan liikuntakäyttäytymistä Bronfenbrennerin 

sosioekologisen mallin kautta. Tutkijoiden tavoitteena oli selvittää alle kouluikäisten lasten lii-

kuntasosialisaatiota tukevia ja rajoittavia tekijöitä. Meta-analyysin tutkimukset valittiin tarkoin 

käyttäen kolmiportaista laatuluokittelua; korkea, kohtalainen ja heikko laatu. Laadun arviointi 

suoritettiin 220 tutkimuksen osalta, joista 43 tutkimusta sisällytettiin meta-analyysiin. Tutkijat 

korostavat vanhempien ja varhaiskasvatuksen ajatustapojen, liikuntaan liitettyjen merkitysten 

ja asenteiden sekä käytänteiden merkitystä lapsen liikuntasosialisaatioon. Hesketh ym. (2017) 
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painottavat siis Bronfenbrennerin sosioekologiseen mallin (Bronfenbrenner 1979, 22–26, 165; 

Puroila & Karila 2001, 205) tavoin mesosysteemin eli mikrojärjestelmien (vanhemmat ja var-

haiskasvatus) vuorovaikutusta. Myös Hesketh ym. (2017) mukaan keskeistä on selvittää, tuke-

vatko nämä eri mikrosysteemit toisiaan vai kokeeko lapsi ristipaineita eli odotetaanko ja vaadi-

taanko eri mikrosysteemeissä erilaista käyttäytymistä (vrt. Härkönen 2008). Kuviossa 5 on esi-

tetty kodin ja varhaiskasvatuksen vuorovaikutusta lapsen liikuntasosialisaatioon. Kodin ja var-

haiskasvattajien välinen suhde on tärkeä, joskin ei ongelmaton. Heidän mukaan varhaiskasvat-

tajat kokivat, että kodin merkitys lapsen liikuntakäyttäytymiseen on erittäin keskeinen, koska 

vanhemmat toimivat tietyn liikuntakäyttäytymisen roolimalleina sekä tukevat tai rajoittavat lap-

sen mahdollisuuksia liikkua. Puolestaan vanhemmat kokivat asian päinvastoin. He siirsivät pää-

vastuun lapsen fyysisestä aktiivisuudesta ja päivittäisten liikuntasuositusten täyttymisestä var-

haiskasvattajille. (Hesketh ym. 2017.) Edellä esitetyn lisäksi tutkijat painottivat turvallisuuste-

kijöiden, säätilan ja ympäristön vaikutusta lapsen liikuntakäyttäytymiseen. (Buro ym. 2015; De 

Craemer ym. 2013; Irwin 2005.)  

 

KUVIO 5. Alle kouluikäisen lapsen liikuntasosialisaatio (mukaillen Hesketh ym. 2017).  
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5.3 Liikunnallisen elämäntavan muotoutuminen 

Tutkimuskäsityksen mukaan liikunnallinen elämäntapa alkaa urautua jo varhain ja on pysyvä 

elämäntavallinen elementti (Lounassalo ym. 2018; Telama ym. 2012; 2014; Yang ym. 2013). 

Yang ym. (2013) tutkimuksen mukaan liikunta-aktiivisuus kolmivuotiaana ennusti liikunnalli-

suutta myöhemmin elämässä. Myös lapsuuden arkiliikunnan määrällä on myönteinen yhteys 

aikuisiän liikuntakäyttäytymiseen (Lubens ym. 2011; Yang ym. 2013). Tutkimuskäsityksen 

mukaan fyysistä aktiivisuutta vielä pysyvämpi elämäntavallinen elementti on vähäinen fyysi-

nen aktiivisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että elämäntapa, joka sisältää vain vähän fyysistä aktiivi-

suutta säilyy todennäköisemmin aikuisikään kuin fyysisesti aktiivinen elämäntapa. (Dumith 

ym. 2011; Huotari 2011; 2013; Telama 2009; Telama & Yang 2000.) Liikuntapolitiikan ja -

kasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on jo pitkään ollut ohjata kansalaisia liikunnalliseen elä-

mäntapaan. Rantalan (2014) liikuntapoliittisen keskustelun historiallinen analyysi osoitti, että 

liikunnan merkitykset yhteiskunnallisissa linjauksissa ja diskursseissa olivat muuttuneet ajan 

mittaan. Vielä 1900-luvun alkupuolella liikunta miellettiin kansalaisvelvollisuudeksi, mutta sen 

sijaan 1960-luvulla se julistettiin kansalaisten oikeudeksi. 2000-luvulla tapahtui merkittävä 

muutos liikunnan yhteiskunnallisessa linjauksessa, sillä vastuu liikunnasta siirrettiin yksilölle 

itselleen. Samaten liikkumattomuus nostettiin suomalaisen liikuntapolitiikan keskiöön. Ter-

veyttä edistävän liikunnan edistämiselle on ollut suorastaan poliittinen tilaus, koska vastuupu-

heen yleistymisen kanssa samanaikaisesti poliittiset päättäjät ovat alkaneet puhua julkisen sek-

torin menojen supistuksesta ja nähneet liikunnassa käyttökelpoisen työkalun terveydenhoitoku-

lujen alentamiseen. (Rantala 2014, 37–43, 62, 73–77.) 

Liikunnanedistämistoimien kohdentaminen lapsiin, heidän perheisiin sekä varhaiskasvatukseen 

on perusteltua, koska kuten aiemmin todettiin, liikunnallisen elämäntavan alku luodaan var-

haisvuosina (Lounassalo ym. 2018; Telama ym. 2012; 2014; Yang ym. 2013). Täten myös tälle 

tutkimukselle on selkeä tarve. Tässä tutkimuksessa liikunnallisella elämäntavalla tarkoitetaan 

elämäntavan yhtä osa-aluetta (liikunta), joka sisältää yksilölle tai yhteisölle (perhe) tunnus-

omaisia ja vakiintuneita tapoja toimia. Se on siis yksittäisten valintojen muodostama koko-

naisuus. (Kauravaara 2013, 29; Roos 1986, 37–38, 42.) Elämäntyylin käsite on irtautunut elä-

mäntavan käsitteestä. Kariston (2005, 5–8) mukaan olennainen ero näiden käsitteiden välillä on 

se, että elämäntyyli viittaa muun muassa kulutustapoihin, elintapoihin, makumieltymyksiin ja 
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harrastuksiin (Frohlich ym. 2001; Karisto 2005, 5–8), kun taas elämäntavan perusteissa painot-

tuu sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneet tavat ja tottumukset. Tästä johtuen tässä tutkimuk-

sessa käytetään elämäntavan käsitettä (ts. huomioidaan myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti ra-

kentuneet tavat).  

Kulttuuri on yksi tämän tutkimuksen keskeinen käsite. Elämäntapa muotoutuu lähikulttuurin 

puitteissa ja osaltaan myös ilmentää sitä (Kauravaara 2013, 30). Habitus on elämäntavan ja 

kulttuurin yhteinen nimittäjä. Se on elämäntavan näkymätön perusta, joka ilmentää elämänta-

vallisia pääperiaatteita eli asenteita, arvoja, tapoja, tyylejä ja makuja. (Bourdieu 1984, 190, 

211–225; Karisto 2005, 5; Roos 1986, 37–38, 42.) Liikuntakulttuuri on kulttuurin osa-alue, joka 

kohdistuu eritoten liikunnan sosiaaliseen maailmaan. 

5.4 Kasvatuskäytänteiden vaikutus liikuntakäyttäytymiseen 

Vanhemmat ovat erittäin keskeisessä roolissa lapsen liikkumisen suhteen. Tutkimusnäyttö on 

osoittanut, että vanhempien kasvatuskäytänteet ovat yksi tärkeimmistä ja johdonmukaisem-

mista lapsen liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä (Jago ym. 2010; 2013; O’Dwyer 

ym. 2012; Xu ym. 2014). Tämä selittyy sillä, että vanhemmat kasvatuskäytänteiden välityksellä 

sosiaalistavat tietoisesti tai tietämättään lastaan kohti tai poispäin liikunnallisesta elämäntavasta 

(Davison ym. 2013; Welk ym. 2003). Vanhemmat voivat tukea lapsen liikuntakäyttäytymistä 

monin tavoin esimerkiksi välittämällä hyväksyvää ja arvostavaa asennetta liikuntaa kohtaan, 

tarjoamalla rohkaisua ja sosiaalista tukea, toimimalla itse liikunnallisina roolimalleina, ohjaa-

malla ja opastamalla liikunnassa, harrastamalla liikuntaa yhdessä lapsen kanssa, seuraamalla 

lapsen liikuntaa, viemällä lasta tutustumaan erilaisiin liikuntapaikkoihin, ostamalla lapselle lii-

kuntavälineitä sekä kustantamalla hänen harrastusmaksuja (Beets ym 2010; Laukkanen ym. 

2015). Kokoavasti voidaan todeta, että tutkimuskirjallisuuden perusteella ei voida vielä muo-

dostaa johdonmukaista käsitystä siitä, mitkä tuen muodoista ovat vaikuttavampia ja tärkeimpiä 

(Beets ym. 2010). Erilaiset kasvatuskäytänteet ovat liikuntasosialisaation välillisiä muotoja 

(Lehmuskallio ym. 2015). 
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Tutkimuskirjallisuudessa vanhempien liikunnallisen malliesimerkin yhteydestä lapsen fyysi-

seen aktiivisuuteen on ristiriitaista tutkimustietoa. Moore ym. (1991) osoittivat, että 4–7-vuoti-

aat lapset, joiden vanhemmat olivat liikunnallisesti aktiivisia, liikkuivat noin kuusi kertaa to-

dennäköisemmin liikuntasuositusten mukaisesti verrattuna lapsiin, joiden vanhemmat eivät 

täyttäneet liikuntasuosituksia (Moore ym. 1991). Samaten Erkelenz ym. (2014) osoittivat, että 

liikunnallisten vanhempien lapsella painoindeksi on pienempi kuin vähän liikkuvien vanhem-

pien lapsilla. Liikunnallinen perhetausta ennakoi epätodennäköisemmin lapselle lihavuutta tai 

ylipainoa. (Erkelenz ym. 2014.) Vanhempien liikunnallinen roolimalli arki- ja hyötyliikunnan 

osalta lisäsi myös lapsen fyysistä aktiivisuutta (Lehmuskallio ym. 2015). Huomioitavaa on, että 

jo toisen vanhemman liikunnallinen roolikäyttäytyminen lisäsi lapsen fyysistä aktiivisuutta 

(Beets ym. 2010; Chen ym. 2012; Trost & Loprinzi 2011). Lisäksi tutkimuskäsityksen mukaan 

isän rooli lasten liikuntakäyttäytymisen edistäjänä painottui viikonloppuihin, kun taas äidin ar-

keen (Beets ym. 2007; Määttä ym. 2014; Yeung ym. 2001). Liikunta-aktiivisuuden kanssa yhtä 

lailla myös passiivinen käyttäytyminen siirtyi vanhemmalta tai vanhemmilta lapselle. Esimer-

kiksi tutkimuskirjallisuuden mukaan vanhempien ruutuajan vähentäminen oli yhteydessä hei-

dän lastensa ruutuajan määrään. (Jago ym. 2013; Xu ym. 2014; Zhang ym. 2020.) Tämän lisäksi 

tutkimusnäyttö osoitti, että vanhempien elämäntapasairauksilla oli myönteinen yhteys lapsen 

fyysiseen aktiivisuuteen. Esimerkiksi lapsi, jonka toisella vanhemmalla tai molemmilla van-

hemmilla oli metabolinen oireyhtymä esimerkiksi kohonnut verenpaine tai diabetes, oli toden-

näköisesti passiivisempi kuin lapsi, jonka vanhemmalla ei ollut metabolista oireyhtymää. (Chen 

ym. 2012; Zhang ym. 2020.) Sitä vastoin kaikissa tutkimuksissa ei ole havaittu näin johdonmu-

kaista yhteyttä vanhempien ja lapsen liikuntakäyttäytymisen välillä. Esimerkiksi Jagon ym. 

(2014) tutkimuksessa ei havaittu 5–6-vuotiaiden lasten ja heidän vanhempiensa reippaan lii-

kunnan määrän välillä tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (Jago ym. 2014). Samankaltaisiin tu-

loksiin päädyttiin myös Dempseyn ym. (1993) tutkimuksessa. Vanhempien liikunnallisen roo-

limallin vähäisestä merkityksestä lapsen fyysiseen aktiivisuuteen kertoivat myös havainnot 

Dowdan ym. (2011) sekä Trostin ja Loprinzin (2011) tutkimuksissa. Kokoavasti voidaan to-

deta, että välillisenä liikuntasosialisaation muotona vanhempien liikunnallinen roolimallikäyt-

täytyminen tuottaa ristiriitaisia tuloksia. Ilmiön tulkintaa vaikeuttaa se, että roolikäyttäytymisen 

vaikutuksia on vaikea erottaa muusta liikuntasosialisaatiosta (Welk ym. 2003).  
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Tutkimuskirjallisuuden mukaan lapsen saama liikunnallinen tuki ennusti paremmin hänen lii-

kunta-aktiivisuutta kuin vanhempien liikunnallinen roolimallikäyttäytyminen (Erkelenz ym. 

2014; Trost & Loprinzi 2011). Beets ym. (2010) jakavat meta-analyysissään sosiaalisen tuen 

kahteen luokkaan. Suoralla tuella tarkoitetaan toimia, joiden kautta vanhemmat luovat edelly-

tyksiä lapsen liikuntakäyttäytymiselle. Tällöin lapsi hyötyy suoraan saamastaan sosiaalisen 

tuen muodosta esimerkiksi vanhempien kuljettaessa häntä liikuntapaikoille ja kustantaessa hä-

nen liikuntaharrastuksiaan. Epäsuoriin tukimuotoihin sisältyvät muun muassa liikunta-aktiivi-

suuteen kannustaminen, siihen liittyvä myönteinen palaute ja liikunnan merkityksestä keskus-

teleminen. (Beets ym. 2010, 624, 629–634.) Brockman ym. (2009) ja Duncan ym. (2005) mu-

kaan sosioekonominen asema vaikutti vanhemman käyttämään sosiaalisen tuen muotoon. Kor-

kean sosioekonomisen aseman omaavat vanhemmat käyttävät enemmän suoria tukimuotoja 

verrattuna matalan sosioekonomisen aseman omaaviin vanhempiin. Näin ollen korkean sosio-

ekonomisen aseman perheissä vanhemmat kuljettivat lastansa liikuntapaikoille ja kustansivat 

liikuntaharrastuksia useammin, toimivat aktiivisemmin liikunnallisina roolimalleina sekä liik-

kuivat enemmän perheen kanssa verrattuna matalamman sosioekonomisen aseman perheisiin. 

Lisäksi organisoituun liikuntaan osallistuminen oli yleisempää korkean sosioekonomisen ase-

man omaavissa perheissä, koska näissä perheissä lapsi sai enemmän logistista ja taloudellista 

tukea. (Brockman ym. 2009; Duncan ym. 2005.) Sosiaalisen tuen määrässä oli merkittäviä eroja 

lasten välillä. Suomessa osa lapsista saa sosiaalista tukea liikuntaan vanhemmiltaan 4–5 kertaa 

viikossa ja sitä vastoin vähiten tukea tarjoavissa perheissä vain kerran viikossa. (Laukkanen 

ym. 2015; 2017.) 
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6 LIIKUNTANEUVONTA LAPSIPERHEILLE 

Tutkimusnäyttö osoittaa, että vanhemmuuskäytänteisiin voidaan vaikuttaa, vaikkakin liikun-

tainterventioiden vaikuttavuudesta pitkällä aikavälillä on ristiriitaista tietoa. Vanhemmille 

suunnatut liikuntakasvatukselliset työpajat, materiaalit sekä arjen liikuntatuokioiden esimerkit 

ovat lisänneet vanhempien tietoisuutta ja ymmärrystä fyysisen aktiivisuuden tärkeydestä heille 

sekä lapselle. Tämän seurauksena myös lapsen päivittäinen fyysinen aktiivisuus on lisääntynyt. 

(Dwyer ym. 2009; O’Dwyer ym. 2012.) Esimerkiksi O’Dwyerin ym. (2012) sosioekologiseen 

malliin perustuvassa kymmenen viikon ”Active play” -interventiossa (n = 77) käytettiin edellä 

esitettyjä toimintamalleja. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että interventioryhmän 3–4-vuoti-

aiden lasten passiivinen aika oli arkisin kaksi prosenttia ja viikonloppuisin neljä prosenttia vä-

häisempi verrattuna kontrolliryhmän lapsiin. Vuorostaan interventioryhmän lasten fyysinen ak-

tiivisuus oli arkisin viisi prosenttia ja viikonloppuisin kolmetoista prosenttia suurempi verrat-

tuna kontrolliryhmän lapsiin. Tutkimuksen mukaan lasten liikuntakäyttäytyminen on yhtey-

dessä heidän vanhempiensa liikuntatietoisuuden määrään sekä perheiden liikuntatottumuksia 

voidaan muuttaa aktiivisemmiksi vanhempien liikuntaneuvonnan ja -kasvatuksen kautta. 

(O’Dwyer ym. 2012.)  

Samanlaisiin tuloksiin päädyttiin myös Morganin ym. (2011) tutkimuksessa. Kolme kuukautta 

kestävässä ”The healthy dad, healthy kids” -interventiossa lasten isille järjestettiin liikuntakas-

vatuksellisia keskustelutilaisuuksia yhteensä kahdeksan kertaa. Intervention seurauksena ha-

vaittiin myönteisiä muutoksia isien ja lasten terveyskäyttäytymisessä. Tulokset osoittivat, että 

isien painoindeksi laski ja lasten fyysisen aktiivisuuden määrä lisääntyi. (Morgan ym. 2011.) 

Sääkslahden (2005, 91) mukaan vanhemmat, jotka saivat liikuntaneuvonnassa tietoa lähialueen 

liikuntamahdollisuuksista kannustavat aktiivisemmin lastaan liikkumaan enemmän sekä har-

rastavat enemmän perheliikuntaa verrattuna kontrolliryhmän perheisiin, jotka eivät olleet saa-

neet liikuntaneuvontaa (Sääkslahti ym. 2005, 91). Laukkasen ym. (2017) perheinterventiossa 

liikuntaneuvonta perustui sosiokognitiiviseen (Bandura 2004) ja suunnitellun käyttäytymisen 

(Ajzen 1985) teoriaan ja sisälsi liikuntakasvatukseen liittyviä oppitunteja, henkilökohtaista lii-

kuntaneuvontaa sekä puhelinkonsultaatiota. Aikaisempaan tutkimusnäyttöön tukeutuen inter-

ventiossa käytettiin matalan kynnyksen toimintamalleja lasten liikunta-aktiivisuuden 
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lisäämiseen. Liikuntaneuvonnan pääteemoja olivat aktiivisiin liikkumistapoihin kannustaminen 

kodin ja päiväkodin välillä sekä lapsen liikkumiseen kohdistuvien kieltojen vähentäminen. Tut-

kimuksen tulokset osoittivat, että kuuden kuukauden kohdalla interventioryhmän lapsilla mo-

toriset taidot olivat kehittyneet, mutta reippaan liikunnan määrä oli vähentynyt. Tutkijat esitti-

vät, että tämä muutos voi liittyä perheliikunnan määrän lisääntymiseen ja ikätovereiden kanssa 

harrastetun liikunnan vähenemiseen. Ikätovereiden kanssa liikkuminen esimerkiksi pallopelien 

pelaaminen, sisältää enemmän reipasta liikuntaa kuin perheliikunta. Tutkimuksen mukaan ar-

kiliikuntapainotteisten interventioiden etuna on niiden saavutettavuus sosioekonomisesta ase-

masta riippumatta sekä arkiliikuntakäytänteiden liittäminen osaksi lapsen kokemusmaailmaa. 

Vanhempien kokemus vaikuttavimmista liikuntaneuvontamenetelmistä erosi liikuntakäyttäyty-

misen mukaan (taulukko 2). Vähän liikkuvat perheet kokivat yksilöllisen neuvonnan ja palaut-

teen tärkeimmiksi menetelmiksi, kun taas aktiiviset perheet kokivat palautteen ja luennot tär-

keimmiksi. (Laukkanen ym. 2015.) Sitä vastoin vanhempien kasvatuskäytänteisiin kohdistu-

valla interventioilla ei lasten liikunta-aktiivisuudessa havaittu merkittävää kasvua (O'Connor 

ym. 2013). Toisaalta käyttäytymisenmuutostekniikoihin kuten terveysuskomusmalliin, perus-

tellun toiminnan teoriaan ja sosiaaliskognitiiviseen teoriaan perustuvat interventiot osana lii-

kuntaneuvontaa vaikuttavat lupaavilta (Rodearmel ym. 2006).  

TAULUKKO 2. Keskeisimmät liikuntaneuvontatyökalut (Laukkanen ym. 2017).  

 Vähän liikkuvat perheet Aktiiviset perheet 

Yksilöllinen neuvonta 44 % (1.) 14 % (3.) 

Palaute 33 % (2.) 21 % (1.) 

Luento 22 % (3.) 21 % (1.) 

Puhelinneuvonta 0 % (4.) 14 % (3.) 

Vinkkimateriaali 0 % (4.) 7 % (5.) 

Prosenttiosuus kuvaa menetelmää tärkeä pitävien osuutta ja järjestysluku tärkeysjärjestystä. 
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Liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen tähtäävien perheinterventioiden onnistumisen kannalta on 

keskeistä, että vanhemmat osallistuvat aktiivisesti intervention suunnitteluun, toteuttamiseen 

sekä muutosprosessin arviointiin. Tutkimusnäyttö osoitti, että perheinterventiot, joissa vanhem-

mat osallistuivat suoraan (mm. koulutustilaisuudet, liikuntaneuvonta, puhelinkeskustelut) lisä-

sivät enemmän lasten fyysistä aktiivisuutta verrattuna interventioihin, joissa käytetään epäsuo-

ria menetelmiä (O'Connor ym. 2009). Kokoavasti voidaan todeta, että onnistuneet liikuntain-

terventiot mallintavat terveellistä elämäntapaa, niissä annetaan tietoa ja ohjeita ja seurataan suo-

situsten noudattamista, järjestetään vanhemmille neuvontatilaisuuksia, tarjotaan opetusmateri-

aalia käyttäytymisen muuttamisen tueksi sekä hyödynnetään eri alojen asiantuntijoiden erityis-

osaamista (Sallis ym. 2000).  

Vaikka tutkimustiedon perusteella tunnistetaan vaikuttamisen kohde, ei sen perusteella voida 

osoittaa sitä, miten perheet osallistetaan parhaiten liikuntainterventioihin (Mehtälä ym. 2014; 

Michie & Abraham 2004; O'Connor ym. 2009). Näyttäisi siltä, että perheet, jotka ovat ennes-

tään liikunnallisesti aktiivisia, innostuvat enemmän liikuntainterventioista. Tähän ryhmään 

kuuluvat siis perheet, joissa vanhemmat liikkuvat liikuntasuosituksien mukaisesti tai urheilevat 

aktiivisesti. (O’Dwyer ym. 2012.) Sen sijaan Laukkasen ym. (2017) tutkimuksen mukaan per-

heille suunnatusta liikuntaneuvonnasta hyötyivät eritoten perheet, joissa vanhemmat antoivat 

vain vähän liikunnallista tukea lapselleen. Näissä perheissä liikuntaneuvonnan kautta liikunnal-

lisen tuen määrää lisääntyi, millä puolestaan oli myönteisiä vaikutuksia alle kouluikäisten lasten 

liikunta-aktiivisuuden määrään ja perusmotoristen taitojen kehittymiseen. (Laukkanen ym. 

2015; 2017.) Tämä on linjassa myös Tuunasen ym. (2016) julkaiseman liikuntaneuvonnan pal-

veluketjumallin kanssa. Kuvion 6 mukaisesti liikuntaneuvonnan palveluketju muodostuu yhtä-

jaksoisista tai peräkkäisistä palveluista, jotka muodostavat asiakkaan näkökulmasta saumatto-

man kokonaisuuden (Kivimäki & Tuunanen 2014; Tuunanen ym. 2016). Tämän ketjun ensim-

mäinen vaihe on liian vähän liikkuvan tunnistaminen ja tavoittaminen. Seuraavia vaiheita ovat 

liikunnan puheeksi ottaminen, lähettäminen tai ohjaaminen palveluiden piiriin, liikuntaneuvon-

taprosessi sekä osallistuminen matalan kynnyksen liikuntapalveluihin tai aktiivinen omatoimi-

nen liikunta. Liikuntaneuvonnan palveluketjumalli edellyttää eri toimijatahojen verkostoitu-

mista, sujuvaa keskinäistä tiedonsiirtoa, kattavaa potilastietojärjestelmää, yhteistä tavoitetta ja 

käytänteitä sekä henkilöstöresursseja toiminnan organisointiin. (Tuunanen ym. 2016.)  
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KUVIO 6. Liikuntaneuvonnan palveluketjun vaiheet (mukaillen Tuunanen ym. 2016).  

Perheiden liikuntaneuvonnalla on vaikeaa saada aikaan pysyviä muutoksia. Esimerkiksi Lauk-

kasen ym. (2017) tutkimuksessa havaittiin, että vanhempien antaman sosiaalisen tuen määrä 

kasvoi ja lapsen liikunta-aktiivisuuden määrä lisääntyi interventiossa, mutta ne palautuivat läh-

tötasolle vuoden kuluessa intervention päättymisestä (Laukkanen ym. 2017). Samankaltaisiin 

tuloksiin on päädytty myös Metcalfin ym. (2012) meta-analyysissä, jossa he muodostivat joh-

topäätöksensä kolmenkymmenen objektiiviseen fyysisen aktiivisuuden arviointiin ja luotetta-

viin tutkimusasetelmiin perustuvien interventioiden systemaattisen analyysin tuloksena. Lasten 

fyysisen aktiivisuuden edistämiseen ei ole vielä löydetty vaikuttavia toimintamalleja. (Metcalf 

ym. 2012.) Vielä ei siis tiedetä, millaista tukea perheet tarvitsevat, jotta liikunta-aktiivisuuden 

muutokset olisivat pysyviä. Kuitenkin Laukkasen ym. (2017) mukaan lisäämällä neuvolajärjes-

telmän, päiväkotien, esikoulun sekä perheiden yhteistyötä, voidaan luoda toimintamalli, jossa 

liikuntaneuvontapalvelua tarvitsevat perheet voidaan tunnistaa ja liikuntaneuvonta kohdentaa 

terveytensä näkökulmasta vähän liikkuville. Toimintamallin vaikuttavuus lasten fyysiseen ak-

tiivisuuteen voisi Laukkasen ym. (2017) tutkimuksen perusteella olla merkitsevä. Täten tutkijat 

ehdottavatkin, että lupaaviksi osoittautuneiden liikuntaneuvontamenetelmien hyväksyttävyyttä, 

käytettävyyttä ja vaikuttavuutta tulee seuraavaksi tutkia muun muassa neuvola- ja päiväkotiym-

päristöissä sekä niiden toteuttamassa yhteistyössä perheiden kanssa (Laukkanen ym. 2017). 

Tämä tutkijoiden esittämä ehdotus johti siihen, että tässä tutkimuksessa selvitetään varhaiskas-

vattajien näkemyksiä lasten ja perheiden liikuntaneuvontaprosessia kohtaan. Tutkimuksen tu-

loksista lisää seuraavassa luvussa. 

Matalan kynnyksen liikuntapalvelut ja / tai omatoiminen liikunta

Liikuntaneuvontaprosessi

Lähettäminen tai ohjaaminen palveluiden piiriin

Liikunnan puheeksi ottaminen

Liian vähän liikkuvien tunnistaminen ja tavoittaminen
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7 TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää varhaiskasvattajien näkemyksiä seuraaviin kysy-

myksiin: 

1. Kenelle lasten ja heidän perheiden liikuntaneuvonta kuuluu? 

2. Miten varhaiskasvattajat voivat tukea lasten ja heidän perheiden liikunnallista elämän-

tapaa?  

3. Mitkä tekijät rajoittavat lasten ja heidän perheiden liikunnallisen elämäntavan tuke-

mista? 
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8 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tämä tutkimus toteutettiin monimenetelmällisesti eli kvantitatiivis-kvalitatiivisena (MMR, mi-

xed methods research). Nämä kaksi tutkimusmenetelmää täydensivät toisiaan ja tutkittavasta 

ilmiöstä saatiin siten laaja, syvällinen sekä kokonaisvaltainen kuvaus (ks. Emadian & Thomp-

son 2017; Greene 2008; Hirsjärvi ym. 2007, 157; Johnson ym. 2007; Mertens 2015; Pitkäniemi 

2015). Näin ollen MMR-tutimusmenetelmä paikkaa niitä heikkouksia, joita kvantitatiivinen tai 

kvalitatiivinen menetelmä yksinään pitää sisällään (Metsämuuronen 2011, 105; 115; Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 43–45). Toisaalta se on saanut osakseen kritiikkiä siitä, että teoreettisten näkö-

kulmien yhdistäminen on aina ollut käytäntö empiirisessä tutkimuksessa, joskin ei omana ni-

mettynä metodiosuutenaan (Johnson ym. 2007; Pitkäniemi 2015; Tuomi & Sarjajärvi 2018, 24–

25, 58).  

Menetelmällisten valintojen kokonaisuus rakentui tutkimuksen tavoitteen ja ongelmien kautta 

(ks. Hirsjärvi ym. 2007, 133). Pääpaino oli kvantitatiivisissa tutkimusmenetelmissä, koska se 

mahdollisti tutkittavan ilmiön rakenteen kuvaamisen eli ilmiön ominaisuuksien sekä mahdolli-

sesti sen ulottuvuuksien välisten riippuvuussuhteiden esittämisen (ks. Alkula ym. 1995, 19–22; 

Hirsjärvi ym. 2007, 135; Vilkka 2007, 133). Kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset edustavat 

osaprojektiota tutkimuksen kohteesta (Alkula ym. 1995, 20; Metsämuuronen 2011, 85–86). 

Koska kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkittava ilmiö eristetään mitattaviin osiin, sen perus-

kysymyksiä ovat: missä määrin tutkimusilmiön peruspiirteet ovat systemaattisesti mitattavissa 

tai missä määrin tutkimusilmiöstä voidaan erottaa osia, joiden peruspiirteet ovat mitattavissa 

(Alkula ym. 1995, 20; Vilkka 2007, 148).  

Kvantitatiivisen tutkimuksen vahvuutena on aineiston pelkistäminen numeraaliseen muotoon 

(Vilkka 2007, 148). Tämä johtaa siihen, että tutkijan on tunnettava tutkimusilmiöön liittyviä 

merkitysjärjestelmiä, joita tutkimuksen kohdejoukko käyttää. Näin ollen tutkimuksen kohde-

joukko on tunnettava hyvin, laajemmin kuin aineiston tuloksien valossa (Alkula ym. 1995, 19–

21; Metsämuuronen 2011, 229). Varhaiskasvatussuunnitelmaan, varhaiskasvattajien moniam-

matilliseen osaamiseen sekä varhaiskasvatusinstituutioiden liikuntakasvatukseen tutustuminen 
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oli keskeistä tämän tutkimuksen onnistumiseksi. Tämä tapahtui aiheeseen liittyvään kirjallisuu-

teen perehtymällä.  

Tässä tutkimuksessa kvantitatiiviselle tutkimusotteelle saatiin syvyyttä käyttämällä kvalitatii-

visia menetelmiä. Tämä mahdollisti tutkimusilmiön yksityiskohtaisemman ja intensiivisemmän 

tarkastelun. Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus oli kuvailla tutkittavaa ilmiötä laaja-alaisesti 

sekä ymmärtää tutkimuksen kohdejoukon sen hetkistä kokemusmaailmaa (ks. Laine 2010, 31; 

Hirsjärvi ym. 2007, 152). Tämä tutkimus kuuluu laadullisen tutkimusperheen sisällä fenome-

nologisen tutkimukseen, koska se kuvailee varhaiskasvattajien näkemyksiä ja tavoitteena on 

nostaa esille tutkittavien välitön subjektiivinen kokemus mahdollisimman aitona (ks. Laine 

2010, 28–45; Metsämuuronen 2011, 240–243). Varhaiskasvattajien kokemuksellinen suhde 

ympäristöön on intentionaalinen eli hänen omien merkitysten värittämä kokonaisuus (ks. Valli 

2018b, 42–43). Tutkimusta voidaan kutsua myös fenomenologis-hermeneuttiseksi, koska sii-

hen sisältyy hermeneutiikka eli tulkinnallisuus. Toisin sanoen tuloksiin vaikuttaa tutkittavien ja 

tutkijan kokemusmaailma, koska tutkijan havainnot ovat aina hieman arvolatautuneita. (Hirs-

järvi ym. 2007, 157; Metsämuuronen 2011, 240–243; Tuomi & Sarajärvi 2018, 30–34.) 

Tässä tutkimuksessa aineiston keruussa käytettiin standardisoitua kyselylomaketta (liite 1). Ky-

selylomake on empiirisessä tutkimusperinteessä yksi yleisimmistä aineistonhankintamenetel-

mistä, koska sen avulla voidaan hankkia suuri tutkimusaineisto tehokkaasti (Valli 2015, 42–44; 

Valli 2018a, 186–187). Kyselytutkimuksen vahvuutena on se, että tutkittaville kysymykset esi-

tetään samassa muodossa sekä samassa järjestyksessä eli standardoidusti. Lisäksi etuna on se, 

että tutkija ei voi vaikuttaa läsnäolollaan tai olemuksellaan tutkimuksen tuloksiin esimerkiksi 

johdattelemalla tutkittavaa. (Valli 2015, 43–45; Vilkka 2007, 28.) Etuja ovat myös kyselyiden 

visuaalisuus eli miellyttävyys, vastauslomakkeiden helppo palauttaminen sekä taloudellisuus 

(Valli 2018a, 186). Sen sijaan haasteena on se, että vastaaja voi tulkita kysymyksen eri tavoin 

kuin tutkija ja vastata huolimattomasti tai epätarkasti (ks. Alkula ym. 1995, 45–46, 121). Tämän 

tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi kyselylomakkeessa painotettiin muun muassa lo-

makkeen selkeyttä ja helppoa vastattavuutta. Kyselylomake pilotoitiin liikunnan yhteiskunta-

tieteen maisterivaiheen opiskelijoiden seminaariryhmässä, kunnan liikuntatoimen liikuntapal-

veluvastaavalla sekä päiväkodin johtajalla ja lastenhoitajalla. Arvioinnin kohteena olivat kysy-

mysten ja vastausohjeiden selkeys ja yksiselitteisyys, vastausvaihtoehtojen toimivuus, 
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kyselylomakkeen pituus sekä vastaamiseen käytetyn ajan kohtuullisuus. Lisäksi vastaajat ar-

vioivat, puuttuuko kyselylomakkeesta jokin tutkimusongelman kannalta olennainen kysymys 

ja onko kyselylomakkeessa mukana tarpeettomia kysymyksiä (ks. Vilkka 2017, 151). Ryhmän 

ja varhaiskasvattajien antaman palautteen jälkeen lomaketta muokattiin tutkittaville lähetettä-

vään muotoon. 

Kyselylomakkeessa pyrittiin välttämään vaikeita käsitteitä ja monitulkintaiset käsitteet avattiin 

lyhyesti ennen siihen liittyvää kysymystä. (liite 1; ks. Valli 2015, 45). Valmiiden vastausvaih-

toehtojen laatiminen edellytti käsitteiden operationalisointia eli teoreettisten käsitteiden luokit-

telua ja käsitteellistä kategorisointia etukäteen (ks. Alkula ym. 1995, 120; Vilkka 2007, 14, 36). 

Sen sijaan valmiita vastausvaihtoehtoja sisältävien kysymyksien haasteena on se, että vastaajan 

tulee valita yksi vastaus valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta, vaikka hänen käsityksensä 

kysytystä asiasta ei olisi luokitteluasteikon mukainen (ks. Alkula ym. 1995, 121).  

8.1 Tutkimusaineisto 

Kyselylomake toimitettiin Turussa sijaitseviin kunnallisiin ja yksityisiin päivähoitoyksiköihin 

(n = 122) sähköpostitse. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella (Webropol 3.0, Finland) vuoden 

2019 joulukuussa. Mekaanisen tiedon tuottamisen välttämiseksi kyselylomake oli suunnattu 

päivähoitoyksiköiden koko henkilökunnalle: varhaiskasvatusyksikön johtajille, varhaiskasva-

tuksen erityisopettajille ja opettajille, sosionomeille sekä lastenhoitajille. Tämän johdosta pääs-

tiin kiinni myös päivähoitoyksiköiden sisäisiin näkemyseroihin.  

Kyselylomake toimitettiin tutkittaville kolmessa aallossa. Ensimmäisenä kyselylomake toimi-

tettiin päivähoitoyksiköiden liikuntavastaaville sähköpostitse. Koska vastauksien määrä jäi vä-

häiseksi, toisessa aallossa kyselylomake toimitettiin varhaiskasvatusyksiköiden johtajille säh-

köpostitse. Tämän lisäksi jokaiselle varhaiskasvatusyksikön johtajalle soitettiin puhelimitse. 

Kolmanneksi vastausajan päättymisestä lähetettiin muistutusviesti sekä liikuntavastaaville että 

johtajille. Täten aineistonhankintaa voidaan kuvata varsin monivaiheiseksi prosessiksi. Kyse-

lyn vastausprosentista ei ole tietoa, koska päivähoitoyksiköiden henkilökunnan yhteystietoja ei 
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ollut saatavilla ja tieto tutkimuksesta välittyi henkilökunnalle päivähoitoyksiköiden johtajien ja 

liikuntavastaavien kautta.  

Ajankohtana joulukuu osoittautui haasteelliseksi kyselytutkimuksen toteuttamiselle. Esimer-

kiksi päivähoitoyksiköiden johtajilta saadun palautteen mukaan tämän tutkimuksen aihe koet-

tiin erittäin tärkeäksi, mutta henkilökunnalla ei ole aikaa vastata kyselyyn joulukiireiden lo-

massa. Myös Vilkan (2007, 28) mukaan tutkimuksen ajoitus on yksi tärkeimmistä vastauspro-

senttiin vaikuttavista tekijöistä. Uusintakyselyt tai muistutusviestit eivät ole vaikuttavia, mikäli 

vastaamisen esteet liittyvät vuodenaikojen rytmiin tai sesonkien aiheuttamiin kiireisiin. (Vilkka 

2007, 28.) Opinnäytetyön etenemisen ja valmistumisen näkökulmasta kyseinen ajankohta oli 

kuitenkin ainoa mahdollinen. 

Kyselylomake sisälsi kaikkiaan 23 kysymystä (liite 1). Kyselyn alussa selvitettiin tutkittavan 

taustatietoja niin kutsutuilla lämmittelykysymyksillä. Tarkoituksena oli kerätä demograafista 

tietoa varhaiskasvattajien ja päivähoitoyksiköiden profiilista. Lisäksi varhaiskasvatuksen hen-

kilökunnan moniammatillisuus huomioitiin painottamalla kyselylomakkeessa vastaajien taus-

tatietokysymyksiä. Kysymykset, joissa selvitettiin varhaiskasvattajan omaa mielipidettä elin-

tapa- ja liikuntaneuvonnasta, sijoitettiin lomakkeen loppuun. Monivalintakysymyksien vaihto-

ehdot tukeutuivat parhaansa mukaan aiempaan tutkimustietoon. Ne noudattivat viisiportaista 

Likert-asteikkoa, jota käytetään yleisesti eritoten mielipideväittämissä (ks. Alkula ym. 1995, 

86; Vilkka 2007, 46). Kyselylomakkeeseen sisällytettiin monivalintakysymysten lisäksi kaksi 

avointa kysymystä, joiden tavoitteena oli saada vastaajien subjektiivisia näkemyksiä ja siten 

täydentää kvantitatiivista aineistoa. Lopuksi kyselylomakkeeseen vastanneilla oli mahdollisuus 

jättää yhteystietonsa ja osallistua liikuntalahjan arvontaan. Arvottava palkinto mahdollisesti 

nosti kyselyn vastausprosenttia, joskin samalla se herätti kysymyksen, mikä oli vastaajan mo-

tiivi vastata kyselyyn, tutkimusaiheen tärkeys vai mahdollinen palkinto (ks. Vilkka 2007, 66–

68). Tätä problematiikkaa pyrittiin vähentämään arpomalla palkinto yhden vastaajaan edusta-

maan päivähoitoyksikköön. Kyselylomakkeeseen vastaamiseen arvioitiin kuluvan noin 15–20 

minuuttia, mutta sen sijaan vastaajat olivat hieman arviota nopeampia, keskimääräisen vastaus-

ajan ollessa 13:32 minuuttia. 
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Tutkimuksessa noudatettiin mahdollisimman perusteellisesti niin kutsuttua hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Tämä tarkoitti, että kysymyksenasettelu, aineistonhankinta ja -käsittely, tulosten 

esittely sekä aineiston säilytys tehtiin tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2013, 5–7) määritte-

lemien hyvän tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisesti. Täten tutkimuksessa käytettiin eet-

tisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Esimerkiksi tutkimuksen te-

kijä vastasi siitä, että tutkimusaineistoa käsiteltiin siten, että yksittäisiä tutkittavia ei ole voinut 

tunnistaa aineistosta. Lisäksi aineistoa säilytettiin asianmukaisesti siten, että se ei päätynyt ul-

kopuolisille tahoille. (ks. Valli 2018a, 205.) Tutkimuksessa sitouduttiin rehellisyyteen, huolel-

lisuuteen, tarkkuuteen, avoimuuteen sekä vastuullisuuteen. (ks. Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2012; 2019; Vilkka 2007, 91.) Jokainen tutkittava hyväksyi tutkimusta koskevan tieto-

suojailmoituksen sekä antoi suostumuksensa osallistua tutkimukseen. Turun kaupungin sivis-

tystoimialan varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja myönsi tutkimusluvan tälle tutkimukselle. 

Tutkimusaineisto oli tutkijan käytössä pro gradu -tutkielman hyväksymiseen asti. 

8.2 Tutkittavat 

Tutkimuksessa selvitettiin kasvatusalan ammattilaisten näkökulmaa lasten ja heidän per-

heidensä liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Perheiden näkemystä ei otettu mukaan, sillä 

se olisi vaatinut erillisen vanhemmille suunnatun kyselylomakkeen laatimisen. Perheiden ja 

varhaiskasvattajien näkökulmien vertailu laajentaa ymmärrystä tutkimusilmiöstä, mutta tässä 

tutkimuksessa sen toteuttaminen nähtiin työmäärältään liian suureksi ja tutkimuskysymyksiin 

nähden epäsopivaksi. Kokoavasti voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa tutkittavina olivat 

toiminnan mahdollistajat eli ammattikasvattajat, eivätkä toiminnan kohteet. 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 170 varhaiskasvattajaa Turun päivähoitoyksiköistä. Heikki-

län (2004, 45) määritelmän mukaan kvantitatiivisen tutkimuksen havaintoyksiköiden vähim-

mäismääräksi 100 kappaletta. Näin ollen otoskoko oli riittävä tilastollisten analyysien tekemi-

seen luotettavasti. Suuremmalla otoskoolla voidaan parantaa tutkimuksen luotettavuutta, koska 

yhden havaintoyksikön antama puutteellinen tieto tai tiettyyn osioon vastaamatta jättäminen 

menettävät merkitystään (Alkula ym. 1995, 108–109; Vilkka 2007, 57). Suppeaksi jäävä ai-

neisto tarkoittaa yleensä heikkoa tutkimuksen yleistettävyyttä (Metsämuuronen 2011, 64). 
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Vuorostaan aineiston ryhmien välisessä vertailussa luotettavan tulosten analyysin kriteerinä pi-

detään vähintään 30 havaintoyksikköä ryhmää kohden (Heikkilä 2004, 45). Näin ollen tässä 

tutkimuksessa ryhmien välinen vertailu suoritettiin harkiten.  

8.3 Tutkimusasetelma 

Teoreettinen viitekehys rakentui taustateorioiden varaan. Taustateorioiden suhde tutkimusilmi-

öön eli lasten ja heidän perheiden liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan tukemiseen ja siihen 

liittyviin haasteisiin on jäsennetty taulukossa 3. Sosialisaatioteoreettinen tutkimus oli tämän 

tutkimuksen keskeinen teoreettinen lähtöpiste. Vuorostaan liikunnallisen elämäntavan tutkimus 

nivoutui sosialisaatiotutkimukseen. Kuviossa 7 havainnollistetaan tämän empiirisen tutkimuk-

sen kulkua. Teoreettinen viitekehys suuntasi tutkimuksen tavoitteita ja vuorostaan tämän tutki-

muksen tulokset ja johtopäätökset suuntaavat seuraavia tutkimuksia. Teoreettinen viitekehys 

pyrittiin määrittelemään selkeästi ja täsmällisesti, koska se vaikuttaa tutkimuksessa tehtyjen 

johtopäätöksien validiteettiin (ks. Hirsjärvi ym. 2007, 138–141; Metsämuuronen 2011, 133; 

Vilkka 2017, 42–43).  

TAULUKKO 3. Tutkimusasetelma. 

Tutkittava ilmiö Lasten ja heidän perheiden liikunnallisesti aktiivinen elämäntavan tu-

keminen ja siihen liittyvät haasteet 

Taustateoriat Liikuntasosialisaatio ja liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan muo-

toutuminen 

Tutkimustehtävä Selvittää varhaiskasvattajien näkemyksiä heidän roolista, mahdolli-

suuksista sekä esteistä tukea lasten ja heidän perheiden liikunnallista 

elämäntapaa 
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KUVIO 7. Tutkimuksen eteneminen.  

8.4 Aineiston analyysi 

Kvantitatiivisen aineiston analysoinnissa käytettiin IBM SPSS Statistics 22.0-ohjelmaa (IBM 

Corp. Armonk, NY, USA) sekä Microsoft Officen Excel 2011-ohjelmaa (Microsoft Corp. Red-

mond, USA). Aineiston tilastollinen analyysi suoritettiin SPSS-ohjelmalla (ks. Metsämuuronen 

2011, 508–510). Tuloksia havainnollistava graafinen esitys on tehty Excel-ohjelmalla. Tilas-

tollisen merkitsevyyden rajaksi asetettiin p < 0.05, mikä tarkoittaa, että virheellisen nollahypo-

teesin hylkäyksen riski on viisi prosenttia. Tulososiossa tilastollisesti merkitsevät muutokset on 

raportoitu ja merkitty tähdellä (*). Muut raja-arvot tilastollisille merkitsevyyksille ovat p < 

0.01(**) sekä p < 0.001(***). 

Aineiston analyysi eteni kuvaamisen (tunnusluvut) ja tiivistämisen (faktorianalyysi) kautta se-

littämiseen (ristiintaulukointi ja Friedmannin testi). Faktorianalyysissä eli pääkomponentti-

analyysissä aineistoa analysoidaan usean muuttujan yhteisvaikutuksesta korrelaatioiden kautta. 

Sen avulla pyritään selvittämään, mitkä muuttujat mittaavat sisällöltään samoja ominaisuuksia. 

(Ketokivi 2015, 26, 205–207; Valli 2015,133–135.) Tällä testillä analysoitiin varhaiskasvatta-

jien näkemyksiä siitä, kenelle lasten ja heidän perheiden liikuntaneuvonta kuuluu. Myös 
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Friedmanin testillä analysoitiin vastaajien liikuntaneuvontaan liittämien suhtautumistapojen ti-

lastollisia eroja. Friedmanin testi soveltui tähän tarkoitukseen, koska se määrittää usean parit-

taisen vaikutuksen tilastollista merkitystä. (ks. Metsämuuronen 2011, 1031–1040.) 

Ristiintaulukointiin liittyy monia erilaisia testejä, joista aineiston analysointiin valittiin yleisesti 

käytetty Khiin neliö -testi. Tämä on nonparametrinen testi, joka soveltuu eritoten luokitteluas-

teikolliselle muuttujalle. Khiin neliö -testillä selvitetään liittyvätkö vertailtavat muuttujat toi-

siinsa vai eivät. (Ketokivi 2015, 201; Valli 2015, 114–117, 121.) Näin ollen testistä käytetään 

käsitettä riippumattomuushypoteesin testaus. Mitä suurempi ero kahden eri muuttujan välillä 

havaitaan, sitä suurempi on myös niiden välinen riippuvuus. Testitulokseen vaikuttaa myös 

otoskoko siten, että sen kasvaessa tulosten ja johtopäätösten luotettavuus paranee. Liian pieniä 

luokkia, joiden frekvenssi jää alle viiden, ei saa olla yli 20 prosenttia luokista. Yhdistämällä 

Khiin neliö -testin tulokset ristiintaulukointiin saadaan tarkka tieto aineiston jakautumisesta. 

(Valli 2015, 115–123.) Näitä analyysimenetelmiä käytettiin tässä tutkimuksessa taustamuuttu-

jien sekä liikunnallista elämäntapaa tukevien toimintamallien välisten yhteyksien selvittämi-

seen. Samaten sitä käytettiin myös taustamuuttujien sekä liikunnallista elämäntapaa rajoittavien 

toimintamallien yhteyksien tutkimisessa. 

Kysymyspatterin summamuuttujien sisäistä reliabiliteettia arvioitiin Cronbachin alfa -kertoi-

mella. Cronbachin alfa -kerrointa voidaan pitää yhtenä parhaimmista menetelmistä reliabilitee-

tin ja sisäisen konsistenssin mittaamiseen. Se perustuu muuttujien keskimääräisten korrelaati-

oiden laskentaan ja sen suuruuteen vaikuttavat aineiston jakautuminen, koko ja muuttujien 

määrä. Kysymyspatterin katsotaan olevan sitä yhtenäisempi ja vahvempi, mitä suurempi arvo 

Cronbachin alfa -kertoimella on. (Ketokivi 2015, 184, 190; Metsämuuronen 2011, 457–459; 

Valli 2015, 151–153.) Jos kerroin on pieni, se kertoo mittarin heikosta konsistenssista eli eri 

kysymysten kyvystä mitata samaa asiaa (Valli 2018a, 219). Alfan tulisi olla suurempi kuin 0.60 

(Valli 2015, 153), jotta mittari on sisäisesti yhdenmukainen eli eri mittarit tuottavat samantyyp-

pisiä mittaustuloksia (Ketokivi 2015, 190). Kertoimen jäädessä raja-arvon alapuolelle kysy-

mysten yhdenmukaisuutta ei pidetä riittävän hyvänä. Alfa -kerroin saattaa parantua, jos kysy-

myspatteristosta poistetaan kysymykset, jotka eivät sisällöllisesti ole riittävän samankaltaisia 

muiden kysymysten kanssa. (Metsämuuronen 2011, 465–468.) 
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Avoimet vastaukset dokumentoitiin Excel-ohjelmaan analysoitavaksi. Aineistokeskeisyydestä 

huolimatta tutkijan teoreettiset näkökulmat ja vähitellen käsitteellistyvät näkemykset suuntasi-

vat aineiston analyysiä. Aineistosta nousevien näkemysten suhdetta tutkimusta jäsentäviin teo-

reettisiin viitekehyksiin voidaan pitää vuorovaikutteisena. (ks. Metsämuuronen 2011, 116–119; 

Tuomi & Sarajärvi 2018, 80–83; Valli 2018b, 117–125.) Kvalitatiivinen analyysi suoritettiin 

aineistolähtöisesti, jolloin käsitteet ja teoriat tulevat analyysiin vasta sen käsittelemisen jälkeen 

(ks. Valli 2018b, 516). Vuorostaan teoriaohjaava analyysi, jossa tukeudutaan valmiiseen teori-

aan ja aineistoa analysoidaan sen kautta (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 80; Valli 2018b, 516–

517), tehtiin aineistolähtöisen analyysin jälkeen. Tällä pyrittiin varmistamaan, että sisällönana-

lyysi oli kattava ja aineistosta nousi esille tutkimusongelmien kannalta oleellinen tieto. Sisäl-

lönanalyysi tehtiin Tuomen ja Sarajärven (2009) määrittelemien sisällönanalyysivaiheiden 

kautta. Kolmevaiheisessa prosessissa aineisto: 1) redusoitiin eli pelkistettiin, 2) klusteroitiin eli 

ryhmiteltiin ja 3) abstrahoitiin eli muodostettiin teoreettinen kuvaus ilmiöstä. Aineiston infor-

maation sisäistämiseksi ja kattavan kuvan muodostamiseksi aineisto luettiin useampaan kertaan 

ennen analyysiä. Redusoinnissa huomioitiin, että yksi lausuma voi sisältää useampiakin pelkis-

tettyjä ilmaisuja. Klusterionnin myötä aineisto ryhmiteltiin ala- ja yläluokkiin. Abstrahointivai-

heessa luokittelut yhdistettiin ja muodostettiin teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä. (ks. 

Tuomi & Sarajärvi 2018, 91–94.) Kuviossa 8 on prosessikaavio edellä esitetystä kvalitatiivi-

sesta analyysista. 
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KUVIO 8. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (mukaillen Tuomi & Sarajärvi 2018, 

92). 

Kuten edellä todettiin, teoriaohjautuva analyysi suoritettiin aineistolähtöisen analyysin jälkeen. 

Lähtökohdiltaan se eteni kuten aineistolähtöinen analyysi, mutta oleellinen ero eri menetelmien 

välillä tulee esille siinä, miten abstrahointivaiheessa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin 

käsitteisiin. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 93–95.) Tässä tutkimuksessa käytettiin Schreierin 

(2012, 166,189–190) ohjeistusta kvalitatiivisen tiedon analysoinnista. Ensimmäisen luokittelun 

jälkeen pidettiin kahden viikon tauko, jonka jälkeen luokiteltiin asiat uudelleen, jotta luokittelun 

luotettavuus paranee. Liitteessä 2 on esimerkki sisällönanalyysista.  

Yläluokkien yhdistäminen pääluokiksi tai yhdistäväksi luokaksi ja kokoavan käsitteen 
muodostaminen

Alaluokkien yhdisteleminen ja niistä yläluokkien muodostaminen

Pelkistettyjen ilmausten ryhmittely tai yhdisteleminen ja alaluokkien muodostaminen

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmaisuista

Pelkistettyjen ilmausten listaaminen

Pelkistettyjen ilmaisujen etsiminen ja alleviivaaminen

Aineiston lukeminen ja sisältöön perehtyminen
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9 TULOKSET 

Tulosten käsittely jakautuu kuuteen osioon. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään vastaajien 

sosiodemografisia taustatietoja ja toisessa alaluvussa syvennytään varhaiskasvattajan liikunta-

osaamiseen liittyviin taustatietoihin. Alaluvuissa 3–6 käsitellään tutkimusongelmiin liittyviä 

tuloksia.  

9.1 Vastaajien sosiodemografiset taustatiedot 

Kyselyyn vastanneista (n = 170) lähes 80 prosenttia edusti kunnallisia päiväkoteja, noin 20 

prosenttia yksityisiä päiväkoteja ja muutama prosentti vastaajista oli perhepäivähoitajia (tarkat 

vastausjakaumat taulukossa 4). Tutkimuskutsun saaneista päivähoitoyksiköistä 48 prosenttia 

oli kunnallisia päiväkoteja, 43 prosenttia yksityisiä päiväkoteja ja 9 prosenttia ryhmäperhepäi-

vähoitokoteja. Täten vastauksissa korostuu kunnallisten päiväkotien henkilökunnan näkemys. 

Ammattiryhmien välisessä vertailussa perhepäivähoitajien näkemystä ei huomioitu, sillä ryh-

män koko oli liian pieni tilastollisiin analyyseihin. Päivähoitoyksiköt jaettiin kolmeen koko-

luokkaan: suuret, keskikokoiset ja pienet yksiköt. Yksikön toimintaan osallistuvien lasten lu-

kumäärä oli erittelyn peruste. Sisällönanalyysi osoitti, että monivalintakysymys ei ollut riittä-

vän tarkka luokittelemaan päivähoitoyksiköitä. Lähes 90 prosenttia päivähoitoyksiköistä sijoit-

tui suurimpaan luokkaan, jonka kriteerinä oli, että päivähoitoyksikön toimintaan osallistuu yli 

50 lasta.   
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TAULUKKO 4. Vastaajien edustamien päivähoitoyksiköiden taustatiedot (%, n = 170). 

Päivähoitoyksikkö Prosenttiosuus (%) Vastausten lukumäärä (n) 

Kunnallinen päiväkoti 79 135 

Yksityinen päiväkoti 19 32 

Perhepäivähoito 2 3 

Päivähoitoyksikön koko Prosenttiosuus (%) Vastausten lukumäärä (n) 

Alle 10 lasta 1 2 

11–50 lasta 11 19 

Yli 50 lasta 88 150 

 

Maantieteellisesti vastauksissa painottui hieman enemmän pohjoisen, itäisen ja eteläisen Turun 

päivähoitoyksiköiden vastaukset verrattuna keskustaan ja läntiseen Turkuun. Vastaajista noin 

neljäsosan päivähoitoyksikkö sijaitsi pohjoisessa, itäisessä tai eteläisessä Turussa. Noin joka 

kymmenennen vastaajan päivähoitoyksikkö sijaitsi keskustassa tai läntisessä Turussa. Tässä 

tutkimuksessa ei arvioida Turun kaupunkiseudun alueellisen sosiaalisen eriytymisen vaikutusta 

tutkimuksen tuloksiin. Kuviossa 9 on koonti edellä esitetystä eli vastaajien edustamien päivä-

hoitoyksiköiden alueelliset sijainnit. Prosenttiosuudet osoittavat, kuinka monta vastaajaa kysei-

seltä alueelta osallistui kyselyyn.  
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KUVIO 9. Vastaajien edustamien päivähoitoyksiköiden sijainnit alueellisesti (%, n = 170).  

Valtaosa tutkimukseen osallistuneista oli naisia, runsaat 90 prosenttia (n = 163). Vastaajien 

keskimääräinen ikä oli 41–60 vuotta. Hieman yli puolet vastaajista (51 %) kuului tähän ikäryh-

mään. Toiseksi suurimman ikäryhmän muodostivat 20–40-vuotiaat. Tähän ikäryhmään kuului 

40 prosenttia vastaajista. Yli 60-vuotiaita vastaajia oli noin kymmenesosa. Kuviossa 10 on esi-

tetty vastaajien ikäjakauma sukupuolittain. Sukupuolta tiedustelevaan kysymykseen oli mah-

dollista vastata “muu sukupuoli”, mutta kukaan vastanneista ei valinnut tätä vaihtoehtoa.  

 

KUVIO 10. Vastaajien ikäjakauma (%, n = 170). 

9%

49%

38%

2%

2%
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Yli 60 vuotta
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Alle 20 vuotta
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Miehet
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Vastaajilta kysyttiin myös tietoja heidän koulutuksestaan, ammattiasemastaan ja työkokemuk-

sestaan. Vastaajat jakautuivat selkeästi kahteen ammattiryhmään: opettajiin (45 %) ja lasten-

hoitajiin (39 %). Näiden ammattiasemien osuus oli 84 prosenttia vastauksista. Päiväkodin joh-

tajia oli vastaajista noin joka kymmenes. Muutama prosentti vastaajista oli erityisopettaja, so-

sionomi tai perhepäivähoitaja. 

Enemmistö vastaajista oli tehnyt pitkän työuran varhaiskasvatuksessa. Hieman useampi kuin 

joka toinen vastaaja oli ollut alalla yli kymmenen vuotta. Vastaajista noin neljäsosa oli ollut 

alalla 6–10 vuotta. Alle viiden vuoden työkokemus oli noin neljäsosalla vastaajista.  

Koulutukseltaan vastaajat jakautuivat kahteen ryhmään, joista lähes puolella oli ammatillinen 

perustutkinto ja puolella korkeakoulututkinto. Vastaajista noin viidesosalla oli ammattikorkea-

koulututkinto ja kolmasosalla yliopistotason tutkinto. Kahdella vastaajista ei ollut varhaiskas-

vatusalan tutkintoa. Taulukossa 5 on kooste edellä esitetyistä taustamuuttujista. 
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TAULUKKO 5. Vastaajien koulutustausta, ammatillinen asema sekä työkokemuksen määrä 

varhaiskasvatusalan töistä (%, n = 170). 

Ammattinimike % n 

Opettaja 45 76 

Lastenhoitaja 39 66 

Päiväkodin johtaja  8 14 

Perhepäivähoitaja 3 5 

Sosionomi 3 5 

Erityisopettaja 2 4 

Koulutustausta % n 

Kasvatus- ja ohjausalan tai sosiaali- ja ter-

veysalan perustutkinto 

45 76 

Kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tut-

kinto 

32 54 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-

tutkinto 

21 36 

Muu tutkinto 1 2 

Työkokemus varhaiskasvatuksessa % n 

Alle 5 vuotta 27 46 

6–10 vuotta 21 35 

Yli 10 vuotta 52 89 
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9.2 Liikuntakasvatustyö päivähoitoyksiköissä 

Liikuntakasvatukseen suhtautumista ja osaamista selvitettiin muun muassa seuraavilla kysy-

myksillä: 1) ovatko vastaajat osallistuneet liikunnan täydennyskoulutukseen viimeisen kolmen 

vuoden aikana, 2) millaiseksi vastaajat arvioivat oman liikuntakasvatuksellisen osaamisensa, 3) 

kuinka tärkeänä vastaajat pitävät varhaiskasvatuksen liikuntakasvatusta ja 4) miten liikunta-

myönteiseksi tai -kielteiseksi vastaajat kokevat varhaiskasvatuskasvatuksen johdon. Lisäksi tie-

dusteltiin arjen käytänteistä: kuinka monta tuntia varhaiskasvattajat ohjaavat viikossa liikuntaa 

ja seuraavatko he aktiivisesti lasten perusmotoristen taitojen kehitystä. Kyselylomakkeessa oli 

määritelty termit ”liikuntakasvatus”, ”ohjattu liikunta” ja ”perusmotoriset taidot” (liite 1), jotta 

vastaajat ymmärtäisivät nämä käsitteet mahdollisimman yhteneväisesti. Näin pyrittiin varmis-

tamaan, ettei käsitteiden tulkinnasta tule merkittäviä eroja vastauksiin. 

Kuviosta 11 ilmenee vastaajien näkemykset liikuntakasvatuksen tärkeydestä. Kaikkiaan 75 pro-

senttia vastaajista kertoi pitävänsä liikuntakasvatusta erittäin tärkeänä ja 25 prosenttia melko 

tärkeänä. Kukaan vastaajista ei kokenut liikuntakasvatusta vain vähän tärkeänä, lähes yhdente-

kevänä tai ei lainkaan tärkeänä. 

 

KUVIO 11. Vastaajien näkemykset liikuntakasvatuksen merkityksestä (%, n = 170). 

75 %

25 %
Erittäin tärkeänä

Melko tärkeänä

Vain vähän tärkeää

Lähes yhdentekevää

Ei lainkaan tärkeää
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Vastaajista yli 90 prosenttia koki, että varhaiskasvatuksen johto on liikuntamyönteinen. Yli 40 

prosenttia vastaajista raportoi johdon olevan ”erittäin myönteinen” ja puolet vastaajista koki 

johdon olevan ”melko myönteinen”. Hieman alle kymmenen prosenttia vastaajista arvioi joh-

don olevan neutraali. Vain yksi vastaaja raportoi varhaiskasvatuksen johdon olevan ”melko 

kielteinen” liikuntaan liittyvissä asioissa. Kuviossa 12 on kooste vastaajien näkemyksistä päi-

vähoitoyksiköiden johdon liikuntamyönteisyydestä ja -kielteisyydestä.  

 

KUVIO 12. Vastaajien näkemykset päivähoitoyksiköiden johdon liikuntamyönteisyydestä ja -

kielteisyydestä (%, n = 170).  

Selvä enemmistö vastaajista koki oman liikuntakasvatuksellisen osaamisensa erittäin hyväksi 

tai hyväksi. Viidesosa vastaajista koki oman osaamisensa erittäin hyväksi, kun taas yli 60 pro-

senttia vastaajista koki oman osaamisensa hyväksi. Oman osaamisensa tyydyttäväksi arvioinei-

den vastaajien määrä oli yhtä suuri kuin erittäin hyväksi sen arvioineiden. Vain harva vastaaja 

raportoi oman osaamisen välttäväksi. Kukaan vastaajista ei raportoinut, että oma osaaminen 

olisi huonoa. Kokoavasti voidaan todeta, että vastaajat luottavat omaan liikuntakasvatukselli-

seen osaamiseensa. Kuvio 13 havainnollistaa edellä kuvattua varhaiskasvattajien arvioita 

omasta liikuntaosaamisestaan.  
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Erittäin kielteinen

Melko kielteinen

Ei kielteinen eikä myönteinen

Melko myönteinen

Erittäin myönteinen 41 % 

50 % 

8 % 

1 %, 1 

0 %, 0 



 

58 

 

  

KUVIO 13. Vastaajien arviot omasta liikuntakasvatuksellisesta osaamisesta (%, n = 170). 

Liikuntakasvatustyötä siis arvostetaan, mutta se ei siirry arjen valintoihin ja käytäntöihin. Viisi 

prosenttia vastaajista kertoi, että ohjattua liikuntaa, esimerkiksi varhaiskasvattajien suunnitel-

mia ja ohjaamia liikuntatuokioita, järjestettiin alle 15 minuuttia päivässä (taulukko 6). Noin 

puolet vastaajista raportoi, että ohjattua liikuntaa on alle 25 minuuttia päivässä ja kolmasosa 

kertoi, että ohjattua liikuntaa on alle 50 minuuttia päivässä. Keskimäärin lapset liikkuivat ohja-

tusti varhaiskasvatuspäivän aikana 30 minuuttia (viikossa yhteensä 2 tuntia 40 minuuttia). Me-

diaani oli 1–2 tuntia liikuntaa viikossa. Taulukossa 6 havainnollistetaan edellä esitettyä ja-

kaumaa.  
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TAULUKKO 6. Ohjatun liikunnan määrä viikossa päivähoitoyksiköissä (%, n = 170). 

 Alle tunti 1–2  

tuntia 

2–3  

tuntia 

3–4  

tuntia 

Yli 4 

tuntia 

Keskiarvo 

 

Mediaani 

n 8 82 54 12 14 2 h 40 min 1–2 h 

% 5 48 32 7 8   

 

Vastaajista lähes puolet (49 %) raportoi tekevänsä perusmotoristen taitojen testejä säännölli-

sesti päivähoitoyksikön lapsille. Epäselvyyksien välttämiseksi perusmotoriset taidot määritel-

tiin kyselylomakkeessa seuraavasti: ”perusmotorisilla taidoilla tarkoitetaan liikkumis-, väli-

neenkäsittely- ja tasapainotaitoja”. Testejä organisoineista vastaajista yli 80 prosenttia raportoi 

antaneensa testeistä palautetta perheille lapsen liikuntataidoista (kuvio 14). Hieman yli 70 pro-

senttia vastaajista kertoi testipalautteen olleen henkilökohtaista. Vastaajista 16 prosenttia ker-

toi, että he eivät anna vanhemmille palautetta testeistä.  

 

KUVIO 14. Vastaajien raportoima perusmotoristen taitojen testien säännöllinen organisointi 

(%, n = 170) ja palautteen antaminen toteutuneista testeistä (%, n = 93). 
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9.3 Liikuntaneuvonnan palveluketjun keskeiset tahot  

Vastaajien näkemyksiä siitä, kenelle lasten ja heidän perheidensä liikuntaneuvonta kuuluu, sel-

vitettiin viisiportaisella Likert-asteikolla. Liikuntaneuvonnan käsite oli määritelty seuraavasti: 

”terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tunnistamista, tavoittamista ja kannustamista ter-

veellisten elintapojen pariin”. Vastaajien tehtävänä oli arvioida perheen, neuvolan, varhaiskas-

vatuksen, kaupungin liikuntatoimen, urheilu- ja liikuntaseurojen sekä terveys- ja hyvinvoin-

tialan yritysten roolia liikuntaneuvonnan palveluketjussa. Vastausvaihtoehdoissa olevat niin sa-

notut portaat oli nimetty seuraavasti: ”erittäin keskeinen”, ”melko keskeinen”, ”melko vähäi-

nen”, ”erittäin vähäinen” ja ”ei ole organisaation tehtävä”. Mikäli vastaaja koki, että kaikkia 

keskeisiä organisaatioita ei ollut esitetty kysymyksessä, hänellä oli mahdollisuus lisätä ”jokin 

muu taho” -kohtaan organisaatio, jonka hän koki merkitykselliseksi. Kysymyspatterin sisäisen 

reliabiliteetin havaittiin olevan tyydyttävä Cronbachin alfa -kertoimen ollessa 0.59. Koska per-

heiden liikuntaneuvonnan osalta alfakerroin oli hyvin lähellä hyväksyttävää rajaa (0.60), kysy-

myspatterin reliabiliteettia heikentäviä kysymyksiä ei poistettu tulosten analyysistä (ks. Metsä-

muuronen 2011, 74–79). 

Eri tahojen ryhmittely suoritettiin faktorianalyysillä. Kaiser-Meyer Olkinin (KMO) -testillä 

varmistettiin, että faktoroinnille on kyseisillä muuttujilla mahdollista. Puolestaan Bartlett’in 

testin avulla selvitettiin muuttujien välistä korrelaatiota. Faktorianalyysillä aineistosta saatiin 

erotettua kaksi ryhmää. Toisen ulottuvuuden muodostivat seuraavat tahot: perhe (0.68), neuvola 

(0.65) ja varhaiskasvatus (0.69). Toiseen ulottuvuuteen sisältyivät kaupungin liikuntatoimi 

(0.61), liikunta- ja urheiluseurat (0.62) ja terveys- ja hyvinvointialan yritykset (0.45). Voidaan 

todeta, että tärkeimpänä vastaajat kokivat perheen, neuvolan ja varhaiskasvatuksen roolin per-

heiden liikuntaneuvonnassa. Vastaajista yli 90 prosenttia koki näiden organisaatioiden aseman 

”erittäin keskeiseksi” tai ”keskeiseksi” liikuntaneuvontaprosessissa. 

Perheen merkitys erottui hieman muista tahoista. Vastaajista yli 80 prosenttia koki perheiden 

roolin olevan ”erittäin keskeinen”. Neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen koki ”erittäin kes-

keiseksi” vain joka toinen vastaaja. Selvä enemmistö vastaajista koki kaupungin liikuntatoimen 

sekä liikunta- ja urheiluseurojen roolin tärkeäksi. Vastaajista 80 prosenttia kertoi kaupungin 
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liikuntatoimen olevan ”erittäin keskeinen” tai ”keskeinen” taho liikuntaneuvontaprosessissa. 

Vastaajista 76 prosenttia kertoi liikuntaseurojen olevan merkittävä taho liikuntaneuvontapro-

sessissa. Hieman harvempi kuin joka neljäs vastaaja koki kaupungin liikuntatoimen tai liikunta- 

ja urheiluseurojen olevan ”erittäin keskeisiä” liikuntaneuvontaprosessissa. Vastaajien näke-

mykset terveys- ja hyvinvointialan yritysten asemasta jakoivat eniten mielipiteitä. Joka toinen 

(52 %) vastaajista koki niiden roolin keskeisenä, joka toinen vähäisenä tai merkityksettömänä 

(48 %). Kokoavasti voidaan todeta, että vastaajien näkemykset lasten ja heidän perheidensä 

liikuntaneuvonnasta jakautuvat edellä esitettyjen organisaatioiden välille siten, että jokaisella 

taholla on keskeinen tehtävä liikuntaneuvontaprosessissa. Vain muutama vastaaja kertoi, että 

kyseinen toiminta ei sisälly edellä esitettyjen tahojen tehtäviin. Varhaiskasvatuksen ja neuvolan 

kohdalla kukaan vastaajista ei raportoinut, että liikuntaneuvonta ei sisälly organisaatioiden teh-

täviin. Kuvion 15 graafinen esitys havainnollistaa vastaajien näkemystä perheiden liikuntaneu-

vonnasta. Vastaajat lisäsivät avoimeen kenttään yleisimmin median. Avoimia vastauksia tuli 

vain kolme, joten näitä tekijöitä ei esitetä seuraavassa kuviossa.  

  

KUVIO 15. Vastaajien näkemys lasten ja heidän perheiden liikuntaneuvonnan palveluketjun 

tahojen roolista (%, n = 170). 
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Liikuntaneuvonnan jakautumista tarkasteltiin myös keskiarvovertailun kautta. Keskiarvover-

tailu suoritettiin sekä järjestysasteikollisena että aritmeettisena. Mitä lähempänä keskiarvo oli 

lukua yksi, sitä merkityksellisempänä vastaajat kokivat kyseisen tahon merkityksen. Kuten 

aiemmin todettiin, asteikko oli viisiportainen, joten mitä lähempänä keskiarvo oli lukua viisi, 

sitä vähäisemmäksi vastaajat kokivat tahon merkityksen. Keskiarvovertailu vahvistaa edellä 

esitettyä tahojen ryhmittelyä. Perheen (ka. 1.21), varhaiskasvatuksen (ka. 1.58) ja neuvolan (ka. 

1.61) keskiarvot ovat selkeästi vähäisempiä muihin tahoihin verrattuna. Kaupungin liikuntatoi-

men (ka. 1.96), liikunta- ja urheiluseurojen (ka. 2.15) sekä terveys- ja hyvinvointialan yritysten 

(ka. 2.46) keskiarvot olivat korkeampia ja lähellä lukua kaksi. Kooste edellä esitetystä keskiar-

vovertailusta on taulukossa 4.  

TAULUKKO 4. Liikuntaneuvonnan palveluketjun tärkeimmät tahot (n = 170). 

 Järjestyslukujen keskiarvo Keskiarvo ± keskihajonta 

Perhe 2.11 1.21 ± 0.51 

Varhaiskasvatus 2.90 1.58 ± 0.61 

Neuvola 3.06 1.61 ± 0.66 

Kaupungin liikuntatoimi 3.82 1.96 ± 0.68 

Liikunta- ja urheiluseurat 4.24 2.15 ± 0.70 

Terveys ja hyvinvoin-

tialan yritykset 

4.86 2.46 ± 0.76 

Monivalintakysymyksessä viisiportainen Likert-asteikko, jossa 1 = erittäin keskeinen, 2 = 

melko keskeinen, 3 = melko vähäinen, 4 = erittäin vähäinen ja 5 = ei lainkaan organisaation 

tehtävä. 
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9.4 Liikunnallisen elämäntavan muotoutumista tukevat tekijät 

Varhaiskasvattajien mahdollisuuksia tukea lasten ja heidän perheidensä liikunnallista elämän-

tapaa selvitettiin kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin. Vastaajat arvioivat kolmen väit-

tämän kautta perheiden liikuntakasvatustoimintaa kuluneen vuoden aikana. Liikunnan merki-

tyksen painottaminen, vähän liikkuvien tunnistaminen ja tuen tarjoaminen olivat valikoitu tut-

kimuskirjallisuudesta (ks. Kivimäki & Tuunanen 2014; Laukkanen ym. 2015; 2017; Morgan 

ym. 2011; O’Dwyer ym. 2012; Sääkslahti 2005; Tuunanen ym. 2016). Yhtä lailla vastaajat ar-

vioivat neliportaisella asteikolla liikuntakasvatusta tukevien toimintamallien toteutumista ku-

luneen vuoden aikana. Samaten vanhemmille järjestetyt asiantuntijaluennot ja työpajat sekä 

kannustaminen arki- ja perheliikuntaan olivat valikoitu tutkimuskirjallisuudesta. Vastausvaih-

toehdot olivat ”kuukausittain tai useammin”, ”puolivuosittain”, ”harvemmin kuin puolivuosit-

tain” ja ”ei lainkaan”. Toimintamalleja käsittelevän kysymyspatterin sisäinen reliabiliteetti oli 

kohtalainen, sillä Cronbachin alfa -kertoimen havaittiin olevan 0.64. Tästä voidaan päätellä, 

että kysymyspatteri mittaa johdonmukaisesti ja luotettavasti vastaajien näkemystä liikuntakas-

vatusta tukevista toimintamalleista (ks. Metsämuuronen 2011, 74–79). 

Vastaajista yli 90 prosenttia kertoi, että heidän päivähoitoyksikössään tunnistetaan vähän liik-

kuvat ja tukea tarvitsevat perheet. Selvä enemmistö (68 %) vastaajista kertoi myös, että liikun-

nan merkitys osana hyvinvointia nostetaan systemaattisesti puheeksi vanhempien kanssa. Vas-

taajista enemmistö, 56 prosenttia raportoi, että heidän varhaiskasvatusyksikkö ei tarjoa tukea 

lapsille ja perheille elintapamuutokseen ja terveysongelmien ehkäisemiseksi. Taulukossa 5 on 

kooste edellä esitetyistä muuttujista.   
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TAULUKKO 5. Liikuntakasvatusta tukevien käytänteiden toteutuminen viimeisen vuoden ai-

kana (%, n = 170).  

 Prosenttiosuus vastaa-

jista (%) raportoi 

  

 käytänne 

on toteutu-

nut 

käy-

tänne ei 

ole  

toteutu-

nut 

Kes-

kiarvo 

Me-

di-

aani 

Liikunnan merkitys osana hyvinvointia otetaan 

systemaattisesti puheeksi vanhempien kanssa. 

68  

(n = 116) 

32 

 (n = 54) 

1.32 1 

Päivähoitoyksikössä tunnistetaan vähän liikku-

vat ja tukea tarvitsevat lapset ja heidän perheet. 

91  

(n = 115) 

9  

(n = 15) 

1.09 1 

Päivähoitoyksikössä tarjotaan tukea elintapa-

muutokseen lapsille ja heidän perheille terveys-

ongelmien ehkäisemiseksi. 

44  

(n = 74) 

56  

(n = 96) 

1.56 2 

Monivalintakysymyksessä oli kaksiportainen asteikko. Mitä lähempänä vastausten keskiarvo 

on lukua yksi, sitä useampi vastaaja raportoi käytänteen toteutuvan.  

 

Vastaajista lähes jokainen (97 %) kertoi kannustavansa perheliikuntaan vähintään kerran vuo-

dessa. Vastaajista 39 prosenttia kannusti perheitä liikkumaan yhdessä kuukausittain tai useam-

min. Keskimäärin vastaajat kannustivat vähintään puolivuosittain (ka. 1.91, jossa oli käytössä 

Likert-asteikko 1 = kuukausittain tai useammin, 2 = puolivuosittain, 3 = harvemmin kuin puo-

livuosittain ja 4 = ei lainkaan). Samankaltaisia tuloksia havaittiin arkiliikuntaan motivoinnin 

kohdalla. Vastaajista 78 prosenttia kertoi kannustavansa liikkumaan matkat varhaiskasvatuk-

seen aktiivisesti. Heistä joka viides (23 %) kertoi kannustavansa perheitä liikkumaan matkat 

varhaiskasvatukseen kävellen tai pyörällä kuukausittain tai useammin. Keskimäärin vastaajat 
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kannustivat harvemmin kuin puolivuosittain (ka. 2.55, Likert-asteikko sama kuin edellinen). 

Kokoavasti voidaan todeta, että perheliikuntaan kannustaminen oli yleisempää kuin varhais-

kasvatukseen aktiivisesti kulkeminen. Merkittävä osa vastaajista raportoi kannustavansa kuu-

kausittain tai useammin. Sitä vastoin enemmistö antoi kannustusta puolivuosittain tai harvem-

min. Jatkossa tulee pohtia, saavutetaanko tällä kannustustiheydellä haluttuja hyötyjä.  

Lähes kaikki vastaajat (92 %) raportoivat järjestävänsä liikunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä 

vähintään kerran vuodessa. Heistä puolivuosittain tapahtumia järjesti noin puolet (46 %) ja kuu-

kausittain tai useammin vain harva (6 %). Näin ollen voidaan todeta, että liikunnallisten tapah-

tumien ja teemapäivien järjestäminen (ka. 2.49, Likert-asteikko sama kuin edellinen) sisältyi 

lähes kaikkien vastaajien käytänteisiin. Keskimäärin niitä toteutettiin puolivuosittain.  

Liikunta-aiheisia asiantuntijaluentoja tai työpajoja järjestettiin harvoin. Vastaajista 76 prosent-

tia raportoi, että he eivät järjestä vanhemmille kyseisiä tilaisuuksia. Vain muutama (2 %) vas-

taaja raportoi järjestävänsä näitä tilaisuuksia kuukausittain tai useammin. Kokoavasti voidaan 

todeta, että tämä ei ollut vastaajien käyttämä vallitseva käytänne. Keskimääräinen vastaus oli, 

että kyseisiä tilaisuuksia ei järjestetä lainkaan (ka. 3.6, Likert-asteikko sama kuin edellinen). 

Kuviossa 16 on liikuntakasvatusta tukevien toimintamallien jakauma. Tiivistetysti voidaan to-

deta, että edellä esitetyistä tekijöistä kannustaminen on ensisijainen tukimuoto liikunnallisuu-

teen. Vain harva (24 %) vastaajista raportoi asiantuntijaluennoista tai työpajoista.  
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KUVIO 16. Liikunnallista elämäntapaa tukevat käytänteet (%, n = 170). 

Ristiintaulukoinnilla ja Khiin neliö -testillä selvitettiin vastaajan ja päivähoitoyksikön taustate-

kijöiden yhteyttä liikuntakasvatusta tukeviin ja mahdollistaviin toimintamalleihin. Nämä tilas-

tolliset menetelmät osoittivat, että tilastollisesti merkittäviä eroja muodostui kolmen eri tausta-

muuttujan ja toimintamallin välille. Julkisten ja yksityisten päiväkotien vertailussa havaittiin 

tilastollinen ero tapahtumien organisoinnissa (χ²= 27.216, p = 0.000) sekä kannustamisessa per-

heliikuntaan (χ² = 13.595, p = 0.034). Vastaajat raportoivat yksityisten päiväkotien järjestävän 

liikunta-aiheisia tapahtumia tai teemapäiviä useammin kuin kunnalliset päiväkodit. Yksityisistä 

päiväkodeista 19 prosenttia järjesti kyseisiä tapahtumia vähintään kuukausittain, kun taas kun-

nallisilla päiväkodeilla vastaava prosenttiluku oli kolme. Sen sijaan vastaajat kertoivat kannus-

tavansa perheliikuntaan useammin kunnallisissa päiväkodeissa kuin yksityisissä päiväkodeissa. 

Kuukausittain tai useammin kannustusta perheliikuntaan antoi 42 prosenttia kunnallisten päi-

väkotien vastaajista, kun taas yksityisten päiväkotien vastaajista vain 28 prosenttia. Kolmas 

tilastollisesti merkittävä ero havaittiin vastaajan työkokemuksen määrän ja liikunta-aiheisten 

tapahtumien ja teemapäivien organisoinnin välillä (χ² = 17.813, p=0.007). Vähiten työkoke-

musta omaavat vastaajat raportoivat järjestävänsä enemmän, vähintään kuukausittain, liikunta-

aiheisia tapahtumia verrattuna pidempään varhaiskasvatuksessa työskennelleisiin vastaajiin. 
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Alle viiden vuoden työkokemuksen omaavista 13 prosenttia järjesti tapahtumia kuukausittain 

tai useammin, kun taas yli kymmenen vuotta alalla työskennelleistä vain kaksi prosenttia kertoi 

järjestävänsä liikunta-aiheisia tapahtumia niin usein.  

Avoimessa kysymyksessä vastaajilla oli mahdollisuus kirjata yhdestä kolmeen keskeisintä te-

kijää, jotka tukevat heidän mielestään eniten lasten ja heidän perheidensä liikunnallisen elä-

mäntavan muotoutumista. Tekijöitä ei tarvinnut laittaa tärkeysjärjestykseen. Vastaajat kirjasi-

vat kaiken kaikkiaan 440 tekijää, mikä tarkoitti vastaajaa kohden keskimäärin kolme kirjausta. 

Yläluokat tukeutuivat Baumannin ym. (2012) määrittelemiin liikuntaan sosiaalistumisen tasoi-

hin. Kuviossa 17 on kooste yläluokista. Näitä luokkia oli yhteensä neljä kappaletta. Alaluokkia 

oli yhteensä 13 kappaletta.  

 

 

KUVIO 17. Tärkeimmät lasten ja heidän perheidensä liikunnallista elämäntapaa tukevat tekijät 

yläluokittain (%, n = 440). 

Suurimman ryhmän muodostivat yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tekijöihin liittyvät vastauk-

set (kuvio 18). Vastaajista lähes 40 prosenttia mainitsi tähän luokkaan kuuluvan tekijän. Näissä 

vastauksissa viitattiin liikuntamyönteiseen kulttuuriin, fyysiseen ympäristöön ja liikuntatarjon-

taan. Toiseksi eniten vastauksia sijoittui institutionaaliselle tasolle. Joka neljäs vastaaja kertoi 

varhaiskasvatuksen käytänteiden, liikunta-aiheisten teemapäivien ja tapahtumien tai 
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varhaiskasvattajien tietotaidon ja osaamisen vaikuttavan merkittävimmin lasten ja heidän per-

heidensä liikunnallisen elämäntavan tukemiseen. Kolmanneksi suurimman ryhmän muodosti-

vat yksilötasolle sijoittuvat vastaukset. Vastaajista neljäsosa nimesi aikaan, arki- ja hyötylii-

kuntaan, yksilön mieltymyksiin ja tapoihin sekä taloudelliseen tilanteeseen tai hankittuihin lii-

kuntavälineisiin liittyviä tekijöitä. Neljänneksi yleisimmät liikuntakasvatusta tukevat tekijät oli-

vat luonteeltaan sosiaalisia. Subjektiivisen normin tai sosiaalisen ympäristön oli maininnut vas-

taajista 15 prosenttia.  

Alaluokista suurimman ryhmän muodostivat liikuntamyönteiseen kulttuurin liittyvät vastaukset 

(kuvio 18). Näissä vastauksissa viitattiin asenteeseen (27 %), innostukseen (19 %) ja kannus-

tukseen (16 %). Lisäksi myönteisen ilmapiirin (14 %) ja motivaation (7 %) merkitys nousivat 

esille vastauksista. Vastaajat kokivat liikuntamyönteisen kulttuurin rakentuvan varhaiskasvat-

tajien ja vanhempien käytänteistä. Fyysiseen ympäristöön liittyvät vastaukset olivat toiseksi 

yleisimpiä liikuntamyönteisen kulttuuriin liittyvien vastauksien jälkeen. Vastaajat kokivat, että 

tilat ja liikuntapaikat (30 %), luonto (24 %) ja monipuolinen aktivoiva ympäristö (24 %) tukivat 

lasten ja heidän perheidensä liikunnallista elämäntapaa. Myös kulkuyhteydet ja liikuntapaikka-

varaukset nousivat esille muutamissa vastauksissa. Kolmanneksi suurimman ryhmän muodos-

tivat varhaiskasvatuksen käytänteisiin liittyvät vastaukset. Vastaukset jakautuivat tasaisesti eri 

käytäntöjen välille. Organisoitu liikunta, varhaiskasvatuksessa tapahtuva liikuntakasvatus, työ-

yhteisön tuki sekä yhteistyö perheiden ja neuvolan kanssa olivat keskeisiä osa-alueita. Kokoa-

vasti voidaan todeta, että kaksi eniten mainintoja saanutta luokkaa eli liikuntamyönteinen kult-

tuuri ja olosuhteet erottuivat muista tekijöistä saaden selkeästi enemmän mainintoja kuin muut 

tekijät.  
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KUVIO 18. Lasten ja heidän perheidensä liikunnallista elämäntapaa tukevat tekijät. Lukuarvot 

osoittavat teemaan sisältyvien vastausten määrän (%, n = 440). 

Kuvio 18 osoittaa, että kahden yleisemmän luokan jälkeen vastaukset jakautuivat suhteellisen 

tasaisesti moniin eri luokkiin. Vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyvissä vastauksissa mai-

nittiin tyypillisesti tiedon jakamiseen ja puheeksi ottamiseen liittyviä näkökulmia. Esimerkiksi 

yksi vastaajista kuvasi hyvin tiedon jakamisen moniulotteisuutta: ”kerrotaan ideoita, mielipi-

teitä ja lapsen kiinnostuksen kohteita liittyen liikuntaan”. Tietotaitoa ja osaamiseen liittyvissä 

vastauksissa yleisimmät vastaukset käsittelivät koulutusta, henkilökunnan ammattitaitoa sekä 

materiaalia. Vain harvassa vastauksessa ammattitaito oli kohdennettu spesifisti tiettyyn osa-

alueeseen, kuten ”ammattitaito suunnitella liikuntaa monipuolisesti”. Yksilöllisiin tekijöihin 
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liittyvät vastaukset sisälsivät lapsen mieltymyksiin ja tapoihin liittyviä näkökulmia. Subjektii-

visiin normeihin sisältyivät muun muassa vastaukset, joissa painotettiin aikuisen malliesimerk-

kiä.  

9.5 Liikunnallisen elämäntavan muotoutumista rajoittavat tekijät 

Vastaajat kertoivat näkemyksensä asioista, jotka rajoittavat lasten ja heidän perheidensä liikun-

nallisen elämäntavan muotoutumista. Rajoittavia tekijöitä selvitettiin kysymyspatterin ja avoi-

men kysymyksen kautta. Kysymyspatterin väittämät olivat valittu tutkimuskirjallisuuden pe-

rusteella (ks. Burchinal ym. 2002; De Craemer ym. 2013; Copeland ym. 2011; 2012; Fukkink 

& Lont 2007; Lerkkanen 2014; Lyn ym. 2014; Moser ym. 2017; Repo ym. 2019; Tovar ym. 

2015; Tremblay ym. 2012; Vlasov ym. 2018). Väittämiä olivat ”liikunnan puheeksi ottamiseen 

ei ole aikaa”, ”liikunnan suunnitteluun ei ole aikaa”, ”osaamisen puute”, ”vanhempien asenne” 

sekä ”varhaiskasvattajien asenne”. Vastaajien tehtävänä oli arvioida näiden toteutumista viisi-

portaisella Likert-asteikolla, jossa vastausvaihtoehtoina olivat erittäin paljon, melko paljon, 

melko vähän, erittäin vähän ja ei lainkaan. Kysymyspatterin sisäinen reliabiliteetti voidaan to-

deta hyväksi Croncbachin alfa -kertoimen ollessa 0.67 (ks. Metsämuuronen 2011, 74–79). 

Vastaajien näkemyksien mukaan asenteeseen liittyvät väittämät erottuivat selkeästi muista 

edellä esitetyistä väittämistä. Vastaajien mukaan varhaiskasvattajien asenne rajoitti hieman 

enemmän heidän mahdollisuuksiaan tukea lasten ja heidän perheidensä liikunnallisesti aktii-

vista elämäntapaa kuin vanhempien asenne. Vastaajista 13 prosenttia nimesi varhaiskasvatta-

jien asenteen rajoittavan erittäin paljon. Vastaajista 11 prosenttia koki vanhempien asenteen 

rajoittavan erittäin paljon. Sen sijaan vastausvaihtoehdon melko paljon kohdalla tämä ero kään-

tyi päinvastaiseksi. Vastaajista 33 prosenttia nimesi vanhempien asenteen rajoittavan melko 

paljon, kun taas vastaajista 28 prosenttia oli tätä mieltä varhaiskasvattajien asenteesta. Koko-

naisuudessaan vanhempien asenteen koki rajoittavaksi vastaajista 44 prosenttia ja varhaiskas-

vattajien asenteen 41 prosenttia vastaajista. Vastaajista alle neljä prosenttia koki, että muut 

edellä esitetyt väittämät rajoittivat erittäin paljon ja noin viidesosa koki näiden tekijöiden ra-

joittavan melko paljon. Kokonaisuudessaan 28 prosenttia vastaajista koki, että liikunnan 
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puheeksi ottamiseen tai liikunnan suunnitteluun ei ole aikaa. Vastaajista 24 prosenttia koki 

osaamisen puutteen olevan keskeinen rajoittava tekijä. Kuviossa 19 havainnollistetaan tuloksia. 

Keskiarvovertailu vahvistaa edellä esitettyjä tuloksia. Kuten edellä todettiin, tärkeimmiksi ra-

joittaviksi tekijöiksi nousivat vanhempien (ka 2.88, jossa oli käytössä Likert-asteikko 1 = erit-

täin paljon, 2 = melko paljon, 3 = melko vähän, 4 = erittäin vähän ja 5 = ei lainkaan) ja varhais-

kasvattajien asenteet (ka 2.78, Likert-asteikko sama kuin edellä). Kuitenkin näiden tekijöiden 

koettiin keskimäärin rajoittavan melko vähän. Ajanpuute sekä liikunnan puheeksi ottamiseen 

(ka 3.14, Likert-asteikko sama kuin edellä) että liikunnan suunnitteluun (ka 3.16, Likert-as-

teikko sama kuin edellä) koettiin yhtä voimakkaasti rajoittavina. Osaamisen puute (ka 3.34, 

Likert-asteikko sama kuin edellä) puolestaan rajoitti hieman vähemmän kuin edellä mainitut. 

Jokaisen edellä esitetyn tekijän mediaani oli kolme, mikä tarkoittaa, että edellä esitetyt tekijät 

rajoittivat melko vähän. 

Varhaiskasvattajien asenne jakoi eniten vastaajien mielipiteitä. Kuten edellä todettiin, vastaa-

jista 13 prosenttia koki sen rajoittavan erittäin paljon, mutta toisaalta vastaajista 13 prosenttia 

koki, että se ei rajoita lainkaan lasten ja heidän perheidensä liikunnallisen elämäntavan edistä-

mistä. Vähäisen osaamisen koettiin rajoittavan vähiten. Vastaajista 15 prosenttia koki, että se 

ei rajoita lainkaan. Yhdistämällä vastausvaihtoehdot ”ei lainkaan” ja ”erittäin vähän” havaitaan, 

että se erottuu selkeästi muista tekijöistä. Tällä summamuuttujalla vastaajista 42 prosenttia 

koki, että osaamisen puute ei ole tärkeä rajoittava tekijä, kun taas muiden rajoittavien tekijöiden 

kohdalla vastaavan näkemyksen jakoi vastaajista alle 30 prosenttia. Tämä havainto tukee myös 

aiemmin esitettyä vastaajien itsearviota liikuntakasvatuksellisesta osaamisesta, jossa vastaajista 

80 prosenttia koki oman liikuntakasvatuksellisen osaamisen hyväksi tai erittäin hyväksi. Kuvio 

19 havainnollistaa edellä esitettyjä havaintoja.  
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KUVIO 19. Lasten ja heidän perheiden liikunnallisen elämäntavan muotoutumista rajoittavat 

tekijät (%, n = 170). 

Ristiintaulukoineilla ja Khiin neliö -testillä selvitettiin taustamuuttujien ja edellä esitettyjen ra-

joittavien tekijöiden yhteyttä. Analyysi suoritettiin kaikkien tekijöiden kohdalla, mutta vain 

kahden tekijän ja taustamuuttujan välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero. Tilastollinen 

merkitsevyys havaittiin väittämän ”liikunnan puheeksi ottamiseen ei ole aikaa” ja vastaajan 

ammattinimikkeen välillä (χ² = 42.822, p = 0.002). Sosionomit, opettajat ja lastenhoitajat koki-

vat, että liikunnan puheeksi ottamiseen ei ole aikaa on rajoittavampi tekijä kuin johtoasemassa 

olevat vastaajat. Toinen tilastollinen merkitsevyys havaittiin vastaajan työkokemuksen määrän 

ja hänen kokemuksestaan osaamisen puutteesta rajoittavana tekijänä (χ² = 17.097, p = 0.029). 

Alle viisi vuotta varhaiskasvatusalalla työskennelleistä vastaajista 35 prosenttia kertoi, että 

osaaminen rajoittaa liikunnallisen elämäntavan edistämistä melko paljon, 6–10 vuotta alalla 
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työskennelleistä vain 26 prosenttia ja puolestaan yli kymmenen vuotta alalla työskennelleistä 

enää 17 prosenttia.  

Kvalitatiivisen sisällönanalyysin tarkoituksena oli tuottaa tarkentavaa tietoa rajoittavista teki-

jöistä. Vastaajat kirjasivat kaiken kaikkiaan 398 tekijää tätä aihetta koskevaan avoimeen kysy-

mykseen, mikä tarkoitti keskimäärin kaksi kirjattua tekijää vastaajaa kohden. Sisällönanalyysi 

toteutettiin vastaavasti kuin edellisissä alaluvuissa. Täten myös näiden avoimien vastauksien 

luokittelussa yläluokkia oli neljä: yksilötason, sosiaalisen, institutionaalisen sekä yhteiskunnal-

lisen ja kulttuurisen tason tekijät (kuvio 20). Alaluokkia oli kaiken kaikkiaan 15. 

 

KUVIO 20. Lasten ja heidän perheiden liikunnallista elämäntapaa rajoittavat tekijät yläluokit-

tain (%, n = 398). 

Eniten vastaajat nimesivät yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen tasoon liittyviä tekijöitä. Vastaa-

jista 37 prosenttia mainitsi tähän luokkaan kuuluvan tekijän. Liikuntakielteinen kulttuuri, pas-

siivinen elämäntapa, fyysinen ympäristö ja kustannukset olivat yleisimmin esiintyviä osa-alu-

eita. Toiseksi eniten vastauksia sijoittui yksilötasolle (30 %). Kolmanneksi suurimman ryhmän 

muodostivat institutionaaliselle tasolle sijoittuvat vastaukset. Vastaajista 20 prosenttia nimesi 

varhaiskasvatuksen käytänteisiin ja resursseihin liittyviä tekijöitä. Neljänneksi yleisimmän ryh-

män muodostivat sosiaaliseen tasoon liittyvät tekijät. Tähän luokkaan kuuluvia tekijöitä 
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mainitsi 11 prosenttia vastaajista. Näitä tekijöitä olivat esimerkiksi subjektiivinen normi tai so-

siaalinen ympäristö. 

Vastaajien näkemyksessä erottui kolme tekijää selkeästi muista tekijöistä. Liikuntakielteinen 

kulttuuri, ajanpuute sekä varhaiskasvatuksen käytänteet ja resurssit saivat selkeästi enemmän 

mainintoja kuin muut tekijät. Kuvio 21 havainnollistaa vastausten jakaumaa. Suurimman ryh-

män muodostivat liikuntakielteiseen kulttuuriin liittyvät tekijät, joihin kuuluivat muun muassa 

asenteeseen, motivaatioon ja ilmapiiriin liittyvät vastaukset. Toiseksi suurimman alaluokan 

muodostivat ajanpuutteeseen liittyvät tekijät. Tyypillisimpiä kirjauksia olivat aikaresurssien vä-

hyys ja kiireinen elämäntyyli. Kolmanneksi suurimman ryhmän muodostivat varhaiskasvatuk-

sen käytänteisiin liittyvät tekijät. Näistä keskeisimpiä tekijöitä olivat henkilöstöresurssit ja työ-

yhteisön tuki, asioiden priorisointiin liittyvät tekijät sekä liikunnallisen toimintakulttuurin ja 

käytänteiden vähyys.  

Tiivistetysti voidaan todeta, että kolme suurinta alaluokkaa sijoittuivat kaikki eri yläluokkiin: 

1) yhteiskunnalliselle ja kulttuuriselle tasolle, 2) yksilötasolle ja 3) institutionaaliselle tasolle. 

Hieman yli puolet vastauksista sijoittui näihin kolmeen alaluokkaan. Kokoavasti voidaan to-

deta, että liikuntakulttuuri sekä varhaiskasvatuksen käytänteet jakoivat mielipiteitä, sillä nämä 

teemat nousivat merkittäväksi tekijöiksi liikunnallista elämäntapaa tukevina ja rajoittavina. 

Vastaajista noin kymmenesosa mainitsi liikuntaolosuhteet merkittäväksi rajoittavaksi tekijäksi 

(kuvio 21). Näissä vastauksissa korostui erityisesti liikuntaan soveltuvien tilojen puute. Lisäksi 

olemassa olevia tiloja kuvailtiin ahtaiksi ja muutamissa vastauksissa myös huonokuntoisiksi. 

Myös liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelu saivat kritiikkiä. Monet vastaajista mainitsivat heik-

kouksia kulkuyhteyksissä liikuntapaikoille.  

 

Passiiviseen elämäntavan alaluokka erotettiin liikuntakielteisestä kulttuurista omaksi luokaksi. 

Nämä ovat toisilleen läheisiä luokkia, mutta niiden sisällössä on keskeinen ero. Passiivisen elä-

mäntavan luokkaan sisältyvät käytänteet ja toimintatavat, jotka liittyvät vähäiseen fyysiseen 

aktiivisuuteen. Vuorostaan liikuntakielteinen kulttuuri sisältää ajattelu- ja suhtautumistapojen 
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muodostaman kokonaisuuden. Täten keskeisimpiä passiiviseen elämäntyyliin sisältyviä vas-

tauksia olivat ruutuaika, arkiliikunnan vähyys ja kulttuuriset normit. 

 

Passiivisen elämäntavan alaluokan kanssa yhtä voimakkaasti rajoittavaksi vastaajat kokivat so-

siaalisen ympäristön. Sosiaaliseen ympäristöön luokiteltiin erityisesti vastaukset, joissa vuoro-

vaikutus koettiin haastavaksi. Täten tärkeimpiä tähän luokkaan sisältyviä tekijöitä olivat kieli-

muuriin liittyvät vastaukset, haasteet motivoida perheitä sekä perheiden ennakkoluuloisuus.  

 

Vähiten mainintoja saivat seuraavat alaluokat: liikuntavälineet, henkinen jaksaminen, tietotaito 

ja osaaminen, yksilölliset tekijät, liikuntaan liittyvät pelot, subjektiiviset normit, kustannukset 

ja säätila. Liikuntavälineisiin liittyvä kritiikki kohdistui eritoten liikuntavälineiden vähyyteen 

sekä niiden huonoon kuntoon. Henkisen jaksamisen -alaluokkaan luokiteltiin vastaukset, jotka 

sisälsivät uupumukseen, väsymykseen, turhautumiseen ja saamattomuuteen liittyviä tekijöitä. 

Osa vastauksista kohdentui varhaiskasvattajiin, osa vanhempiin ja osa vastaajista ei ollut mää-

ritellyt tarkemmin keneen tämän alaluokan tekijä kohdentui. Osaamattomuuden ja tietämättö-

myyden alaluokan kohdalla havaittiin vastaavaa. Osaamisen puute voidaan ymmärtää hyvin 

laaja-alaisesti. Muutamalla vastaajalla oli tarkka ja täsmällinen vastaus. Yksi vastaaja koki, että 

merkittävänä rajoitteena on se, että ”ei ole tietoa, miten perheet oikeasti liikkuvat”. Toinen vas-

taaja näki, että osaamista rajoittaa erityisesti ”vähäinen tieto ja ymmärrys liikkumisen koko-

naisvaltaisista hyödyistä varhaiskasvatuksessa”. Liikuntaan liittyvät pelot -alaluokkaan luoki-

teltiin tekijät, joissa vastaaja koki muun muassa erilaisten pelkojen, liiallisen varovaisuuden, 

arkuuden tai turvallisuushakuisuuden rajoittavaksi. Subjektiivisten normien -alaluokka eroaa 

eritoten liikuntakielteisen kulttuurin ja passiivisen elämäntyylin -alaluokista siinä, että siihen 

luokitellut tekijät kohdistuvat yleisesti vanhempiin tai adaptiivisen mukautumisen rooliin. Kus-

tannusten -alaluokkaan kirjattiin tekijät, jotka liittyivät taloudellisiin resursseihin. Vastauksissa 

oli mainintoja päiväkodin taloudelliseen tilanteeseen ja perheiden vähävaraisuuteen liittyen.  
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KUVIO 21. Lasten ja heidän perheiden liikunnallisen elämäntavan muotoutumista rajoittavat 

tekijät. Lukuarvot osoittavat teemaan sisältyvien vastausten määrän (%, n = 398). 

 

Yleisesti varhaiskasvattajat kokivat, että varhaiskasvatussuunnitelman vaatimukset olivat kiris-

tyneet, jolloin he joutuvat priorisoimaan asioita. Esimerkiksi yksi vastaajista totesi, että “var-

haiskasvatussuunnitelmaan on sisällytetty liikaa sisältöjä ja erilaisia sitovia asioita”. Toisen 

vastaajan mielestä ”liikuntakasvatusta ei välttämättä koeta ensisijaiseksi asiaksi vaatimusten 

kasvaessa”. Kolmas vastaaja koki, että on ”paljon kilpailevia kohteita, joille pitää antaa aikaa”. 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Säätila

Kustannukset

Subjektiiviset normit

Liikuntaan liittyvät pelot

Muut

Yksilölliset tekijät

Henkinen jaksaminen

Tietotaito ja osaaminen

Liikuntavälineet

Sosiaalinen ympäristö

Passiivinen elämäntapa

Liikuntaolosuhteet

Varhaiskasvatuksen käytänteet ja resurssit

Ajanpuute

Liikuntakielteinen kulttuuri 19 %, 74 

18 %, 72 

16 %, 62 

9 %, 37 

6 %, 24 

6 %, 24 

5 %, 19 

5 %, 18 

5 %, 18 

3 %, 12 

3 %, 10 

3 %, 10 

2 %, 8 

2 %, 6 

1 %, 3 

% % % % % % % % % % % 



 

77 

 

9.6 Varhaiskasvattajien toiveet ja tarpeet  

Kyselylomakkeen lopussa vastaajilla oli mahdollisuus antaa avointa palautetta tutkimuksen ai-

hepiiriin liittyen. Avoimeen kysymykseen kirjattiin vastauksia kaikkiaan 51 kappaletta. Monet 

vastaajat kuvasivat perheiden erilaisuuden myötä ilmeneviä haasteita. Osa vastaajista puoles-

taan antoi kehittämisideoita liikuntakasvatukseen liittyen esimerkiksi liikunta-aiheisiin koulu-

tuksiin, materiaalin jakamiseen, varhaisvuosien matalan kynnyksen liikuntatoimintaan sekä lii-

kunta-alan ammattilaisen palkkaamiseen päivähoitoyksikköön. Osa vastaajista puolestaan ku-

vasi hyväksi havaitsemiaan liikuntakasvatuskäytänteitä tarkemmin. Vastaajat myös analysoivat 

kriittisesti varhaiskasvatuksen roolia perheiden liikuntakasvatuksessa.  

”Varhaiskasvatuksessa tulisi olla liikunnan ammattilaisia ja ihan rehdisti omana liikunnan ni-

mikkeellä (esim. varhaiskasvatuksen liikuttaja/ liikuntaneuvoja tms.) yhtä lailla, kun on var-

haiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat. Liikuntaneuvontaa ja palvelujen ohjausta voisi 

toteuttaa myös päivähoitoyksikössä näiden ammattihenkilöiden toteuttamana. Mielestäni hen-

kilöstölle suunnatut liikunnalliset tapahtumat voisivat vaikuttaa positiivisesti asenteisiin liikku-

mista kohtaan, kun oma asenne on positiivinen, niin se myös auttaa näkemään lasten liikkumi-

sen tärkeyden osana jokapäiväistä hyvinvointia.” – vastaaja A 

”Perheiden liikunnallisten elämäntapojen edistäminen on vaikeaa, koska varsinkaan ne per-

heet eivät osallistu suunnattuun toimintaan, jotka tarvitsevat tukea eniten.” – vastaaja B 
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10 POHDINTA  

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin varhaiskasvattajien näkemyksiä lasten ja heidän perheidensä 

liikunnallisen elämäntavan edistämisestä. Tutkimusongelmina oli selvittää, millaisia mahdolli-

suuksia ja rajoitteita varhaiskasvattajien mielestä liittyy lasten ja heidän perheidensä liikunnal-

lisen elämäntavan edistämiseen. Poikkeavia tulkintoja selvitettiin kunnallisten ja yksityisten 

päiväkotien, päivähoitoyksikön sijainnin, sukupuolen, ammattinimikkeen ja koulutustaustan 

vertailulla. Tämän lisäksi keskeisenä tutkimusongelmana oli selvittää varhaiskasvattajien nä-

kemystä siitä, kenelle liikuntaneuvonta kuuluu. Toisin sanoen tässä tutkimuksessa selvitettiin 

varhaiskasvattajien näkemyksiä lasten ja heidän perheidensä liikuntaneuvontaprosessia koh-

taan. 

Tämän tutkimuksen viitekehys muotoutui sosialisaatioteoreettisesta näkökulmasta sekä liikun-

nallisen elämäntavan muotoutumiseen liittyvistä teorioista ja malleista. Tutkimus sijoittuu lii-

kunnan yhteiskuntatieteiden ja tarkemmin liikuntasosiologian alle. Sosiologian perustana on 

vahva käsitys siitä, että yhteisölliset toimintatavat ja yhteiskunnan rakenteet ohjaavat yksilön 

toimintaa ja valintoja, vaikka hän ei edes itse tätä vaikutusta tiedostaisi (Antikainen 1998, 104; 

Saaristo & Jokinen 2004, 78–79). Perhepääoma siirtyy sukupolvelta toiselle (Häkkinen ym. 

2013, 7–10). Täten lapsen elinolosuhteilla ja vanhempien elämäntavoilla on merkittävä vaiku-

tus siihen, millainen liikuntakulttuurinen pääoma lapselle muodostuu (Koski 2007, 302–303; 

Scheerder ym. 2007). Kotona omaksutut elämäntavat voivat saada vahvistusta päivähoitoyksi-

köiden henkilökunnalta tai vaikutus voi olla päinvastainen. Sen sosiaalisilla rakenteilla, joilla 

tarkoitetaan hitaasti muuttuvia toiminnan reunaehtoja, esimerkiksi institutionaalisilla normeja 

sekä kulttuurisia arvo- ja merkityskokonaisuuksia, on merkittävä vaikutus liikunnallisen elä-

mäntavan omaksumiseen (Antikainen 1998, 104; Saaristo & Jokinen 2004, 78–79). 

Baumannin ym. (2012) sosioekologinen malli jäsensi tämän tutkimuksen aineistoa. Näin ollen 

lasten ja heidän perheidensä liikunnallista elämäntapaa tarkastellaan laaja-alaisesti yksilö- ja 

ympäristötason sekä sosiaalisen, yhteiskunnallisen ja globaalin tason tekijöiden kautta (Bau-

man ym. 2012). Sosialisaatiotutkimuksessa voidaan painottaa yhteiskunnan rakenteita eli ra-

kenneteoreettista lähestymistapaa tai yksilön toimijuutta eli individualistista lähestymistapaa. 
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Tässä tutkimuksessa huomioitiin molemmat lähestymistavat ja siten pyrittiin rakentamaan ko-

konaisvaltainen käsitys lasten ja heidän perheidensä liikunnalliseen elämäntapaan vaikuttavista 

tekijöistä.  

Kyselyn vastaukset luokiteltiin sosiodemografisten tekijöiden mukaan kunnallisten ja yksityis-

ten päiväkotien näkemyksiin. Lisäksi ne luokiteltiin sukupuolen, koulutustaustan ja ammatti-

nimikkeen perusteella. Keskivertoprofiiliksi muodostui kunnallisessa päiväkodissa työskente-

levä yli 40-vuotias nainen, jolla oli varhaiskasvatustyöhön soveltuva ammatillinen tutkinto ja 

yli kymmenen vuoden työkokemus kyseiseltä alalta. Kunnallisten päiväkotien henkilökunta oli 

aktiivisempi vastaamaan kyselyyn verrattuna yksityisten päiväkotien henkilökuntaan. Vastaa-

jista 80 prosenttia edusti kunnallista päiväkotia, vaikka niiden osuus tutkimuskutsun saaneista 

päiväkodeista oli 48 prosenttia.  

Vastaajat olivat varsin liikuntamyönteisiä. Heistä selkeä enemmistö piti varhaiskasvatuksen lii-

kuntakasvatusta erittäin tärkeänä ja kaikki vastaajat vähintään melko tärkeänä. Täten voidaan 

todeta, että liikuntakasvatus oli vastaajille tärkeä arvo. Yhtä lailla vastaajista enemmistö koki, 

että varhaiskasvatusyksikön johto oli liikuntamyönteinen. Neutraalin arvion antoi vain alle 

kymmenen prosenttia vastaajista ja liikuntakielteisenä johtoa piti vain yksi vastaajista. Sen si-

jaan päivittäinen liikunta, toimintamallit ja resurssit eivät kohdanneet liikunnan arvostuksen ja 

liikuntamyönteisyyden kanssa. Itse asiassa vain noin joka toisessa päivähoitoyksikössä seurat-

tiin lasten perusmotoristen taitojen kehitystä systemaattisesti. Noin joka toisessa päivähoitoyk-

sikössä liikuntaa ohjattiin alle 24 minuuttia päivässä, mikä on suhteessa varhaisvuosien kolmen 

tunnin liikuntasuositukseen nähden vähäinen määrä. Kyselyssä selvitettiin ainoastaan varhais-

kasvattajien ohjaamaa liikuntaa, koska lasten omatoimisen liikunnan määrää on vaikea arvioida 

ryhmätasolla ilman objektiivisia mittareita johtuen yksilöiden välisistä merkittävistä eroista hei-

dän liikunta-aktiivisuudessaan. Lisäksi viimeisen kolmen vuoden aikana vastaajista enemmistö, 

yli 80 prosenttia, ei ollut käynyt liikunnan täydennyskoulutuksessa päivittämässä osaamistaan 

ja hankkimassa uusia ideoita liikuntakasvatuksen toteuttamiseen. Kokoavasti voidaan todeta, 

että vastaajien liikuntamyönteisyys luo erinomaisen pohjan liikuntakasvatukselle, mutta var-

haiskasvatuksen käytänteitä ja toimintakulttuuria voitaisiin kehittää tukemaan paremmin lii-

kuntakasvatusta. 
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10.1 Lapsiperheiden liikuntaneuvonnan palveluketju 

Perheen, varhaiskasvatuksen ja neuvolan rooli koettiin erityisen tärkeäksi liikuntaneuvontapro-

sessissa. Myös kaupungin liikuntatoimen sekä terveys- ja hyvinvointialan yritysten rooli koet-

tiin tärkeäksi, mutta ne eivät painottuneet yhtä vahvasti kuin ensin mainitut tahot. Yhtä tärkeää 

on huomioida myös, että vastaajista vain alle prosentti koki, että liikuntaneuvonta ei kuulu per-

heen, kaupungin liikuntatoimen, urheilu- ja liikuntaseurojen tai terveys- ja hyvinvointialan yri-

tysten tehtäviin. Toisaalta kaikki vastaajat jakoivat mielipiteen, että liikuntaneuvonta sisältyy 

varhaiskasvatuksen ja neuvolan tehtäviin.  

Tämä tutkimustulos tukee valtakunnallista liikuntaneuvonnan palveluketjuajattelumallia, jossa 

liikuntaneuvonnan toteuttamiseksi luodaan palveluketjuja ja yhteistyöverkostoja eri tahojen vä-

lille (ks. Tuunanen ym. 2016). Tässä tutkimuksessa neljännen sektorin eli perheen merkitys (93 

% piti tärkeänä) koettiin hieman julkista sektoria (92 % piti tärkeänä) tärkeämmäksi, joskin ero 

ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan kolmas sektori eli liikunta- ja urheiluseurat koettiin 

selvästi vähemmän merkitykselliseksi (72 % piti tärkeänä) ja yksityisen sektorin eli liikunta- ja 

terveysalan yritysten merkitys koettiin selvästi vähäisimmäksi (52 % piti tärkeänä). Jatkotutki-

muksissa olisi hyvä selvittää, miten alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä liikuntaneu-

vontaa toteutetaan käytännössä ja verrata sitä tämän tutkimuksen tuloksiin. Lisäksi olisi tärkeää 

selvittää, millaisia tehtäviä edellä mainituille organisaatioille sisältyy liikuntaneuvonnan palve-

luketjussa. Toisin sanoen tulisi pureutua siihen, toteutuuko eri organisaatioiden välinen yhteis-

työ ja onko työnjako selkeä. Lisäksi jatkossa tulee tutkia tarkemmin lupaaviksi osoittautuneiden 

liikuntaneuvontamenetelmien hyväksyttävyyttä, käytettävyyttä ja vaikuttavuutta päivähoitoyk-

siköissä. Tätä tukee myös valtakunnallinen liikuntapoliittinen selonteko, jonka mukaan liikun-

taneuvontaa tulee terävöittää ja sen toteuttamiseksi tulee kehittää toimiva palveluketju ja -pro-

sessi yhteistyössä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa (ks. Valtioneuvosto2018). 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan perheille suunnatusta liikuntaneuvonnasta hyötyivät eritoten 

perheet, joissa vanhemmat antoivat vain vähän liikunnallista tukea lapselleen. Näissä perheissä 

liikuntaneuvonnalla voitiin lisätä liikunnallisen tuen laatua sekä määrää, millä puolestaan oli 

myönteisiä vaikutuksia alle kouluikäisten lasten liikunta-aktiivisuuteen ja perusmotoristen 
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taitojen kehittymiseen. (Laukkanen ym. 2015; 2017.) Tähän tutkimukseen vastanneista yli 90 

prosenttia kertoi, että hänen päivähoitoyksikössään tunnistettiin vähän liikkuvat lapset ja heidän 

perheensä. Tämä luo pohjan liikuntaneuvontapalvelun kohdentamiselle ja siten myös toiminnan 

onnistumiselle (ks. Laukkanen ym. 2017). Näin ollen myös Tuunasen ym. (2016) määrittele-

män liikuntaneuvonnan palveluketjun ensimmäinen vaihe eli vähän liikkuvien tunnistaminen 

toteutui lähes jokaisessa päivähoitoyksikössä.  

Tutkimusnäyttö osoitti, että lasten liikuntakäyttäytyminen oli yhteydessä vanhempien liikunta-

tietoisuuteen ja perheiden liikuntatottumuksia voitiin muuttaa aktiivisemmiksi vanhempien lii-

kuntaneuvonnan ja -kasvatuksen kautta (Laukkanen ym. 2017; Morgan ym. 2011; O’Dwyer 

ym. 2012; Sääkslahti 2005, 91). Vastaajista noin kaksi kolmasosaa (68 %) raportoi keskustele-

vansa vanhempien kanssa säännöllisesti liikunnan merkityksestä osana kokonaisvaltaista ter-

veyttä ja hyvinvointia. Näin ollen Tuunasen ym. (2016) määrittelemän liikuntaneuvonnan pal-

veluketjun toinen vaihe eli liikunnan puheeksi ottaminen toteutui valtaosassa päivähoitoyksi-

köitä.  

Tutkimustiedon mukaan vanhemmille suunnatut liikuntakasvatukselliset työpajat, materiaalit 

sekä arjen liikuntatuokioiden esimerkit lisäsivät vanhempien tietoisuutta liikunnan merkityk-

sestä ja siten vaikuttivat myönteisesti lapsen liikuntakäyttäytymiseen (Laukkanen ym. 2017; 

O’Dwyer ym. 2012; Sääkslahti 2005, 91). Tämän tutkimuksen vastaajista 44 prosenttia kertoi, 

että he tarjoavat tukea elintapamuutokseen lapsille ja heidän perheille. Tämän kysymyksen aset-

telussa ei ole määritelty tarkemmin tuen tarjoamisen eri muotoja, joten oli mahdollista, että 

vastaajat mielsivät tuen tarjoamisen eri tavoin. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että Tuunasen ym. 

(2016) liikuntaneuvonnan palveluketjun kolmas vaihe eli lähettäminen tai ohjaaminen palve-

luiden piiriin jäi täyttymättä enemmistössä vastaajien edustamissa päivähoitoyksiköissä. Ko-

koavasti voidaan todeta, että Tuunasen ym. (2016) liikuntaneuvonnan palveluketjun kaksi en-

simmäistä vaihetta olivat valtaosan vastaajien suosimia käytänteitä, mikä luo hyvät edellytykset 

liikuntaneuvonnan onnistumiselle.  
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10.2 Liikunnallisen elämäntavan edistäminen 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella tähän tutkimukseen valittiin arvioitaviksi liikunnallista elä-

mäntapaa tukeviksi käytänteiksi seuraavat tekijät: perheliikuntaan kannustaminen, varhaiskas-

vatukseen aktiiviseen kulkemiseen kannustaminen, liikunta-aiheisten tapahtumien ja teemapäi-

vien organisointi sekä liikunta-aiheiset asiantuntijaluennot (ks. Kivimäki & Tuunanen 2014; 

Laukkanen ym. 2015; 2017; Morgan ym. 2011; O’Dwyer ym. 2012; Sääkslahti 2005; Tuunanen 

ym. 2016). Vastaajat raportoivat edellä esitetyistä tekijöistä kannustamisen olevan selkeästi 

yleisin käytänne. Vastaajista 39 prosenttia kannusti perheliikuntaan ja 23 prosenttia fyysisesti 

aktiiviseen kulkemiseen kuukausittain tai useammin. Tämä epäsuora liikunnallinen tuki luo 

pohjaa liikuntasosialisaatiolle (ks. Beets ym. 2010; Laakso 2006, 10–13). 

Vastaajista vain harva raportoi (24 %) järjestävänsä liikunta-aiheisia asiantuntijaluentoja tai 

työpajoja vanhemmille. Kuitenkin tutkimuskirjallisuuden mukaan kyseiset toimintamallit vah-

vistivat vanhempien liikuntatietoisuutta ja siten myös lapset lisäsivät liikunta-aktiivisuutta 

(Dwyer ym. 2009; Laukkanen ym. 2017; O’Dwyer ym. 2012). Jatkossa tulee selvittää, mitkä 

tekijät vaikuttavat siihen, että kyseinen käytänne ei ole laajemmin käytössä.  

Liikuntamyönteinen kulttuuri ja olosuhteet olivat kaksi selkeästi tärkeintä tekijää, jotka tukivat 

vastaajien mielestä lasten ja heidän perheidensä liikunnallista elämäntapaa. Asenne, innostus, 

kannustus, myönteinen ilmapiiri ja motivointi koettiin tärkeiksi liikuntamyönteisen kulttuurin 

rakenteiksi. Tämä havainto on linjassa sosialisaatioteoreettisen viitekehyksen kanssa. Lähikult-

tuurista omaksutut arvot, asenteet ja käyttäytymismallit suuntaavat yksilön elämäntapavalintoja 

(Kauravaara 2013, 30). Jokainen yksilö, myös vähän liikkuvat, rakentavat liikunnan kulttuuri-

siin merkityksiin omanlaista suhdettaan. Liikuntamyönteinen kulttuuri parhaimmillaan tukee 

yksilön muodostamaa suhtautumistapojen kokonaisuutta, jonka kautta hän kohtaa liikunnan so-

siaalisen maailman (Koski 2004, 190–195; 2013, 97–100; Koski & Tähtinen 2005, 7–8; Rovio 

ym. 2013). Parhaimmillaan nämä tekijät vahvistavat lapsen liikuntakulttuurista pääomaa (Koski 

2007, 302–303) ja tukevat sitä, että lapsi omaksuu liikunnallisen elämäntavan. Lähipiirin lii-

kuntamyönteinen asenne- ja motivaatioilmasto tukevat liikuntasosialisaatiota. Nutbeanin ja 

Catfoldin (1991) liikuntasosialisaatiomallissa ne tukivat kaikkia sosiaalistumisen vaiheita; 
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valintaa, muutosta ja omaksumista. Lisäksi se mahdollisti, että mallin muutosvaihetta ei tarvita 

lainkaan. Vastaavasti Greenin, Kreuterin, Deedsin ja Patridgen liikuntasosialisaatiomallissa lii-

kuntamyönteinen kulttuuri tuki liikuntasuhdetta ja liikuntamotivaatiota. Mallin mukaan se luo-

kiteltiin liikuntaan altistavaksi tai vahvistavaksi tekijäksi riippuen yksilön liikuntasuhteesta. 

(Ks. Green ym. 1980; Green & Kreuter 1999, 40–41.) Vuorostaan Bronfenbrennerin (1979, 3–

4, 22–26, 240) ekologisen systeemiteorian mukaan liikuntamyönteinen kulttuuri sijoittui mak-

rotasolle ja vaikuttaa siirtyen sieltä kaikkien muiden systeemien kerrostumien läpi sosiaalistaen 

yksilöä kulttuuriin.  

Erityisesti primaarisosialisaatiovaiheessa liikuntamyönteisen kulttuurin vaikutus on merkit-

tävä. Primaarisosialisaatiovaiheessa muodostuneet käsitykset todellisuudesta kiinnittyvät voi-

makkaammin yksilöön kuin myöhemmin sekundaarisosialisaatiovaiheessa. Näin ollen varhais-

vuosina omaksutut asenteet ovat vahvemmin kiinni yksilön tietoisuudessa (ks. Berger & Luck-

mann 1994, 153) ja vaikuttavat myös myöhemmin yksilön liikuntakäyttäytymiseen. Tämä se-

littyy sillä, että yksilön persoonallinen identiteetti rakentuu primaarisosialisaatiovaiheessa, jol-

loin todellisuus ei ole helposti vaihdettavissa (ks. Antikainen 1998, 104).  

Toiseksi eniten vastaajat nimesivät liikuntaolosuhteisiin liittyviä tekijöitä. Tähän luokkaan kuu-

luvat vastaukset liittyivät liikuntapaikkoihin, luontoympäristön saavutettavuuteen sekä moni-

puoliseen aktivoivaan ympäristöön. Rakennettu ympäristö ja luontoympäristö olivat myös Bau-

mannin ym. (2012) mukaan keskeisimpiä liikuntasosialisaatioon vaikuttavia tekijöitä. Tutkijoi-

den mukaan kaupunkisuunnittelu, liikuntasuunnittelu ja -paikat, puistot sekä ympäristön turval-

lisuuteen liittyvät tekijät tukevat tai työntävät pois liikunnan sosiaalisesta maailmasta. Greenin, 

Kreuterin, Deedsin ja Patridgen liikuntasosialisaatiomallissa fyysinen ympäristö sijoittui toi-

seen luokkaan, liikunnan mahdollistaviin tekijöihin. Nämä tekijät sallivat jo aiemmin herän-

neen liikuntamotivaation muuttua toiminnaksi. (Green ym. 1980; Green & Kreuter 1999, 40–

41.) 

Sisällönanalyysi tehtiin teoriaohjautuvasti Baumannin ym. (2012) ekologiseen malliin tukeu-

tuen. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen taso erottuivat hieman muista luokista. Tämä havainto 

osui sosialisaatioteorian ytimeen, jossa yhteiskunnalliset ja kulttuuriset rakenteet olivat yksilön 
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liikuntakäyttäytymistä selittävistä tekijöistä yksilöllisten tekijöiden lisäksi. Lähikulttuurista 

omaksutut arvot, asenteet ja käyttäytymismallit suuntaavat elämäntapaa (tässä liikunnallista 

elämäntapaa) kollektiivisen tajunnan ohjaamana. (Ks. Kauravaara 2013, 30.) Seuraavaksi ylei-

simmin mainintoja saivat institutionaaliselle tasolle sijoittuvat tekijät.  

Kolmanneksi suurimman luokan muodostivat institutionaaliselle tasolle sijoittuvat tekijät. 

Näitä olivat varhaiskasvatuksen käytänteet, kuten ohjatut liikuntatuokiot, liikuntakasvatus 

osana varhaiskasvatustyötä, työyhteisön tuki sekä varhaiskasvatuksen ja kodin tai neuvolan vä-

linen yhteistyö. Edellä mainitut tekijät ovat varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöitä (ks. 

Moser ym. 2017, 19–20; Vlasov ym. 2018). Sosialisaatioteoreettisen näkökulman mukaisesti 

institutionaalisen tason käytänteet ja niiden taustalla olevat arvot, asenteet, normit ja merkityk-

set siirtyvät yksilölle.  

Tässä tutkimuksessa havaittiin olennaisia eroja kunnallisten ja yksityisten päivähoitoyksiköi-

den välillä. Yksityiset päiväkodit raportoivat järjestävänsä useammin liikunnallisia teemapäiviä 

ja tapahtumia verrattuna kunnallisiin päiväkoteihin. Vuorostaan kunnalliset päiväkodit rapor-

toivat kannustavansa useammin perheliikuntaan yksityisiin päiväkoteihin verrattuna. Lisäksi 

tutkimuksessa havaittiin myös työkokemuksen määrän olevan yhteydessä liikunnallisten tapah-

tumien järjestelyaktiivisuuteen. Vähiten alalla työskennelleet olivat aktiivisempia järjestämään 

liikunnallisia tapahtumia ja järjestelyaktiivisuus laski työkokemuksen myötä. Nämä molemmat 

olivat vain yksittäisiä havaintoja, mutta antoivat viitteitä toimintakulttuurien eroista. 

10.3 Vähäisen liikunnan syyt 

Vastaajien näkemyksissä kolme tekijää erottuivat selkeästi muista tekijöistä. Liikuntakielteinen 

kulttuuri, ajanpuute sekä varhaiskasvatuksen käytänteet ja resurssit saivat selkeästi enemmän 

mainintoja kuin muut tekijät. Suurimman ryhmän muodostivat liikuntakielteiseen kulttuuriin 

liittyvät tekijät, joihin kuuluivat muun muassa asenteeseen, motivaatioon, ilmapiiriin ja liikun-

nan arvotukseen liittyvät vastaukset. Tähän voidaan vielä lisätä, että vastaajista hieman yli 40 

prosenttia koki asenteeseen liittyvien tekijöiden rajoittavan erittäin paljon. Nämä havainnot yh-

distettynä aiemmin esitettyihin havaintoihin liikuntamyönteisestä kulttuurista korostivat 
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liikuntakulttuurin merkitystä liikunnallisen elämäntavan taustalla. Kuten aiemmin todettiin, 

nämä havainnot olivat linjassa sosialisaatioteoreettisen viitekehyksen kanssa. Lähikulttuurista 

omaksuttujen arvojen, asenteiden ja käyttäytymismallien merkitys suuntaa elämäntapaa ja ra-

kentaa liikuntasuhdetta. (Ks. Koski 2004, 190–195; 2013, 97–100; Koski & Tähtinen 2005, 7–

8; Rovio ym. 2013.)  

Toiseksi suurimman alaluokan muodostivat ajanpuutteeseen liittyvät tekijät. Tyypillisimpiä kir-

jauksia olivat vähäiset aikaresurssit ja kiireinen elämäntyyli. Myös tutkimuskirjallisuus on lin-

jassa tämän havainnon kanssa. Ajanpuute on yksi yleisimmin mainituista esteistä perheliikun-

nalle (ks. Brockman ym. 2009; Hesketh ym. 2017; Noland & Feldman 1984, 30–40; Thompson 

ym. 2009; Repo ym. 2019). Tähän voidaan lisätä, että vastaajista 28 prosenttia koki erittäin 

paljon rajoittavana, ettei liikunnan suunnitteluun tai puheeksi ottamiseen ole aikaa, vaikkakin 

kyseisten tekijöiden kohdalla mediaanin mukaan ne rajoittavat melko vähän. Vaikka käytän-

nössä ei ole mahdollista antaa lisää aikaa vuorokauteen, voidaan jatkossa antaa ideoita, miten 

arjen toimintatapoja muuttamalla käytössä oleviin aikaresursseihin voidaan sisällyttää enem-

män fyysistä aktiivisuutta. (Ks. Hesketh ym. 2017.)  

Kolmanneksi suurimman ryhmän muodostivat varhaiskasvatuksen käytänteisiin liittyvät teki-

jät. Näistä keskeisimpiä tekijöitä olivat henkilöstöresurssit ja työyhteisön tuki, asioiden priori-

sointiin liittyvät tekijät sekä liikunnallisen toimintakulttuurin ja käytänteiden vähyys. Samaten 

tutkimuskirjallisuuden mukaan erityisesti henkilöstöresurssit olivat merkittävimpiä varhaiskas-

vatussuunnitelman toteutumista estäviä rakenteellisia tekijöitä. Henkilöstön keskinäisen vuoro-

vaikutuksen sujuvuus on keskeinen varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijä, jolla on suora 

yhteys lapsen kokemuksiin. (Repo ym. 2019.) Avoimissa vastauksissa ei käynyt tarkemmin 

ilmi, mistä liikunnallisen toimintakulttuurin ja käytänteiden vähyys oli seurausta. Tutkimuskir-

jallisuuden mukaan esimerkiksi ammattikorkeakoulun käyneiden varhaiskasvattajien opetus-

suunnitelman kautta hankittu liikuntaosaaminen ei ole riittänyt täyttämään työelämän vaati-

muksia (Karila ym. 2013). Kuitenkin tässä tutkimuksessa varhaiskasvattajat arvioivat oman lii-

kuntaosaamisen vahvaksi ja heidän suhtautumisensa liikuntaan oli myönteistä. Toisaalta vas-

taajista 24 prosenttia kertoi osaamisen puutteen rajoittavan erittäin paljon lasten ja heidän per-

heidensä liikunnallisen elämäntavan muotoutumista. Pidemmälle menevien johtopäätöksien te-

kemiseksi pitäisi kyetä tunnistaa ilmiön taustatekijöitä tarkemmin. Kokoavasti voidaan todeta, 
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että myös tutkimuskirjallisuuden mukaan varhaiskasvatuksen käytänteet olivat tärkeä lasten 

fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttava tekijä (ks. Bronfenbrenner 1979, 209–236; Hesketh ym. 

2017; Puroila & Karila 2001, 212–213). 

Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät olivat suurin lasten ja heidän perheidensä liikunnallisen 

elämäntavan omaksumista rajoittava tekijä. Koska samanlaiseen tulokseen päädyttiin myös 

edellä esitetyssä tutkimusongelmassa numero kaksi, vahvistaa tämä tulos yhteiskunnallisten ja 

kulttuuristen tekijöiden merkitystä liikuntasosialisaatiossa. Tämä havainto oli myös hypoteetti-

sesti oletettu, koska se on linjassa tutkimuksen sosialisaatioteoreettisen viitekehyksen kanssa. 

Olennainen ero vastaajien näkemyksissä tukeviin ja rajoittaviin tekijöihin liittyen ilmeni yksi-

lötason ja institutionaalisen tason painotuksessa. Vastaajien näkemyksen mukaan institutionaa-

lisen tasoon liittyvän tekijät tukivat yksilötason tekijöitä enemmän lasten ja heidän perheiden 

liikunnallista elämäntapaa. Sitä vastoin rajoittavien tekijöiden kohdalla vastaajien näkemys oli 

päinvastainen. Näiden erojen havainnointi on tärkeää, sillä esimerkiksi Nolandin ja Feldmannin 

liikuntasosialisaatiomallin mukaan liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan omaksumiseksi ko-

ettujen hyötyjen tulee olla esteitä suurempia (Noland &Feldman 1984, 35; Prochaska ym. 

1985).  

10.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksen luotattavuus jakautuu kahteen alaluokkaan, jotka ovat reliabiliteetti ja validiteetti. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustuloksen toistettavuutta. Täten reliabiliteettia tarkastellessa 

tutkija ei ota kantaa, mitä ollaan mittaamassa, vaan onko mittaustulos toistettava. Reliabiliteet-

tia arvioitiin pääasiassa varianssiperusteisten indeksien kautta, joista yksi yleisimmin käyte-

tyistä on Cronbachin alfa -kerroin. Kuten aiemmin esitettiin, tässä tutkimuksessa Cronbachin 

alfa -kerroin oli kohtalainen. Koska reliabiliteettikerroin kuvaa usean indikaattorin summa-

muuttujan reliabiliteettia, Cronbachin alfa -kerroin saa korkeita arvoja indikaattorien korrelaati-

oiden ollessa vahvoja. (Ks. Metsämuuronen 2011, 74–79.) Tämän tutkimuksen toistettavuutta 

vahvistivat standardoitu kyselylomake, jonka monivalintakysymyksien vaihtoehdot perustuivat 

aiempaan tutkimuskirjallisuuteen.  
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Reliabiliteetti ei ole vain mittausinstrumentti, vaan myös tutkittavan otoksen (perusjoukon) 

ominaisuus. Tässä aineistossa otoskokoa (n = 170) voidaan pitää hyvänä luotettavan sisällön 

analyysiin. Koska reliabiliteetilla on ainoastaan välineellinen merkitys, tutkimuskysymyksen 

kannalta keskeiset parametrit pystytään estimoimaan myös alhaisella reliabiliteetilla. Reliabili-

teetin nostaminen edellyttää esimerkiksi kyselylomakkeen kysymysten lisäämistä. (Ks. Keto-

kivi 2015, 185–187; Metsämuuronen 2011, 491–492, 632–634.) Tässä tutkimuksessa tutkimus-

kysymysten hypoteesien, aineiston ja teorian valossa reliabiliteetti oli tarpeeksi korkea, eikä 

lisäkysymyksille ollut tämän tutkimuksen puitteissa tarvetta. Erityisesti reliabiliteetin arviointi 

korostuu, kun käytetään monia Likert-asteikkoja. Tätä vaikutusta pyrittiin vähentämään pilo-

toimalla kyselylomaketta ennen sen lähettämistä.  

Reliabiliteettia tärkeämpi kysymys on, mitä mittari todellisuudessa mittaa, jolloin tarkastellaan 

luotettavuuden toista ulottuvuutta eli validiteettia (Ketokivi 2015, 191; Hirsjärvi ym. 2002, 

213). Validiteetilla on monia muotoja; sisältövaliditeetti, dimensioanaalisuus, konvergenssiva-

liditeetti ja nomologinen validiteetti. Näitä kaikkia tulee tarkastella erikseen ennen kuin mittari 

voidaan todeta validiksi. (Ketokivi 2015, 191.) 

Sisältövaliditeetti kuvaa, onko sisältö yhdenmukainen käsitteen määritelmän kanssa. Mittaria 

voidaan pitää sisällöllisesti validina, kun indikaattorien kattavan käsitteen sisältöä on perusteltu 

riittävästi. Täten sisäinen validiteetti liittyy teoreettisen käsitteen määritelmään, mutta ei tar-

koita samaa kuin käsitteiden operationalisointi. Olennainen ero näiden käsitteiden välillä on se, 

että määritelmä antaa käsitteelle teoreettisen sisällön ja operationalisointi empiirisen. (Ketokivi 

2015, 191–195; Metsämuronen 2006, 60–65; 115–120.) Tämän tutkimuksen keskeisiä käsit-

teitä olivat liikunnallinen elämäntapa ja liikuntasosialisaatio. Koska teoreettisia käsitteitä voi-

daan vain harvoin operationalisoida validisti käyttäen vain yhtä indikaattoria, käytettiin myös 

tässä tutkimuksessa monia indikaattoreita. Tämän johdosta teoreettisten käsitteiden määritelmät 

olivat laaja-alaisia ja sisälsivät monia eri näkökulmia. Edellä käsitellyn reliabiliteetin näkökul-

masta monen indikaattorin käyttäminen pienentää satunnaisen mittavirheen vaikutusta, kun taas 

sisältövaliditeetin näkökulmasta sen käyttö takaa, että teoreettisen käsitteen sisältö tulee mää-

riteltyä riittävän tarkasti. Tämän tutkimuksen sisältövaliditeetti olisi vahvistunut, jos lasten ja 

heidän perheidensä liikunnallisen elämäntavan tukemiseen tai rajoitteisiin liittyvät kysymykset 

olisi esitetty myös lapsille ja vanhemmille. Resurssien puitteissa tämä ei ollut mahdollista, vaan 
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se edellyttäisi erillistä tutkimusta. Näin ollen tämä tutkimus edustaa varhaiskasvattajien näkö-

kulmaa tutkimusilmiöstä ja voidaan siten todeta sisällöllisesti validiksi omassa tarkoitukses-

saan.  

Dimensioanaalisuus kuvaa, kuinka monta ulottuvuutta mittarin indikaattorin mittaavat, ja näin 

ottaa kantaa siihen, mitä ollaan mittaamassa. Tässä tutkimuksessa käytetyn Cronbachin alfa -

kertoimen perusoletuksena on mittarin yksiulotteisuus, joka vahvistuu alfan saadessa matalia 

arvoja. (Ks. Ketokivi 2015, 195–198.) Varhaiskasvattajien näkemyksiä liikunnallisen elämän-

tavan tukevista tekijöistä tarkasteltiin neljän ja rajoittavia tekijöitä viiden indikaattorin kautta 

ja näin ollen tarkastelu voidaan todeta laaja-alaiseksi. Lisäksi tutkimusilmiötä lähestyttiin tri-

angulaation näkökulmasta monimenetelmällisesti. Yhdistämällä kvantitatiivinen ja kvalitatiivi-

nen menetelmä vältettiin tietyn menetelmän aiheuttamat systemaattiset vinoutumat ja rajoituk-

set sekä saatiin moniulotteisempi näkökulma tutkimusilmiöstä. (Ks. Metsämuuronen 2011, 

115.) 

Konvergenssivaliditeetti kuvaa, kuinka vahvasti samaa ulottuvuutta mittaavat indikaattorit kon-

vergoituvat samaan faktoriin. Täten korkea konvergenssi tarkoittaa, että suuri osa indikaattorien 

varianssista on yhteistä faktorin kanssa. Näin ollen konvergenssivaliditeetin ja sisäisen yhden-

mukaisuuden välillä on yhteys. Korkea konvergenssi ilmenee usein korkeana sisäisenä yhden-

mukaisuutena. (Ketokivi 2015, 179, 204–208.) Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin laaja-alaista 

liikunnallisen elämäntavan käsitettä, jolloin on tarkoituksellisempaa pyrkiä käsitteen kattavaan 

mittaamiseen suoraviivaisen operationalisoinnin sijaan. Tämä näkyi myös Cronbachin alfa -

kertoimen arvossa. 

Nomologinen validiteetti kuvaa, korreloiko mittari teorian ennustamalla tavalla muiden mitta-

rien kanssa (Ketokivi 2015, 2014–218). Tässä tutkimuksessa tilastollinen analyysi tuki kirjalli-

suusosion tutkimuskatsausta ja myös teoreettista viitekehystä. Täten mittarien sisältöä voidaan 

pitää validina teorioiden valossa ja nomologista validiteettia korkeana. 

Objektiivisuuden käsite on erittäin keskeinen arvioitaessa tutkimuksen luotettavuutta. Objektii-

visuudella tarkoitetaan sitä, että mittaustulos ei ole riippuvainen mittaajasta. Tätä voidaan 
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kuvata myös intersubjektiivisuuden käsitteellä, joka on tärkeää erityisesti aineiston keruupro-

sessissa. (Ketokivi 2015, 161; Tuomi & Sarajärvi 2018, 20, 31.) Tässä tutkimuksessa käytettiin 

standardoitua kyselylomaketta, jolloin jokaisella tutkittavalla oli yhtenevät ohjeet kyselylomak-

keen täyttöön. Erityisesti kvalitatiivisessa aineiston analyysissä korostui objektiivisuuden mer-

kitys, koska tutkija muodostaa oman tulkintansa omakohtaisen kokemusmaailman muovaaman 

kehyksen läpi (ks. Valli 2018a, 91–93.) Täten objektiivisuuden vahvistamiseksi tutkijan on tär-

keää tunnistaa oma kokemusmaailma tekemiensä tulkintojen yhteydessä (Metsämuuronen 

2011, 33, 217, 248). On väistämätöntä, että oman kehyksen vaikutusta ei voi kokonaan mini-

moida (Tuomi & Sarajärvi 2018, 86, 119). Tässä tutkimuksessa tutkijalla ei ole omakohtaista 

työkokemusta varhaiskasvatuksesta. Toisaalta hän on toiminut varhaiskasvatusikäisten liikun-

taleikkikoulun sekä perheiden suunnistuskoulun ohjaajana ja siten tunnistaa käytännön toimen-

piteitä, millä lasten liikkumista voi tukea. Näin ollen voidaan todeta, että tutkijan positio suh-

teessa varhaiskasvatukseen oli etäinen, mutta alle kouluikäisten lasten liikuntakasvatuksesta 

hänellä on kohtalaisesti kokemusta. 

10.5 Päätulokset, johtopäätökset ja käytännön sovellukset 

Tutkimuksen kolme päähavaintoa olivat: 

1) Vastaajien näkemyksien mukaan liikuntaneuvonnan palveluketjussa tulee näkyä jul-

kisen, yksityisen, kolmannen ja neljännen sektorin rooli. 

2) Varhaiskasvattajien näkemysten mukaan yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät tu-

kevat ja toisaalta rajoittavat voimakkaimmin lasten ja heidän perheidensä liikunnallista 

elämäntapaa.  

3) Tärkeimmät liikuntakulttuurin osa-alueet olivat asenteeseen ja motivaatioon liittyvät 

tekijät, innostuneisuus sekä liikunnan arvostaminen. 

Tämän tutkimuksen mukaan lähikulttuurista omaksutut arvot, asenteet ja käyttäytymismallit 

suuntaavat elämäntapaa. Jos yhteisölle (perhe tai varhaiskasvatus) ominaiset ja vakiintuneet 
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arvojärjestelmät sekä arvoista johdetut normistot ovat liikuntamyönteisiä, ne tukevat lapsen ja 

hänen perheensä liikunnallista elämäntapaa. Vaikutus on päinvastainen, mikäli yhteisössä val-

litsee liikuntakielteinen kulttuuri. Havainto vahvistaa tämän tutkimuksen viitekehystä ja siten 

voidaan myös todeta, että liikunnallinen elämäntapa syntyy lähikulttuurin puitteissa ja ilmentää 

sitä. Liikuntakulttuurinen muutos edellyttää toimia poikkisektorisesti sosioekologisen mallin 

jokaisella tasolla, erityisesti tämän tutkimuksen mukaan yhteiskunnallisella ja kulttuurisella ta-

solla. Jatkossa tulee selvittää, mitkä tekijät lapset ja heidän perheensä kokevat tärkeimmiksi ja 

toisaalta rajoittavimmiksi tekijöiksi liikunnallisen elämäntavan taustalla sekä millaisilla eri tek-

niikoilla olisi tehokkainta vaikuttaa perheisiin. 

Varhaiskasvattajat tunnistavat vähän liikkuvat perheet ja heitä kannustetaan arki- ja perhelii-

kuntaan, mutta liikuntaneuvontaprosessia tulee kehittää ja tutkia edelleen, jotta tukea tarvitsevat 

perheet saavat ohjausta. Erityisesti perheiden, päivähoitoyksiköiden ja neuvoloiden asema ko-

rostuu liikuntaneuvontaprosessissa. Tässä tutkimuksessa aihetta tarkasteltiin varhaiskasvatta-

jien näkökulmasta, joten tulevaisuudessa tätä aihetta sekä lupaaviksi osoittautuneita liikunta-

neuvontamenetelmiä tulee tutkia neuvoloiden, lasten ja heidän perheidensä näkökulmasta.  

 

Tulevaisuudessa tulee arvioida myös, voidaanko liikuntaneuvojan palkkaamisella alueellisesti 

eri päivähoitoyksiköiden käyttöön saavuttaa vaikuttavuutta lasten liikuntatottumusten ja liikun-

tamyönteisen kulttuurin kehittämiseen. Etuna on, että se vähentäisi varhaiskasvatussuunnitel-

man tavoitteisiin ja sen priorisointiin liittyvää problematiikkaa ja kiirettä. Lisäksi perheille tar-

joutuisi mahdollisuus saada tukea ja ohjausta liikunta-alan ammattilaiselta. Toisaalta tämä toi-

mintamalli edellyttäisi, että varhaiskasvatustoimintaan sijoitetaan lisää taloudellisia resursseja. 
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LIITE 1. Kyselylomake. 

 

1. Tietosuojailmoitus on sähköpostikutsun liitteenä. Olen ymmärtänyt saamani tiedot henkilö-

tietojeni käsittelystä ja haluan osallistua tutkimukseen. * 

Kyllä 

 

2. Millaisessa varhaiskasvatusyksikössä työskentelet? * 

Vastausvaihtoehdot: kunnallinen päiväkoti, yksityinen päiväkoti, perhepäivähoito 

 

3. Missä varhaiskasvatusyksikkösi sijaitsee? * 

 

 

Vastausvaihtoehdot: pohjoinen Turku, itäinen Turku, eteläinen Turku, läntinen Turku, kes-

kusta,  

4. Kuinka monta lasta varhaiskasvatusyksikössäsi on? Voit arvioida lasten määrän, jos et tiedä 

tarkkaa määrää. * 

Vastausvaihtoehdot: alle 10, 10–29, 30–49, yli 50 lasta 

 

5. Kuinka monta maahanmuuttajataustaista lasta varhaiskasvatusyksikössä on? Voit arvioida 

lasten määrän, jos et tiedä tarkkaa määrää. * 

Vastausvaihtoehdot: ei lainkaan, 1–5, 6–10, yli 10 lasta 



 

 

 

6. Mikä on sukupuolesi? * 

Vastausvaihtoehdot: nainen, mies, muu 

 

7. Minkä ikäinen olet? * 

Vastausvaihtoehdot: alle 20 vuotta, 20–40 vuotta, 41–60 vuotta, yli 60 vuotta 

 

8. Mikä on koulutustaustasi? Valitse korkein tutkintosi. * 

Vastausvaihtoehdot: kasvatus- ja ohjausalan tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sosiaali- 

ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, kasvatustie-

teen maisterin tutkinto, muu tutkinto, mikä? 

 

9. Oletko osallistunut liikunnan täydennyskoulutukseen viimeisen kolmen vuoden aikana? * 

Vastausvaihtoehdot: kyllä: mihin koulutukseen?, en 

 

10. Ammattinimikkeesi * 

Vastausvaihtoehdot: päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuk-

sen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, jokin muu: 

mikä? 

 

11. Kuinka kauan olet työskennellyt varhaiskasvatuksessa? * 

Vastausvaihtoehdot: alle 5 vuotta, 6–10 vuotta, yli 10 vuotta 

 

12. Liikuntakasvatuksella tarkoitetaan esimerkiksi perusmotoristen taitojen opettamista ja 

aktiiviseen elämäntapaan kannustamista. Millaiseksi arvioit oman liikuntakasvatuksellisen 

osaamisen? * 

Vastausvaihtoehdot: erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono 

 

13. Kuinka tärkeänä pidät varhaiskasvatuksen liikuntakasvatusta? * 

Vastausvaihtoehdot: erittäin tärkeänä, melko tärkeänä, vain vähän tärkeää, lähes yhdentekevää, 

ei lainkaan tärkeää 



 

 

14. Miten liikuntamyönteinen tai -kielteinen varhaiskasvatuskasvatuksen johto mielestäsi on? 

* 

Vastausvaihtoehdot: erittäin myönteinen, melko myönteinen, ei kielteinen eikä myönteinen, 

melko kielteinen ja erittäin kielteinen. 

 

15. Ohjatulla liikunnalla tarkoitetaan varhaiskasvattajien suunnittelemia ja ohjaamia 

liikuntatuokioita. Arvioi, kuinka monta tuntia viikossa järjestätte ohjattua liikuntaa lapsille 

varhaiskasvatuspäivän aikana? * 

Vastausvaihtoehdot: alle tunti tai ei lainkaan, 1–2,  2–3, 3–4, yli 4 tuntia. 

 

16. Perusmotorisilla taidoilla tarkoitetaan liikkumis-, välineenkäsittely- ja tasapainotaitoja.  

Arvioitteko näitä taitoja säännöllisesti testeillä esimerkiksi havainnointilomakkeen avulla? * 

Vastausvaihtoehdot: kyllä, ei 

 

Sääntö: Jos vaihtoehto “kyllä” on valittu, näytä kysymys: hyödynnättekö testituloksia antamalla 

niistä vanhemmille palautetta? Valitse kaikki vaihtoehdot. 

Vastausvaihtoehdot: kyllä, henkilökohtaista palautetta, kyllä, ryhmäpalautetta, ei, vanhemmat 

eivät saa palautetta. 

 

18. Arvioi seuraavien väittämien toteutumista viimeisen vuoden aikana. Vastaa parhaan 

tietämyksesi mukaan. * 

Vastausvaihtoehdot: On toteutunut Ei ole toteutunut 

Liikunnan merkitys osana hyvinvointia otetaan systemaattisesti puheeksi vanhempien kanssa. 

Varhaiskasvatusyksikössä tunnistetaan vähän liikkuvat ja tukea tarvitsevat lapset ja heidän per-

heet. 

Varhaiskasvatusyksikkössä tarjotaan tukea elintapamuutokseen lapsille ja heidän perheille ter-

veysongelmien ehkäisemiseksi. 

 

19. Vastaa parhaan tietämyksesi mukaan, kuinka usein varhaiskasvatusyksikössäsi * 

Vastausvaihtoehdot: Kuukausittain tai useammin, puolivuosittain, harvemmin kuin puolivuo-

sittain, ei lainkaan.  

järjestetään perheille liikunnallisia tapahtumia tai teemapäiviä? 



 

 

järjestetään vanhemmille liikunta-aiheisia asiantuntijaluentoja tai työpajoja? 

kannustetaan liikkumaan matkat varhaiskasvatukseen kävellen tai pyörällä? 

kannustetaan lapsia ja heidän perheitä liikkumaan yhdessä? 

 

20. Arvioi, kuinka paljon mielestäsi seuraavat tekijät rajoittavat varhaiskasvattajan 

mahdollisuuksia tukea lasten ja heidän perheiden liikunnallista elämäntapaa. * 

Vastausvaihtoehdot: erittäin paljon, melko paljon, melko vähän, erittäin vähän, ei lainkaan.  

Liikunnan puheeksi ottaamiseen ei ole aikaa. 

Liikunnan suunnitteluun ei ole aikaa. 

Osaamisen puute. 

Vanhempien asenne. 

Varhaiskasvattajien asenne. 

 

21. Varhaislapsuus on tärkeä elämänvaihe, jolloin elintapa- ja liikuntatottumukset alkavat 

muotoutua. Mitkä ovat mielestäsi työssäsi suurimpia mahdollistavia ja rajoittavia tekijöitä, 

jotka vaikuttavat lasten ja heidän perheiden liikunnallisen elämäntavan tukemiseen? Mainitse 

1–3 keskeisintä tekijää. Sinun ei tarvitse kirjoittaa tekijöitä tärkeysjärjestykseen.  

Suurimmat mahdollistavat tekijät 

1.   2. 3. 

Suurimmat rajoittavat tekijät 

1.   2. 3. 

22. Liikunta- ja elintapaneuvonnalla tarkoitetaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien 

tunnistamista, tavoittamista ja kannustamista terveellisten elintapojen parin. Kenelle mielestäsi 

varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän perheiden elintapa- ja liikuntaneuvonta kuuluu? Arvioi 

seuraavien organisaatioiden osallisuutta lasten ja heidän perheiden liikuntaneuvonnan palvelu-

ketjussa 

Vaihtoehdot: erittäin keskeinen, melko keskeinen, melko vähäinen, erittäin vähäinen, ei ole or-

ganisaation tehtävä. 

Perhe  * 

Neuvola  * 

Varhaiskasvatus  * 

Kaupungin liikuntatoimi, liikuntapalvelukeskus  * 



 

 

Urheilu- ja liikuntaseurat  * 

Terveys- ja hyvinvointialan yritykset  * 

Jokin muu taho: mikä? 

 

23. Halutessanne voitte antaa avointa palautetta lasten ja heidän perheiden liikunnallisen 

elämäntavan edistämisestä varhaiskasvatuksessa. Kun painat lähetä, tutkimuskysely päättyy ja 

voit jättää yhteystietosi palkintoarvontaan osallistumista varten. Palkintoarvontaan osallistu-

mista varten avautuu erillinen kyselylinkki, jota ei voi yhdistää tutkimuskyselyn vastauksiisi. 

  



 

 

 

LIITE 2. Esimerkkinäyte kvalitatiivisesta sisällönanalyysista kysymyksestä: mitkä tekijät tukevat lasten ja heidän perheiden liikunnallista elämän-

tapaa. Vastauksia yhteensä 440, joten taulukossa vain murto-osa. 
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