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Esipuhe
Suomalaisten lasten ja perheiden elinympäristö on muuttunut suuresti viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä 
on johtanut muutoksiin perheiden ajankäytössä ja elintavoissa, erityisesti päivittäisen fyysisen aktiivisuuden 
määrässä ja laadussa. Suomi on ollut edelläkävijä tunnistaessaan lasten liikkumisen merkityksen lapsen fyysisen, 
psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin rakennusaiheena, sillä Suomi on ollut vuonna 2005 ensim-
mäisiä maita, jotka julkaisivat kansalliset suositukset alle kouluikäisten lasten liikuntaan. Edelliset suositukset 
olivat nimeltään Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset (STM 2005: oppaita 17).

Viime vuonna käynnistyi varhaiskasvatuksessa Ilo kasvaa liikkuen �ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä liik-
kumista lasten päivään, erityisesti lapsilähtöisiä toimintatapoja lisäämällä. Lapsella on oikeus olla ja toimia 
kuin lapsi eli leikkiä, liikkua ja tutustua asioihin � koko kehon avulla. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että 
tällainen fyysinen aktiivisuus tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä. Tutkimustulokset antavat 
meille suuntaa siitä, minkälaisella fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla me aikuiset eri rooleissamme voimme 
tukea lasten hyvinvointia. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä asettama ja koordinoima Terveyt-
tä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (TEHYLI) �ohjausryhmä on valtakunnallinen elin, joka pyrkii työskente-
lemään kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi. Koska terveyttä ja hyvinvointia edistävän, liikunnallisen 
elämäntavan syntyminen alkaa jo lapsuudessa, on tärkeää aloittaa fyysisesti aktiivisen elämätavan tukeminen 
riittävän varhain, jo varhaiskasvatuksen aikana.   

Suositusten tieteellisen perustan on koonnut laaja monitieteinen asiantuntijaryhmä. Tieteelliset perusteet on 
julkaistu erillisenä julkaisuna (Opetus ja �kulttuuriministeriö 2016:22). Sama ryhmä on yhteistyössä tiivistänyt 
myös suositellut käytänteet Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiksi. Suositusten keskeinen sanoma 
on Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Päivittäinen fyysinen aktiivisuus on lapsen hyvinvoinnin kannalta yhtä 
tärkeää kuin terveellinen ravinto sekä riittävä uni ja lepo.

Asiantuntijaryhmän työskentely oli tiukasti aikataulutettua, mikä on merkinnyt koko ryhmältä suurta omis-
tautumista ja sitoutumista suomalaisten lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Suuret kiitokset koko asiantuntija-
ryhmälle arvokkaasta työstä. Erityiskiitoksen ansaitsevat työryhmän puheenjohtajana toiminut dosentti, yliopis-
totutkija Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopistosta ja työryhmän sihteerinä toiminut asiantuntija Nina Korhonen 
Valo ry:stä.

  Helsingissä 1.7.2016

  Esko Ranto
  ylijohtaja, Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmän puheenjohtaja
  opetus- ja kulttuuriministeriö
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Johdanto

Lapsella on synnynnäinen tarve olla fyysisesti aktii-
vinen. Siksi liikunnallinen elämäntapa alkaa kehittyä 
jo varhain lapsuudessa. Näissä suosituksissa lapsen 
fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan kaikkea lapsen 
elämään kuuluvaa, kuormittavuudeltaan eritasoista 
liikuntaa, kuten leikkimistä, touhuamista sisällä ja ul-
kona, kotiaskareita, ulkoilua ja retkeilyä sekä ohjattuja 
liikuntatuokioita. 

Liikkuessaan lapsi harjoittelee ja kehittää motorisia 
taitojaan, jolloin myös hänen terveytensä, hyvinvoin-
tinsa ja toimintakykynsä kehittyvät. Liikkuminen ja 
motoristen taitojen opettelu parantavat lapsen edelly-
tyksiä koulunkäyntiin ja uusien asioiden oppimiseen. 

Hyvät motoriset taidot tuovat iloa ja onnistumisen 
elämyksiä. Ne edistävät lapsen elämänlaatua ja suo-
jaavat lasta sosiaaliselta syrjäytymiseltä. Lasten keski-
näiset suhteet ovat tärkeä lasten liikkumisen virittäjä. 
Muiden lasten kanssa liikkuessaan lapset harjaantuvat 
rakentamaan hauskaa ja mielekästä tekemistä yhdessä 
muiden kanssa.

Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista 
terveyttä ja hyvinvointia sekä myönteistä elämän-
kulkua. Se myös ennustaa liikunnallista aikuisuutta. 
Riittävä fyysinen aktiivisuus sekä liikunnallinen elä-
mäntapa ehkäisevät, vähentävät tai siirtävät erilais-
ten sairauksien riskitekijöiden sekä itse sairauksien 
ilmaantumista. 

Liikunta ja liikunnallinen lapsuus vähentävät ter-
veyspalveluiden käyttöä ja niiden aiheuttamia kustan-
nuksia. Liikunnasta onkin hyötyä paitsi yksilölle myös 
yhteiskunnalle. 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten 
taustalla on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, 
jonka lähes kaikkiin sisällöllisiä oikeuksia koskeviin 
artikloihin kuuluu myös liikkumiseen tai fyysiseen 
aktiivisuuteen liittyvä ulottuvuus. Näistä artikloista 
suositusten kannalta keskeisimmät on koottu yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Ne muistuttavat meitä aikuisia vel-
vollisuudestamme tukea lasten kasvua ja kehitystä sekä 
auttaa jokaista lasta kasvamaan kohti omia mahdolli-
suuksiaan. Kaikkien lasten tulee saada nauttia oikeuk-
sistaan ilman syrjintää.  

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 
perustuvat tutkimustietoon siitä, miten alle kahdek-
sanvuotiaiden lasten kanssa toimivat aikuiset voivat 
mahdollistaa lasten oikeuksien toteutumisen tukemal-
la lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä 
ja hyvinvointia liikunnan avulla. 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituk-
set antavat ohjeita alle kahdeksanvuotiaiden lasten 
fyysisen aktiivisuuden määrästä ja laadusta, fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön rooleista sekä oh-
jatun liikunnan ja liikuntakasvatuksen suunnittelusta 
ja toteuttamisesta osana varhaiskasvatusta. Suosituk-
set on tarkoitettu lasten vanhempien, varhaiskasvatus-, 
liikunta- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä 
muiden alle kahdeksanvuotiaiden lasten liikunnan, 
terveyden tai hyvinvoinnin edistämiseen osallistuvien 
yhteisöjen käyttöön. YK:n yleissopimuksen määrittele-
mien lapsen oikeuksien lisäksi myös varhaiskasvatusla-
ki, perusopetuslaki sekä liikuntalaki korostavat lasten 
leikin ja liikunnan merkitystä. Suositusten laadinnan 
perustana käytetyt tutkimukset on koottu erilliseksi 
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tieteelliseksi julkaisuksi (Opetus- ja kulttuuriministe-
riö 2016:22). 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositustyö 
käynnistyi Ilo kasvaa liikkuen �ohjelman tunnista-
masta tarpeesta päivittää Varhaiskasvatuksen liikun-
nan suositukset 2005 (Sosiaali- ja terveysministeriön 
oppaita 2005:17). Uudet, päivitetyt suositukset val-

misteltiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 
sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä asettaman ja 
koordinoiman Terveyttä ja hyvinvointia edistävän lii-
kunnan (TEHYLI) �ohjausryhmän työtä. TEHYLI 
�ohjausryhmä kommentoi ja hyväksyi asiantuntija-
ryhmän (Liite 1) kokoaman suosituksen.  
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Tiivistelmä

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

1. 
Vauhti 
virkistää – 
vähintään 
kolme tuntia 
liikkumista 
joka päivä

2. 
Kohti 
liikkuvaa 
elämäntapaa 
– perhe 
tärkeä 
roolimalli 

4. 
Tekemällä 
taitoja – 
monipuolisuus 
kunniaan 

5. 
Ympäristö 
haastaa ja 
hauskuuttaa – 
ulkona unelmat 
todeksi 

7. Ohjattu 
liikunta – 
onnistumisen 
elämyksiä

8. 
Liikunta 
varhaiskasvatuk-
sessa – jokaisen 
lapsen oikeus

3. 
Kuuntele – 
anna lapselle 
mahdollisuus 
vaikuttaa

9. 
Koko kylä 
liikuttaa 
– kaikki 
yhteistyössä

6. 
Välineet 
ja lelut – 
innosta 
kokeilemaan

Aktiivinen tekeminen 
innostaa – liika istuminen 
on ikävää

Kuvio 1. Lasten fyysinen aktiivisuus on iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä
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Suositukset kohti tavoitetilaa

Vauhti virkistää � vähintään kolme tuntia liikkumista 
joka päivä

Lapsella on tarve ja oikeus liikkua joka päivä. Lap-
sen päivittäisen vähintään kolmen tunnin fyysisen 
aktiivisuuden suositus koostuu kuormittavuudeltaan 
monipuolisesta liikkumisesta: kevyestä liikunnasta ja 
reippaasta ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyy-
sisestä aktiivisuudesta. Lapselle tulee antaa mahdolli-
suus myös rentoutumiseen ja rauhoittumiseen. Päivit-
täinen liikunta on lapselle yhtä tärkeää kuin riittävä 
uni ja terveellinen ravinto.   

Aktiivinen tekeminen innostaa � liika istuminen on 
ikävää

Lapselle on luonteenomaista liikkua, leikkiä ja tou-
huta. Aktiivisimmillaan hän on leikkiessään muiden 
lasten kanssa. Lapsi oppii asioita toiminnallisesti: tut-
kien, kokeillen, yrittäen ja erehtyen. Siksi pitkät pai-
kallaanolo- ja istumisjaksot eivät ole hänelle ominaisia 
tapoja toimia. Yli tunnin istumisjaksoja tulee välttää 
ja lyhyempiäkin paikallaanoloja tauottaa lapselle mie-
lekkäällä tavalla.

Kohti liikkuvaa elämäntapaa � perhe tärkeä roolimalli 

Koko perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja 
touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapsi oppii 
liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Aikuisen 
kannustaminen ja oma esimerkki, samoin kuin liikku-
misen mahdollistavat vaatteet, lisäävät lapsen fyysistä 
aktiivisuutta. 

Aikuisten ja lasten yhteinen tekeminen opettaa 
lapselle vuorovaikutustaitoja sekä myönteistä suh-
tautumista toisiin. Kokeilemaan kannustaminen sekä 
yhdessä koettu onnistumisen ilo auttavat lasta muo-
dostamaan myönteisen minäkuvan. Ne ovat tärkeitä 
askeleita kohti fyysisesti aktiivista, terveyttä ja hyvin-
vointia edistävää elämäntapaa.  

  

Kuuntele � anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa

Lapsi on utelias ja aktiivinen. Hän käyttää yleensä 
kaikkia aistejaan ja mielikuvitustaan tutustuessaan, 
tutkiessaan, kokeillessaan ja ottaessaan selvää omista 
liikkumismahdollisuuksistaan. Liikkuminen ja leikki-
minen yhdessä muiden kanssa ovat lapselle ominaisia 
tapoja olla ja oppia. 

Lapsella on mielipiteitä, toiveita ja halu osallistua 
itseään koskeviin päätöksiin ja suunnitelmiin. Lapsen 
osallisuutta leikkimisessä, liikkumisessa ja arjen toi-
minnoissa voidaan lisätä kuuntelemalla ja ottamalla 
hänen mielipiteensä huomioon.    

Tekemällä taitoja � monipuolisuus kunniaan  

Lapsella on oikeus liikkua, kokeilla ja haastaa omia 
fyysisiä rajojaan. Lapsen liikunta on fyysisesti aktii-
vista leikkiä. Se on riittävää silloin, kun hän saa har-
joitella päivittäin motorisia perustaitojaan. Taidot ke-
hittyvät monipuolisesti, kun lapsi pääsee leikkimään 
yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä 
ja kaikkina vuodenaikoina. 

Oppimista ei pidä estää liiallisella turvallisuusha-
kuisuudella. Turhia kieltoja kannattaa karsia. Lapsi 
nauttii oppimistaan taidoista, joten taitojen harjoit-
teluun kannattaa varata aikaa ja tilaa. Jos lapsella on 
vaikeuksia liikkumisessaan, hänellä on oikeus saada 
siihen tukea ja apua. 

Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa � ulkona unelmat 
todeksi 

Lapsi näkee kaiken ympärillään olevan tilan ja ym-
päristön kiinnostavana paikkana liikkumiseen, niin 
sisällä kuin ulkona. Aikuiset ratkaisevat, saako lapsi 
käyttää oivaltamansa mahdollisuudet etsiä, kokeilla 
ja keksiä erilaisia tapoja liikkua, hallita kehoaan ja il-
maista itseään. 

Lapsesta on hauskaa muokata ympäristöä fyysisesti 
aktiivisiin leikkeihinsä. Erityisen hauskaa ympäristön 
muokkaaminen on lasten yhteisleikeissä. Aikuisten 
tehtävä on etsiä ja luoda liikkumaan houkuttelevia ym-
päristöjä, joissa monipuolinen liikkuminen on sallittua. 
Luonnonympäristöt ovat lapselle mieluisia, mutta lapsi 
löytää leikkipaikat myös rakennetusta kaupunkilähiöstä.  
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Välineet ja lelut � innosta kokeilemaan

Välineet ja lelut kiehtovat lasta. Erilaiset liikuntaväli-
neet, kalusteet, tavarat ja kierrätysmateriaalit kannus-
tavat liikkumaan ja monipuolistavat samalla lapsen 
kehollisia kokemuksia ja elämyksiä. Fyysisesti aktiivi-
siin leikkeihin ja peleihin innostavien välineiden on 
hyvä olla lapsen saatavilla ja vapaassa käytössä. Tukea 
tarvitseville lapsille tulee tarjota välineitä, jotka mah-
dollistavat ja helpottavat heidän liikkumistaan. 

Ohjattu liikunta � onnistumisen elämyksiä  

Lapsi haluaa onnistua ja oppia uutta. Ohjatut liikun-
tatuokiot esimerkiksi liikuntaseuroissa ja -kerhoissa 
ovat yksi erinomainen tapa päästä oppimaan uusia 
taitoja muiden lasten kanssa, turvallisten aikuisten in-
nostavassa ohjauksessa. Ilmapiiri välittyy lapselle eri-
tyisesti hänen saamastaan palautteesta. 

Lasten liikuntaa ohjaavien aikuisten tulee suunni-
tella toiminta lapsia kuunnellen niin, että kaikilla lap-
silla on mahdollisuus nauttia liikkumisesta, onnistua 
ja oppia uutta yksin ja yhdessä muiden kanssa. Lapset 
ovat yksilöinä erilaisia, minkä tulee näkyä toiminnan 
sisällöissä. Aikaisemmin liikuntaa harrastamattomien, 
taidoiltaan muita heikompien tai liikkumiseensa tukea 
tarvitsevien lasten tulee päästä toimintaan mukaan. 
Lapsen sukupuoli, perhe, kulttuuri, kieli, terveys tai 
muut yhdenvertaisuustekijät eivät saa vaikuttaa lapsen 
osallistumismahdollisuuksiin.     

Liikunta varhaiskasvatuksessa � jokaisen lapsen oikeus

Varhaiskasvatuslain perusteella jokaisella varhaiskas-
vatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus suunnitel-
tuun, tavoitteelliseen ja monipuoliseen liikuntakas-
vatukseen. Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet 
velvoittavat varhaiskasvatushenkilöstöä suunnittele-
maan ja toteuttamaan varhaiskasvatusta, joka tukee 
lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Varhais-
kasvatushenkilöstön tulee myös suunnitella toiminta 
siten, että fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan merkitys 
lapsen oppimisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
misessä toteutuu.   

Koko kylä liikuttaa � kaikki yhteistyössä

Lasten kasvatuksesta vastaavien vanhempien ja var-
haiskasvatushenkilöstön keskinäinen vuorovaikutus 
ja yhteistyö on tärkeää. Kokonaisvaltaisen kehityksen 
tukeminen edellyttää yhteistyötä myös sosiaali- ja ter-
veydenhuollon, kuten neuvoloiden, toimijoiden kans-
sa. Paikalliset terveyttä ja hyvinvointia edustavat sekä 
liikuntaa järjestävät tahot, yhteisöt ja verkostot ovat 
merkittäviä lasten liikuttajia. 

Kuntien tekniset toimijat vastaavat piha- ja alue-
suunnittelusta, joten heidän toimillaan on kauaskan-
toiset vaikutukset siihen, minkä verran lapsilla on 
liikkumiseen soveltuvia paikkoja ja alueita. Poliittisilla 
päättäjillä on mahdollisuus ja velvollisuus tehdä pää-
töksiä, joilla edistetään lasten terveyttä ja hyvinvointia. 
Koko kylän yhteistyötä tarvitaan, jotta lapsille saadaan 
luotua mahdollisuudet liikkumiseen ja leikkimiseen!     

  
Avainsanat: lapset, fyysinen aktiivisuus, liikkuminen, 
liikunta, hyvinvointi, suositukset, terveys, terveyden 
edistäminen, varhaiskasvatus 
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Lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Lapsen oikeuksi-
en yleissopimuksessa on useita sopimuskohtia, jotka 
muistuttavat meitä aikuisia lasten oikeuksista. Nämä 
sopimuskohdat ovat velvoittavia. Vammaisten lasten 
oikeuksia turvaa myös YK:n yleissopimus vammaisten 
henkilöiden oikeuksista. Seuraavaksi esitetään koo-
tusti sellaisia lapsen oikeuksien sopimuskohtia, jotka 
tuovat esiin lasten fyysisen aktiivisuuden, liikkumisen, 
liikunnan ja leikkimisen tärkeyttä. 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 
perustuvat alla oleviin sopimuskohtiin sekä tieteelli-
seen tutkimustietoon siitä, miten lapsen oikeuksien 
toteutumista voidaan edistää fyysisen aktiivisuuden 
sekä liikunnan avulla. Suositusten perustalla oleva 
tutkimustieto on koottu yhtenäiseksi erilliseksi mate-
riaaliksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema 
Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivi-
suuden suosituksille -artikkelikokoelma on saatavilla 
Internetistä.  
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Taulukko 1. Lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia

Lapsen edun ensisijaisuus
Lapsen etu on ensisijaisesti otettava huomioon 
kaikissa lapsia koskevissa toimissa.
(Lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artikla, lapsen oikeuksien 
komitean yleiskommentit 7 ja 14) 

Jokainen on erilainen ja  
silti yhdenvertainen 
Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. 
Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa 
ulkonäön, alkuperän, vammaisuuden, mielipiteen 
tai muiden ominaisuuksien vuoksi. 
(Lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artikla, lapsen oikeuksien 
komitean yleiskommentit 7, 9 ja 11) 

Lapsella on omat yksilölliset tarpeensa, mah-
dollisuutensa ja toiveensa – aikuisten velvolli-
suus on tukea lapsen mahdollisuuksia kasvaa 
ja kehittyä rauhassa ja omaan tahtiinsa lapsen 
terveys ja hyvinvointi huomioiden 
Lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja 
kehittymiseen - omaan yksilölliseen tahtiinsa ja täysi-
määräisiin mahdollisuuksiinsa.
(Lapsen oikeuksien sopimuksen 6 artikla, lapsen oikeuksien 
komitean yleiskommentti 7) 

Lapsella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluk-
si – oikeus koskee sekä yksittäistä lasta että 
lapsiryhmää. Lasten näkemykset tulee ottaa 
huomioon mm. leikki- ja harrastusmahdolli-
suuksien, puistojen ja leikkipaikkojen suunnit-
telussa. 
Lapsella on oikeus ilmaista vapaasti omat näke-
myksenä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja 
lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen 
iän ja kehitystason mukaisesti. 
(Lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artikla, lapsen oikeuksien 
komitean yleiskommentit 7 ja 12) 

Lapsen vanhemmilla on vastuu lapsen kasva-
tuksesta. Heillä on oikeus saada apua las-
tenkasvatustehtäväänsä, mm. lapsen elämän 
terveellisen alkutaipaleen varmistamisessa 
Lapsen vanhemmilla on yhdessä vastuu lapsen 
kasvatuksesta ja huolenpidosta. Valtion ja kuntien 
täytyy tukea vanhempia tässä tehtävässä. 
(Lapsen oikeuksien sopimuksen 18 artikla, lapsen oikeuksien 
komitean yleiskommentti 7)

Leikki on olennainen osa lapsen elämää ja ke-
hitystä – leikki tuottaa iloa ja mielihyvää ja sen 
kautta on mahdollista lisätä myös lapsen fyy-
sistä aktiivisuutta. Myös lapsen oikeus lepoon 
ja riittävään uneen on varmistettava 
Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan 
sekä taide- ja kulttuurielämään. 
(Lapsen oikeuksien sopimuksen 31 artikla, lapsen oikeuksien 
komitean yleiskommentit 7 ja 17) 

Lapsella on oikeus kaikessa toiminnassa kehit-
tää taitojaan, itsetuntoaan ja itse luottamustaan 
- aikuisten tulee toimia lapsikeskeisellä ja lasta 
kunnioittavalla tavalla  
Koulutuksen tulee pyrkiä lapsen persoonallisuu-
den, lahjojen sekä henkisten ja ruumiillisten val-
miuksien mahdollisimman täyteen kehittä miseen. 
(Lapsen oikeuksien sopimuksen 29 (1) artikla, lapsen oikeuksien 
komitean yleiskommentit 1 ja 7) 

Lapsella on oikeus nauttia parhaasta mahdol-
lisesta terveydentilasta – mm. epäterveelliset 
elämäntavat vaikuttavat lapsen mahdollisuuk-
siin toteuttaa itseään täysimääräisesti
Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä. 
Lapsella on oikeus saada hoitoa ja apua, jos hän 
sairastuu.
(Lapsen oikeuksien sopimuksen 24 artikla, lapsen oikeuksien 
komitean yleiskommentit 7 ja15)

Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomi-
oida ja poistaa oikeuksien toteutumisen tiellä 
olevat esteet – mm. lapsen yhtäläiset mah-
dollisuudet harrastaa liikuntaa tulee turvata ja 
liikuntamahdollisuudet suunnitella niin, että 
ne mahdollistavat lapsen osallistumisen ja 
osallisuuden 
Vammaisen lapsen tulee saada nauttia täysipainoi-
sesta ja hyvästä elämästä oloissa, jotka takaavat 
ihmisarvon, edistävät itseluottamusta ja helpot-
tavat lapsen aktiivista osallistumista yhteisönsä 
toimintaan.  
(Lapsen oikeuksien sopimuksen 23 artikla, lapsen oikeuksien 
komitean yleiskommentit 7ja 9) 

Vammaisten lasten tulee voida nauttia kaikista 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräi-
sesti ja yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. 
(YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen7 artikla)

Vammaisten lasten tulee voida yhdenvertaisesti 
muiden lasten kanssa osallistua leikki-, virkistys-, 
vapaa-ajan ja urheilutoimintaan.
(YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen 30 artikla)

Lapsen oikeuksia koskevia sopimuskohtia
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”Liikkuva lapsi voi hyvin”

Nykytilan kuvaus

Alle kouluikäisten lasten arkipäivät kuluvat enim-
mäkseen fyysisesti kevyissä touhuissa. Lapset liikkuvat 
keskimäärin yhdestä kahteen tuntia päivässä. Tuosta 
ajasta noin tunti kuluu reippaaseen liikuntaan. Alle 
kouluikäisistä lapsista kuitenkin vain 10�20 % saa-
vuttaa normaalia kasvua, kehitystä, terveyttä ja hy-
vinvointia edellyttävän ja nykysuositusten mukaisen 
päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrän. Erityistä 
tukea tarvitsevat lapset liikkuvat keskimäärin muita 
vähemmän, koska heillä ei ole samanlaisia mahdolli-
suuksia osallistua liikuntaan kuin muilla lapsilla.

Hieman yli puolet lapsista ulkoilee vielä päiväkoti-
päivän jälkeen. Heidän lisäkseen on kuitenkin lapsia 
(noin 10 %), jotka eivät pääse iltaisin ulos leikkimään. 
Kolmevuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden mää-
rässä on vain hyvin pieniä eroja arkipäivien ja viikon-
loppujen välillä, mutta mitä vanhemmiksi lapset tu-
levat, sitä selkeämmiksi erot käyvät. Viikonloppuisin 
lasten aktiivisuus vähenee. Myös sukupuolten väliset 
erot kasvavat iän myötä. Pojat ovat keskimäärin fyysi-
sesti aktiivisempia kuin tytöt. 

Lapset oppivat käyttämään digitaalisia välineitä var-
hain. Jo kolmevuotiaat viettävät aikaa television, tie-
tokoneiden, tablettien ja älypuhelinten ääressä noin 
tunnin arkipäivinä ja yli puolitoista tuntia viikonlop-
puisin. Lasten kasvaessa digitaalisen tekniikan käyttö 
lisääntyy entisestään. 

Tiesitkö?

Fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille 
kasvulle ja kehitykselle. Se tukee lasten yleisiä oppi-
misen edellytyksiä vaikuttamalla myönteisesti kog-
nitiivisiin prosesseihin, kuten vireystilaan, tarkkaa-
vaisuuteen, keskittymiskykyyn, havaitsemiseen ja 
muistamiseen. Fyysinen aktiivisuus parantaa lasten 
fyysistä toimintakykyä ja motoriikkaa, ennaltaehkäi-
see ylipainoa sekä tyypin 2 diabeteksen ja muiden 
verenkiertoelinsairauksien riskitekijöitä, vahvistaa 
tuki- ja liikuntaelimistöä, vähentää psyykkistä kuor-
mittuneisuutta ja parantaa mielialaa. Fyysinen aktii-
visuus vaikuttaa myönteisesti myös lapsen sosiaaliseen 
ja psyykkiseen kehitykseen sekä hyvinvointiin, koska 
liikkuessa ja leikkiessä lapsi harjoittelee vuorovaikutus-
taitoja ja opettelee tulemaan toimeen muiden kanssa.   

(Lähde: Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen ak-
tiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö 2016:22)

Tavoitetila

Lapsen tarve ja oikeus liikkua joka päivä toteutuu 
kaikilla lapsilla. Lapsen päivittäinen vähintään kol-
men tunnin fyysinen aktiivisuus koostuu kuormit-
tavuudeltaan monipuolisesta liikkumisesta: kevyestä 

1 Vauhti virkistää  
� vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä
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liikunnasta ja reippaasta ulkoilusta sekä erittäin vauh-
dikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Päivittäisen liik-
kumisen lisäksi yksilöllisen tarpeen mukaan riittävä 
lepo ja uni, terveellinen ruokavalio sekä mahdollisuus 
rentoutumiseen ja rauhoittumiseen ovat lapsen koko-
naisvaltaisen hyvinvoinnin tukipilareita.   

Muista: aktiivinen tekeminen 
innostaa – liika istuminen on ikävää

Lapselle on luonteenomaista liikkua, leikkiä ja tou-
huta asentoa vaihdellen. Lapsi oppii asioita toimin-
nallisesti: tutkien, kokeillen, yrittäen ja erehtyen. Siksi 
pitkät eli yli yhden tunnin paikallaanolo- ja istumis-
jaksot eivät ole lapselle ominaisia tapoja toimia. Kun 
paikallaan pysyminen on välttämätöntä, toimintaa tau-
otetaan ja vaihtelua tarjotaan toiminnallisilla tehtävillä. 

Miten tavoitteisiin päästään?

Vanhemmat ja lasten huoltajat:

� Tekemällä asioita yhdessä: liikkumalla, leikkimällä 
ja retkeilemällä lasten kanssa. Ulkoilkaa lastenne 
kanssa, tukekaa heidän innostustaan asianmukaisilla 
vaatteilla ja varusteilla, kehukaa lapsia ilman 
kilpailullisuuden korostamista.

� Muistamalla, että sisälläkin voi olla fyysisesti 
aktiivinen. Tavallisia kotiaskareita tekemällä saa 
huomaamatta luonnollista liikuntaa.

� Huolehtimalla lasten kokonaisvaltaisesta 
hyvinvoinnista: varmistakaa riittävä määrä leikkimistä 
ja muuta fyysistä aktiivisuutta (vähintään kolme tuntia 
päivässä), lepoa ja nukkumista lapsen yksilöllisen 
tarpeen mukaan (yöunta keskimäärin 10�12 tuntia) 
sekä terveellistä ravintoa.

� Tarkkailemalla ja tarvittaessa rajoittamalla lasten 
fyysisesti passiivista toimintaa, kuten tv-ohjelmien 
katsomista. Tauottakaa pitkäkestoista paikallaanoloa. 
Käyttäkää erilaisia digilaitteita liikkumiseen 
innostavalla tavalla. 

Vauhti virkistää
Vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä

Hippaleikit, trampoliini-
hyppely, kiipeily, uinti, hiihto

Autoilla, rakennuspalikoilla tai nukeilla leikkiminen, 
tutkiminen, vaatteiden pukeminen, ruokailu

Vauhdikas fyysinen 
aktiivisuus

Rauhalliset arjen touhuilut

Uni ja lepo

ylipitkiä istumisen jaksoja välttäen

Kävely, pallonheitto, 
keinuminen, tasapainoilu

Kevyt liikunta
Metsäretkeily, polku-

pyöräily, luistelu

Reipas ulkoilu

Kuvio 2. Suositeltava fyysinen aktiivuus koostuu päivän mittaan kuormittavuudeltaan erilaisista arjen touhuista.
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Varhaiskasvatushenkilöstö:

� Huolehtikaa, että lasten päivittäinen ulkoileminen 
on toiminnallista. Välttäkää toimintoja, joissa lapsilta 
edellytetään pitkiä paikallaanolojaksoja. Ohjatkaa 
lapsille liikunnallisia sääntöleikkejä �  ainakin ulkona.

� Huomioikaa erityisesti vähän liikkuvat lapset ja 
innostakaa heitä fyysisesti aktiivisiin leikkeihin. 

Seuratoimijat ja muut liikuntaa järjestävät yhteisöt:

� Organisoikaa ohjattu toiminta niin, että paikallaanoloa, 
kuten oman vuoron odottamista, on mahdollisimman 
vähän.

Lisää Vaihda Vähennä

Leikkejä ja muuta liikuntaa ulkona ja luonnossa Hissi portaisiin Liiallista television, tietokoneen, tabletin tai 

muiden digilaitteiden passiivista käyttöä

Aktiivista siirtymistä, kuten esimerkiksi kävelyä, 

pyöräilyä tai potkulautailua paikasta toiseen

Auto pyörään tai kävelyyn 

mahdollisuuksien mukaan

Pitkäaikaista paikallaan olemista

Yhdessä liikkumista Julkiset pyörään ja kävelyyn Turhia liikkumista rajoittavia kieltoja

Liikunnan iloa, kannustusta ja rohkaisua Paljon istumista sisältävät leikit 

aktiivisempiin leikkeihin

Lasten suoritusten vertailua

Uusien asioiden opettelua toiminnan avulla Kielto kannustukseen

Lasten mahdollisuuksia yhteisleikkeihin

Esimerkkejä liikunnasta, kuormittavuudeltaan 
eritasoisesta fyysisestä aktiivisuudesta  

Lapsen fyysinen aktiivisuus on vauhdikasta ja voimak-
kaasti kuormittavaa, kun hän: 

juoksee kovaa, leikkii kiinniottoleikkejä, hyppii 
trampoliinilla, työntää isoa kuormuria, kiipeää 
mäkeä ylös, painii/nujuaa, ui, hiihtää tai kävelee 
portaita. 

Lapsen fyysinen aktiivisuus on reipasta, kun hän: 
kävelee ripeästi, potkulautailee, ajaa polkupyörällä, 
luistelee sekä tanssii nopean ja rytmikkään musii-
kin tahtiin, leikkii ja pelaa pallolla tai lapioi isolla 
lapiolla. 

Lapsen fyysinen aktiivisuus on kevyttä, kun hän: 
kävelee hitaasti, leikkii rauhallisia liikuntaleikkejä, 
heittää ja ottaa palloa kiinni, keinuu ja tasapainoi-
lee, tanssii tai liikkuu hitaan ja rauhallisen musiikin 
tahtiin, matkii koko kehollaan kirjaimia tai erilaisia 
muotoja, leikkii roolileikkejä tai tekee tavallisia las-
ten arkeen kuuluvia asioita, kuten pukee, riisuu tai 
järjestelee tavaroitaan. 
 

Lapsen fyysinen aktiivisuus on erittäin kevyttä, lähes 
fyysisesti passiivista toimintaa, kun hän: 

istuu paikoillaan, piirtää, katselee kuvia ja lukee, 
tekee hiekkalaatikolla hiekkakakkuja, seuraa televi-
siota tai käyttää tietokonetta, rakentelee palikoilla, 
kokoaa palapeliä, leikkii pienillä esineillä tai syö.

Lapsen fyysisen aktiivisuuden kuormittavuus on ma-
talin hänen ollessa makuulla ja toiseksi matalin hänen 
istuessaan.  
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2 Kohti liikkuvaa elämäntapaa  
� perhe tärkeä roolimalli

arjessa liikkuvien ja liikuntaa harrastavien vanhempien 
lapset ovat fyysisesti aktiivisempia ja motorisesti taita-
vampia kuin muut lapset. Kun vanhempi kannustaa ja 
vie lastaan aktiivisten leikkien pariin, lapsen fyysisen 
aktiivisuuden kokonaismäärä kasvaa. Erot lasten aktii-
visuuden määrissä alkavat kasvaa jo kolmevuotiaasta 
alkaen, ja ne vakiintuvat joko muita korkeammalle tai 
matalammalle tasolle. Fyysisesti aktiivisen elämänta-
van malli alkaa siis syntyä jo varhaislapsuudessa.  

(Lähde: Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen ak-
tiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö 2016:22)

Tavoitetila

Kotoa saamansa mallin mukaan lapset oppivat, että 
liikkuminen kuuluu arjen rutiineihin. Perheen kans-
sa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat 
valintoja, joiden myötä lapset oppivat liikkumisen 
kuuluvan päivittäiseen elämään. Lapsen liikkumis-
mahdollisuuksia tuetaan myös liikkumisen mahdol-
listavalla vaatetuksella. 

Yhteinen tekeminen aikuisten ja muiden lasten 
kanssa opettaa lapselle vuorovaikutustaitoja, toisen 
kuuntelemista ja kunnioittamista sekä myönteistä 
suhtautumista toisiin. Yhteisistä kokemuksista rie-
muitseminen sekä kaikkien perheenjäsenten huo-
mioonottaminen ovat pieniä, mutta tärkeitä kasvun 

”Mitä isot edellä, sitä pienet perässä”

Nykytilan kuvaus

Arkipäivisin perheet käyttävät yhteiseen aktiiviseen te-
kemiseen aikaa keskimäärin alle puoli tuntia. Viikon-
loppuisin yhteiseen tekemiseen kuluu aikaa hieman 
enemmän.  Alle puolet lapsiperheistä liikkuu yhdessä 
1�2 kertaa viikossa. Joka päivä yhdessä liikkuu viides-
osa perheistä.

Vaikka vanhempien tuki ja kannustaminen ovat 
tärkeitä, silti suurin osa lasten vanhemmista kannustaa 
lastaan fyysisesti aktiivisiin leikkeihin tai liikuntaan 
vain muutaman kerran viikossa. Vanhemmat voivat 
olla myös roolimalleina lapsilleen, sillä fyysisesti ak-
tiivisten vanhempien lapset ovat yleensä muita lapsia 
aktiivisempia.  

Tiesitkö? 

Vanhempien tuki, kuten liikkumiseen kannustava il-
mapiiri, lapsen liikkumisen myönteinen huomioimi-
nen esimerkiksi kehumalla sekä liikuntavarusteiden 
ja -välineiden tarjoaminen lapsen käyttöön, lisäävät 
lapsen fyysistä aktiivisuutta. Lapset ovat yleensä aktii-
visimpia lasten keskinäisissä leikeissä.

Vanhemmat ovat liikkumisessa ja muissa elintavois-
sa lapselle tärkeitä roolimalleja. Fyysisesti aktiivisten, 
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paikkoja. Kokeilemaan kannustaminen ja onnistumi-
sista iloitseminen auttavat lasta muodostamaan myön-
teisen minäkuvan. Ne ovat oleellisia askeleita kohti 
liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa.  

Miten tavoitteisiin päästään?

Vanhemmat ja lasten huoltajat:

� Liikkumalla, leikkimällä ja yhdessä touhuamalla. 
Tavalliset, fyysisesti aktiiviset leikit ovat juuri 
oikeanlaista liikuntaa. 

� Luomalla perheelle yhteisiä, päivittäisiä liikunnallisia 
rutiineja. Tehkää säännöllisesti retkiä luontoon: 
seikkailkaa lähimetsässä, rakentakaa majaa, laskekaa 
mäkeä, luistelkaa tai etsikää yhdessä mukava 
eväspaikka.

� Kannustamalla lasta liikkumaan, kehumalla liikkuvaa 
lasta, tukemalla hänen liikuntaharrastuksiaan. 
Rohkaiskaa lasta leikkimään yhdessä muiden lasten 
kanssa.

Varhaiskasvatushenkilöstö:

� Ottakaa vanhempien kanssa puheeksi heidän 
lapsensa fyysisen aktiivisuuden määrä ja suositukset. 
Jutelkaa lapsen päivittäisen ulkoilun ja muun liikunnan 
sekä levon ja ravinnon määrästä. Keskustelkaa lapsen 
motoriikasta, fyysisestä aktiivisuudesta ja liikunnasta. 
Keskustelkaa myös liikkumisen sosiaalisesta 
ulottuvuudesta. 

� Järjestäkää lasten ja vanhempien yhteisiä liikunnallisia 
vanhempainiltoja, teemapäiviä ja -viikkoja. 

� Muistakaa ja huomioikaa omassa toiminnassanne 
se, että varhaiskasvattajat ovat lapselle roolimalleja 
myös liikkumiseen liittyvissä asioissa. Kiinnittäkää 
siis huomiota, miten puhutte liikkumiseen liittyvistä 
asioista. Rohkaisetteko vai rajoitatteko?

Seuratoimijat ja muut liikuntaa järjestävät yhteisöt:

� Järjestäkää tapahtumia, joissa aikuiset pääsevät 
liikkumaan yhdessä lapsensa kanssa. Muistakaa, että 
monipuolinen liikunta on lapselle parasta. 

� Tiedostakaa, että lapsena yhteisön toimintaan 
osallistuneet palaavat usein saman 
liikuntaharrastuksen pariin aikuisena. Myönteisiin 
harrastuskokemuksiin kannattaa siis panostaa.

� Säilyttäkää harrastamisesta koituvat kulut 
kohtuullisina niin, että mahdollisimman monilla 
perheillä on mahdollisuus antaa lapsensa osallistua 
toimintaan. 
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3 Kuuntele � anna lapselle mahdollisuus 
vaikuttaa

Tavoitetila

Lapsi saa olla utelias ja aktiivinen. Kaikki aistit ja mie-
likuvitus ovat yleensä käytössä, kun lapsi tutustuu, 
kokeilee, tutkii ja ottaa selvää omista liikkumismah-
dollisuuksistaan. Liikkuminen ja leikkiminen ovat 
lapselle ominaisia tapoja olla ja oppia. Lapsi saa leikkiä 
yhdessä muiden lasten kanssa. Lapsella on mielipitei-
tä ja ehdotuksia, joita kuuntelemalla ja huomioimalla 
lisätään hänen osallisuuttaan häntä itseään koskevissa 
asioissa. Liikkumisella saadaan aikaan yhteisiä hyvin-
voinnin kokemuksia.   

Miten tavoitteisiin päästään?

Vanhemmat ja lasten huoltajat:

� Katsomalla lapsen kasvoja ja päättelemällä hänen 
ilmeistään, eleistään ja puheistaan, mistä hän pitää ja 
nauttii. Tehkää asioita yhdessä, kuunnelkaa ja ottakaa 
lapsen ehdotuksia huomioon. Antakaa lapsen olla 
mukana ja tuntea itsensä tarpeelliseksi.

� Antamalla lapsen suunnitella, päättää ja valita 
asioita ja erilaisia pieniä tehtäviä hänen ikäänsä ja 
kehitystasoonsa sopivalla tavalla. 

� Ottamalla lapsi mukaan kotitöihin ja antamalla 
hänen tuntea, että hänellä on tärkeä rooli perheen 
arkirutiineissa.

”Kuuletko sinä minua, oikeasti?”

Nykytilan kuvaus

Lasta kuuntelevien ja lapsilähtöisesti toimivien van-
hempien lapset kokevat onnistumisia liikunnassa. 
Kun vanhemmat luovat lapselle liikkumisen mahdol-
lisuuksia, heidän lapsensa myös nauttivat fyysisestä 
aktiivisuudesta. Lapsilähtöisesti toimivien vanhempi-
en lapset kokevat itsensä päteviksi ja pystyviksi, minkä 
seurauksena motivaatio liikuntaa kohtaan kasvaa. Sen 
sijaan vaativien ja runsaasti lastensa tekemisiä kont-
rolloivien vanhempien lapsilla on muita enemmän 
liikuntaan liittyviä kielteisiä kokemuksia. 

Tiesitkö? 

Kun lasta kuunnellaan, hän kokee itsensä tärkeäksi. 
Tämä kokemus vahvistaa lapsen pätevyyden koke-
musta. Osallisuuden myötä hän oppii vähitellen kan-
tamaan vastuuta itsestään ja muista. Hän oppii myös 
vuorovaikutustaitoja, empatiaa sekä yhdessä sopimi-
sen merkityksen. Lapsen kuunteleminen ja huomioon 
ottaminen ovat hyödyllisiä kasvatuskeinoja ja samalla 
malli toista kunnioittavasta toimintatavasta.   

(Lähde: Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen ak-
tiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö 2016:22)
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Varhaiskasvatushenkilöstö:

� Huomioikaa ja kuunnelkaa kaikkia lapsia 
tasavertaisesti.

� Jättäkää tilaa lasten omille ajatuksille. Sisustakaa 
ja muokatkaa ympäristöä yhdessä lasten kanssa. 
Jättäkää lapsille tekemistä, sillä lapset liikkuvat usein 
aktiivisemmin silloin, kun ympäristö ei ole vielä täysin 
valmis. 

� Kiittäkää lasta hänen mielipiteistään ja aktiivisesta 
halustaan vaikuttaa.  

Seuratoimijat ja muut liikuntaa järjestävät yhteisöt:

� Arvostakaa lasta. Lapsi on oman elämänsä 
asiantuntija � kuunnelkaa, katsokaa ja ottakaa hänen 
mielipiteensä huomioon. Auttakaa häntä kuulumaan 
joukkoon. Antakaa hänen vaikuttaa toiminnan 
sisältöihin. 

� Muistakaa, että mielenkiintoiset, vaihtelevat tehtävät 
ja mahdollisuus uusien taitojen oppimiseen innostavat 
liikkumaan. Kilpaileminen ei motivoi kaikkia.

� Luokaa toimintaan kannustava ilmapiiri, jossa kaikki 
kokevat olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi.
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4 Tekemällä taitoja � monipuolisuus kunniaan 

Lasten motoriset taidot kehittyvät lapsen liikkuessa 
ja harjoitellessa liikkumista. Liikkuminen on fyysistä 
aktiivisuutta ja motoristen taitojen toistamista mie-
lekkäällä tavalla. Hyvät tasapainotaidot luovat pohjan 
kaikille muille taidoille. 

Lapset liikkuvat paikasta toiseen ryömimällä, kont-
taamalla, kiipeämällä, kävelemällä, juoksemalla ja 
hyppäämällä sekä erilaisin hyppyaskelin. Kun lapsella 
on hyvät liikkumistaidot, hän jaksaa kulkea pitempiä 
matkoja. Kun lapsella on hyvät käsittelytaidot, hän 
osaa heittää, ottaa kiinni, lyödä ja potkaista palloa. 
Silloin myös yhteisleikit sujuvat paremmin, ja lapsi on 
yleensä toivottu leikkikaveri. Hyvät motoriset taidot 
tukevat siis lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
hyvinvointia.   

(Lähde: Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen ak-
tiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö 2016:22)

Tavoitetila

Ennen koulun alkua lapsi osaa kävellä, juosta, hyppiä, 
loikkia ja kiivetä. Hän osaa myös kulkea rappusissa 
sekä heittää, ottaa kiinni, lyödä ja potkaista palloa. 
Koulun alkaessa lapsi osaa ajaa pyörällä, hiihtää ja 
luistella sekä liikkua matalassa vedessä. Mikäli lapsella 
on vaikeuksia liikkumisessaan, tarve erityiseen tukeen 
on tunnistettu jo ennen koulun alkua.

Lapsella on oikeus saada liikkua, kokeilla ja haas-
taa omia fyysisiä rajojaan sekä rentoutua joka päivä. 

”Tekemällä oppii”

Nykytilan kuvaus

Alle kouluikäiset lapset osaavat yleensä juosta, laukata, 
hypätä kahdella jalalla, hypellä yhdellä jalalla ja loika-
ta. Liikkumistaidoista helpoin on juokseminen, jon-
ka hallitsee hyvin kolmannes kolmevuotiaista ja noin 
puolet kuusivuotiaista lapsista. 

Lasten tasapainossa on suuria yksilöllisiä eroja, ja 
tytöillä on keskimäärin parempi tasapaino kuin po-
jilla. Pallon käsittely on vaikeaa lähes kaikille lapsille. 
Lapset tarvitsevat harjoitusta erityisesti heittämiseen, 
kiinniottamiseen, pomputtamiseen, potkaisemiseen 
ja pallon lyömiseen mailalla. Pallon käsittelyssä pojat 
ovat keskimäärin tyttöjä parempia. 

Lapsille, joille käsien motoriikka ja edellä mainitut 
karkeamotoriset käsittelytaidot tuottavat suuria vaike-
uksia, ei ole päässyt kehittymään käsin kirjoittamisen 
ja siistin käsialan edellytyksiä. Siksi pallonkäsittelytai-
toja kannattaa harjoitella. Kansainväliset tutkimustu-
lokset antavat viitteitä siitä, että motorisesti heikkojen 
lasten osuus on kasvanut viimeisen 30 vuoden aikana. 

Tiesitkö?

Suomessa sattuu vuosittain noin 350 000 liikuntata-
paturmaa, joista suurin osa lapsille ja nuorille. Yksi syy 
tapaturmille on lasten alhainen fyysisen aktiivisuuden 
määrä ja siitä johtuvat heikot motoriset taidot. 
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Lapsen liikunta on fyysisesti aktiivista leikkiä. Se on 
riittävää ja monipuolista silloin, kun hän saa päivit-
täin, kaikkina vuodenaikoina ja erilaisissa ympäristöis-
sä harjoitella motorisia perustaitojaan yhdessä muiden 
lasten kanssa. Hänelle annetaan mahdollisuus oppia 
arvioimaan ja hallitsemaan liikkumiseen liittyviä ris-

kejä sen sijaan, että asioita kielletään liialliseen turval-
lisuushakuisuuteen vedoten. Jos lapsella on vaikeuksia 
liikkumisessaan, esimerkiksi toiminnan ohjauksessa, 
hän saa tarvitsemaansa tukea. Ja jos lapsella on vaikea 
liikuntavamma, hän saa apua liikkumisensa tueksi. 

Tekemällä taitoja – 
monipuolisuus kunniaan

Motorinen kehitys kasvun myötä

Kuvio 3. Motoriset taidot kehittyvät kasvun sekä monipuolisen leikin, liikunnan ja sinnikkään harjoittelun myötä.
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Miten tavoitteisiin päästään?

Vanhemmat ja lasten huoltajat:

� Antamalla lasten kokeilla ja haastaa itseään sekä 
testata taitojaan kaikkina vuodenaikoina. Kävele, 
juokse, hyppää, heitä ja ota kiinni. Kiipeä, pyöräile, 
hiihdä ja luistele. Ui, pelaa, tanssi ja hassuttele  � 
yhdessä lapsesi kanssa.

� Muistamalla, että lapsi oppii kokeilemalla: pienet 
kolhut, naarmut ja mustelmat eivät ole vaarallisia. Ne 
auttavat omien taitojen tunnistamisessa ja pienten 
vastoinkäymisten sietämisessä. 

� Jos huomaatte lapsellanne vaikeuksia uusien 
motoristen taitojen oppimisessa, ottakaa asia 
puheeksi neuvolassa ja varhaiskasvatuksen 
henkilökunnan kanssa.

Varhaiskasvatushenkilöstö:

� Rohkaiskaa kokeilemaan, innostakaa ihmettelemään 
ja tukekaa tarvittaessa. Opettakaa uusia ikä- ja 
kehitystasoa tukevia taitoja, leikkejä ja pelejä, 
sisällä ja ulkona, kaikkina vuodenaikoina. Iloitkaa 
onnistumisista yhdessä lapsen kanssa. Tarkkailkaa 
omia sanavalintojanne: varmistakaa, että ne 
innostavat liikkumaan ja tukevat oppimista.

� Luokaa lapsille tilanteita, joissa he voivat innostaa 
toisiaan ja oppia toisiltaan.

� Jos havaitsette lapsella motorisen oppimisen 
vaikeuksia, ottakaa asia puheeksi lasten vanhempien 
kanssa.

Seuratoimijat ja muut liikuntaa järjestävät yhteisöt:

� Muistakaa että lapsi ei ole pieni aikuinen. Toiminnan 
sisältöjen suunnittelussa lapsilähtöisyys tarkoittaa 
sitä, että lapsen kehitysvaiheita kunnioitetaan ja 
hänen annetaan olla aktiivinen vaikuttaja. Lapsen 
kehitystä tukee se, että toiminnassa edetään 
asteittain haastetta lisäten:  
 
1) motoriset perustaidot hallintaan 
2) taitojen soveltaminen erilaisissa ympäristöissä 
3) erilaisiin välineisiin tutustuminen ja niiden 
muokkaaminen eri tilanteisiin sopiviksi
4) liikuntalajien perustaitojen opettelu 
5) urheilulajien perustekniikoiden harjoittelu

 






















































