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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia esiopetusikäisten motoristen perustaitojen tasoa. Lisäksi 
tutkin motoristen taitojen perustasoa selittävien tekijöiden yhteyksiä kehitykseen. Tiedetään, että 

motoriset perustaidot ovat taitoja, joita tarvitaan jokapäiväisessä elämässä ja niillä on vaikutusta 

lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen.  Jo kolmasosalla koulunsa aloittavilla lapsilla on puutteita 

motorisissa perustaidoissa, joten huomion kiinnittäminen niihin on esiopetusikäisillä erityisen tär-

keää. Tämän lisäksi motoristen perustaitojen kehitykseen vaikuttavat monet taustatekijät. Tässä 

tutkimuksessa niitä olivat sukupuoli, ohjatun liikuntaharrastuksen määrä, ulkoilun ja liikuntapaikois-

sa käymisen määrä yhdessä vanhempien kanssa sekä vanhempien koulutus ja vanhempien liikunnan 

määrä. 

Tutkimuksen kohteena olivat kolme oululaista esiopetusryhmää sekä heidän vanhempansa. Aineisto 

kerättiin keväällä 2013. Aineistoni koko oli 41 esiopetusikäistä lasta sekä heidän vanhempansa. Ai-

neistonkeruumenetelmänä käytin Pirkko Nummisen (1995) APM-testistöä sen soveltuvin osin sekä 

kyselylomaketta lasten vanhemmille. Tutkimukseni oli luonteeltaan kvantitatiivinen tutkimus. Tut-

kimustulosten analyysiin käytin SPSS-ohjelmaa.   

Motoristen perustaitojen hallinnassa ei esiintynyt tutkimukseni esiopetusikäisillä suurempia poik-

keavuuksia. Motoristen taitojen kehitykseen vaikuttavilla tekijöillä ja motorisilla perustaidoilla löytyi 

heikkoja yhteyksiä toisiinsa. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että motorisiin perustaitoihin vai-

kuttavat hyvin monet tekijät, eivätkä yhteydet ole aina niin selkeitä. Tutkimustuloksiin vaikutti ai-

neistoni pieni koko, joten tilastollisia johtopäätöksiä ei voida tehdä.   

Tutkimus antaa tietoa varhaiskasvatuksen ammattilaisille motoristen perustaitojen tärkeydestä, 

arvioinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessani käytetty APM-testistö on hyvin sovel-

tuva varhaiskasvatuksen ammattilaisille, jonka avulla heillä on mahdollisuus arvioida esiopetusikäis-

ten lasten motorisia perustaitoja. Perusteellisen arvioinnin kautta heillä on mahdollisuus suunnitella 

omaa esiopetusta ikätasolle ja ryhmälleen sopivaksi. 
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1 JOHDANTO 

Yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi aikuisten sekä erityisesti lasten 

päivittäiseen liikunnan määrään. Viimeisten tutkimusten mukaan aikuiset istuvat päivän 

aikana jopa 80 prosenttia ja lapset ovat paikallaan 60 prosenttia valveillaoloajastaan (Sta-

kes, 2013:10, s. 4). Tietotekniikan laajentuminen ja käytön lisääntyminen suomalaisten 

lasten arjessa on vaikuttanut vapaaehtoisten liikunnallisten ulkoleikkien vähentymiseen 

(Sääkslahti, Soini, Mehtälä, Laukkanen & Iivonen, 2013, s. 30).  Päivittäisen liikunnan 

vähäinen määrä 2000-luvun alussa on vaarantanut lasten normaalin fyysisen kehityksen ja 

kasvun, sillä jo noin kolmasosalla koulunsa aloittaneilla on puutteita motorisissa perustai-

doissa (Tarsalainen, 2002). Motorisella kehityksellä on vaikutuksia eri kehityksen aluei-

siin, joten se on erityinen syy siihen, että lasten tulisi hallita ne hyvin. Motoristen perustai-

tojen hallinta korostuu lapsuudessa, koska silloin kehitys on nopeinta. Kehitykseen vaikut-

tavia tekijöitä on perimän sekä ympäristön yhteisvaikutus. (Jaakkola, 2013, s. 173.) 

Tämän tutkimuksen ensisijainen tarkoitus on saada tietoa esiopetusikäisten lasten motoris-

ten perustaitojen tasosta. Tutkimuksessani selvitän myös, miten motoristen perustaitojen 

kehitykseen vaikuttavat tekijät selittävät motoristen perustaitojen yhteyttä esiopetusikäisil-

lä. Kehitykseen vaikuttavia tekijöitä olivat tässä tutkimuksessa lapsen ikä ja sukupuoli, 

lasten ja vanhempien fyysinen aktiivisuus, lasten ja vanhempien harrastuneisuus sekä van-

hempien koulutustaso. Tutkimuksen aineisto kerättiin kolmen oululaisen päiväkodin esi-

opetusryhmässä. Esiopetusryhmissä lapset testattiin Pirkko Nummisen (1995) APM-

testistöllä sen soveltuvin osin. Lasten vanhemmille suunnattiin kyselylomakkeet. 

Tutkimusta lasten motorisista perustaidoista on tehty paljon ja aihetta on tutkittu niin kan-

sainvälisesti kuin Suomessa (mm. Gabbard, 2014; Gallahue & Cleanland-Donelly 2003; 

Haywood, 1993; Iivonen, 2008; Sääkslahti, 2005). Suomessa vain muutamat tutkimukset 

(Halme, 2008; Iivonen 2008; Sääkslahti 2005) koskevat kuitenkin alle kouluikäisten lasten 

motorisia perustaitoja. Erityisesti esiopetusikäisiin kohdistuvaa tutkimusta motorisista pe-

rustaidoista on tehty vähän. Tutkimukselle on tarvetta, sillä juuri esiopetusikäiset ovat ni-

velvaiheessa siirtyessään kouluun ja koulussa aloitettaviin lajitaitoihin. 

Tutkimuksen tekeminen on tärkeää, sillä se antaa ensisijaista tietoa varhaiskasvatuksen 

kentälle motoristen perustaitojen merkityksestä ja arvioinnista. Tutkimukseni avulla esi-

opetusikäisiä lapsia voidaan tukea liikuntakasvatuksessa paremmin ja kiinnittää huomiota 
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motoristen perustaitojen hallintaan sekä taustatekijöihin, jotka ovat niihin mahdollisesti 

yhteydessä. Motoristen perustaitojen huomaaminen ja lapsen yksilöllisen tason tiedostami-

nen on erityisen tärkeää varhaiskasvatuksessa, sillä opetuksen on myös vaara mukautua 

taitavimpien lasten mukaan. Liikunnan tarjonnan tulisi olla lapsen ikätason ja kehityksen 

mukaista, jotta liikunnallinen kokemus olisi mahdollisimman positiivinen. (Karvonen, 

2002, s. 27; Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen, 2003, s. 16–17; Zimmer, 2001, s. 45.) 

Viholaisen ja Ahosen (2012, s. 396) arvioiden mukaan viidestä kuuteen prosentilla kou-

luikäisistä lapsista on motorisen oppimisen vaikeuksia. Yksi näistä syistä on kasvattajien 

tiedon puute motoristen taitojen oppimisen tukemisesta ja arvioinnista. 

Tutkimuskysymyksiksi muodostui kolme erillistä kysymystä. Tutkin millainen on esiope-

tusikäisten lasten motoristen taitojen taso, sekä millaiset ne ovat tasapainotaidoissa, käsitte-

lytaidoissa sekä liikkumistaidoissa. Lisäksi tutkin miten lasten motoriset perustaidot ovat 

yhteydessä toisiinsa. Kolmantena kokonaisuutena tutkin miten motoristen taitojen kehityk-

seen vaikuttavat taustatekijät selittävät motorisia perustaitoja tasapainotaidoissa, käsittely-

taidoissa ja liikkumistaidoissa esiopetusikäisillä.  

Tutkimukseni etenee johdannon jälkeen teoreettiseen viitekehykseen, jossa käsittelen mo-

torisia perustaitoja, motoristen taitojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä sekä perustaitojen 

arviointia. Tämän jälkeen luvussa kolme kuvaan tutkimuksen toteutumisen, luvussa neljä 

esittelen tutkimuksen tulokset. Viidennessä luvussa pohdin tuloksia yhteenvetona sekä 

tutkimuksen hyödynnettävyyttä. 
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2 MOTORINEN KEHITYS ESIOPETUSIÄSSÄ 

Tämän luvun alussa kerron yleisesti motorisesta kehitystä sekä esiopetusiässä. Käsittelen 

myös motorisen kehityksen teorioita, jotka katson tärkeäksi sillaksi tutkimusaiheeseeni.  

Tukeudun teoreettisessa viitekehyksessä Gallahuen ja Cleanland-Donellyn (2003) muodos-

tamaan teoriaan motorisen kehityksen vaiheista ja motorisista perustaidoista erityisesti 

esiopetusikäisellä lapsella. Toisessa luvun osassa kerron Gallahuen (1996) motoriset perus-

taitojen jaosta tasapaino-, käsittely- sekä liikkumistaitoihin. Taitojen lajittelun yhteydessä 

kerron tarkemmin tutkimukseni empiirisen osan testatuista taidoista. Niitä ovat yhdellä 

jalalla seisominen, kuperkeikka, heitto-kiinniotto-yhdistelmä, pallon potkaisu, tasaponnis-

tushyppy eteenpäin ja tasajaloin hyppely. Näiden lisäksi luvussa kerron motoristen taitojen 

kehitykseen vaikuttavista tekijöistä sekä perustaitojen arvioinnista. 

Motorinen kehitys on voimakkaimmillaan ensimmäisten vuosien aikana. Niiden jälkeen 

tulee useita kehityskausia, jolloin tapahtuu edistystä nopeasti ja voimakkaasti. (Kauranen, 

2011, s. 9.) Motorinen kehittyminen jatkuu motoristen taitojen ja liikkeiden säätelymeka-

nismien kehittymisenä aina varhaislapsuudesta vanhuuteen (Haywood, 1993, s. 5; Jaakko-

la, 2010, s. 16). Koko elämän mittaiseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat geeniperi-

mä, fyysinen kasvu ja kehitys sekä ympäristötekijät fyysisin, psyykkisin ja sosiaalisin vi-

rikkein (Sääkslahti, 2006, s. 61). Ympäristötekijät vaikuttavat kehitykseen saadun tiedon, 

määrän ja laadun mukaan (Numminen, 1996, s. 22). 

Jaakkola (2013, s. 173) kirjoittaa kirjassaan Liikuntapedagogiikka motorisesta kehityksestä 

prosessina, jonka aikana lapsi oppii liikunnallisia taitoja. Tässä prosessissa tapahtuvat 

muutokset heijastuvat kehoon ja sen toimintoihin, ja näin ollen motorinen kehitys luo poh-

jaa kaikelle myöhemmälle oppimiselle. Ihmisen kehossa tapahtuu toiminnallisia muutok-

sia, joita tapahtuu luustossa lihaksistossa sekä hermo-lihasjärjestelmässä. Näillä muutoksil-

la on tärkeä merkitys motorisessa kehityksessä.  

Motorisen kehityksen muutokset tapahtuvat lapsen hermolihasjärjestelmän kypsyessä. 

Kypsyminen näkyy kehon koostumuksen ja sen osien suhteiden muutoksina sekä vartalon 

koon kasvussa. Perintötekijät antavat omat raaminsa kehityksen muutoksiin. Lasten kehit-

tymisnopeudessa ilmenee eroja, jotka johtuvat biologisesta iästä sekä yksilöllisistä eroista 

fyysisessä ja psyykkisessä kehityksessä. (Jaakkola, 2010, s. 76.)  
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Motorista kehitystä on tutkittu paljon 1900-luvulla ja monesta eri näkökulmasta, kasvatus-

psykologiassa aina behavioristisen teorian näkökulmasta ekologisen teorian näkökulmaan 

1990-luvulla. Kypsymisen ja dynaamisten systeemien teorioiden katsotaan olevan keskei-

siä teorioita motorista kehitystä tarkasteltaessa. Kypsymisen teoria tuli esille 1930-luvulla, 

jolloin sitä lähti kehittelemään Arnold Gesell tutkijoineen. Tärkein painopiste katsottiin 

olevan biologisessa perimässä. (Haywood, 1993, s. 13.) Kypsymisen teoriassa motorisen 

kehityksen katsotaan tapahtuvan kypsymisen, eli maturaation, kautta. Kypsymistä voidaan 

kuvata lapsilla fyysisen kasvun yhteydessä tapahtuvissa rakenteellisissa muutoksissa. Teo-

riassa ympäristöllä ja sen merkityksellä katsotaan olevan hyvin vähäinen merkitys motori-

sessa kehityksessä. Harjoituksillakin on vain vaikutusta perimän antamien resurssien ra-

joissa. (Numminen, 2005, s. 95.) 

Dynaamisten systeemien teorian pohja sijoittuu 1950-luvun puoliväliin. Teorian kehitteli 

Nikolai Bernstein. Varsinaisesti teoria sijoittuu kuitenkin 1980-luvulle, jolloin Kugler, 

Kelso ja Turvey (1982), Schöner ja Kelso (1988) sekä Thelen (1985; Thelen & Smith 

2003) kehittelivät dynaamisten systeemien teorian. Kyseiset tutkijat uskoivat ympäristöllä 

olevan suuri merkitys motorisessa kehityksessä. Teoria antaa vastakkaisen näkökulman 

kypsymisen teorialle, sillä dynaamisten systeemien teoria perustuu useisiin erillisiin sys-

teemeihin ja järjestelmiin. Kypsymisen teoria taas kutsuu kehityksessä tapahtuvaa muutos-

ta tasoiksi tai vaiheiksi. (Numminen, 2005, s. 95.) Kypsymisen teorian ajattelutavan mu-

kaan kehitystä pystytään näin ennakoimaan ja havainnoimaan tiettyjä kehitysvaiheelle tai 

tasolle kuuluvia muutoksia lapsessa. Tasoilla kuvataan kehityksen hierarkkisuutta, jolloin 

kehitys etenee hypähdyksittäin tasolta toiselle. (Numminen, 2005, s. 96.) Dynaamisten 

systeemien teoria tarkoittaa nimensä mukaisesti epäsuorasti jatkuvaa ja katkeilevaa proses-

sia, joka selittää kehityksen hahmottuvan aina edeltävän kehityksen pohjalle jatkuen epä-

suorana katkeilevana prosessina. (Gallahue, 1996, s. 24.) 

Rintala, Huovinen ja Niemelä (2012, s. 17) kirjoittavat teoksessaan Soveltava liikunta dy-

naamisen systeemien teorian ydinajatuksia. Heidän mukaansa teoriassa olennaisinta on 

vuorovaikutus yhdessä ympäristön, yksilön ja suoritettavan tehtävän välillä. Näiden ulottu-

vuuksien vuorovaikutus saa aikaan motorisen toiminnon. Motorisessa kehityksessä muu-

toksen voi saada aikaan esimerkiksi yksilön ruumiinrakenteessa tapahtuvat muutokset tai 

pelkästään tehtävässä tapahtunut asia, kuten tavaran mukaan ottaminen. Ympäristöllä saa 

myös aikaan liikemalleissa muutoksen, sillä vedessä juokseminen tai metsässä liikkuminen 

saavat aikaan muutoksia liikkeissä. Teoria ottaa huomioon kaikki kehitykseen vaikuttavat 
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tekijät, eikä hylkää mitään pois. Kehitys nähdään mahdollisuuksina ja todennäköisyyksinä, 

johon vaikuttavat aikaisemmin opitut asiat. 

Dynaamisten systeemien teoria pyrkii selittämään kehityksellisiä siirtymiä ja uuden syn-

tymistä motorisessa kehityksessä. Motorisessa kehityksessä tapahtuva muutos eli uuden 

syntyminen on aikaisemmalle perustalle pohjautuva, mutta uudelleen järjestäytyvä. Taito-

jen hierarkkisuus kuvaa motorisen kehityksen kulkua, sillä esimerkiksi kävelyssä yhdisty-

vät monet ennen sitä omaksutut taidot, kuten ryömiminen, konttaus ja pystyasento. Dy-

naamisten systeemien ajattelu on antanut näköaloja saman ikäisten lasten kehityksen vaih-

telusta ja lasten välisistä yksilöllisistä eroista. Oppiminen ja kehitys eivät ole jäykkiä kaa-

voja, vaan yksilö joutuu mukauttamaan oman kehonsa ominaisuuksineen kulloinkin opitta-

vaan tehtävään ja tilanteeseen. Lapsi itse on myös aktiivinen ympäristön ja oman kehon 

toimintojen tutkimisessa. (Karvonen ym. 2003 s. 36–37; Numminen 2005, s. 36.) 

Teorioista voidaan yhteenvetona todeta, että motoriseen kehitykseen vaikuttaa moni asia ja 

jokainen teoria antaa siihen oman näkökulmansa. Teoriat antavat tietoa, jotka auttavat mei-

tä ymmärtämään mekanismeja, prosesseja ja tekijöitä, jotka ovat osana koko elämän mit-

taisessa motorisessa kehityksessä. (Gabbard, 2014, s. 23.) Tutkimukseni tärkeimpänä poh-

jana teorioista on dynaamisten systeemien teoria. Muut teoriat antavat pohjaa tutkimuksel-

leni. Dynaamisten systeemien teoriassa pohjalla on ympäristön vuorovaikutus kehityksen 

kautta. Kypsymisen teoriassa katsotaan iällä olevan suuri merkitys motorisessa kehitykses-

sä, tästä huolimatta on hyvä tiedostaa, että taitavaksi motorisissa taidoissa tullaan harjoit-

tamalla niitä. Lapset harjoittelevat niitä luonnollisesti leikin kautta. (Graham, 2007, s. 15.) 

Esiopetusikäinen lapsi on erityisessä vaiheessa motorisessa kehityksessään, sillä hän sijoit-

tuu herkkyyskaudelle, jolloin ihminen on erityisen altis oppimaan liikunnallisia taitoja ja 

liikuntaa kohtaan on suuri motivaatio. Motivaation lisäksi motorisessa kehityksessä tapah-

tuu muutoksia, sillä liikkeiden yhdistely kehittyy koko ajan ja suoritusten määrät lisäänty-

vät. (Kauranen, 2011, s. 354; Neuvolakirja, 1997, s. 263; Zimmer, 2001, s. 62.) Tällä herk-

kyyskaudella, joka sijoittuu 5–8-vuoden ikään, ympäristöllä on motorisessa kehityksessä 

suuri merkitys lapsen myöhemmälle motoriselle kyvylle. Tässä iässä lapsi oppii kokonais-

valtaisia ja yksinkertaisia liikkeitä helposti. Niitä voivat olla muun muassa juoksu, hyp-

pääminen ja heittäminen. Harjoittelussa tulisi keskittyä yleisten perusominaisuuksien ke-

hittämiseen ja erityisesti tasapainon, ketteryyden, liikkuvuuden ja nopeuden edistämiseen. 

(Kauranen, 2011, s. 347.) Suurimmalla osalla esiopetusikäisistä lapsista motoriset perus-
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taidot ovat kehittyneet hyvin, joillakin kuitenkin jotkin taidot saattavat ilmetä ja vakiintua 

jonkin verran myöhemmin (Malina, Bouchard & Bar-Or, 2004, s. 215). Pienempänä opitut 

liikkumistaidot ovat eriytyneet isojen lihasten (karkeamotoristen) toiminnasta pienten li-

hasten (hienomotoristen) toimintaan. Nopea eteneminen näkyy esiopetusikäisen toiminnas-

sa kolmessa eri muodossa. Suoritukset ovat määrältään lisääntyneet ja liikekulut ovat ko-

hentuneet laadullisesti. Lapsi osaa myös jo soveltaa liikkumiskykyään erilaisiin tilanteisiin. 

Liikkeiden yhdistely kehittyy kuusivuotiaalla lapsella. Hän kykenee pysähtymään ja muut-

tamaan suuntaa sekä hyppimään yhdellä jalalla. Pallon kuljetus ja sen potkaiseminen on-

nistuvat jotenkin ja hyppyihin on tullut erilaisia variaatioita sekä joustavuutta. (Kauranen, 

2011, s. 354; Zimmer, 2001, s. 62.)  

Esiopetusikäinen on ehtinyt käydä läpi jo monenlaiset fyysiset muutokset kehossaan. Fyy-

siset muutokset ovat kuitenkin nyt erityisen näkyviä, koska lapsen kädet ja jalat alkavat 

kasvaa, jolloin myös vartalon ja sen osien suhteet muuttuvat. Tämä saattaa aiheuttaa myös 

kehon vaikean hallinnan, joka näkyy liikkeiden kömpelöitymisenä. (Lautela, 2011, s. 38–

39.) 

Esiopetusikäisen lapsen tulisi tunnistaa ja tahdonalaisesti liikuttaa kehon eri osia, kuten 

kaulaa, olkapäitä, lantiota, reisiä, polvia, kantapäitä sekä jalkapohjia. Oikean ja vasemman 

puolen hahmottaminen, liikuttaminen ja tunnistaminen kehittyvät lateraalisuuden myötä. 

Motoriset perustaidot vakiintuvat, jonka myötä erilaiset liikuntamuodot, kuten luistelu, 

pyöräily, hiihto ja uinti alkavat onnistua. Ikäkauteen kuuluu myös tärkeänä osana kar-

keamotoristen taitojen vahvistaminen esimerkiksi pallonkäsittelytehtävillä, mikä antaa 

mahdollisuuden hienomotoristen taitojen oppimiseen. (Pönkkö & Sääkslahti, 2011, s. 139.) 

Gallahuen (2003) teoreettisen mallin mukaan lapsen motorista kehitystä voidaan tutkia eri 

vaiheiden kautta. Malli erottaa toisistaan alkeis-, perus-, sekä kehittyneen vaiheen. Keski-

määrin lapsi oppii hallitsemaan perusliikuntataidot 2–7-vuotiaana. Karkeasti ottaen kysei-

sissä vaiheissa näkyy seuraavia piirteitä. Alkeisvaiheessa 2–3-vuotiaana lapsi tekee en-

simmäisiä yrityksiä perusliikuntataidoissaan ja liikkeet ovat vielä koordinoimattomia ja 

epäsymmetrisiä. Perusvaiheessa 3–5-vuotiaan koordinaatio ja rytmi paranevat ja lapsi pys-

tyy kontrolloimaan liikkeitään. 

Esiopetusikäinen lapsi sijoittuu kehityksessään kehittyneeseen vaiheeseen 6–7-vuotiaan. 

Tällöin kaikilla osa-alueilla tapahtuu integroituminen oikeanlaiseksi ja koordinoiduksi ko-

konaisuudeksi. Kehittynyt liikemalli sisältää niin sanotun vastakkaisuusperiaatteen oppimi-
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sen eli kädet ja jalat toimivat vastakkaisesti esimerkiksi kävelyssä (Karvonen, 2009, s. 87.) 

Suoritukset kehittyvät tällä tasolla koko ajan paremmiksi, jolloin lapsi esimerkiksi heittää 

pidemmälle ja juoksee nopeammin. Kehittyneen vaiheen saavuttaminen saattaa lapsilla 

tapahtua hyvin eri-ikäisinä. (Karvonen 2002, s. 34–35.) Kirjallisuudessa puhutaan vahvasti 

kehityksen vaiheista ja ikäryhmistä. Lapsi ei välttämättä iästä ja kehityksen vaiheesta huo-

limatta ole saavuttanut kehittynyttä vaihetta motorisissa taidoissa. Tällöin suuressa roolissa 

on harjoittelu motoristen taitojen kehittymisessä, jossa mukana on myös ympäristön vaiku-

tus. (Jaakkola, 2013 s. 175.) 

2.1 Motoriset perustaidot: tasapaino-, käsittely-, ja liikkumistaidot 

Lapsi oppii selviytymään itsenäisesti motoristen perustaitojen avulla, mutta ihminen tarvit-

see niitä läpi elämän. Motoriset perustaidot ovat myös väline fyysiseen aktiivisuuteen sekä 

nautintoon liikunnasta. (Gabbard, 2014, s. 290.) Perustaidot voivat kehittyä, kun fyysiset 

edellytykset, hermostollinen kehitys sekä havaintotoiminnot ovat kehittyneet tarpeeksi 

pitkälle. Lapsella hermostollinen järjestelmä ei ole vielä vakiintunut, joten motorisia perus-

taitoja täytyykin harjoitella useiden toistojen kautta päivittäin. (Sääkslahti, 2006, s. 61.)  

Taitojen kehitykseen vaikuttaa monipuolinen harjoittelu vaihtelevassa ympäristössä 

(Pönkkö & Sääkslahti, 2011, s. 137).  

Tutkimuskirjallisuudessa puhutaan motoristen perustaitojen yhteydessä paljon perustai-

doista ja perusliikkeistä. Niiden keskinäinen ero on kuitenkin selkeä. Karvonen ym. selittä-

vät teoksessaan Varhaisvuosien liikunta (2003, s. 44) käsitteiden eron perustaidoille ja pe-

rusliikkeille. Perusliike lähtee ajatuksesta, että liikkeet olisivat geeniperimään ohjelmoituja 

ja kypsymisen kautta esille tulevia. Perustaidoilla tarkoitetaan yleensä taitoja, joita täytyy 

harjoitella. Motorisissa perustaidoissa kaksi tai useampi vartalon osaa muodostaa liikkei-

den ryhmän (Numminen, 1996, s. 24). 

Lapsen motorinen kehitys noudattelee ennalta tunnettuja lainalaisuuksia, joista yksi on 

kehityksen vaiheiden perättäisyys. Lapsi oppii perustaidot yksilölliseen tahtiin, mutta ne 

tapahtuvat yksilöllisesti samassa järjestyksessä ja nopeudessa. Jokainen uuden taidon op-

piminen vaatii ennalta tunnettujen aikaisempien kehitysvaiheiden hallintaa. (Kauranen, 

2011, s. 346.)  Perustaitoja ovat kääntyminen, kieriminen, pyöriminen, istuminen, seisomi-

nen, kiipeäminen, käveleminen, juokseminen, hyppääminen, heittäminen, kiinniottaminen, 

lyöminen ja potkaiseminen (Karvonen ym. 2003, s. 44).  
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Perustaitojen kehittyminen tapahtuu eri ikävuosina ja Roth (1982) on kehittänyt siitä kuvi-

on, jonka Karvonen ym. (2003, s. 47) esittävät teoksessaan. Kuviosta 1. voi nähdä, kuinka 

eri ikävuosina tapahtuvat muutokset tapahtuvat, aina esiopetusikäisen lapsen ikävuoteen 

asti. Heittämisen perusliike lähtee jo ensimmäisestä ikävuodesta kehittyen pallon irrottami-

sen liikkeestä aina toisen ikävuoden suuntaamiseen heitossa. Kolmantena ikävuotena heitto 

tapahtuu molemmilla käsillä isolla pallolla, jonka jälkeen neljäntenä ikävuotena heittoa 

suunnataan jo pienemmällä pallolla. Neljännen ja kuudennen ikävuoden välillä heittämi-

sessä harjaannutaan tarkkuusheittoon, joka tapahtuu kuitenkin vielä läheltä yhdestä tai 

kahdesta metristä. Isomman pallon kanssa heittoa tehdään seitsemäntenä ikävuonna. (Kar-

vonen ym. 2003, s. 34.) 

KUVIO 1. Perusliikkeiden kehitys monimutkaisemmiksi motorisiksi taidoiksi (Karvonen 

ym. 2003, s. 34). 



9 

 

 

Motoriset perustaidot jaetaan Gallahuen ja Cleanland-Donellyn mukaan käyttötarkoituksen 

perusteella (2003, s. 54) tasapaino-, käsittely-, ja liikkumistaidoiksi. Tasapainotaidot ovat 

erittäin tärkeitä, sillä kaikkeen liikkumiseen liittyy tasapainon perusosia. Sääkslahti (2006, 

s. 62) painottaa, että ”riittävien tasapainotaitojen oppiminen on edellytys kaikille muulle 

motoriselle oppimiselle.” Tasapainotaidot ovat taitoja, joissa lapsella tapahtuu oman pi-

tuus-, tai poikittaisakselinsa ympäri tapahtuvia liikkeitä. Näissä liikkeissä vartalo pysyy 

paikallaan ja pyritään vartalon tasapainon ylläpitämiseen siirryttäessä tai liikkuessa. Tasa-

painotaitoa jaetaan kahteen erityyppiseen taitoon, staattiseen ja dynaamiseen. Staattinen 

tasapainotaito kehittyy ennen dynaamista. Staattisen tasapainotaidon taitoja ovat muun 

muassa koukistukset, ojennukset ja yhdellä jalalla seisominen. Dynaaminen tasapainotaito 

on liikkeessä, esimerkiksi kävelyssä ja kieriessä tapahtuvaa. (Gabbard, 2014, s. 286–287; 

Gallahue & Cleanland-Donelly, 2003, s. 53, 56.) 

Tasapainotaidot kehittyvät jo varhaisessa vaiheessa elämää, mutta niihin vaikuttavat suu-

resti myös ympäristö ja toistojen mahdollisuudet. Tasapainotaidot kehittyvät suhteessa 

ikään progressiivisesti ja erityisesti 5–7-vuoden ikävälillä. (Numminen, 1996, s. 24–25.) 

Tutkimusosassani staattista tasapainotaitoa tutkin yhdellä jalalla seisomisen avulla. Staat-

tista tasapainoa koskevissa tutkimuksissa on tullut ilmi, että kuuden vuoden iässä lapsen 

staattisen tasapainon hallinta saattaa olla vielä epätarkkaa suurten liikkeiden hallinasta joh-

tuen (Rival, Ceyte & Oliver, 2004). Toisaalta taas staattisen tasapainon hallinta alkaa muis-

tuttaa jo aikuisen tasapainon hallintaa 7–8-vuoden iässä (Kirchenbaum, Riach & Starkes, 

2001). Suomalaisessa tutkimuksessa Numminen (1996, s. 40) tutki yhden jalan seisomista 

neljävuotiailla 20 sekuntiin asti ja tuloksissa tytöt onnistuivat kymmenen prosenttia ja pojat 

15 prosenttia. Kuusivuotiaana vastaava osuus oli 50 prosenttia (Numminen, 2005, s. 119). 

Toolen ja Kretschmarin (1993) tutkimuksessa varhaislapsuudessa tyttöjen ja poikien tasa-

painotaidoissa ei ollut eroja. Suomalaisen tutkijan Kalajan (2012) tutkimuksessa tuli kui-

tenkin ilmi, että mitattaessa dynaamista ja staattista tasapainoa erikseen tyttöjen ja poikien 

tuloksissa on eroja, joten näitä olisi syytä tutkia aina erikseen.  

Tutkimukseni empiirisessä osassa tutkin dynaamista tasapainotaitoa kuperkeikalla sekä 

tasajaloin hyppelyllä sivuttain. Kuperkeikkaan johtaa kieriminen oman poikittaisakselin 

ympäri, joka onnistuu, kun lapsi osaa jännittää koko kehon lihaksistonsa. Kuperkeikan 

tekeminen on hauskaa ja onnistuu useimmilta jo ensimmäisen ikävuoden lopulla tai toisen 

ikävuoden alussa. (Numminen, 2005, s. 117.) Gallahue ja Cleanland-Donelly (2003) ovat 

kirjassaan esittäneet jokaiselle perustaidolle omat vaiheiden tasot. Esimerkkinä motorisen 
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oppimisen vaiheista kuvaan kuperkeikan kehittymisen, joka oli tutkimuksessani laadullisen 

arvioinnin kohteena (Kuvio 2). Kuperkeikan mallista näkyvät erot alkeis- ja perustasojen 

sekä kehittyneen tason välillä. Alkeistason vaiheessa ensimmäiset liikeyritykset ovat lii-

kemallista ja monet tekijät ovat vielä kuperkeikan mallista kateissa, kuten valmistautumi-

nen ja saatto. Perustaso on siirtymävaihe, jolloin koordinaatio ja suoritus paranevat ja lapsi 

pystyy kontrolloimaan liikettä, vaikka virheitä edelleen ilmeneekin. Kehittyneellä tasolla 

liikkeen osat yhdistyvät koordinoidusti ja tarkoituksenmukaisesti. (Gallahue & Cleanland-

Donelly 2003, s. 429.) 

Tarkemmin kuperkeikan tasoja tarkasteltaessa kuperkeikan alkeisvaiheessa lapsen pää koh-

taa maan niskan ollessa jäykkä ja kuperkeikan kerä muodostaa C-kirjaimen kuperkeikan 

aloituksessa vapautuen kerän jälkeen löysään L-kirjaimen muotoon. Perusmallin vaiheessa 

lapsen pää johtaa liikettä rajoittamatta sitä ja kerävaiheen jälkeen liikkeet näkyvät erikseen. 

Kädet auttavat hieman pyörimistä työntämisellä. Perusmallin vaiheessa yksi kuperkeikka 

onnistuu kerrallaan. Kehittyneessä vaiheessa kuperkeikka tapahtuu oikeaoppisesti pään 

johdolla takaraivon koskettaessa hieman maata vartalon pysyessä tiukassa C-asennossa 

koko ajan. Liike palautuu lähtöasentoon lopuksi ja seuraava kuperkeikka onnistuu heti pe-

rään. (Gallahue & Cleanland-Donelly, 2003, s. 428.) 

KUVIO 2. Kuperkeikan eri vaiheet (Gallahue & Cleanland-Donelly, 2003, s. 429). 
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Dynaaminen tasapainotaito on tärkeässä osassa myös tasajaloin hyppelyssä. Tasajaloin 

hyppelyssä sivuittain kehon painopiste pidetään tukipisteen päällä jalkojen liikkuessa si-

vuttain. Tässä taidossa tasapaino auttaa lasta pysymään tasapainossa kaatumatta tai välttä-

mään törmäämisen esimerkiksi leluun tai ihmiseen. Ketteryys perustuu kehonhallintaan. 

Ponnistusvaiheessa nilkkojen, polvien ja lantion pienestä koukistuksesta eli esikevennyk-

sestä saa lisävoimaa hyppelyyn. Sen lapset oppivat vähitellen. Samalla tavalla hypyn alas-

tulovaiheessa polvia koukistamalla pystyy vaimentamaan omaa liikevoimaa. Rytmissä 

hyppiminen onnistuu sivuittain jo 4-vuotiailta. Ensimmäisillä kerroilla hyppyjen välissä 

saattaa esiintyä taukoja, mutta vähitellen lapset pysyvät rytmissä jopa 15 hypyn kertoja. 

(Numminen, 2005, s. 135–136.) 

Käsittelytaidot ovat sanansa mukaisesti taitoja, joihin tarvitaan käsiä tai kättä. Käsittelytai-

tojen kehittyminen tarvitsee havaitsemistaitojen sekä motoristen taitojen yhteistyötä. Käsit-

telytaidot voidaan myös jakaa kahteen ryhmään, karkeamotorisiin ja hienomotorisiin tai-

toihin. Karkeamotorisia taitoja käytetään tilanteissa joissa esineitä, välineitä ja telineitä 

käsitellään itse riippuen tai työntäen itsestä poispäin tai vetäen itseen: vierittäen, pyörittä-

en, työntäen, vetäen, heittäen, kiinni ottaen, potkaisten, lyöden, pukaten, kuljettaen ja kuo-

lettaen. Hienomotorisissa taidoissa tarvitaan pienten lihasten yhteistyötä, kuten värittämi-

sessä sekä askartelussa. Liikunnassa kehittyvät karkeamotoriset taidot luovat perustaa hie-

nomotorisille taidoille. (Gallahue & Cleanland-Donelly, 2003, s. 506; Numminen, 1996, s. 

26, 31.) 

Kypsymisen myötä useat lapsista saavuttavat käsittelytaitojen perustason. Harjoittelun ja 

ympäristön rooli on kuitenkin merkittävässä roolissa kehittyneemmälle tasolle siirryttäessä. 

Kaikki mahdollisuudet harjoitella käsittelytaitoja edesauttavat kehittämään käsittelytaitoja 

pidemmälle. Niistä on hyötyä esimerkiksi pelien pelaamisessa. (Gallahue & Cleanland-

Donelly, 2003, s. 57.) Pönkkö ja Sääkslahti (2011) painottavat 5–6-vuotiaiden lasten kar-

keamotoristen taitojen harjoittelua pallonkäsittelytehtävillä, sillä ne edesauttavat hienomo-

toristen taitojen kehittymistä. Käsittelytaidoissa tarvitaan monipuolista näköaistin avulla 

tapahtuvaa liikkeiden mukauttamista. Tämän vuoksi käsittelytaidot kehittyvätkin usein 

liikkumistaitoja myöhemmin. (Gallahue, 1996, s. 316; Gallahue & Cleanland-Donelly, 

2003, s. 505.)  

Kasvun myötä lapsen kehossa tapahtuu raajojen ja mittasuhteiden muuttumista. (Malina 

ym. 2004, s. 209). Tämän vuoksi alle kouluikäisellä lapsella voi olla rajoitteita koordinaa-
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tiossa ja käsittelytaitojen kontrollissa. Nuorella lapsella raajojen liikevoiman hermostolli-

nen säätely on vielä myös epätarkkaa, joka saattaa aiheuttaa suorituskerroissa vaihtelua 

(Konczak, Jansen-Osman & Kalveram, 2003.) Rosbladin (1997) tutkimuksessa tuli ilmi, 

että kuusivuotiaan lapsen esineiden käsittely on pitkälle riippuvainen näköaistilla saatavas-

ta tiedosta. Tutkimuksessa todettiin, että kuusivuotiaalla on kyky havainnoida aikuisen 

tavoin näköaistilla, mutta esineiden käsittely ei silti ole niin tarkkaa ja kontrolloitua kuin 

aikuisilla.  

Empiirisessä osassa tutkimustani heitto-kiinniotto-yhdistelmä oli yhtenä kohteena. Heittä-

misen taidossa tarvitaan monia taitoja. Esine työnnetään yhdellä tai kahdella kädellä kehos-

ta poispäin (Gabbard, 2014, s. 302). Rothin esittämästä kuviosta 1 sivulla kahdeksan nä-

emme, että lapsella heittoliikkeet vaihtelevat runsaasti 1–7 ikävuoden välillä. Taitavaksi 

heittäjäksi lapsella on kuitenkin mahdollisuus kehittyä jo 4–6-vuoden iässä (Gabbard, 

2014, s. 301). Heittäminen muodostuu kahdesta perustaidon osasta eli heittämisestä ja 

kiinniottamisesta. Heittämisessä on monia eri muotoja, kuten pään yli heitto, alakautta heit-

to, sivulta heitto. Heittäminen voi tapahtua yhdellä tai kahdella kädellä. (Gallahue & 

Cleanland-Donelly, 2003, s. 507.) Palloa heittäessä lapsi seisoo tasajaloin niin, että jalko-

jen väliin jää pieni tukipinta. Yhden käden heitossa käden liikerata on erilainen kuin kah-

den käden heitossa. Kahden käden heitto onnistuu parhaiten kohteen ollessa lapsen silmien 

tasalla kahden metrin päässä. Tällöin pallon liikerata lähtee vartalon edestä, ja heittävien 

käsien olkavarret ovat vartalon edessä olkapään korkeudella. (Numminen, 2005, s. 141.) 

Pallon kiinniottamisessa on myös erilaisia vaiheita. Kiinnioton lapset oppivat keskimäärin 

2–3-vuotiaina, mutta optimaalisen kiinnioton vasta 6–8-vuoden iässä. Yleinen vaihe pallon 

kiinniottamisessa on pallon kiinniottamisen pelkääminen. Tämä on yleisintä 4–6 ikävuoden 

välillä esiintyen harvemmin nuoremmilla. Pelkääminen ei ole luontainen reaktio, vaan 

yleensä siihen liittyy aikaisempien kokemuksien epäonnistuminen. Kehittyneessä vaihees-

sa lapsi ottaa pallon kiinni mukautuen pallon liikkeeseen ja käsityöskentely mukailee pal-

lon liikerataa ilmassa. Kahden käden kiinniotto, jossa palloon tartutaan kämmenillä ja sor-

milla kehittyy lapsen ollessa 5–8-vuotias. (Gabbard, 2014, s. 310.) 

Toinen käsittelytaitoa vaativa taito empiirisessä tutkimusosassani on pallon potku kohtee-

seen. Pallon paikaltaan potkaiseminen on potkaisun perusmuoto ja liikkuvan pallon potkai-

su tai liikkeestä pallon potkaisu ovat potkaisun edistyneimpiä muotoja. Pallon potkaisemi-

seen liittyy myös eri tasoilla havaittavia eroja. Paikaltaan pallon potkaiseminen onnistuu 
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noin kahden ikävuoden iässä, mutta edistynyt potkuvaiheen taso ei ole vielä kehittynyt 

kuuteen ikävuoteen mennessä. (Gabbard, 2014, s. 313.) Pallon potkaisussa paikoltaan lap-

sen jalka pysyy pallon vieressä ja potkaiseva jalka vain potkaisee pallon liikkeelle. Potkai-

seva jalka on koukussa, vartalo ei kierry ja kädet pysyvät vierellä. Tästä vaiheesta lähtee 

liikkeelle pallon potkaisun kehittyminen. Perusmallin vaiheessa pallon potkaisu tapahtuu 

astuen eteenpäin jalan kallistuessa. Jalan heilahdus taakse on kuitenkin perusmallin vai-

heessa vielä vähäinen. Kehittyneessä vaiheessa palloa potkaistaan jo kovemmalla heilah-

duksella lantion kääntyessä enemmän ja käsien heilahtaessa. (Gabbard, 2014, s. 314; 

Haywood, 1993 s. 151.) Tutkimusta alle kouluikäisten lasten pallon potkaisemisesta ja 

erityisesti sen laadusta eri vaiheissa on varsin vähän johtuen sen mittaamisen vaikeudesta. 

Monet tutkimuksista koskevat vain pallon paikaltaan potkaisemista. (Gabbard, 2014, s. 

314.) 

Liikkumistaitojen perustana on riittävä tasapainon kehitys. Liikkumistaidoissa yhdistyvät 

käsittely- sekä tasapainotaidot, joten ne ovat mahdollisia vasta, kun lapsi on oppinut perus-

elementit liikkumiseen tarvittavista elementeistä. Liikkumistaidoilla tarkoitetaan taitoja, 

joiden avulla lapsi liikkuu paikasta toiseen. Liikkumistaidot kehittyvät pääasiassa kolmen 

ensimmäisen vuoden aikana. Niitä ovat kiipeäminen, kävely, juoksu, hyppy, hyppely ja 

laukka. (Gallahue & Cleanland-Donelly, 2003, s. 57; Numminen 1999, s. 26.) 

Empiirisessä tutkimusosassani liikkumistaitona tutkin tasaponnistushyppyä eteenpäin. Ta-

saponnistushypyssä lapsi ponnistaa niin voimakkaasti kahdella tai yhdellä jalalla, että keho 

saadaan ilmaan. Ilmalennon jälkeen on alastulovaihe joko yhdellä tai kahdella jalalla. En-

simmäiset yritykset hyppäämiseen tapahtuu jo ennen toista ikävuotta. Hypätessä eteenpäin 

lasten jalkojen työntövoima suuntautuu eteenpäin, lapsilla työntövoima suuntautuu usein 

vielä kuitenkin enemmän ylöspäin. Työntövaiheen lopussa jalat ojennetaan suoriksi, jolloin 

lapsi pääsee hyödyntämään jalkojen koko lihasten voiman. Käsien heilahdusliike alakautta 

eteenpäin ja ylöspäin tuo lisävoimaa hyppyyn. (Numminen, 2005, s. 129–131.) Kahden 

jalan tasaponnistushyppy kehittyy korkeimmalla taitotasolleen 5–6-vuoden iässä (Gabbard, 

2014, s. 297). Tasaponnistushyppy eteenpäin kasvaa senttimääräisesti melko lineaarisesti 

iän myötä. Erot alkavat kasvaa iän myötä 6–7-vuotiaana tytöt hyppäävät usein pidemmälle 

kuin pojat, johtuen luultavasti paremmasta käsien ja jalkojen koordinaatiosta. (Numminen, 

2005, s. 131.) Tutkimusten mukaan alle kouluikäisten lasten tasaponnistushyppy eteenpäin 

on parantunut iän myötä (Numminen, 1996; Sääkslahti 2005; Halme, 2008; Fjørtoft, 2004). 
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2.2 Motoristen taitojen kehitykseen vaikuttavat tekijät 

Motorisella kehityksellä on vaikutuksia eri kehityksen alueisiin. Se on erityinen syy siihen, 

että lasten tulisi hallita ne hyvin. Motoristen perustaitojen hallinta korostuu lapsuudessa, 

koska silloin kehitys on nopeinta. Koska motorinen kehitys on kokonaisvaltaista, siihen 

yhteydessä olevia tekijöitä on paljon. Motoriseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat 

perimä, biologinen ikä, fyysinen ja psyykkinen kehitysvaihe. Näiden tekijöiden lisäksi ke-

hitykseen vaikuttavat myös elintavat, kuten ravinto, uni ja terveys. (Jaakkola, 2013, s. 

174.) 

Lapsen motorisesta kehityksestä tiedetään paljon ja yksityiskohtaisesti. Nykytutkimuksissa 

ei enää kuitenkaan riitä pelkkä tieto sen tarkasta etenemisestä vaan ollaan kiinnostuneita 

myös motorisen kehityksen taustalla olevista tekijöistä. Niitä voivat olla esimerkiksi kasva-

tuksen ja fyysisen ympäristön tuomat tekijät. Motorisen kehityksen ja muiden alueiden 

yhteyttä on tutkittu jo pitkään, mutta vieläkään ei ole tieteellisesti tyydyttävää vastausta 

motorisen kehityksen ja muiden alueiden kanssakäymisestä. (Ahonen & Viholainen, 2006, 

s. 268.) Iällä on suurempi merkitys kuin sukupuolella motoristen perustaitojen yhteyteen. 

(Morris, Williams, Atwater & Witlmore, 1982). Käsittelen tutkimuksessani taustatekijöistä 

biologiaa, sukupuolta ja fyysistä sekä sosiaalista ympäristöä. Lisäksi selvitän fyysisen ak-

tiivisuuden sekä vanhempien ja lasten liikuntaharrastusten määrä. 

Motorinen kehitys näkyy jo heti syntymän jälkeen tahdosta riippumattomilla reaktioilla, 

joita kutsutaan reflekseiksi. Lapsi vastaa ympäristöstä tuleviin ärsykkeisiin tietynlaisin 

liikkein. Vauvoilla reaktiot näkyvät koko vartalon liikkeillä ”massana”, kunnes liikkeet 

differentioituvat eli erilaistuvat ja eriytyvät. Eriytyminen ja integraatio ovat motoriselle 

kehitykselle tunnusomaisia piirteitä. (Karvonen, 1996, s. 23; Zimmer, 2002, s. 56–57.) 

Eriytymiseen liittyy ennalta tiedettyjä lainalaisuuksia, jotka Zimmer (2002, s. 58) jaottelee 

eri vaiheisiin. Motorinen kehitys lähtee varhaislapsuudessa etenemään kokonaisvaltaisuu-

desta eriytyneisyyteen. Päästä jalkoihin tapahtuva kefadokaudaalinen kehityssuunta ilme-

nee imeväisen pään nostamisessa ja sen jälkeen vartalon ja raajojen nostamisella. Vartalon 

keskiosista ääriosiin tapahtuvassa proksimodistaalisessa kehityssuunnassa kehon keskiosan 

lihasten työskentely siirtyy kauempana oleviin lihaksiin. Vauvoilla kehityssuunta ilmenee 

tavaran kurkottelulla ensin koko vartalolla ja myöhemmässä vaiheessa pelkästään kädellä 

ja sormilla. Seuraavat vaiheet ilmenevät 3–6-vuotiailla lapsilla. Kontralateraalinen myötä-

liike ilmenee toisen puolen myötäilevillä liikkeillä. Lapsi käyttää esimerkiksi vain oikeaa 
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kättä ja vasen myötäilee liikkeitä. Lihaksiston hypertonia ilmenee lapsella liiallisena voi-

man käyttönä ja liian suurena lihasjännityksenä.  

Esiopetusikävuoteen mennessä lapsi on saavuttanut vartalon ja sen osien mittasuhteiden 

eron lähelle aikuisen mittasuhteita (Numminen, 1999, s. 17). Sukupuolten väliset fyysiset 

erot lapsilla ovat melko vähäisiä varhaislapsuudessa, pojat ovat vain hieman pidempiä sekä 

painavampia. Tytöt kuitenkin kypsyvät poikia nopeammin. (Haywood, 1993, s. 53.) Lasten 

kasvupyrähdys tapahtuu ennen kouluunmenoikää ja sen jälkeen seuraava on vasta puber-

teetti iän alussa. Muistettavaa kuitenkin on, että sukupuolten vähäisistä eroista huolimatta 

samaan ikään kuuluvien lasten välillä saattaa olla suuriakin yksilöllisiä eroja. (Numminen, 

1996, 17.)   

Sukupuolierot motorisessa kehityksessä ovat tutkimuksissa kiinnostaneet tutkijoita. Eroja 

tyttöjen ja poikien välille on löytynyt erityisesti alle kouluikäisten tyttöjen ja poikien välil-

lä. (Eaton & Yu, 1989; Toole & Kretzchmar 1993.) Toolen ja Kretzhmarin (1993) tutki-

muksessa tuli esille myös, että pojat ovat voimaa ja nopeutta vaativissa suorituksissa tyttö-

jä parempia. Tytöt ovat taas parempia tasapainoja ja kehon hallintaa vaativissa tehtävissä 

sekä hienomotoriikkaa vaativissa pallonkäsittelytehtävissä. (Malina ym. 2004.) Suomessa 

tehdyssä APM-testistöön perustuvassa tutkimuksessa tytöt olivat poikia parempia (6–7-

vuotiaat) tasaponnistushypyssä eteenpäin sekä tarkkuusheitossa (Numminen 1996). Kes-

kimäärin sukupuolierot ovat pieniä ja vaihtelevia. 

Fyysisellä ympäristöllä on myös vahvasti vaikutusta lapsen motoriseen kehitykseen (Mali-

na ym. 2004, s. 208). Fyysisellä ympäristöllä voidaan tarkoittaa lapsen asuin-, päivähoito-, 

tai leikkipaikkojen maastoa. Näillä kaikilla osatekijöillä on vaikutusta lapsen taitoihin 

(Sääkslahti, 2005, s. 27.) Fjortfolt (2004) on tutkinut 5–7-vuotiaiden lasten fyysisen ympä-

ristön vaikutusta motoriseen kehitykseen. Tuloksissa tuli ilmi, että luonnollisella leikkiym-

päristöllä on merkittävä vaikutus lapsen motoriseen kehitykseen ja erityisesti sillä on vai-

kutusta tasapainotaitojen ja koordinaation hallintaan. Sääkslahden (2005) tutkimus osoit-

taa, että vanhempien olisi hyvä ohjata lapsia liikkumaan ulkona, koska ulkoliikuntaleikit 

tukevat erityisesti liikkumistaitojen kehittymistä. Tutkimuksessani fyysinen ympäristö on 

liitetty vanhemman ja lapsen tiheyteen käydä liikuntapaikoilla. LAPS-Suomen tutkimuk-

sessa (Nupponen, Halme, Parkkisenniemi, Pehkonen & Tammelin. 2010) selvitettiin lii-

kuntapaikoilla käyntiä yhdessä vanhempien kanssa ja 42 prosenttia 3–6-vuotiasta kävi lii-

kuntapaikoilla vähintään kerran viikossa. 
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Sosiaalisella ympäristöllä voidaan tarkoittaa monia eri asioita, kuten sosioekonomista sta-

tusta, sisaruksia, perhettä tai etnistä taustaa. Näillä kaikilla on vaikutusta toinen toisiinsa. 

Niiden vaikutusta motorisiin perustaitoihin on hyvin vaikea arvioida, sillä ne ovat hyvin 

moniulotteisia. Yksittäisistä tekijöistä on tehty tutkimuksia, joten niiden vaikutusta motori-

seen kehitykseen voidaan arvioida yksitellen. (Malina ym. 2004, s. 577.)  

Sosiaalinen ympäristö oli tutkimuksessani mukana tutkiessani perhettä ja vanhempien so-

sioekonomista statusta eli koulutusta. Sosioekonomisella statuksella ryhmitellään ihmisiä 

esimerkiksi tulojen, koulutuksen tai ammattikunnan mukaan (Gabbard, 2014, s. 387). Tut-

kimuksissa vanhempien koulutustason yhteyttä motorisiin perustaitoihin on käsitelty mo-

nella eri tavalla, usein keskenään ristiriitaisin tuloksin. Malinan tutkimuksen (2014, s. 561) 

mukaan vanhempien koulutuksen tasolla ei tutkimusten mukaan ole suoraa vaikutusta mo-

toriseen kehitykseen, mutta sillä on välillisiä vaikutuksia, kuten aktiivinen elämäntyyli ja 

sen antamat mahdollisuudet erilaisiin liikuntavälineisiin ja liikuntaharrastuksiin. Toisessa 

Malinan (1973) tutkimuksessa esiintyi mielenkiintoinen yhteys vanhempien koulutustason 

yhteydestä kasvatuskulttuuriin. Pienempituloisilla perheillä on sanottu olevan korkeampi-

tuloisempia sallivampi kasvatuskulttuuri mahdollistaen vapaamman kyläilyn ja ulkoilun. 

Vapaa kasvatus antaa siis motoristen taitojen kehittymiseen otollisen ympäristön. Toisaalta 

taas Venetsanou ja Kambas (2010) osoittavat tutkimuksessaan, joissa he tutkivat monia eri 

tutkimuksia, että vanhempien koulutustasolla on yhteyttä motoriseen kehitykseen siten, 

että paremmalla koulutustasolla ja erityisesti äidin koulutuksella on yhteyttä lapsen parem-

paan motoriseen kehitykseen. Alemman koulutustason suorittaneilla yhteys on taas hei-

kompi. Venetsanou ja Kambas (2010) selittävät tätä muun muassa alemmin koulutettujen 

mahdollisilla ravitsemusongelmilla, jotka näkyvät sitten myös motorisissa ongelmissa. 

(Venetsanou & Kambas, 2010, s. 319–327.) 

Perheellä ja kasvatuskulttuurilla on siis monenmuotoisia merkityksiä lapsen motorisiin 

perustaitoihin ja liikuntaan (Iivonen, 2008, s. 40–41). Vanhempien uskomuksilla ja asen-

teilla on ehkä kaikista merkittävimmät vaikutukset lasten liikkumiseen ja terveelliseen 

elämäntapaan. Positiivisilla uskomuksilla on suotuisat ja edistävät vaikutukset. Toinen 

tärkeä tekijä on myös vanhempien läsnäolo ja osallistuminen itse liikuntaan. Vanhempien 

läsnäololla ja osallistumisella on parhain ennuste lapsen fyysiseen aktiivisuuteen ja urhei-

luun (Barnett ym. 2009; Telama ym. 2005). Suomalaisessa tutkimuksessa (Pönkkö, 1999) 

vanhempien omalla liikuntaharrastuksella oli vahva yhteys siihen, kuinka paljon lapset 

liikkuvat yhdessä vanhempien kanssa. Tutkimukset vanhempien aktiivisuuden ja lasten 
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motoristen perustaitojen yhteyksistäkin ovat kuitenkin vaihtelevia niin kansainvälisesti 

kuin Suomessa. (Iivonen, 2008, s. 40.) 

Tutkimuksessani fyysinen aktiivisuus näyttäytyy esiopetusikäisillä lapsilla, kun selvitän 

vanhemmille suunnatussa kyselylomakkeessa, kuinka paljon lapset liikkuvat yhdessä ja 

erikseen. Tutkimusten mukaan motorisilla perustaidoilla ja niiden hallinnalla on yhteys 

fyysiseen aktiivisuuteen. Eli kun lapsi hallitsee motoriset perustaidot hyvin, hän on myös 

aktiivisempi. (Williams ym. 2008; Wrotniak, Epstein, Dorn, Jones, & Kondilis, 2006.) 

Tutkijat ovat määritelleet fyysisen aktiivisuuden olevan motoristen suoritusten toistojen 

avulla kulutettavaa energiaa (Pate ym. 1995, s. 402–407). Caspersen, Powell ja Christens-

son (1985) jakavat fyysisen aktiivisuuden moniin kategorioihin. He jakavat fyysisen aktii-

visuuden päivän aikana tapahtuviin aktiviteetteihin: nukkuminen, työssä oleminen sekä 

vapaa-aika, joka voidaan jakaa vielä pienempiin luokkiin kuten urheilu ja kotitaloustyöt. 

Liikunta itsessään tarkoittaa omasta tahdosta tapahtuvaa ja vapaa-aikaan ja reippailuun 

liittyvää liikuntaa. Laajemmin tarkasteltaessa liikunta on tahtoon perustuvaa, hermoston 

ohjaamaa lihasten toimintaa, joka aiheuttaa energiankulutusta. (Vuori, 2010, s. 18.) 

Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana kehittyvät lapsen liikuntataidot, liikkuvuus sekä 

liikehallinta. Kriittisin aika sijoittuu lapsen päiväkoti-ikään, jolloin lapsen tulisi saada hy-

vin monipuolista ja eri tavoin haastavaa päivittäistä fyysistä aktiivisuutta. Erilaiset liikunta-

leikit juosten, hyppien ja kiipeillen ovat erinomaisia liikuntataitojen kehittäjiä. (Fogelholm, 

2011, s. 84.) Fyysistä aktiivisuutta voi harjoittaa hyvin myös ulkona. Ulkoileminen antaa 

hyvän fyysisen kunnon ja siellä on hyvät mahdollisuudet harjoitella motorisia taitoja. Ul-

koiluajan kestoon vaikuttaa moni asia, kuten vuorokauden sää ja lapsen ikä. (Karling, Oja-

nen, Siven, Vihunen & Vilen, 2009, s. 231.) 

Lasten liikkumiseen vuorokaudessa on annettu erilaisia säädöksiä. Suomessa Varhaiskas-

vatuksen liikunnan suositukset (2005) antavat alle kouluikäiselle lapselle suosituksen kah-

den tunnin reippaasta liikunnasta päivittäin. Kansainväliset liikuntasuositukset ohjaavat yli 

5-vuotiaita lapsia liikkumaan vähintään yhden tunnin ajan intensiteetiltään keskiraskaasti 

tai raskaasti. Suomalaiset tutkimukset taas ohjeistavat alle seitsemänvuotiasta lasta liikku-

maan vähintään kaksi tuntia päivässä intensiteetiltään osittain reippaasti. (Laukkanen, Fin-

ni, Pesola, Sääkslahti, 2013.) Suosituksia noudattaessa liikkumattomuuteen aiheutuvia ter-

veyshaittoja voidaan vähentää (Heinonen ym. 2008, s. 18). Suomessa fyysisen aktiivisuu-
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den kokonaismäärä 3–6-vuotiailla lapsilla rakentuu niin, että päiväkodissa liikuttu määrä 

vähenee iän myötä, mutta vapaa-ajalla fyysinen aktiivisuus lisääntyy (Nupponen ym. 

2010). 

Lapsen fyysinen aktiivisuus kertyy myös lapsen liikuntaharrastuksissa. Harrastuneisuus 

ilmenee kiinnostuksen kohteena olevien toimintojen suorittamisena. Tällöin puhutaan ak-

tiivisesta harrastuksesta. Liikuntaharrastus on taas harrastusta, jonka kohteena on liikunta. 

Liikuntaharrastuksen edellytyksenä on kuitenkin omakohtainen omin lihaksin suoritettu 

liikunta. (Telama, 1970, s. 2.) Liikuntaa voi harrastaa organisoiduissa järjestöissä, jolloin 

harrastaminen tapahtuu urheiluseuroissa tai vapaa-ajan kerhoissa. Järjestäytymätöntä lii-

kuntaa harrastetaan vapaa-ajalla ja siihen kuuluu myös spontaani liikkuminen. (Nupponen, 

1997, s. 21.)  

Suomalaisen liikuntatutkimuksen mukaan (Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010) ur-

heilu on edelleen suosittu harrastus 3–18-vuotiaiden keskuudessa ja 92 prosenttia ilmoit-

taakin harrastavansa liikuntaa. Harrastustoimintaa erilaisissa organisaatioissa lapsista har-

rastaa 42 prosenttia. Vapaa-ajalla omatoiminen ja kavereiden kanssa liikkuminen on taas 

vähentynyt. Aikuiset taas ilmoittavat liikkuvansa intensiivisemmin kuin koskaan. Lasten ja 

nuorten harrastustoiminta on lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Lasten ja nuor-

ten kunto on harrastustoiminnan lisääntymisestä huolimatta heikentynyt. Osaksi ristiriitaa 

selittää se, että lasten ja nuorten omaehtoinen urheilun harrastaminen ja ulkoileminen kave-

reiden kanssa on vähentynyt niin paljon, että urheilunharrastustoiminta ei riitä sitä korvaa-

maan.  

LAPS-Suomen tutkimuksessa selvitettiin 3–8-vuotiaiden lasten harrastuneisuutta. Tutki-

muksessa tuli esille, että kouluun siirtymisen vaiheessa näkyi selviä muutoksia peräkkäis-

ten ikäryhmien välillä. Muutokset näkyivät muun muassa eri lajien harrastuneisuuden li-

sääntymisenä ja vähentymisenä. Lisääntyneitä harrastuksia olivat tietokoneen käyttö, uinti 

sekä naruhyppely, kun taas vähentymisenä näkyi voimistelu, hiihto, musiikkiliikunta tai 

tanssi, soittaminen ja luistelu. (Nupponen ym. 2010.) 

Lasten liikuntaharrastusten määrä on pysynyt suhteellisen samana viimeisten vuosien ajan. 

Kansallisen liikuntatutkimuksen (2009–2010) mukaan 3-8-vuotiaista lapsista 24 prosenttia 

harrastaa yhtä lajia liikuntaa ja kahta lajia 28 prosenttia. Urheilun harrastaminen lisääntyy 

merkittävästi lapsen siirtyessä kouluikään, sillä 7–11-vuotiaista lapsista 54 prosenttia har-

rastaa urheilua seurassa, kun taas 3–6-vuotiaista vain 24 prosenttia. Halme (2008) tutki 
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harrastusten yhteyttä motorisiin perustaitoihin. Harrastusten lukumäärällä ei ollut vaikutus-

ta kuusivuotiaiden poikien motorisiin perustaitoihin, mutta tytöillä löytyi yhteys nopeam-

paan kymmenen metrin juoksuun sekä pitempään tasaponnistushyppyyn. 

2.3 Perustaitojen arviointi 

Arviointi eli evaluaatio tarkoittaa toimenpidettä, jossa arvostellaan ja arvioidaan. Motori-

sen oppimisen arviointi kohdistuu harjoittelijan motorisiin ominaisuuksiin ja oppimistulok-

siin. (Kauranen, 2011, s. 392.) Lapsen motorista kehitystä seuraamalla saadaan arvokasta 

tietoa lapsen kokonaiskehityksestä. Erityisesti arviointi on tärkeää silloin, kun lapsella on 

vaikeuksia selviytyä tehtävästään. (Laasonen, 2005, s. 197.) Jatkuvan arvioinnin avulla 

kasvattaja saa tarvitsemaansa tietoa, sillä hän voi suunnitella toimintaansa mahdollisimman 

mielekkääksi lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi kokonaisuudeksi (Kyllönen, 2001, s. 

45). 

Motoristen perustaitoja arvioidaan normaaleissa tilanteissa, kun näemme lapsen liikkuvan, 

hyppivän tai juoksevan. Pystymme tekemään mahdollisen arvion lapsen kömpelyydestä tai 

taitavuudesta. Lasten motorisia taitoja ja kehitystä arvioivat lasten vanhemmat sekä kaikki 

lasten kanssa työtä tekevät aikuiset. Arviointia tehdään kaiken aikaa, tavalla tai toisella. 

Motoriikan tarkempi arviointi tarvitsee kasvattajalta tietoa motorisesta kehityksestä. Viral-

lisia arvioita lapsen kehityksestä tekevät terveydenhoitajat, lääkärit, terapeutit sekä päivä-

hoito- ja opetushenkilöstö. Arvioinnin tarkoituksena on löytää lapsen motoriikan niin vah-

vat kuin vielä kehittymättömät puolet. (Karvonen, 2002, s. 9; Laasonen, 2005, s. 199.) 

Yleisimpiä keinoja motorisen oppimisen arvioinnissa ovat havainnointi, kyselyt, haastatte-

lut sekä erilaiset mittaukset (Kauranen, 2011, s. 399). Arviointia on monen tyyppistä, riip-

puen sen tarkoitusperästä. Arviointi voi olla laadullista eli kvalitatiivista, joka perustuu 

havainnointiin. Kvantitatiivinen arviointi eli määrällinen kohdistuu yksittäiseen vaiheeseen 

tai asiaan, joka on laadullisen arvioinnin avulla tullut esille. Diagnostisen arvioinnin avulla 

pyritään selvittämään, missä kehitysvaiheessa lapsi on arvioitavan asian suhteen. Formatii-

vista arviointia käytetään opetuksessa jatkuvana seurannan ja observoinnin avulla. (Karvo-

nen, 2002, s. 7.)  

Mittareita motoristen perustaitojen arviointiin on useita kansainvälisesti sekä Suomessa. 

Testejä on kehitelty monentyyppisiä eri tavoittein ja ikäluokituksin. Monet testeistä on 
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suunniteltu lapsille, joilla on jo havaittu motorisessa kehityksessä häiriötä. Tutkimuksessa-

ni tällaiset testit minun täytyi karsia pois, koska tutkimuskohteena olivat kunnallisessa esi-

opetuksessa käyvät lapset, joilla ei ole seuloissa havaittu erityisiä poikkeavuuksia. Motoris-

ten perustaitojen määrälliset tai laadulliset tekijät ovat myös mittarien tarkoitusperiltä eri-

laisia. Useissa testeissä eri testien osiot ovat hyvin tarkkaan standardoidut. Kansainvälisis-

sä testien standardeiden täytyy olla verrattavissa siis suomalaisiin. Kansainvälisiä testejä 

on hyvin paljon, ja niissä on monesti testattu niin karkeamotoriikkaa kuin hienomotoriik-

kaa. Yleisiä testejä, joita tutkimuksissa on käytetty ovat Movement ABC, Test of Gross 

Motor Development (TGMD) ja siitä kehittyneempi versio TGMD-2. TGMD-2 on myös 

suosituin useimmissa tutkimuksissa käytetty testi. (Iivonen & Sääkslahti, 2014.) 

Suomalaisia motorisen perustaitojen mittareita on myös kehitelty. Neuvolassa karkeamoto-

risia taitoja arvioidaan leikki-ikäisen lapsen neurologisella arviointimenetelmällä (LENE). 

Kuusivuotiaalla karkeamotorisia taitoja mitataan LENE:n mukaan: takaperin kävelyllä 

sekä yhdellä jalalla seisomisella 15 sekunnin ajan. Tämän lisäksi arvioidaan yhden jalan 

hyppäämistä rytmikkäästi vähintään 15 kertaa. (Lasten neuvola lapsiperheiden tukena, 

2004, s. 156 ja 166.) Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa (2005, s. 21–24) arvioi-

daan motorisia perustaitoja havainnoin avulla. Karvonen on kehitellyt motoristen perustai-

tojen testin Hyppää pois (2002), jossa tarkoituksena on lapsen motoristen perustaitojen 

laadullinen arviointi.  

Tutkimuksessani omaksi mittarikseni valikoitui Pirkko Nummisen (1995) APM-testistö 

sen soveltuvin osin. Nummisen testistö on kehitetty suomalaisissa olosuhteissa ja se on 

todettu luotettavaksi alle kouluikäisten lasten motoristen perustaitojen arviointiin. Testistö 

ei vaadi paljon resursseja, eli kallista välineistöä tai laboratorio-olosuhteita. APM-testistö 

soveltuu hyvin päiväkotiympäristöön, joten sitä voivat hyödyntää tutkijoiden lisäksi myös 

varhaiskasvatuksen ammattilaiset omassa työssään. Testin tulosten vertailevuutta parantaa 

myös se, että testin eri osioita on aikaisemmin jo tutkittu suomalaislapsia koskevissa tut-

kimuksissa (Numminen 1995; Sääkslahti 2005). 

Erilaisten testien avulla voidaan määrittää lapsen motorisia perustaitoja. Testien perusteella 

saadaan tietoa kuitenkin vain siitä, missä kohdin lapsi ylittää tai alittaa keskiarvon, ja mil-

loin hän täyttää ikänormit. Testit eivät aina kerro laadullisesta arvioinnista. Tutkimukses-

sani keskityn vain määrälliseen mittaamiseen. Laadullinen arviointi tulee osana vain ku-

perkeikan laadun arvioinnissa, joka kuitenkin muutetaan analyysissä numeraaliseen muo-
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toon. Laadullista arviointia voidaan tehdä siihen tarkoitetuilla arviointilomakkeilla, jotka 

painottuvat karkeamotorisiin taitoihin. Arvioinnissa tulee jonkin verran esiin hienomoto-

riikkaa ja käsien liikettä, joita esimerkiksi koulussa tarvitaan. Tällainen laadullinen arvioin-

ti auttaa kasvattajaa jäsentämään kunkin lapsen yksilöllistä, liikunnallista osaamista. Vaik-

ka tehdään sekä laadullista että määrällistä arviointia niin ei tulisi kuitenkaan tehdä kovin 

pitkälle meneviä johtopäätöksiä lapsen kehityksestä tai sen keskeneräisyydestä. (Karvonen, 

2009, s. 9, 80.) 

Lapsen päivittäisten tehtävien suoriutumiseen vaikuttaa moni asia. Suoriutumiseen voivat 

vaikuttaa se, miten hyvin lapsi osaa seurata, mitä ympärillä tapahtuu, kuuntelun taito tehtä-

vän ohjeita varten, keskittyminen omaan tehtävään ja toimiminen yhdessä. Suoritettavaan 

tehtävään lapsella voi siis liittyä monia ongelmakohtia ja niiden taustat pitäisi selvittää. 

Noin kolmella neljästä niistä, joilla on motorisia ongelmia, on vaikeuksia myös kielenkehi-

tyksessä, tarkkaavaisuudessa ja matemaattisissa taidoissa. (Laasonen, 2005, s. 197.) 

Esiopetusikäisen lapsen arvioinnissa tulee arviointi nähdä tukena kasvussa ja kehityksessä. 

Painopisteenä toimivat lapsen vahvuudet, jotka ovat suhteutettuna tavoitteisiin. Arviointi 

tapahtuu luonnollisesti osana toimintaa ja vuorovaikutuksessa opettajan ja lapsen kesken. 

Arviointitapahtuma on laajempi kuin yksittäinen arviointitapahtuma tai arviointihetki. Esi-

opetuksessa korostuvat lapsen valmiudet, aktiivisuus, tavoitteellisuus, oppimaan oppimisen 

taidot ja sosiaalinen vuorovaikutus. Onnistuneessa arvioinnissa opettaja ei anna vain ul-

koapäin neuvoja, vaan arviointi on prosessi, jossa lapset, huoltajat ja opettajat osallistuvat 

yhdessä lapsen kasvun ja kehityksen sekä oppimisen arviointiin. (Kyllönen, 2001, s. 43.) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa kerron tutkimuksen tarkoituksesta sekä tutkimusongelmista. Lisäksi kuvaan 

tutkimusmenetelmän, aineiston ja aineistonkeruun toteutusta. Tämän lisäksi kerron tar-

kemmin tutkimuksessani käytetystä APM-testistöstä ja kyselylomakkeesta vanhemmille. 

Lopuksi arvioin vielä mittareiden validiteettia sekä reliabiliteettia.  

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

Tässä tutkimuksessa selvitän, miten esiopetusikäiset lapset hallitsevat motoriset perustaidot 

sekä miten ne ovat yhteyksissä toisiinsa. Pyrin myös kartoittamaan motoriseen kehitykseen 

vaikuttavien tekijöiden yhteyttä motoristen perustaitojen hallintaan. Tutkimusongelmaksi 

muodostui kolme pääongelmaa sekä ensimmäiseen kysymykseen alaongelmat: 

1. Millainen on esiopetusikäisten lasten motoristen taitojen taso? 

1.1 Millainen motoristen taitojen taso on tasapainotaidoissa? 

1.2 Millainen motoristen taitojen taso on liikkumistaidoissa? 

1.3 Millainen motoristen taitojen tason on käsittelytaidoissa? 

2. Miten esiopetusikäisten lasten motoriset perustaidot ovat yhteydessä toisiinsa? 

3. Miten motoristen taitojen kehitykseen vaikuttavat taustatekijät selittävät motorisia perus-

taitoja tasapainotaidoissa, käsittelytaidoissa ja liikkumistaidoissa esiopetusikäisillä lapsil-

la? 

Tutkimusmenetelmänä käytin kvantitatiivista menetelmää. Päädyin kvantitatiiviseen tut-

kimukseen tutkimusongelman perusteella. Tiedonkeruumenetelmänä tutkimuksessani käy-

tin soveltuvin osin Nummisen (1995) APM-testistöä sekä kyselylomaketta. Tutkimukses-

sani esiopetusikäisten motorisia taitoja testattiin testeillä, jolloin motoristen perustaitojen 

taso tuli esille. Parhaimman tiedon motorisista taidoista olisi kuitenkin saanut suoralla ha-

vainnoinnilla eli seuraamalla lasten toimintaa ilman kokeellista tilannetta. Ihmistieteissä 

suoraa havainnointi suositaan, koska sillä saa myös selville, mitä jää mittareiden ulkopuo-

lelle. Suuremmassa otannassa suora havainnointi on kuitenkin hankala menetelmä. (Met-

sämuuronen, 2003, s. 43.) Tutkimukseni vaati hieman suuremman otannan, joten suora 
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havainnointi ei olisi ollut paras mahdollinen menetelmä. APM-testistön lisäksi käytin tie-

donkeruumenetelmänä kyselyä. Kyselylomakkeet oli suunnattu esiopetusikäisten lasten 

vanhemmille. Kvantitatiivisessa menetelmässä tietoa tarkastellaan numeerisesti hyödyntä-

en määrällisyyttä, joita ovat muun muassa jakaumat, muutokset ja erot (Ronkainen, Pehko-

nen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen, 2013, s. 83). Määrällinen tutkimus antaa yleisen 

kuvan muuttujien välisistä suhteista ja eroista (Vilkka, 2007, s. 13–14). Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa nousevat keskeiseksi asioiksi aiempien tutkimusten johtopäätökset ja teori-

oiden tarkastelu sekä koejärjestelyjen ja aineistonkeruun suunnitelmat määrälliseen mit-

taamiseen sopiviksi. Tutkimus muutetaan muuttujista taulukkomuotoon ja aineisto tilastol-

lisesti käsiteltävään muotoon. Lopuksi tehdään päätelmät tilastolliseen analysointiin perus-

tuen. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 140.) Käytin tutkimuksessani SPSS-

järjestelmää aineiston analysointiin ja taulukointiin. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tilastollista analyysia tehdään tilastoaineistoista, jotka on 

kerätty erilaisilla otantamenetelmillä (Holopainen, Tenhunen & Vuorinen, 2004, s. 19). 

Tutkimukseni esiopetusryhmiä ei valittu satunnaisotannalla niin kuin yleensä on tapana, 

vaan käytin harkinnanvaraista menetelmää, jossa tutkija itse valitsee tutkimusjoukkonsa. 

(Vilkka, 2007, s. 58). Käytin harkinnanvaraista menetelmää. Se oli tutkimukselleni halvin 

ja vähiten aikaa vievin otantamenetelmä. Perusjoukon koko on varsin pieni (41), eikä se 

edusta Oulun kaikkia esiopetusikäisiä, joten tuloksia tulkittaessa on oltava varovainen. 

Harkinnanvarainen otanta ei yleensä edusta perusjoukkoa eli kaikkia esiopetusikäisiä, ja 

näin ollen ei voida teoreettisesti perustellen yleistää otoksesta saatuja tuloksia (Holopainen 

ym. 2004, s. 19). Tutkimukseni antaa kuitenkin tietoa esiopetusikäisten lasten motorisista 

perustaidoista ja viitteitä siihen, mitkä tekijät mahdollisesti siihen voivat vaikuttaa. 

3.2 Aineistonkeruu ja aineisto 

Tutkimukseni aineistonkeruuajankohta oli maaliskuussa 2013. Tutkimukseni kohdejoukko 

koostui kolmesta oululaisesta eri esiopetusryhmästä ja heidän vanhemmistaan. Esiopetus-

ryhmän lapsia oli kaiken kaikkiaan 55. Kaikki saivat luvan tutkimukseen osallistumiseen, 

mutta osallistuvia lapsia testattavina päivinä oli yhteensä 45, joista tyttöjä 23 ja poikia 18. 

Esiopetusikäisten lasten vanhemmille tai toiselle perheen vanhemmista suunnattiin kysely-

lomake. Annetuista 45 kyselylomakkeesta palautui 41, joten vastausprosentti oli 91. Tut-

kimusjoukkoni oli siis 41. Ennen tutkimusta hain tutkimusluvan Oulun kaupungin varhais-
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kasvatuksen palvelujohtajalta sekä lasten vanhemmilta, joka on liitteessä 1. Esiopetusryh-

mät olivat Oulun kaupungin alueelta. Ryhmien nimiä ei tule missään vaiheessa tutkimusta 

ilmi, joten ryhmät pysyvät anonyymeina. Säilytin tutkimusaineiston suojatusti ja se oli 

ainoastaan minun käytettävissäni, joten tutkittavien lasten ja heidän vanhempiensa oli tur-

vallista osallistua tutkimukseen.  

Tein ennen varsinaista aineistonkeruuta yhdelle oululaiselle esiopetusryhmälle (12 lasta) 

pilottitutkimuksen. Pilottitutkimuksessani testasin lapset ja jaoin kyselylomakkeet van-

hemmille. Pilottitutkimuksessani selvisi, kuinka paljon aikaa testin tekemiseen menee kuu-

den lapsen kanssa kerrallaan. Näin pystyin ennakoimaan tulevien testien kestoa. Tämän 

lisäksi pilottitestissä tuli ilmi, että testissä käytettävä pallo oli niin pomppiva, että lapset 

eivät osanneet ennakoida sitä riittävän hyvin. Tämän vuoksi he saivat harjoitella sillä sovit-

tua enemmän. Käytin samaa palloa tutkimuksessani, mutta tiesin ennakoida ja ohjeistaa 

lapsille pallon kimmoisuudesta. Näin sain testin sujumaan paljon paremmin. Toteutin ai-

neistonkeruun yhden viikon aikana, mutta jokainen kolmesta esiopetusryhmästä ajoittui eri 

viikonpäivälle. Testipaikat erosivat toisistaan, johtuen eri liikuntatiloista päiväkotien tilois-

sa. Yhdessä esiopetusryhmässä ei löytynyt liikuntatilaa vapaana, joten testi suoritettiin esi-

opetusluokassa. Testistön testit tein hieman eri järjestyksessä eri testiryhmissä, riippuen 

lasten vireystasosta ja päivän kellon ajasta. 

3.3 Tutkimuksessa käytetyt mittarit: APM-testistö ja kyselylomake 

Mittaria valittaessa tärkeä kriteeri oli, että mittari mittaa motoristen perustaitojen hallintaa 

ja erityisesti karkeamotoristen taitoja. Mittarin täytyi myös olla suunnattu alle kouluikäisil-

le lapsille ja erityisesti esiopetusikäisille lapsille. 

Motorisia perustaitoja arvioin Gallahuen (2003) liikeluokituksen mukaisesti. Niihin kuulu-

vat tasapaino-, liikkumis- sekä käsittelytaidot. Nummisen (1995) APM-testistön mittarissa 

testattiin näitä osioita. Kokonaisuudessaan Nummisen (1995) testistö muodostuu 11 eri 

arvioitavasta osiosta, joihin kuuluu myös havaintomotorinen osio. Näistä osioista valitsin 

omaan tutkimukseeni seitsemän eri osiota, jotka sisältävät Gallahuen liikeluokituksen mu-

kaisia taitoja. Testiosiot ovat muuten samanlaisia, mutta staattisen tasapainon testissä muu-

tin pisteytyksen ajanottoon. Tämän lisäksi arvioin kuperkeikan Gallahuen ja Cleanland-

Donellyn (2003) vaiheiden mukaan (Kuvio 2, s. 10). Arviointi muutettiin analyysissä nu-

meeriseen muotoon. Testistöön sain tarkemman ohjenuoran Iivosen (2008) tutkimuksesta, 
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jossa testistön toteutus on havainnollistettu muun muassa kuvilla ja ohjeistuksilla. Liittees-

sä 2 on mukana testiosiot ohjeistuksineen.  

Tasapainotaidoista arvioin staattista sekä dynaamista tasapainoa. Staattinen tasapaino 

(APM-testistö 4–7-vuotiaille testiosio numero 7) testattiin yhden jalan seisomisella kum-

mallakin jalalla erikseen. Testiosiossa maksimiaika seisoa oli 20 sekuntia. Tutkimuksessa-

ni aika toimi mittarina sekunnin kymmenysosan (0,1) tarkkuudella. Mittarini poikkeaa al-

kuperäisestä testistä, jossa mittarina käytettiin yleisesti sitä, osaako lapsia seisoa vai ei. 

Tasapainon mittaus oli näin ollen parempi, sillä tuloksena olivat sekunnit eikä vain osaa-

minen. Sivuttain tasajaloin hyppelyn (APM-testistö 4–7-vuotiaille testiosio numero 4) tes-

tiosio mittasi dynaamista tasapainoa. Testiosiossa mitattiin aika, jonka kuluessa lapsi hyp-

pii lattialle asetetun merkin (kartongista leikatun palasen, jonka koko oli 20cm x 10cm) 

puolelta toiselle 15 kertaa tasajaloin. Aika katsottiin sekunnin kymmenosan tarkkuudella 

0,1. 

Kuperkeikan arvioin Gallahuen ja Clealand-Donellyn (2003) määrittämien vaiheiden mu-

kaan eli luokittelin suorituksen joko alkeis- tai perusvaiheeseen tai kehittyneeseen vaihee-

seen. Arviointi tapahtui ensimmäisessä luvussa kerrottujen vaiheiden mukaisesti (Kuvio 2. 

s. 10). Lapselle ohjeistettiin ennen kuperkeikkaa tärkeimmät kuperkeikan onnistumiseen 

ohjaavat tekijät, jonka jälkeen lapsi sai harjoitella kuperkeikkaa 1–2 kertaa. Tämän jälkeen 

lapsi sai näyttää, miten hän osaa tehdä kuperkeikan mahdollisimman hyvin. Tuolloin kat-

soimme yhdessä avustavan aikuisen (päiväkodin lastentarhaopettaja) kanssa, mihin vaihee-

seen lapsen kuperkeikka sijoittuu Gallahuen ja Clealand-Donellyn (2003) määritysten mu-

kaisesti.  

Liikkumistaitoja arvioin tasaponnistushypyllä eteenpäin (APM-testistö 4–7-vuotiaille osio 

numero 2). Tasaponnistushyppy tapahtui hyppäämällä kaksi kertaa voimistelumaton reu-

nalta matolle. Tuloksista parempi kirjattiin ylös senttimetreinä pituutena. Voimistelumatot 

olivat testeissä päiväkodin omia voimistelumattoja, joten ne erosivat toisistaan jonkun ver-

ran. Pääasiassa mattojen materiaalit oli samaa, mutta mattojen ikä, paksuus ja pituus vaih-

telivat. 

Käsittelytaitoja arvioin heitto-kiinniotto-yhdistelmällä sekä potkulla seinään (APM-testistö 

4–7-vuotiaille osio numero 5, 6 ja 11). Heitto-kiinniotto-yhdistelmässä lapsi heitti hal-

kaisijaltaan 20 senttimetrin palloa (super safe-pelipallo) kahdella kädellä 10 kertaa karton-

kineliöön joka oli kooltaan 10 cm x 10 cm. Palloa heitettiin kahden metrin päästä seinästä 
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ja se sai pompata yhden tai kaksi kertaa maasta kiinniottaessa. Jokaisesta kartonkiin osu-

neesta pallosta sai pisteen (maksimi 10 pistettä). Potku seinään -osiossa lapsi sai potkaista 

palloa kolme kertaa, joka kerralla hieman eri tavalla. Näitä tapoja oli kolme:  

1) Lapsi sai potkaista palloa kahden metrin etäisyydeltä halkaisijaltaan 20 senttimetrin pal-

lon (super safe-pelipallo) seinään kiinnitettyyn kartonkineliöön (50 cm x 50 cm).  

2) Lapsi sai potkaista palloa muutaman askeleen vauhdista. 

 3) Lapsi sai potkaista palloa vierivänä, aikuisen vieritys lapselle. Potkusta sai pisteen ja 

lisäpisteen kohteeseen osuneesta potkusta. Yhteensä lapsella oli mahdollisuus saada mak-

simissaan kuusi pistettä.  

Motoristen perustaitojen arviointitilanteessa lapset oli jaettu noin 10 hengen ryhmiin, jol-

loin testitilanne säilyi rauhallisena. Testiosio kesti aina ryhmän mukaan noin 45 minuuttia 

kokonaisuudessaan, riippuen lasten vireystasosta. Toimin itse jokaisessa testiosiossa mit-

taajana, mutta muistiin kirjaajana toimi joku aikuinen päiväkodin henkilökunnasta.  

Kyselylomake valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi sen takia, että vanhemmilta saatu 

tieto saatiin mahdollisimman luotettavasti, sillä kyselylomakkeen hyvänä puolena on se, 

että haastattelija ei läsnäolollaan vaikuta vastauksiin. Toisaalta kyselylomakkeissa on vää-

rinymmärryksen vaara epäselvissä kysymyksissä. (Valli, 2001, s. 30–31.) Kyselylomak-

keessa kysyttiin myös lasten päivittäisistä toiminnoista. Nuoren alle seitsemänvuotiaan 

lapsen on vaikea arvioida omaa liikunta-aktiivisuuttaan luotettavasti, joten on hyvä turvau-

tua vanhempien antamiin tietoihin (Ben-Arieh & Ofir, 2002). 

Halme (2008) on tutkinut 3–8-vuotiaiden lasten fyysismotoristen taitojen selittäviä tekijöi-

tä kyselylomakkeen avulla. Tutkimuksessani käytin Halmeen (2008) kyselylomakkeesta 

muutamia kysymyksiä. Muut kysymykset muotoilin itse ohjaajan kanssa. Kyselylomak-

keen avulla selvitin esiopetusikäisten lasten vanhempien taustatietoja sekä heidän liikku-

mistapojaan ja lasten liikkumistottumuksia yhdessä vanhempien kanssa ja erikseen. (Liite 

3.) 

Pyrin pitämään kyselylomakkeeni lyhyenä ja selkeänä. Kyselylomakkeeni muodostui aino-

astaan monivalintakysymyksistä sekä kahdesta avoimesta kysymyksestä, joissa toisessa 

kysyttiin lapsen harrastuneisuutta ja toisessa vanhempien ammattia. Toteutin kyselyn ja-

kamalla kyselylomakkeet päiväkodissa lapsen omaan lokeroon, jolloin vanhempi sai kyse-
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lylomakkeen lasta hakiessaan. Kyselylomake oli kirjekuoren sisällä, joka sisälsi kyselylo-

makkeeseen liittyvät tiedot (Liite 3). Kyselylomaketiedoissa oli lomakkeen palautuspäivä 

sekä suljettu kirjekuori, johon vastauksen pystyi sulkemaan. Noudin kyselylomakkeet so-

vittuna palautuspäivänä päiväkodeista. Palautuspäivä oli saman viikon perjantaina, jolloin 

vastausaikaa jäi noin neljä päivää. Lyhyellä vastausajalla pyrin siihen, että kyselylomak-

keen täyttö ei viivästyisi ja unohtuisi. 

Kyselylomaketta ja APM-testistöä on aihetta myös arvioida niiden validiteeteiltaan. Validi-

teetti kertoo niiden kyvystä testata juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata (Metsämuuronen, 

2006, s. 64). Tässä tutkimuksessa APM-testistö oli jo mitattu validiteetiltaan sekä reliabili-

teetiltaan. Oma tutkimuskohteeni eli esiopetusikäiset lapset vastasi mittarin kriteereitä. 

Täten APM-testistö oli hyvä valinta tutkimukseni mittariksi. Testistön validiutta lisää myös 

se, että sitä on käytetty myös muissa tutkimuksissa (Iivonen, 2008; Sääkslahti, 2005). Jo 

testistöä kehiteltäessä arvioitiin APM-testistön sisällön validiteettia, jossa todettiin, että 

alle kouluikäisillä lapsilla määrälliset tulokset eivät ole aina valideja. Validiuden puute 

johtuu siitä, etteivät lapset osaa vielä tehdä maksimituloksia. Määrällisiä tuloksia voidaan 

pitää tämän vuoksi viitteellisinä. (Numminen, 1995, s. 16.) Omassa tutkimuksessani mak-

simivoimaa lapset tarvitsivat vain testiosiossa, jossa arvioitiin eteenpäin suuntautuvaa tasa-

ponnistushyppyä. Tutkimukseni ulkoista validiteettia eli tulosten yleistettävyyttä heikentää 

se, että aineistoni koko oli vain 41 esiopetusikäistä lasta ja heidän vanhempaansa. Tämän 

lisäksi lapset olivat samalta paikkakunnalta. 

Toinen tiedonkeruutapa oli tutkimuksessani kyselylomake, johon otin pohjan Halmeen 

(2008) tutkimuksessa käytetystä kyselylomakkeesta. Testasin kyselylomaketta vielä ennen 

varsinaista kyselyä esitestillä, jotta pystyin varmistamaan kyselylomakkeessa olevien kyse-

lyn kysymysten ymmärrettävyyden. Omassa tutkimuksessani havaitsin hieman puutteita 

kyselylomakkeessa. Analyysivaiheessa huomasin, että en tarvinnut kaikkia kyselylomak-

keen tietoja, vaikka alun perin olin ajatellut niitä tarvitsevani. Kysymyslomakkeessa kysyin 

erikseen vanhempien ammattia, vaikka en analysoinut vastauksia tutkimuksessani sen tar-

kemmin. Samoin kysyin lapsilta harrastusten tarkkoja tietoja, vaikka lopullisesti tutkimuk-

sessani analysoin vain harrastusten määrää viikossa. Tutkimukseni kysymyslomakkeessa 

olisin toisaalta myös voinut kysyä joitain muita asioita. Esimerkiksi lasten fyysisestä aktii-

visuudesta kysyttäessä olisi ollut hyvä kysyä vanhemmilta lasten liikkumisesta eri vuoden-

aikoina. Kysymyksen asettelu oli myös kysymyksessä kymmenen hieman harhaanjohtava 

esimerkkeineen ”Kuinka usein ulkoilette lapsen kanssa (esimerkiksi leikkipuisto, pulkka-
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mäki)?” Esimerkit olisi voinut jättää kysymyksestä kokonaan pois. Tällöin vastaajille ei 

olisi syntynyt mitään tiettyä kuvaa liikuntapaikoista, jossa kysymyksessäni kysyin. Kysyin 

myös lasten harrastuneisuutta ja osallistumista organisoituihin liikuntaharrastuksiin, mutta 

en antanut vaihtoehtona vastata liikunnan harrastamista omatoimisesti.  

Validiteettitarkastelun lisäksi on syytä tarkastella mittarin reliabiliteettia, mikä kertoo mit-

tarin tutkimuksen toistettavuuden ja mittausvirheettömyyden. Reliaabelin mittarin avulla 

mittaustulokset eivät ole sattumanvaraisia ja eri mittauskerroilla saadaan melko samanlai-

sia tuloksia. (Metsämuuronen, 2006, 65.) APM-testistön mittarin toistettavuutta heikentää 

se, että lasten taitotaso ei ole vielä vakiintunut, minkä vuoksi lasten taidoissa saattaa esiin-

tyä päiväkohtaista vaihtelua. Tämän lisäksi mittarin reliaabeliuteen vaikuttaa se, että testit 

tehtiin noin kymmenen lapsen hengen ryhmissä. Osa lapsista hyötyi varmasti vertaisryh-

män läsnäolosta ja mallista, mutta osalla lapsista saattoi myös jännittää muiden lasten läs-

näolo, mikä vaikutti lapsen tehtävän suorittamiseen. Tutkimuksessani pyrin olemaan kai-

kille tutkimukseni ryhmille samanlainen. Tästä huolimatta läsnäolollani oli varmasti joka 

kerta erilainen vaikutus tutkittaviin henkilöihin. AMP-testistön reliabiliteettiin vaikuttaa 

myös se, että minulla ei ollut mahdollista käyttää tutkimuksessa samaa liikuntasalia ja yksi 

testistön väline (jumppamatto) oli myös joka kerralla eri.  

Kyselylomakkeen reliaabelius voi heikentyä myös monesta eri syystä. Kyselylomakkeen 

vastaajan keskittyminen kysymysten vastaamiseen tai ymmärrys tai tulkinta on hyvin sub-

jektiivisia. Kyselylomakkeessa kysymyksessä yhdeksän huomasin lasten ulkoilun määrää 

kysyessä, että olisi voinut kysyä liikunnantiheyttä vuodenaikojen mukaan. Nyt kysymyk-

sessä ollut kysymys ei antanut mitään viitteitä vuodenaikoihin, joten suurin osa saattoi 

vanhemmista vastata kyseisen vuodenajan mukaan ulkoilun määrän tiheyden. Vieläkin 

tarkemmalla kyselylomakkeen suunnittelulla olisi voinut välttää kyselylomakkeen virhei-

den ongelmat. 

3.4 Aineiston käsittely ja analysointi 

Tutkimuksen analyysin tein tilastollisesti SPSS-ohjelmalla, jossa käytin erilaisia analyysi-

menetelmiä (taulukko 1.) Kirjasin analyysin ensimmäisessä vaiheessa tietokoneelle kysely-

lomakkeista sekä testeistä saadun tiedon numeeriseen muotoon. Vastauslomakkeet tarkas-

tettiin mahdollisten puuttuvien tietojen osalta. Yhtään vastauslomaketta en joutunut hyl-

käämään puutteellisten vastusten vuoksi. Puuttuvia tietoja kyselylomakkeissa ei ollut kuin 
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kolmessa kyselylomakkeessa, jotka korvattiin kyseisen muuttujan keskiarvolla. Kyselylo-

makkeiden kysymyksistä muodostettiin jokaisesta oma muuttuja.  

Tutkimuksessani käytin ekspolartiivista faktorianalyysimenettelyä, joka on kehitelty usei-

den muuttujien yhteisvaihtelun tarkastelemiseksi. Tämä menettely on aineistolähtöinen 

menetelmä ja eikä tutkija tiedä etukäteen faktoreiden määrästä tai niiden tulkinnasta. 

(Nummenmaa, 2004, s. 333.) Tutkittavat asiat menettelyssäni koostuivat APM-testistön 

mittarista, jossa esiopetusikäisiltä lapsilta mitattiin tasapainotaidot, vauhditon pituushyppy, 

kuperkeikka, tasajaloin hyppely, pallon käsittely potkien ja heittäen. Faktorianalyysin tar-

koituksena on selvittää, millä muuttujilla on keskenään samankaltaista vaihtelua, mutta 

mitkä toisaalta ovat toisistaan riippumattomia. Faktorit ovat muuttujia, joita ei ole suoraan 

mitattu, mutta joiden oletetaan vaikuttavan vaihteluun havaituissa muuttujissa. Tavoitteena 

faktorianalyysissa on tiivistää aineiston muuttujat niin, että ne voidaan esittää yksinkertai-

semmassa muodossa. Faktorianalyysimenetelmän käytön edellytyksiä ovat yleensä ottaen 

aineiston koko sekä muuttujien normaalijakautuminen. Muuttujien normaalijakautumisen 

edellytys toimii yleensä isoissa aineistoissa, mutta faktorianalyysin voi tehdä myös vaikka 

normaalijakaumaoletus ei täyty. (Nummenmaa, 2004, s. 333, 342–343.)   

 Tutkimukseni muuttujista muodostui kolme ryhmää eli faktoria. Faktorit nimesin motoris-

ten perustaitojen ryhmien perusteella. Galluhue ja Cleanland-Donelly (2003) jakavat moto-

riset perustaidot luokkiin tasapaino-, käsittely- sekä liikkumistaidot. Faktorit saivat liike-

luokituksen mukaiset nimet, vaikka ne sisältöineen eroavat hieman teoriasta. Tämä sen 

vuoksi, koska testituloksissa tuli ilmi, että kyseisissä testiosioissa on mitattu myös muita 

perustaitojen ominaisuuksia, kuten esimerkiksi tasaponnistushyppy eteenpäin osio mittaa 

myös muita perustaidon ominaisuuksia kuin vain liikkumistaitoa. Tasapainotaito-faktoriin 

kuului pelkästään tasapaino-osiot testistä. Liikkumistaitoihin kuului kuperkeikka, tasapon-

nistushyppy eteenpäin sekä tasajaloin hyppely. Käsittelytaito-faktoriin kuuluivat pallon 

käsittely sekä potkaisu.   

Nykyään vakiintuneen, pienille aineistoille suositellun käytännön mukaisesti käytän tässä 

tutkimuksessa tilastollisessa päättelyssä alfakriteeriä 0,1.  
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TAULUKKO 1. Käytetyt tilastolliset analyysimenetelmät 

       Menetelmä        Käyttötarkoitus: 

 Frekvenssit  Aineiston kuvailu; sukupuoli, lasten määrä 

 Frekvenssit, 

keskiarvot, 

keskihajonnat 

 Motoristen perustaitojen taso esiopetusikäisillä 

 Korrelaatio  Motoristen perustaitojen taustatekijät  

- vanhempien ja lasten liikuntaharrastuksen tiheys ja motoriset 

perustaidot (k7, k10) 

- vanhempien koulutus ja motoriset perustaidot (k5) 

- lasten ulkoilun tiheys ja motoriset perustaidot (k9) 

- lasten ja vanhempien yhteinen liikunnan tiheys ja motoriset 

perustaidot (k10) 

- lasten liikuntapaikkojen käymisen tiheys ja motoriset 

perustaidot (k11) 

 Ekspolaritiivinen

faktorianalyysi 

 Muuttujien yhdistäminen:  

- motoriset perustaidot yhdistettiin kolmeen luokkaan  
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4 TULOKSET 

Tämän luvun alussa käyn taulukkojen avulla läpi lasten motoristen taitojen tason tutkimuk-

sessani. Esitän tuloksissa myös vertailun mahdollistamiseksi Nummisen (1996) teoksessa 

esitettyjä APM-testistön tuloksia 6-vuotiailla tytöillä ja pojilla sekä Sääkslahden (2005) 

tehdyssä tutkimuksessa tulleita tuloksia. Lasten motoristen taitojen tason kuvailun jälkeen 

etenen tutkimustuloksissa motoristen perustaitojen yhteyksiin korrelaatiotarkastelun avulla. 

Korrelaatiotarkastelun jälkeen kerron faktorianalyysistä ja siinä esiin tulevista muuttujista. 

Luku on jaoteltu faktorianalyysimenetelmän mukaisesti. Tässä luvussa esitän myös oman 

arvioni tuloksista ja mittareiden toimivuudesta, vaikka yleensä tulokset esitetään omana 

alueenaan. Tulosten arvioinnin teen tässä samalla sen vuoksi, koska erilaisia osioita oli 

testissä suhteellisen paljon. Niiden arviointi on heti tulososiossa ymmärrettävämpää kuin 

niiden käsittely myöhemmässä vaiheessa. 

4.1 Lasten motoristen taitojen taso  

Lasten motoristen taitojen tason tulokset esitän histogrammin muodossa, koska se antaa 

selvän kuvan mittariosiosta. Liikkumistaidoissa kuperkeikan tulokset esitän pylväsdia-

grammina, koska arviointi tapahtui kuperkeikan vaiheiden mukaan. 

4.1.1 Tasapainotaidot 

KUVIO 3. Oikealla jalalla seisomisen histogrammi (=41) 
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KUVIO 4. Vasemmalla jalalla seisomisen histogrammi (=41) 

Tasapainotaitoihin tässä osiossa kuului testiosio, jossa mitattiin lapsen yhdellä jalalla sei-

somisen aikaa 20 sekuntiin asti. Kuvioista 3 ja 4, nähdään että tasapainotaidoissa suurin 

osa lapsista pääsi 20 sekuntiin asti. Keskiarvo oikealla jalalla seisomiseen oli 16,83 sekun-

tia sekä vaihteluväli 5,65. Vasemmalla jalalla seisomisen keskiarvo oli puolestaan 16,46 

sekuntia ja vaihteluväli 6,03. Heikoiten vasemmalla jalalla seisonut oli tyttö ja hän seisoi 

kolme sekuntia. Myös oikealla jalalla heikoin suoritus oli kolme sekuntia, mutta siinä hei-

koimman tuloksen saivat sekä tyttö ja poika. Testissä näkyy esiintyvän kattoefekti, mikä 

kertoo siitä, että testi oli liian helppo lapsille. Testissä olisi kannattanut mitata tulokset yli 

20 sekunnin, jotta tuloksiin olisi saatu hajontaa.  

Staattinen tasapainotaito, eli yhdellä jalalla seisominen oli esiopetusikäisillä tämän testin 

perusteella erittäin hyvä. Nummisen (1996) tuloksissa mitattiin myös 20 sekunnin yhdellä 

jalalla seisominen. Lapsen tasapainotaito määriteltiin kuitenkin kyllä ja ei osaa seisoa 20 

sekuntia. Tuloksissa lapsista vain 50 prosenttia pääsi täyteen 20 sekunnin tulokseen. Sääks-

lahden (2005) tekemässä tutkimuksessa mitattiin 3–7-vuotiaiden lasten tasapainotaitoa 

samalla testillä ja siinä täyteen 20 sekunnin tulokseen pääsi 76 prosenttia tytöistä sekä 54 

prosenttia pojista. 

Testin suorittaminen onnistui tutkimuksessani hyvin, vaikka olosuhteet eivät olleet lapsilla 

keskittymiskykyä tukevat. Tuloksia mitattaessa muut ryhmän lapset saattoivat häiritä tulos-

ta, vaikka tuloksia mitattaessa pyrittiin mahdollisimman rauhallisiin eli optimaalisiin olo-

suhteisiin mitattaessa tasapainotaitoa.  
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4.1.2 Liikkumistaidot 

KUVIO 5. Tasaponnistushyppy eteenpäin -histogrammi (N=41) 

Liikkumistaitoihin kuuluivat testiosiot tasaponnistushyppy eteenpäin, tasajaloin hyppely 

sekä kuperkeikka. Kuviosta 5. nähdään, että tasaponnistushypyssä eteenpäin lapset jakaan-

tuvat normaalisesti kuviolla ja keskiarvo on 107,63 senttimetriä sekä vaihteluväli 14,36. 

Yksi poika on hypännyt poikkeavasti muita lapsia pidemmälle 148 senttimetriin asti, hei-

koimman tuloksen 82 senttimetriä, on hypännyt tyttö. Tasaponnistushyppyosioissa kaikki 

lapset osasivat hypätä tasajaloin eteenpäin hyödyntäen käsien ja jalkojen voimaa. Hyp-

päämisen suuntaamisessa eteenpäin oli selvästi hieman eroavaisuuksia, mutta siihen vai-

kutti myös lapsen motivoiminen hyppäämään pidemmälle. Suurimmalla osalla lapsista 

ensimmäinen hyppykerta oli pituudeltaan lyhempi kuin toinen hyppäämiskerta. Näytin 

jokaisella kerralla kepillä mittanauhan kohdalta mihin lapsi hyppäsi senttimetreissä. Tasa-

ponnistushypyn tuloksiin saattoi myös osaltaan vaikuttaa mattojen erilainen rakenne ja 

mittaajan tarkkuus. Kaikilla lapsilla oli kuitenkin muuten samanlaiset olosuhteet kyseistä 

taitoa mitattaessa.  

Nummisen (1996) tuloksissa tasaponnistushypyssä eteenpäin 6-vuotiailla tytöillä keskiarvo 

oli 98 senttimetriä ja pojilla 90 senttimetriä. Sääkslahden tutkimuksessa (2005) mitattiin 

myös tasaponnistushyppy osiolla liikkumistaitoja ja 3–7-vuotiaiden tasaponnistushyppy 

kehittyi tasaisesti mitattujen kolmen seurantavuoden aikana saaden lopussa tyttöjen kes-
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kiarvoksi 122,10 senttimetriä ja pojilla 125,79 senttimetriä. Tutkimuksen lopussa tutkimus-

ryhmän lapset olivat 6–7-vuotiaita, mikä kertoo sen, että näiden ikävuosien aikana tapah-

tuu tasaponnistushypyssä monen senttimetrin parannusta Nummisen (1996) tuloksissa nä-

kyy myös 7–8-vuoden iässä tytöillä 110 senttimetrein ja pojilla 99 senttimetrin keskiarvo 

tasaponnistushypyssä eteenpäin.  

KUVIO 6. Tasajaloin hyppelyn -histogrammi (=41) 

Tasajaloin hyppelyn osioissa lapset hyppäsivät 15 kertaa tasajaloin lattiassa olevan merk-

kipahvin yli. Hyppelyyn kuluneen ajan keskiarvo oli lapsilla 10,41 sekuntia ja vaihteluvä-

lillä 2,78. Nummisen (1996) tuloksissa pojat sekä tytöt hyppivät 17 sekunnin keskiarvolla 

saman testin, mikä kertoo että testin suorittaneet lapset omassa tutkimuksessani olivat sel-

keästi parempia 10,41 sekunnin keskiarvolla. 

Kuviosta 6 nähdään jakauman olevan oikealla vino, mikä kertoo testin lievästä helppoudes-

ta. Tasajaloin hyppelyn taito esiopetusikäisillä on jo niin helppoa, että useat lapsista pääsi-

vät keskiarvon yläpuolelle tuloksissa. Tasajaloin hyppelyn lapset oppivat jo neljän vuoden 

iässä. Toisaalta testiosiossa ei ollut myöskään mitään vaikeutuvaa osiota, mikä olisi aiheut-

tanut tuloksissa eroavaisuutta. Kaikilta lapsilta onnistui hyppäämään sivuttain jalkojen 

liikkuessa sivuille tukipisteen ollessa merkin päällä. Vähiten aikaa, 6,6 sekuntia, hyppelyyn 

kului pojalla. Heikoiten suoriutui eli eniten aikaa, 17,9 sekuntia, hyppelyssä kului niin-

ikään pojalla. Lapsilla, joilla kului eniten sekunteja hyppelyyn, oli nähtävissä selvästi tasa-

jaloin hyppelyn rytmin hakemista testiosion tehtävän alussa tai sitten loppua kohden väsy-

mistä ja hengästymistä. Nopeimmin hyppineillä lapsilla oli selvästi hyvä koordinaatiokyky. 
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Myös rytmi säilyi alusta loppuun hengästymisestä huolimatta. Lapsilla testiosiota suo-

rittaessa näkyi myös eroavaisuuksia kehon koordinaation hallinnassa sekä jalkojen esike-

vennyksessä.  

KUVIO 7. Kuperkeikan pylväsdiagrammi (N=41) 

Kuviosta 7 nähdään lasten kuperkeikan jakautuminen alkeis-, perus- ja kehittyneeseen vai-

heeseen. Kuperkeikkaosiossa puolet lapsista osasi tehdä kuperkeikan perusvaiheen tason 

vaiheen mukaisesti ja loput 25 prosenttia ryhmittyivät alkeis- ja kehittynyt vaihe ryhmään. 

Lapset tekivät siis suhteellisen taitavasti kuperkeikkoja. Kuperkeikan tekemisen alkeet 

opitaan jo toisen vuoden alussa, joten kaikilta kuperkeikan tekeminen onnistui, mutta vaih-

dellen tasojen kesken. Kuperkeikan teon alussa lapsille kerrattiin kuperkeikan perustekijät, 

mikä varmasti auttoi muistamaan kuperkeikan liikeradan ja tärkeimmät kohdat. Kuper-

keikkojen tekemisessä näkyi esiopetusryhmissä eroavaisuuksia. Joissakin ryhmissä oli sel-

västi harjoiteltu kuperkeikkojen tekemistä ja joissakin ryhmissä oli havaittavissa selvää 

arkuutta kuperkeikan tekemisessä. Toisaalta kuperkeikan arkuuden tekemiseen saattoi hy-

vin vaikuttaa arviointitilanne.  
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4.1.3 Käsittelytaidot 

KUVIO 8. Heitto-kiinniotto-yhdistelmän histogrammi (=41) 

KUVIO 9. Potku kohteeseen histogrammi (N=41) 

Käsittelytaitojen osuudessa lapset tekivät testiosiossa heitto-kiinniotto-yhdistelmän sekä 

potku kohteeseen testiosiot. Heitto-kiinniotto-yhdistelmässä lapset heittivät palloa 10 ker-

taa kahden metrin etäisyydeltä merkkiä kohti. Kuviosta 8. näkyy, että heitto-kiinniotto-
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yhdistelmä osiossa keskiarvo pallon heittokerroille oli 6,37 ja vaihteluväli 2,22. Nummisen 

(1996) tuloksissa tytöt sekä pojat heittivät myös keskiarvoltaan 6 kertaa. Käsittelytaitojen 

teoriaosuudessa tuli ilmi harjoittelun suuri merkitys käsittelytaitoihin. Tutkimukseni esi-

opetusikäiset lapset osasivat käsitellä palloa, sillä keskiarvo heitoilla on 6,37 kertaa kym-

menestä kerrasta. Vain yksi lapsi onnistui heitossa vain kerran ja kolme lasta onnistui heit-

tämään täydet 10 kertaa kohteeseen. Useimmat lapsista oppivat nopeasti miten pallo 

pomppaa seinästä ja kuinka sen saa kiinni. Lapset eivät myöskään pelänneet palloa sen 

kiinniottovaiheessa. Pallon heittämisessä oli kuitenkin nähtävissä hieman jäykkyyttä johtu-

en kahden metrin merkkiviivasta. Toisaalta toiset lapset eivät taas huomioineet koko merk-

kiviivaa ja viivasta täytyi muistuttaa. 

Potku kohteeseen testiosiossa lapset saivat potkaista palloa kolmella eri tavalla saaden tes-

tiosiosta maksimissaan 6 pistettä. Kuviosta 9 näemme, että potkukohteeseen osioissa lasten 

keskiarvo oli 4,24 pistettä ja vaihteluväli 0,88. Testissä tuli ilmi että kaikki lapset osuivat 

palloon potkaisusta paikoiltaan, liikkeestä sekä pallon syötöstä. Eroja potkuissa tuli vain 

sen suhteen, kuinka lapset osuivat kuviteltuun maaliin, eli pahvineliöön seinässä. Erot ker-

toivat siis lasten silmä-jalka-koordinaatiotyöskentelystä. Suurin osa (N=18) lapsista osui 

maaliin kaksi kertaa kolmesta saaden 4 pistettä osiosta. Neljä lapsista osui jokaisella ker-

ralla kohteeseen ja kahdeksan lapsista osui palloon, mutta eivät kohteeseen kertaakaan.  

4.2 Motoristen perustaitojen yhteydet ja faktorirakenne 

Tässä luvussa esiteltävät tutkimustulokset kuvaavat miten tutkimuksessani motoriset perus-

taidot ovat yhteydessä toisiinsa. Motoristen perustaitojen yhteyksien kuvauksen jälkeen 

etenen faktorianalyysin kuvailuun ja sen tarkempaan tarkasteluun. 

Motoristen perustaitojen testiosiot korreloivat keskenään jonkin verran (taulukko 2). Tilas-

tollisesti kaikilla yhteyksillä, jotka korreloivat keskenään on heikosti positiivinen yhteys 

toisiinsa. Motoriset perustaidot korreloivat keskenään siten, että seisominen oikealla ja 

vasemmalla jalalla korreloivat keskenään (0,267
a
). Näillä on johdonmukaisesti vaikutusta 

toinen toisiinsa. Tasaponnistushyppy eteenpäin -osio korreloi myös tasapainotaitojen kans-

sa (0,208
a
; 0,198

a
). Tämä kertoo siitä, että kummassakin testin osioissa tarvitaan tasapaino-

taitoja. Kuperkeikka korreloi erityisesti oikealla jalalla seisomisen kanssa (0,123
a
). Tästä 

voidaan päätellä, että koska kuperkeikka on myös dynaamista tasapainoa vaativa taito, niin 

se on yhteydessä myös staattista tasapainotaitoa vaativaan taitoon. Potku kohteeseen korre-
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loi vasemmalla jalalla seisomisen kanssa (0,170
a
). Potkussa kohteeseen -osiossa potkais-

taan palloa toisen jalan ollessa maassa ja toisen jalan heilahtaessa taakse. Tähän taitoon 

tarvitaan myös staattista tasapainotaitoa, joka tässä tutkimuksessani näyttäytyy vasemman 

jalan korrelaationa potkun kanssa. Heitto-kiinniotto-yhdistelmä korreloi tasajaloin hyppe-

lyn (0,244
a
) sekä kuperkeikan kanssa (0,238

a
). Näillä ei ole niin sanotusti motoristen perus-

taitojen sisällä mitään teoreettisesti selittävää tekijää, jonka takia ne korreloisivat keske-

nään, mutta motoriset perustaidot ovat kokonaisuus, jossa jokainen taito voi vaikuttaa toi-

seen. Tutkimuksessani esiopetusikäisillä näiden osioiden välillä nähtiin heikko yhteys.  

TAULUKKO 2. Motoristen perustaitojen korrelaatiotaulukko (N=41) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Muuttujat:        

1. Seisominen vasemmalla jalalla        

2. Seisominen oikealla jalalla ,267
a
       

3, Tasaponnistushyppy eteenpäin ,208
a
 ,198

a
      

4. Tasajaloin hyppely -,232 -,076 -,323     

5. Kuperkeikka ,123
 a
 -,005 ,332 -,295    

6. Heitto-kiinniotto –yhdistelmä ,080 ,017 ,244
a
 -,158 ,239

a
   

7. Potku kohteeseen paikoiltaan ,170
a
 -,021 -,012 -,062 ,358 ,397  

a
=p<0,1; *=p<0,05 

 

Faktorianalyysin mentäessä taulukosta 3 nähdään, että faktorimenettelyssä saatiin kolmen 

faktorin ratkaisu. Jatkoanalyysin on otettu mukaan faktorit, joiden ominaisarvo on suurem-

pi kuin 1, eli faktorit 1=2,126, 2=1,319 sekä 3=1,015.  Näin saatiin faktorimalli, jolla rotaa-

tion jälkeen voidaan selittää 45,9 prosenttia empiirisesti mitattujen muuttujien vaihtelusta, 

mikä on riittävä tämänkokoisessa tutkimuksessa. Kolmen faktorin ratkaisun jälkeen fakto-
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rianalyysimenetelmässä edettiin rotaatiomenetelmään. Rotaatiomenetelmän avulla tulosten 

teoreettinen tulkinta oli helpompaa. Näiden avulla tuottamille faktoreille annettiin mielek-

käät tulkinnat, jotka tutkimuksessani olivat motoristen perustaitojen osa-alueet: tasapaino-

taidot, liikkumistaidot sekä käsittelytaidot. 

TAULUKKO 3. Kolmen faktorin arvoratkaisumalla ja selitysprosentti 45,9 % 

Faktorin ratkaisutaulukosta 4 nähdään faktorilataukset, jotka kertovat korrelaation muuttu-

jien ja faktoreiden välillä. Luvut kertovat siis empiiristen muuttujien ja faktoreiden yhtey-

destä. Faktoreita muodostui kolme erilaista saaden jokainen erilaisen latauksen keskenään. 

Potku kohteeseen -osio sekä heitto-kiinniotto-yhdistelmä -osio saivat vahvimman latauksen 

ensimmäisellä faktorilla (0,996, 0,415). Näiden osioiden tulkitsin saavan käsittelytaitoja 

mittaavan faktorin. Toisen faktorin voi tulkita liikkumistaitojen faktoriksi, johon kuului 

tasaponnistushyppy eteenpäin (0,171). Teoriaosuudessa tasajaloin hyppely sekä kuper-

keikka mittasivat dynaamista tasapainotaitoa, mutta tutkimuksessani nämä saivat tasapon-

nistushypyn kanssa vahvan yhteyden. Kuperkeikassa ja tasajaloin hyppelyssä ollaan liik-

keessä, joten tulkitsin niiden kuuluvan myös liikkumistaitojen faktoriin numero kolme 

(0,171, 0,037 sekä -0,208). Tasajaloin hyppely sai negatiivisen latauksen, mikä johtuu tes-

tiosion mittaustavasta; Mitä nopeammin hyppiminen tapahtui, sen parempi tulos. Seisomi-

nen vasemmalla ja oikealla jalalla saivat myös samankaltaisen latauksen faktorilla kolme 

(0,096, 0,133). Nämä osiot saivat nimekseen tasapainotaidot. 

  

 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of Va-

riance 

Cumulative 

% Total 

% of Va-

riance 

Cumulative 

% Total 

% of Va-

riance 

Cumulative 

% 

1 2,126 30,372 30,372 1,319 18,837 18,837 1,334 19,052 19,052 

2 1,319 18,841 49,213 1,216 17,367 36,204 1,020 14,567 33,618 

3 1,015 14,505 63,717 ,679 9,698 45,902 ,860 12,284 45,902 

4 ,816 11,660 75,377       

5 ,702 10,032 85,409       

6 ,619 8,847 94,256       

7 ,402 5,744 100,000       
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TAULUKKO 4. Faktorin ratkaisu 

Rotated Factor Matrix
a
 

 

Factor 

1 2 3 

Potku kohteeseen paikoil-

taan 
,996 -,058 ,062 

Heitto-kiinniotto yhdistelmä ,415 ,293 ,003 

Tasaponnistushyppy eteen-

päin 
,018 ,713 ,171 

kuperkeikka ,383 ,451 ,037 

Tasajaloin hyppely -,075 -,438 -,208 

Seisominen vasemmalla 

jalalla 
,124 ,096 ,826 

Seisominen oikealla jalalla -,034 ,133 ,316 

4.3 Motorisia perustaitoja selittävät tekijät ja yhteydet motorisiin perustaitoihin 

Tässä luvun osassa esitellään taustatekijöiden ja motoristen perustaitojen yhteyksiä. Taus-

tatekijöinä toimivat siis kolmen faktorin ratkaisussa esiin tulleet käsittely-, liikkumis- sekä 

tasapainotaidot. Käsittelytaitoihin kuuluvat testiosiosta potku kohteeseen sekä heitto-

kiinniotto-yhdistelmä. Liikkumistaitoihin kuuluvat testiosiosta tasaponnistushyppy eteen-

päin, tasajaloin hyppely sekä kuperkeikka. Tasapainotaitoihin kuuluu yhdellä jalalla sei-

sominen sekä vasemmalla että oikealla jalalla. Havainnollisuuden vuoksi tutkimuksessani 

vaihteluvälimuunnos on tehty summanmuuttujien välille asteikolle 1–5. 

Lasten sukupuolen yhteydet motorisiin perustaitoihin tässä tutkimuksessa olivat hyvin vä-

häiset. Taulukosta 5 nähdään, että vain liikkumistaidoissa on tyttöjen ja poikien välillä eroa 

(0,031). Pojat ovat siis liikkumistaidoissa tilastollisesti hieman tyttöjä parempia. Muuten 

tuloksissa ei nähty tilastollisesti merkittäviä eroja. Tutkimuksissa motoristen perustaitojen 

suorituksissa nähdään eroja tyttöjen ja poikien väliä, toisaalta monet tutkimukset antavat 

myös ristiriitaisia tuloksia. Tulosten eroavaisuuksia on selitetty paljon kulttuurisilla sekä 

ympäristöllisillä tekijöillä. (Venetsanou & Kambas, 2009.) Tässä tutkimuksessa suorituk-

set, joissa pojat olivat tilastollisesti hieman tyttöjä parempia, olivat kuperkeikka, tasapon-

nistushyppy eteenpäin sekä tasajaloin hyppely. Tyttöjen ja poikien välillä on kokonaisuu-

dessaan kuitenkin niin pieni ero, että mitään tarkkaa ei voida tästä päätellä. Esiopetusikäis-

ten lasten sukupuolierot näyttäisivätkin olevan hyvin tasaisia motorisissa perustaidoissa. 



41 

 

 

TAULUKKO 5. Sukupuolen yhteydet käsittely,- tasapaino, - sekä liikkumistaitoihin  

Vanhempien koulutukset jakautuivat tutkimuksessani siten, että äideistä 64 prosenttia oli 

käynyt korkeakoulututkinnon ja isistä 49 prosenttia. Muut tutkinnot saivat pienempiä pro-

sentteja, joten tutkimusaineistoni vanhemmat olivat korkeasti koulutettuja. Vanhempien 

koulutuksen yhteyksiä lasten motorisiin perustaitoihin ei ole nähtävissä muutoin kuin äidin 

koulutuksen osalta (taulukko 6). Äidin koulutuksella oli heikko positiivinen yhteys lasten 

liikkumistaitoihin (0,271
a
). Tilastollisesti merkitsevästi vanhempien koulutuksen taso ei 

ollut yhteydessä lapsen motorisiin perustaitoihin. Liikkumistaitoja tutkimuksessani olivat 

kuperkeikan, tasajaloin hyppelyn ja tasaponnistushypyn testiosio. Tästä on hankala päätellä 

suoria johtopäätöksiä siitä, miksi tulokset näyttävät vain äidin koulutuksen tason yhteyttä, 

mutta ei isän. Toisaalta tutkimustulos on yhtenevä Venetsaou ja Kambasin (2010) tutki-

mukseen, jossa erityisesti äidin koulutuksen tasolla on yhteyttä motoriseen kehitykseen. 

Tähän saattaa olla hyvin monenlaisia syitä, mutta yhtenä syynä voidaan pohtia äidin ja 

lapsen keskinäistä vuorovaikutussuhdetta sekä sen vaikutusta lapsen toimintaan. 

  

 

                                                                           Group Statistics                                              

 
sukupuoli N Keskiarvo Keskihajonta t p 

Käsittelytaidot tyttö 23 2,6253 1,19955 -0,744 (n.s.) 

poika 18 2,8914 1,05065  non signifance 

Liikkumistaidot tyttö 23 2,4281 ,74261 -2,241 0,031 

poika 18 3,0070 ,91226   

Tasapainotaidot tyttö 23 4,1678 1,24080 1,452  (n.s.) 

poika 18 3,5564 1,45365   
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TAULUKKO 6. Vanhempien koulutuksen korrelaatiotaulukko 

Lasten liikuntaharrastusta tutkittaessa kysyttiin lapsen liikuntaharrastusten määrää viikos-

sa. Aineiston 41 lapsesta 34 prosenttia ei harrastanut mitään liikuntalajia ja 44 prosenttia 

harrasti yhtä lajia viikossa. Viidennes lapsista harrasti kahta lajia viikossa ja 2 prosenttia 

harrasti kolmea lajia. Lasten liikuntaharrastuksen määrällä ei kuitenkaan tässä aineistossa 

ollut yhteyttä lapsen motorisiin perustaitoihin. Tuloksista voidaan päätellä, että lapsen lii-

kuntaharrastuksen määrällä ei ole suoria yhteyksiä motorisiin perustaitoihin esiopetusikäi-

sillä. Yksittäisiin osa-tekijöihin saattaa olla yhteyksiä, mutta kokonaisuudessa se ei näy. 

Halmeen tutkimuksessa (2008) kuusivuotiaiden tyttöjen liikuntaharrastuksen määrä oli 

yhteydessä nopeampaan kymmenen metrin juoksuun sekä pitempään tasaponnistushyp-

pyyn. Pojilla samanlaisia yhteyksiä ei löytynyt.  

Omassa tutkimuksessani lasten liikuntaharrastusta kysyttäessä ei annettu vaihtoehtoa vasta-

ta, että lapsi harrastaisi liikuntaa omaehtoisesti tai kavereiden kanssa tai muuten vain jon-

kin organisaation ulkopuolella. Kansallisen liikuntatutkimuksen (2009–2010) mukaan suu-

rin osa harrastaa myös omaehtoisesti tai kavereiden kanssa liikuntaa yli 50 prosenttia. 

Omassa tutkimuksessani tätä yhteyttä ei kuitenkaan voitu tutkia. 

Korrelaatiot 

 

Äidin 

koulutu

s 

Isän 

koulutu

s 

Käsittelytaid

ot 

Liikkumistaid

ot 

Tasapainotaid

ot 

 
Isän 

koulutus 

Correlation 

Coefficient 
,264

a
     

      

      

Käsittelytaid

ot 

Correlation 

Coefficient 
,012 -,082    

      

      

Liikkumistai

dot 

Correlation 

Coefficient 
,271

a
 ,002 ,105   

      

      

Tasapainota

idot 

Correlation 

Coefficient 
-,039 -,081 -,457

**
 ,050  

      

      
a
 = p < 0,1; * = p < 0,05; ** = p < 0,01 
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Tulokset saattaisivat olla hyvin erilaisia, jos tutkimuskohteena minulla olisi ollut esimer-

kiksi liikuntaan painottunut esiopetusryhmä, jossa useat lapset harrastaisivat eri lajeja ja 

tiheämmin viikossa. Se, että lapsi käy kerran tai kaksi kertaa viikossa harrastamassa orga-

nisoidussa järjestössä liikuntaa ei välttämättä suoraan vaikuta lapsen motorisiin perustai-

toihin. Ratkaisevana tekijänä on kokonaisuus eli se, miten lapsi pääsee harrastamaan lii-

kuntaa ja harjoittamaan motorisia perustaitojaan.  

Tutkimuksessa kysyttiin vanhemmilta erikseen lapsen ulkoilun määrää arkipäivinä sekä 

viikonloppuina (liite 4). Arkipäivänä lapsen ulkoilun määrällä oli heikko positiivinen yhte-

ys liikkumistaitoihin (r=0,315;p<0,05). Muut ulkoilun määrää mittaavat muuttujat eivät 

olleet yhteydessä motorisiin taitoihin. Myös muut tutkimukset antavat samanlaisia tuloksia, 

sillä fyysisellä ympäristöllä ja ulkona liikkumisella katsotaan olevan suotuisat yhteydet 

motoristen perustaitojen kehitykseen (Fjortfolt, 2004; Sääkslahti 2005). Lapsi pääsee ulko-

na liikkumaan ja kokeilemaan ympäristössä omia taitojaan vaihtelevassa ympäristössä, 

joten motoriset perustaidot pääsevät kehittymään myös huomaamatta. 

Vanhempien liikuntaharrastuksen tiheyden yhteyksiä tutkittaessa taulukosta 7 nähdään että 

äidin harrastuksen tiheyden määrällä näyttäisi olevan heikko positiivinen yhteys lapsen 

liikkumistaitoihin (0,162
a
), kun taas isän liikuntaharrastuksen määrällä näyttäisi olevan 

heikko positiivinen yhteys tasapainotaitoihin (0,150
a
). Se, että motorisiin perustaitoihin 

löytyy yhteyksiä vanhempien liikunnanharrastuksen tiheyden mukaan, on Pönkön (1999) 

tutkimuksen kanssa samansuuntainen. Kaikkiin osa-alueisiin ei yhteyksiä löydy, mutta 

tuloksista voidaan päätellä että myönteinen suhtautuminen liikuntaan vaikuttaa myös lap-

sen motorisiin perustaitoihin.  
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TAULUKKO 7. Äidin ja isän liikunnanharrastuksen tiheyden korrelaatiotaulukko 

Lasten ja vanhempien yhteisen ulkoilun sekä liikuntapaikoissa käynnin tiheyden yhteyksiä 

kysyttiin kyselylomakkeessa antaen vastausvaihtoehdoiksi eri käyntimääriä kuukauden 

sisällä. Lapsista 34 prosentti ulkoili vanhempien kanssa keskimäärin 2–3 kertaa viikossa ja 

lapsista 27 prosenttia kävi liikuntapaikoissa vanhempien kanssa 2–3 kertaa kuukaudessa. 

Lasten ja vanhempien yhteisen ulkoilun ja liikuntapaikoissa käymisen tiheydellä oli nega-

tiivinen yhteys käsittelytaitoihin (r=-0,313;p<0,05), josta liitteessä neljä taulukko. Muita 

yhteyksiä ei tuloksista ilmennyt. Mitä tiheämmin vanhemmat lapsen kanssa ulkoilevat, sitä 

huonommat käsittelytaidot lapsilla oli. Tulos on teoreettisesti hieman erikoinen, sillä tut-

kimustuloksissa lasten ja vanhemman yhteisellä liikunnalla on positiivinen yhteys toisiinsa. 

Tutkimuksessani saatu tulos voidaan kuitenkin selittää tutkimuksen ulkoisilla tekijöillä. 

Tutkimuksen kysymyslomakkeessa kysyttiin lasten ja vanhempien ulkoilua varsinaisissa 

liikuntapaikoissa antaen esimerkkinä uimahallin sekä leikkipuistot. Tutkimukseen vastaajat 

ovat ehkä automaattisesti vastanneet esimerkissä mainittujen liikuntapaikkojen mukaan 

 Käsittelytaidot Liikkumistaidot Tasapainotaidot 

Kuinka 

usein äiti 

harrastaa 

vapaa-

ajalla 

liikuntaa 

Liikkumistaidot Pearson 

Correlation 
-,032    

     

     

Tasapainotaidot Pearson 

Correlation 
,027 ,110   

     

     

Kuinka usein äiti 

harrastaa vapaa -

ajalla liikuntaa 

Pearson 

Correlation 
-,270 ,162

a
 ,004  

     

     

Kuinka u sein isä 

harrastaa liikuntaa 

Pearson 

Correlation 
-,126 -,028 ,150

a
 0,352 

     

     
a
 = p < 0,1; * = p < 0,05; ** = p < 0,01 
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liikunnan tiheyden. Jos kysymykseen olisi laitettu esimerkkinä pallokentät tai muu käsitte-

lytaitoja vastaava taito olisi tutkimuksen tulos voinut olla erilainen. Toisaalta tulosta voi-

daan pohtia siten, että vanhemmat eivät välttämättä käy sellaisissa liikuntapaikoissa, jossa 

lasten käsittelytaidot kehittyisivät. Nykyään kehityssuuntana voi olla vain leikkipuistoissa 

käynti tai muussa vastaavassa leikkipaikassa, joissa ei niinkään olla tekemissä erilaisten 

välineiden kanssa. 



46  

 

  

5 POHDINTA 

Tässä luvussa kokoan tutkimustuloksia yhteen sekä arvioin tutkimuksen hyödynnettävyyt-

tä. Lopuksi esittelen tutkimukselleni mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.  

5.1 Tulosten yhteenveto 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa esiopetusikäisten lasten motoristen perustaitojen 

tasoa ja taitojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukseni mukaan esiopetusikäisten 

lasten motoristen perustaitojen taso on normaalisti jakautunut ja lapset taitavat mittaukses-

sa mitatut motoristen perustaitojen osiot normaalisti. Tasapainotaidot, liikkumistaidot sekä 

käsittelytaidot olivat lapsilla ikätasolleen normaalilla tasolla. Tutkimustulosten yleistettä-

vyydessä tulee kuitenkin olla varovainen, sillä tutkimusotos oli pieni (N=41), ja kaikki 

lapset olivat samalta paikkakunnalta. Kaikki lapset olivat myös kunnallisessa esiopetukses-

sa käyviä lapsia. Kyseisissä esiopetusryhmissä ei ollut myöskään erityisiä painotusalueita, 

jotka olisivat saattaneet vaikuttaa tuloksiin, kuten liikuntapainotteisuus esiopetuksessa. 

Tuloksia voidaan silti pitää suuntaa antavina ja pohdinnan arvoisina.  

Esiopetusikäisten lasten joukossa oli normaaliin tapaan lapsia, jotka olivat taidoiltaan sel-

västi parempia kuin toiset, ja niitä jotka olivat taidoiltaan huonompia kuin toiset. Tämä on 

kehitykseen kuuluvaa, sillä lapsilla saattaa esiintyä vaihtelua motorisissa perustaidoissa 

vielä esiopetusikäisenäkin. Suurimmalla ne ovat kuitenkin kehittyneet hyvin. (Malina ym. 

2014, s. 215.) Ryhmien sisällä taidoissa oli kuitenkin nähtävissä eroavaisuuksia. Nämä 

eivät kuitenkaan esiinny tuloksissa, sillä tuloksia ei tarkasteltu ryhmittäin. Esiopetusryh-

män henkilökunta pystyi kuitenkin jo testivaiheessa näkemään, missä taidoissa omassa 

ryhmässä näkyi selvästi heikkouksia. Joissain ryhmissä esimerkiksi kuperkeikan tekeminen 

oli selvästi hankalaa useille lapsille. Esiopetusikäisellä lapsella kuperkeikan tulisi sujua jo 

suhteellisen hyvin, joten ryhmän oma varhaiskasvattaja näki myös mitä taitoja omassa 

ryhmässä tulisi harjoitella lisää. 

Tutkimuksessani selvitin motoristen perustaitojen yhteyksiä toisiinsa. Tuloksissa tuli ilmi, 

että monet motoristen perustaitojen osa-alueista korreloivat tasapaino-osion kanssa, mikä 

kertoo jo teoriaosuudessa viitattuun tasapainotaitojen tärkeyteen. Toisaalta tutkimustulok-

set kertovat, että motoristen perustaitojen osa-alueissa on myös yllättäviä yhteyksiä toisiin-
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sa kuten kuperkeikalla ja heitto-kiinniotto-taidoilla. Tämä kertoo mielestäni siitä, että mo-

toriset perustaidot ovat kokonaisuus, joissa yllättävilläkin taidoilla voi olla yhteyksiä toi-

siinsa. 

Lasten motoriset perustaidot korreloivat keskenään jonkin verran, mutta eivät merkittäväs-

ti. Niin olisi voinut olettaa, sillä taidot ovat kokonaisuus vaikuttaen toinen toisiinsa. Mie-

lenkiintoista oli nähdä, että taidot eivät oletuksesta huolimatta korreloineet keskenään vah-

vasti toistensa kanssa. Olisi hyvin voinut olettaa, että lapsi joka taitaa jonkun taidon todella 

hyvin on myös luonnollisesti hyvä myös joissakin muussa motorisen perustaidon osa alu-

eessa. Esiopetusikäisten lasten motoristen perustaitojen harjoittelussa olisikin syytä mieles-

täni korostaa monipuolisuutta ja erityisesti tutkimustuloksissa havaitun ulkoilun merkitystä 

motoristen perustaitojen kehityksessä. 

Tutkimuksessani tuloksissa ei löytynyt merkittäviä yhteyksiä motoristen perustaitojen ja 

siihen vaikuttavien taustatekijöiden kanssa. Vaikka yhteyksiä ei löytynyt, motoristen pe-

rustaitojen harjoittamista ja kehittämistä ei voida sivuuttaa esiopetusikäisillä lapsilla. 

Sääkslahti ja Iivonen (2013) ovat tutkineet kattavasti useiden eri tutkimusten avulla mitkä 

eri tekijät vaikuttavat positiivisesti lapsen (3–6-vuotiaan) motorisiin perustaitoihin. Tarkas-

telussa tuli ilmi muutamia suurempia huomioita, joita täytyy tehdä, kun edistetään juuri 

lasten 3–6-vuotiaiden motorisia perustaitoja. Samat huomiot pätevät myös omaan tutki-

mukseeni. Useissa tutkimuksissa tuli ilmi iän vaikutus motoristen perustaitojen hallintaan, 

ja 3–6-vuotiaat ovat tässä tärkeässä vaiheessa. Sukupuolieroja saattaa myös ilmetä lasten 

motorisissa perustaidoissa. Pojat voivat olla parempia käsittelytaidoissa ja tytöt tasapaino- 

sekä liikkumistaidoissa. Motorisia perustaitoja harjoittaessa tulee ottaa huomioon lapsen 

yksilölliset ominaisuudet. Sosiaalisen ja psyykkisen ympäristön vaikutus on vielä toistai-

seksi tieteellisesti epävarmaa, sillä tutkimuksissa on ristiriitaisuuksia. Kyseiset tekijät tuli-

vat siis ilmi useissa eri tutkimuksissa. (Sääkslahti & Iivonen 2003.) Omassa tutkimukses-

sani tulokset antoivat monilta osin heikkoja positiivisia yhteyksiä, mutta merkittäviä löy-

döksiä ei kuitenkaan tullut esille. 

Lasten sukupuoli ei ollut merkittävässä roolissa motoristen perustaitojen osaamiseen. Pojil-

la löytyi heikko positiivinen yhteys, mikä antaa siis viitteitä poikien parempiin taitoihin 

tyttöihin verrattuna. Tilastollisesti merkittävästi parempia pojat eivät kuitenkaan taidoissa 

olleet. Suoraa vastausta lasten sukupuolen vaikutukseen motorisiin perustaitoihin ei voida 

antaa sillä tutkimuksiin vaikuttavat vahvasti myös kulttuuriset erot eri maiden välillä (Ve-
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netsanou & Kambas, 2010, s. 32). Joissakin maissa esiopetusikäisiä lapsia saatetaan kan-

nustaa liikkumaan eri tavalla riippuen lapsen sukupuolesta. Mielestäni tutkimuksessani 

havaitut vähäiset erot kertovat ainakin sen, että esiopetusikäisiä lapsia on kannustettu ja 

liikutettu lapsen sukupuolesta huolimatta tasa-vertaisesti. 

Vanhempien vaikutusta lapsen motorisiin perustaitoihin tutkittiin myös koulutuksen, oman 

liikunnan määrän sekä yhdessä liikkumisen suhteen lapsen kanssa. Äidin koulutuksella oli 

nähtävissä heikko positiivinen yhteys lasten liikkumistaitoihin. Tutkimusjoukon vanhem-

mista suurin osa oli korkeasti koulutettuja, eikä koulutustasossa näkynyt kovin laajaa kir-

joa, mikä väistämättä varmasti myös vaikuttaa tutkimustuloksiin. Vanhempien omalla lii-

kunnan määrällä oli myös heikkoja positiivisia yhteyksiä lapsen motorisiin perustaitoihin. 

Tämä on myös Pönkön (1999) tutkimuksen kanssa samansuuntainen, jonka mukaan myös 

vanhempien oma kiinnostus liikuntaa kohtaan näkyy lapsen liikunnallisuudessa. Yhteisellä 

liikunnan määrällä lapsen kanssa ei löytynyt kuitenkaan yhteyksiä, mikä olisi ollut muiden 

tutkimusten kanssa samansuuntainen tulos. (Barnett ym. 2009; Telama ym. 2005.) Tutki-

muksessani näillä ei kuitenkaan näkynyt yhteyttä, sillä tutkimuskysymyskin oli niin suppea 

kysyen pelkästään yhteisen liikunnan määrää viikossa. Lapsen oman liikunnan määrä ar-

kena oli kuitenkin yhteydessä heikosti motorisiin perustaitoihin, mikä on myös (Venet-

sanou & Kambas, 2009) tutkimuksen mukainen tulos, jossa ulkoilun määrällä oli merkittä-

vät yhteydet lasten motorisiin perustaitoihin.   

Tällaisenaan tutkimus jättää vielä paljon kysymyksiä ja tutkittavia asioita. Kattavan tutki-

mustuloksen selvittämiseksi olisi hyvä kysellä tarkemmin lasten vanhemmilta heidän taus-

tatekijöistään kuten liikkumisesta ja harrastuneisuudesta. Tämän lisäksi tutkimuksessani 

lapsen fyysistä aktiivisuutta arvioitiin vain lasten vanhemmille suunnatun kysymyksen 

avulla. Lapsilta olisi tämän sijasta hyvä mitata fyysistä aktiivisuutta oikeilla mittareilla. 

Jotta tutkimuksesta saisi vielä tarkemman tuloksen, olisi lasten motoristen perustaitojen 

testi hyvä videokuvata, jotta jälkeenpäin pystyisi tarkastamaan testin kulun.  

Yleisesti ottaen tutkimukseni aluetta on haastava tutkia yhdellä kertaa, sillä jo aiemmat 

tutkimukset osoittavat, että motoristen perustaitojen taustatekijät ovat moniulotteisia ja 

vaikuttavat kaikki toinen toisiinsa (Malina, 2004, s. 577). Tutkimuksessani tutkin yksittäi-

sinä tekijöinä taustatekijöitä, mutta tutkimusjoukon ollessa hyvin pieni ja rajattu, on kaikil-

la taustatekijöillä vaikutus toinen toisiinsa ja näkyy vielä vahvemmin tuloksissa.  
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5.2 Tutkimuksen hyödynnettävyys 

Tutkimukseni antaa arvokasta tietoa varhaiskasvatuksen kentälle motoristen perustaitojen 

ilmenemisestä. Tutkimus antaa myös välineitä ja arviointityökaluja esiopetusikäisten lasten 

motoristen perustaitojen hallintaan. Tutkimuksessani käytettyä APM-testistöä voisi käyttää 

hyvin esiopetusvuoden alussa esiopetusryhmissä. Testistö on hyvin helppo toteuttaa päivä-

kodin tiloissa ja välineillä ilman suurempia resursseja. Testin avulla päiväkodin henkilö-

kunta saisivat tietoa lasten motoristen perustaitojen tasosta ja näin pystyisivät suunnittele-

maan toimintaa esiopetusvuodelle. Nykyisten käytäntöjen mukaan ei ole mitään systemaat-

tista seurantaa tai havainnointimenetelmää esiopetusikäisten lasten motoristen perustaito-

jen hallintaan. 5–8-luokkalaisille lapsille on kehitelty fyysisen toimintakyvyn seurantajär-

jestelmä (Move), joka otetaan virallisesti käyttöön vuonna 2016. Move -järjestelmässä mi-

tataan testistön avulla lasten fyysistä aktiivisuutta. Järjestelmässä lasten tiedot siirtyvät 

myös terveydenhuollon ammattilaisille. Samankaltainen järjestelmä voitaisiin kehittää jo 

varhaiskasvatuksen kentälle, jossa esimerkiksi APM-testistö kertoisi lasten motorisista 

perustaidoista. Näin pystyttäisiin puuttumaan mahdollisiin ongelmiin riittävän aikaisin. 

Lapsen haluttomuuteen liikkua voi olla monia eri syitä. Yksi syy niistä voi olla puute mo-

torisissa perustaidoissa. Näin varhaiskasvattajina voimme myös ymmärtää, miksi joku va-

litsee passiivisen tai aktiivisen elämäntavan.  (Stodden ym. 2008.) Varhaiskasvattajilla on 

mahdollisuus vaikuttaa jo varhain yksilön elämäntapaan. Toisaalta meidän on muistettava, 

että motoriset perustaidot eivät tule syntymälahjana. Niitä on harjoiteltava, kehitettävä sekä 

tuettava. (Clark, 2007, s, 43.) Suomalaisessa LASERI-tutkimuksessa (Lasten ja nuorten 

aikuisten sepelvaltimotaudin riskit) tulokset viittasivat siihen, että lasten ja nuorten liikun-

nallinen elämäntapa rakentuu jo erittäin varhain lapsuudessa. Myös toisissa Suomessa teh-

dyissä tutkimuksissa osoitettiin lapsuudessa vähäisten aktiivisten leikkien yhteys aikuisuu-

den vähäiseen liikuntaan. Kantomaan tutkimuksessa lasten heikot motoriset taidot ja köm-

pelyys näyttivät ennustavan vähäistä fyysistä aktiivisuutta ja kuntoa. (Kantomaa ym. 2011; 

Telama, Hirvensalo & Yang, 2014.) Fyysinen aktiivisuus ja erityisesti fyysinen kunto tu-

kevat lapsen oppimisvalmiuksia. Koulussa ne näkyvät akateemisten taitojen tehokkaana 

oppimisena sekä parempana koulumenestyksenä. (Jaakkola, 2012.) Kansainväliset tutki-

mukset tukevat lapsuuden aktiivisuuden yhteyttä aikuisten aktiivisuuteen. Australiassa 

tehdyn pitkittäistutkimuksen (Barnett ym. 2009) mukaan lapset, jotka hallitsevat motoriset 

taidot hyvin jo lapsuudessa, ovat aktiivisia myös aikuisuudessa. 
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Myöhemmässä vaiheessa aikuisena tarvitsemme motiiveja liikuntaan. Vuori (2003, s. 91) 

kirjoittaa teoksessaan Lisää liikuntaa, että yksi liikuntaan osallistumisen ja sitä harrastavi-

en tärkeimmistä syistä on käsitys pystyvyydestä liikuntaan. Ihmiset tekevät mielellään asi-

oita, joissa ovat hyviä. Jos tunnemme oppivamme ja osaavamme harrastamme mahdolli-

sesti asioita myös myöhemmin. (Lintunen, 2007, s. 152.) Jos lapsella on huonot tasapaino-

taidot, hän todennäköisesti välttelee myös esimerkiksi luistelua tai rullalautailua (Clark, 

2007, s. 42). Motoristen taitojen kehittäminen varhaisessa vaiheessa on myös tärkeää siksi, 

koska sillä on tutkitusti vaikutusta fyysisen aktiivisuuden lisääntymiseen. Jo varhaislap-

suuden aikainen fyysinen aktiivisuus on yhteyksissä lapsen sydän- ja verisuonitautien riski-

tekijöihin. (Sääkslahti, 2005.) Motorisia perustaitoja kehittämällä voidaan siis ehkäistä 

myös sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, mikä on hyvin merkittävä tekijä.   

Tutkimuksessani toin myös erityisen tarpeellista tietoa kasvatuksen ammattilaisille siitä, 

miten motorisia perustaitoja voidaan kehittää ja missä kehityksen vaiheessa lapset ovat 

menossa. Tiedon avulla kasvattaja voi erityisesti antaa tukea motorisiin ongelmiin. Esi-

merkiksi suosituissa pallopeleissä lapsen negatiivinen kiinnostus voi johtua pallonkäsittely-

taitojen heikkoudesta. Emme voi hallita ja osata pallopelejä, jos emme taida motorisia pe-

rustaitoja (Gallahue, 1996, 45). Oikein ohjattu liikuntaa edistää myös lapsen fyysisen mi-

nän kehitystä, mikä on tärkeää positiivisen minän kehityksessä. Varhaiskasvattaja voi tie-

toisesti ohjata lasta huomaamaan ja arvioimaan oman fyysisen minän kehitystä vartalon ja 

sen osien muutosten kautta. Mitä muutoksia ne aiheuttavat ja mitä kaikkea hän voi niillä 

tehdä. Näin lapsi oppii tuntemaan omaa kehoaan ja hyväksymään sen muutoksia. (Nummi-

nen, 1999, s. 85.)  

Jatkotutkimusaiheena olisi hyvä päästä kartoittamaan suuremmalla otoksella esiopetus-

ikäisten lasten motorisia perustaitoja, jotta saataisiin selville ovatko tutkimustulokset valta-

kunnallisesti yhteneviä tai samansuuntaisia. Tutkimusta tehdessä ja erityisesti motorisia 

perustaitoja testatessa (APM-testistö) lapsilla näkyi hyvin paljon motoristen perusvaiheen 

tasojen eroja, kuten pallon heitossa. Olisi ollut mielenkiintoista tutkia heidän alkeis-, perus- 

ja kehittyneen tason erojen esiintymistä esiopetusikäisillä lapsilla videokuvan avulla. Jos 

tutkimuksen tekisi uudestaan, olisi mielenkiintoista saada mukaan videokuvaa lasten suo-

rittamista testeistä. Kuten teoreettisessa osassa viittasin, niin pallon potkaisemiseen liitty-

vää ja siinä esiintyviin laadullisiin eroihin keskittyvää tutkimusta alle kouluikäisillä lapsilla 

on tehty vähän. Tällaiselle tutkimukselle olisi siis omalta osaltaan tarvetta. Tutkimusaihee-

ni sivusi myös lasten esiopetusikäisten fyysistä aktiivisuutta. Toistaiseksi ei vielä ole tut-
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kimuksia siitä, minkä tyyppinen liikunta intensiteetiltään olisi parasta lasten motoristen 

perustaitojen kehittymiselle. Tämän tutkimuksen myötä sitä olisi hyvä lähteä tutkimaan. 
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LIITE 1 TESTIIN OSALLISTUMISEN LUPALAPPU 

Hei! 

 

Olen Elina Leinonen, varhaiskasvatuksen opiskelija Oulun yliopistosta. Teen pro gradu – tutkiel-

maa esiopetusikäisten lasten motorisista perustaidoista ja niiden hallintaan yhteydessä olevista 

tekijöistä. Motorisia perustaitoja ovat mm. käveleminen, juokseminen, hyppääminen, kiipeämi-

nen, heittäminen, kiinniottaminen ja potkaiseminen. Motoriset perustaidot ovat tärkeitä lapsen 

elämässä, sillä niiden hyvän hallinnan on todettu lisäävän lapsen fyysistä aktiivisuutta ja halua 

osallistua fyysisiin leikkeihin ja peleihin kavereiden kanssa.  Motoriikka kehittyy kiinteässä yhtey-

dessä sosiaaliseen, psyykkiseen ja kognitiiviseen kehitykseen, mikä näkyy mm. parempina oppi-

misvalmiuksina ja positiivisena käsityksenä itsestä oppijana.  

Järjestän yhdessä henkilökunnan kanssa lapsille liikuntatilanteen, jossa arvioin heidän motorisia 

perustaitojaan. Arvioinnissa käytän liikuntatieteiden tohtori Pirkko Nummisen alle kouluikäisille 

kehittämää APM -testistöä. Tulosten kirjauksessa tarvitaan lapsen nimi, jotta kaikki lasta koskevat 

tutkimustulokset osataan yhdistää. Nimi tulee vain tutkijan käyttöön ja tutkimustulokset raportoi-

daan ryhmien tuloksina (esim. tytöt ja pojat). Yksittäisten lasten tuloksia ei raportoida.  

Testin lisäksi tutkimukseen kuuluu vanhemmille suunnattu kyselylomake, joka sisältää yleisiä lap-

sen ja vanhempien liikkumiseen liittyviä tietoja.  

 

Testi on suunniteltu olevan ______________päiväkodissa ________________________________ 

Lapsen olisi hyvä olla liikkuessaan liikuntavarusteissa (esim. t-paita ja sortsit). 

 

Ystävällisin terveisin, Elina Leinonen, kasv.yo,  Elina.Leinonen@student.oulu.fi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lapsen nimi: __________________________ 

Saa osallistua testiin______________  Ei saa osallistua testiin________________ 

Huoltajan allekirjoitus 

__________________________________________________________________ 

Mikäli vastauksenne oli myöntävä, niin pyydämme vielä, että kirjoittaisitte alla olevaan tilaan on-

ko lapsellanne sellaisia sairauksia, jotka tulisi huomioida mittauksia tehdessä (esim. astma, diabe-

tes, sydänvika). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  



 

 

 

LIITE 2 TESTIOSIOT OHJEISTUKSINEEN 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

LIITE 3 KYSELYLOMAKE 

ARVOISAT VANHEMMAT! 

 

Lapsenne osallistui päiväkodissaan tutkimukseen motorisesta kehityksestä, jossa pyrin selvittä-

mään myös motorista kehitystä selittäviä tekijöitä. Pyydän Teitä vanhempia/toista vanhempaa 

täyttämään oheisen kyselylomakkeen mahdollisimman huolellisesti. Lomakkeessa on kysymyk-

siä koskien sekä lapsenne että Teidän vanhempien liikkumista. Antamanne tieto on ehdottoman 

luottamuksellista. Tieto tulee vain tutkijan käyttöön eivätkä yksittäisen vastaajan/perheen/lapsen 

tiedot tule ilmi missään tutkimuksen vaiheessa muille. Kysely koskee tutkimukseen osallistunutta 

esiopetusikäistä lasta. Lapsen nimi on lomakkeessa vain, jotta osaan yhdistää nyt antamanne tie-

dot lapsenne testin tuloksiin. 

 

Pyydämme teitä palauttamaan lomakkeen mukana tulevassa suljetussa kirjekuoressa 

lapsenne päiväkotiin __________ mennessä. 

 

KIITOS JO ETUKÄTEEN KORVAAMATTOMAN ARVOKKAASTA AVUSTANNE  

JA AURINKOISTA KEVÄÄN JATKOA! 

 

Pro-gradun tekijä:  Elina Leinonen, kasv.yo 

  Elina.Leinonen@student.oulu.fi 

  p. xxx-xxxxxxx 

  



 

 

 

KYSELYLOMAKE ESIOPETUSIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE 

1. Lapsen nimi:____________________________ Syntymäaika:________________  

2. Lapsen sukupuoli  1 tyttö 

  2 poika 

3. Paikkakunta:______________ 

4. Kyselyn vastaaja           1 äiti 3 joku muu 

   2 isä 

5. Vanhempien koulutus  äidin isän  

1. keski-/peruskoulu                       ____ ____ 

2. yo-tutkinto                                 ____ ____ 

3. ammatill./keskiasteen.tutkinto   ____ ____  

4. korkeakoulututkinto                    ____ ____ 

5. joku muu  ____ ____ 

 

6. Vanhempien ammatti 

1. äidin ____________________ 

2. isän _____________________ 

3. joku muu_________________ 

 

7. Äiti vastaa: Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia niin, että ainakin 

lievästi hengästytte ja hikoilette? 

1. Lähes päivittäin 

2. 2-3 kertaa viikossa 

3. kerran viikossa 

4. 2-3 kertaa kuukaudessa 

5. kerran kuukaudessa tai harvemmin 

Isä vastaa: 

1. Lähes päivittäin 

2. 2-3 kertaa viikossa 

3. kerran viikossa 

4. 2-3 kertaa kuukaudessa 

5. kerran kuukaudessa tai harvemmin 

8. Lapsen liikuntaharrastus, joka on jonkun seuran/järjestön/kerhon/ulkopuolisen toimesta suunniteltu ja 

järjestetty 



 

 

 

 

 

______________________ … _____________________... _____________________... 

______________________...______________________..._____________________... 

______________________...______________________..._____________________... 

______________________...______________________..._____________________... 

   

 9. Paljonko lapsenne on keskimäärin ulkona? 

1. Arkipäivänä    ________ h _______min 

2. Päivässä viikonloppuisin   ________h________min 

3. Päivähoidon ulkoilut päivässä   ________h________min 

 

10. Kuinka usein ulkoilette lapsenne kanssa? (esimerkiksi leikkipuisto, pulkkamäki) 

1. Lähes päivittäin 
2. 2-3 kertaa viikossa 
3.  kerran viikossa 
4. 2-3 kertaa kuukaudessa 
5. kerran kuukaudessa tai harvemmin 

 

11. Kuinka usein käytte lapsenne kanssa liikkumassa varsinaisissa liikuntapaikoissa (esim. uimahalli, 

pallokenttä, hiihtolatu jne.) 

1. Lähes päivittäin 

2. 2-3 kertaa viikossa 

3. kerran viikossa 

4. 2-3 kertaa kuukaudessa 

5. kerran kuukaudessa tai harvemmin 

 

KIITOS! 

 

 

 

Harrastus KRT/VIIKKO KENEN JÄRJES- 
TÄMÄ? 



 

 

 

LIITE 4 KORRELAATIOTAULUKOT 

 

Lapsen ulkoilun korrelaatiotaulukko  

Correlations 

 Käsittelytaidot Liikkumistaidot Tasapainotaidot Paljonko 

lapsenne 

on ulko-

na päi-

vässä 

vklp 

Paljonko 

lapsenne 

on keski-

määrin 

ulkona ar-

kipäivänä 

Käsittelytaidot 

Pearson 

Correlation 
1 -,032 ,027 ,168 ,129 

Sig. (2-tailed)  ,843 ,864 ,294 ,422 

N 41 41 41 41 41 

Liikkumistaidot 

Pearson 

Correlation 
-,032 1 ,110 -,125 ,315

*
 

Sig. (2-tailed) ,843  ,495 ,436 ,045 

N 41 41 41 41 41 

Tasapainotaidot 

Pearson 

Correlation 
,027 ,110 1 ,203 ,142 

Sig. (2-tailed) ,864 ,495  ,204 ,375 

N 41 41 41 41 41 

Paljonko lapsen-

ne on ulkona 

päivässä vklp 

Pearson 

Correlation 
,168 -,125 ,203 1 ,480

**
 

Sig. (2-tailed) ,294 ,436 ,204  ,001 

N 41 41 41 41 41 

Paljonko lapsen-

ne on keskimää-

rin ulkona arki-

päivänä 

Pearson 

Correlation 
,129 ,315

*
 ,142 ,480

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,422 ,045 ,375 ,001  

N 41 41 41 41 41 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 



 

 

 

Lasten ja vanhempien yhteisen ulkoilun sekä liikuntapaikoissa käynnin tiheyden yhteydet 

Correlations 

 Käsittelytaidot Liikkumistaidot Tasapainotaidot Kuinka 

usein 

ulkoilette 

lapsenne 

kanssa 

Kuinka 

usein käytte 

lapsenne 

kanssa 

liikkumassa 

varsinaisissa 

liik.paikoissa 

Spearman's 

rho 

Käsittelytaidot 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,105 -,457

**
 -,313*

 -,158 

Sig. (2-

tailed) 
. ,512 ,003 ,046 ,322 

N 41 41 41 41 41 

Liikkumistaidot 

Correlation 

Coefficient 
,105 1,000 ,050 -,003 ,032 

Sig. (2-

tailed) 
,512 . ,755 ,984 ,843 

N 41 41 41 41 41 

Tasapainotaidot 

Correlation 

Coefficient 
-,457

**
 ,050 1,000 ,107 ,188 

Sig. (2-

tailed) 
,003 ,755 . ,506 ,240 

N 41 41 41 41 41 

Kuinka usein 

ulkoilette lap-

senne kanssa 

Correlation 

Coefficient 
-,313

*
 -,003 ,107 1,000 ,390

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,046 ,984 ,506 . ,012 

N 41 41 41 41 41 

Kuinka usein 

käytte lapsenne 

kanssa liikku-

massa varsi-

naisissa 

liik.paikoissa 

Correlation 

Coefficient 
-,158 ,032 ,188 ,390

*
 1,000 

Sig. (2-

tailed) 
,322 ,843 ,240 ,012 . 

N 41 41 41 41 41 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 


