
3. Varhaiskasvatuksen muoto, jota  
arviointi koskee:

 Varhaiskasvatusyksikkö

 Esiopetus

 Perhepäivähoito

 Ryhmäperhepäivähoito 

 Avoin leikkitoiminta 

 Muu, mikä

1. Kunta
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2. Yksikön/toimipisteen/tiimin nimi

4. Osoite

6. Henkilökunnan määrä

5. Lapsimäärä

7. Yhteyshenkilö

8. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 9. Yhteyshenkilön puhelinnumero

Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnalla tarkoitetaan 
yksikössä/toimipisteessä/tiimissä tehtävää  
liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämistyötä.

Nykytilan arviointi 
varhaiskasvatukseen



1 1 .  TO IM INNAN TOTEUT TAMINEN
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10. Miten arviointi toteutettiin??

 Liikkuva varhaiskasvatus -tiimissä

 Yksikön/toimipisteen/perhepäivähoidon tiimipalaverissa

 Yhteyshenkilö yksin

 Johtaja/esimies yksin

 Muualla, missä

 

 

 

Valitse, mikä vastausvaihtoehto kuvaa parhaiten yksikön / toimi-
pisteen / perhepäivähoidon tiimin tämänhetkistä tilannetta. 0 1 2 3 4

Liikkuva varhaiskasvatus -toimintaa koordinoi tiimi.

Yhteyshenkilölle on järjestetty aikaa Liikkuva varhaiskasvatus
-toiminnan koordinointiin.

Liikkumisen edistämiseksi on valittu tavoitteet ja toimenpiteet.

Päivittäinen liikkuminen on kirjattu osaksi toimintasuunnitelmaa
(vasua).

Liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen on täsmennetty kunnan
vasuun.

Liikkuva varhaiskasvatus -toiminta on kirjattu kuntastrategiaan,
kunnan hyvinvointistrategiaan tai muuhun vastaavaan asiakirjaan.

0 = ei lainkaan             4 = toteutuu täysin



12 .   L I IKKUMISEN LISÄ ÄMINEN JA  
 I STUMISEN VÄHENTÄMINEN

13 .   HENKILÖKUNNAN OSALLISTUMINEN ,   
 OSA AMINEN JA  T YÖHY VINVOINTI
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Valitse, mikä vastausvaihtoehto kuvaa parhaiten yksikön / toimi-
pisteen / perhepäivähoidon tiimin tämänhetkistä tilannetta. 0 1 2 3 4

Lapsilla on mahdollisuus liikkua päivittäin vähintään kaksi tuntia.

Lapset liikkuvat ulkona päivittäin vähintään yhden tunnin.

Lasten liikkumista havainnoidaan yhteisesti sovituilla tavoilla.

Jokaiseen viikkoon sisältyy ohjattua liikuntaa sekä sisällä että ulkona.

Siirtymätilanteissa lapsia kannustetaan liikkumaan eri tavoilla.

Lasten pitkäkestoista istumista pyritään tietoisesti välttämään.

Leikeissä lapset saavat liikkua omaehtoisesti haluamallaan tavalla.

Paikallisiin tai valtakunnallisiin kampanjoihin ja tapahtumiin
osallistutaan.

Vähän liikkuvat ja tukea tarvitsevat lapset huomioidaan.

Liikkumiseensa tukea tarvitsevalle lapselle on tarvittaessa saatavilla
erityistä tukea ja apua.

Valitse, mikä vastausvaihtoehto kuvaa parhaiten yksikön / toimi-
pisteen / perhepäivähoidon tiimin tämänhetkistä tilannetta. 0 1 2 3 4

Johtaja/esimies on sitoutunut Liikkuva varhaiskasvatus -toimintaan.

Henkilökunta keskustelee säännöllisesti Liikkuva varhaiskasvatus
-toiminnasta.

Henkilökunta osallistuu liikunnallisiin tai toiminnallista oppimista tukeviin
täydennyskoulutuksiin.

Henkilökunnalle järjestetään yhteistä liikunnallista
täydennyskoulutusta.

Henkilökunta rohkaisee, kannustaa ja antaa lapsille palautetta
liikkumisesta.

Henkilökunta kannustaa omalla esimerkillään lapsia liikkumaan.

Henkilökunnan omaa hyvinvointia ja liikkumista tuetaan.

0 = ei lainkaan             4 = toteutuu täysin

0 = ei lainkaan             4 = toteutuu täysin



14.  L APSEN OSALLISUUS
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15 .  P IHA JA  T IL AT

Valitse, mikä vastausvaihtoehto kuvaa parhaiten yksikön / toimi-
pisteen / perhepäivähoidon tiimin tämänhetkistä tilannetta. 0 1 2 3 4

Erilaisiin liikkumisen mahdollisuuksiin pihalla on tutustuttu  
yhdessä lasten kanssa.

Pihan toimintamahdollisuuksia ja turvallisuutta on arvioitu  
liikkumisen näkökulmasta.

Pihan virikkeellisyyttä on lisätty omilla toimilla.

Henkilökunnan ja lasten kanssa on sovittu pihasäännöt.

Huoltajat tutustutetaan pihasääntöihin ja toimintaperiaatteisiin.

Liikuntasali on käytössä monipuolisesti päivän aikana.

Sisätiloja käytetään liikkumiseen monipuolisesti.

Lähiympäristöä ja luontoa hyödynnetään päivittäisessä liikkumisessa.

0 = ei lainkaan             4 = toteutuu täysin

Valitse, mikä vastausvaihtoehto kuvaa parhaiten yksikön / toimi-
pisteen / perhepäivähoidon tiimin tämänhetkistä tilannetta. 0 1 2 3 4

Lapset osallistuvat yhteiseen liikkumiseen aktiivisesti joka päivä.

Lasten toiveita liikkumisesta kysytään ja otetaan huomioon.

Lapset osallistuvat liikkumisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Lapset ovat mukana suunnittelemassa ja järjestämässä yhteisiä
liikunnallisia tapahtumia.

Henkilökunta toimii yhdessä lasten kanssa, kuuntelee heitä ja  
ottaa lasten mielipiteet huomioon.

0 = ei lainkaan             4 = toteutuu täysin



16 .  L I IKUNTAVÄLINEET
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17.   TO IM INNALLISUUS JA  MOTORINEN  
 KEH IT YS

Valitse, mikä vastausvaihtoehto kuvaa parhaiten yksikön / toimi-
pisteen / perhepäivähoidon tiimin tämänhetkistä tilannetta. 0 1 2 3 4

Lasten motoristen taitojen kehittymistä havainnoidaan ja havainnot
kirjataan muistiin yhteisesti sovituilla tavoilla.

Lasten motorisista taidoista tehtyjä havaintoja hyödynnetään
toiminnan suunnittelussa.

Lapsille suunnitellaan ja toteutetaan omalle motoriselle taitotasolle
soveltuvia tehtäviä.

Päivittäin käytetään kaikkia aisteja aktivoivia toiminnallisia
menetelmiä tukemaan lapsen oppimista.

Fyysisesti aktiivisia, lapsia innostavia oppimistilanteita, joissa lapset
voivat oppia toisiltaan, suunnitellaan ja toteutetaan.

0 = ei lainkaan             4 = toteutuu täysin

Valitse, mikä vastausvaihtoehto kuvaa parhaiten yksikön / toimi-
pisteen / perhepäivähoidon tiimin tämänhetkistä tilannetta. 0 1 2 3 4

Liikuntavälineet ovat lasten saatavilla.

Liikuntavälineet ovat kunnossa ja niitä on riittävästi.

Liikkumiseensa tukea tarvitseville lapsille on saatavilla erityisvälineitä.

Liikuntavälinehankintoja suunnitellaan ja niille on budjetoitu vuosittain
määräraha.

Teknologiaa hyödynnetään liikkumisen lisääjänä.

0 = ei lainkaan             4 = toteutuu täysin



18 .   YHTEIST YÖ L A STEN LI IKKUMISEN  
 ED ISTÄMISEKS I

19.  VAPA A SANA
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Valitse, mikä vastausvaihtoehto kuvaa parhaiten yksikön / toimi-
pisteen / perhepäivähoidon tiimin tämänhetkistä tilannetta. 0 1 2 3 4

Vasukeskusteluissa keskustellaan liikunnan merkityksestä lapsen
kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

Huoltajille tiedotetaan lasten liikkumisesta ja Liikkuva 
varhaiskasvatus -toiminnasta.

Huoltajat ovat mukana toteuttamassa Liikkuva varhaiskasvatus
-toimintaa (esim. toiminnalliset vanhempainillat, tapahtumat,
teemapäivät).

Huoltajia ja lapsia kannustetaan liikkumaan matkat
varhaiskasvatukseen kävellen tai pyöräillen.

Neuvolan kanssa tehdään yhteistyötä lasten motorisen kehityksen ja
liikkumisen edistämiseksi.

Muiden varhaiskasvatusyksiköiden kanssa tehdään yhteistyötä
liikkumisen edistämiseksi.

Esiopetuksen ja koulun kanssa tehdään yhteistyötä lasten liikkumisen
edistämiseksi.

Kunnan eri hallintokuntien kanssa (opetus-, nuoriso-, liikunta- sekä
sosiaali- ja terveystoimi) tehdään yhteistyötä liikunnallisen
elämäntavan edistämiseksi.

Muiden paikallisten toimijoiden kanssa (mm. järjestöt, yritykset)
tehdään yhteistyötä liikkumisen edistämiseksi.

Lasten liikuntaa edistäviin alueellisiin verkoistoihin osallistutaan.

0 = ei lainkaan             4 = toteutuu täysin


