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TIIVISTELMÄ 

Hakomäki, Ville. 2019. Urheiluyläkoulukokeilun soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden nuorten 

motoriset perustaidot. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro 

gradu –tutkielma, 106 s., 5 liitettä. 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää urheiluyläkoulukokeilun valtakunnallisiin 

soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden suomalaisten kuudesluokkalaisten nuorten motorisia perustaitoja. 

Tutkielmassa selvitettiin miten motoriset perustaidot eroavat sukupuolten välillä sekä viidessä eri 
päälajiryhmässä (jääkiekko, jalkapallo, muu palloilu, tanssi ja voimistelu sekä muut yksilölajit). 

Hakijoiden motorisia perustaitoja mitattiin liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitojen osalta. 

Liikkumistaitoja mitattiin sivuttaissiirtyminen-testillä ja tähtiradalla, tasapainotaitoja kahdella 
erillisellä voimistelusarjalla sekä käsilläseisonnalla seinää vasten sekä välineenkäsittelytaitoja heitto-

kiinniottoyhdistelmätestillä. Tutkielman aineisto kerättiin valtakunnallisella soveltuvuuskokeella 

lukuvuoden 2017-2018 aikana urheiluyläkoulukokeiluun osallistuvissa kouluissa Suomessa. Aineiston 

koko oli n=1004, joista päälajitiedot olivat saatavilla 348:lta hakijalta. Aineiston otantaan kuului 
hakijoita 108:sta eri koulusta, kun kokeiluun osallistuvia kouluja oli 25. Tulokset analysoitiin syksyllä 

2018. Tulosten analysointimenetelminä käytettiin riippumattomien otosten t-testiä sekä yksisuuntaista 

varianssianalyysiä.  

Soveltuvuuskokeisiin osallistuneista hakijoista tytöt menestyivät tasapainotaidoissa (p=.000) poikia 

paremmin. Välineenkäsittelytaidoissa poikien taitotaso oli merkitsevästi (p=.000) tyttöjä vahvempaa, 

mutta pisteissä tyttöjen pistemäärä (p=.023) oli poikia korkeampi. Liikkumistaidoissa tyttöjen ja 

poikien välillä ei havaittu merkitseviä eroja, mutta pisteissä pojat saavuttivat korkeammat yhteispisteet 
(p=.000). Päälajiryhmissä tasapainotaito-osiossa tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä menestyi selkeästi 

paremmin kuin muut päälajiryhmät (p=.000). Välineenkäsittelytaidoissa palloilulajien –päälajiryhmät 

menestyivät vahvimmin ja heikoiten menestyi tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä. Pisteissä erot 
päälajiryhmien välillä olivat vain melkein merkitseviä (p=.011). Päälajiryhmien välillä 

liikkumistaidoissa havaittiin vain vähäisiä eroja ja merkitsevyyksiä niin tuloksissa kuin 

pisteytyksessäkin. 

Tulosten mukaan esteettisiä lajeja harrastavien päälajien edustajat menestyivät muita selkeästi 

paremmin tasapainotaidoissa ja palloilua päälajinaan harrastavat välineenkäsittelytaidoissa. 

Liikkumistaidoissa eri testimuoto, sukupuoli tai päälajiryhmä aiheuttivat vain hyvin vähän eroja 

vertailussa. Pisteiden skaalausta tulisi kuitenkin jatkossa pohtia sukupuolten tasapuolisen kohtelun 
kannalta, koska joissakin tapauksissa pisteet jakautuivat epäoikeudenmukaisesti. Esimerkiksi tytöt 

saivat heikommalla menestyksellä paremmat pisteet välineenkäsittelytaidoista kuin pojat. 

Liikkumistaidoissa tyttöjen ja poikien taitotaso oli samankaltainen, mutta pojat saavuttivat tyttöjä 
paremmat pisteet. Tutkielman tulokset antavat Suomen Olympiakomitealle ja KIHU:lle informaatiota 

ja kehitysideoita valtakunnallisten soveltuvuuskokeiden kehittämiselle. 

Asiasanat: urheiluyläkoulu, motoriset perustaidot, liikkumistaidot, tasapainotaidot, 

välineenkäsittelytaidot, soveltuvuuskokeet, nuoret  



 

 

 

ABSTRACT 

Hakomäki, Ville. 2019. The basic motor skills of youths participating in the aptitude tests of the Sports 

focused secondary school experiment. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, 

Master’s Thesis, 106 pp., 5 appendices. 

The purpose of this study was to examine the basic motor skills of the Finnish 6th graders, who 

participated in the national aptitude tests for the sports focused secondary school experiment. This 
thesis examines how basic motor skills differ between the gender, and between five main sports 

groups (ice hockey, soccer, other ball games, dance and gymnastics, and other individual sports). The 

applicants basic motor skills were measured for locomotor, stability and manipulative skills. 

Locomotor skills were measured with a sideways movement test and star-shape course, stability skills 
with two different gymnastics sequences and a handstand against the wall, and manipulative skills 

with a throw-and-catch combination test. The data for the thesis was collected with a national aptitude 

test during the 2017-2018 school year from all the schools participating in the sports focused 
secondary school experiment in Finland. The sample size was n=1004, of which the main sports group 

information was available for 348 applicants. The data sample included applicants from 108 different 

schools, with 25 schools participating in the experiment. The results were analysed in the fall of 2018. 
The analysing method used were the independent samples t-test, and one-way variance analysis 

(ANOVA). 

Among the applicants who participated in the aptitude tests, the girls were more successful in stability 

skills (p=.000) than the boys. In manipulative skills the boys were significantly (p=.000) more skilled 
than the girls, but in scoring the girls score (p=.023) was higher than the boys’. There were no 

significant differences measured between girls and boys in locomotor skills, but the boys reached 

higher collective score in scoring (p=.000). In the balance skills-section of the main sports groups, the 
dance and gymnastics- main sport group had significantly higher success than other main sports 

groups (p=.000). In manipulative skills, the ball games main sports group had the highest success and 

the dance and gymnastics main sports group performed the lowest. In scoring, the differences between 
main sports groups were only nearly significant (p=.011). Only minor differences and significances 

were observed between the main sports groups both in results and in scoring. 

According to the results, the applicants representing aesthetic sports groups were significantly more 

successful in stability skills and applicants representing ball games as their main sports group were 
clearly the best in manipulative skills. In locomotor skills, the different methods of testing, gender, and 

main sports group only created very minor differences in comparison. However, due to the uneven 

distribution of points in some cases, impartial scaling of points should be considered in the future to 
guarantee fair treatment between genders. For example, even tough the girls were less successful than 

the boys in the throw-and-catch combination, they still received more points from the test. Similarly, 

girls and boys had similar levels of success in the locomotor skills test, but the boys received more 

points than the girls. The results of the study give information and ideas to the Finnish Olympic 

Committee and KIHU to further develop the national aptitude tests. 

Key words: Sports focused secondary school, fundamental movement skills, locomotor skills, stability 

skills, manipulative skills, aptitude tests, youths  
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1 JOHDANTO 

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on ollut urheiluun ja liikuntaan painottuvia luokkia ja 

kouluja jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Systemaattisemman toiminnan kehitysvaihe 

aloitettiin kuitenkin vasta vuonna 2005. (Nieminen, Aarresola, Mononen & Pusa 2018) 

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on pyritty yhteistyössä huippu-urheilun kanssa luomaan 

toimintamalleja, jonka avulla opiskelun, urheiluharrastuksen ja siviilielämän yhdistämisestä 

tulisi saumattomampaa. Tavoitteena on ollut luoda niin sanottu Suomalaisen urheilijan 

kaksoisura –malli (Urheiluakatemiaohjelma 2017a). Suomalaisessa kaksoisuramallissa 

painopiste on ollut aikaisemmin keskittynyt alkamaan toiselta asteelta, jossa urheilijanuoret 

suuntavat opintojaan urheiluoppilaitoksiin, kuten urheilulukioihin. Vuonna 2015 

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö linjasi, että yläkoulutoiminta ja sen kehittäminen 

osaksi urheiluakatemiaohjelmaa otetaan osaksi Suomalaisen urheilijan kaksoisuramallia sekä 

urheilijapolkua (Nieminen ym. 2018). 

Tarpeita yläkoulutoiminnan kehittämiselle oli useita. Selvitystyöryhmän raportti osoitti, että 

12–15-vuotiaiden viikottainen kokonaisliikuntamäärä ei riitä täyttämään huippu-urheilulle 

vaadittavaa 20 tuntia viikossa (Selvitysraportti 2008). Lisäksi käytännön kokemuksista 

syntyneet havainnot yhdessä tutkimustiedon kanssa olivat osoittaneet, että yläkoulusta toiselle 

asteelle siirryttäessä nuorten fyysiset valmiudet ja ominaisuudet eivät ole riittiäviä toisten 

asteen urheiluoppilaitosten vaatimuksia varten (Nieminen 2018). Syksyllä 2017 aloitettiin 

Suomen Olympiakomitean koordinoima urheiluyläkoulukokeilu, jonka tarkoituksena on luoda 

valtakunnallinen urheiluyläkoulutoiminnan malli, jossa urheiluyläkouluun siirtyvä oppilas saa 

ohjausta elämäntaitojen kehittämiseen sekä valmiuksia vaativamman urheiluharrastamisen ja 

opintojen yhdistämiseen (Suomen Olympiakomitea 2019a). 

Urheiluyläkouluun valinta tapahtuu valtakunnallisella soveltuvuuskokeella, jolla mitataan 

hakijoiden monipuolisia taitoja ja ominaisuuksia spesifimpien lajitaitojen sijaan. (Nieminen 

ym. 2018) Motoriset perustaidot ovat pohja kaikelle liikkeelle ja myöhemmin kehittyneille 

lajitaidoille (Magill 2011; Gabbard 2004; Gallahue & Ozmun 2002). Motoriset perustaidot 
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voidaan jakaa Gallahuen ja Cleland-Donnellyn (2003) mukaan kolmeen kategoriaan taidon 

osalta: liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoihin. Hyvät motoriset perustaidot ja 

fyysinen kunto sekä kokemus omasta pätevyyden tunteesta ennustavat suurempaa fyysistä 

aktiivisuutta (Kalaja 2012a; Kalaja 2012b; Jaakkola ym. 2015; Wrotniak ym. 2006). On siis 

todennäköistä, että motorisilta perustaidoiltaan taitavimmat hakijat tulevat liikkumaan 

enemmän ja näin ollen menestymään urheilussa paremmin. 

Tämän pro gradu –tutkielman tarkoitus on selvittää, millaisia ovat urheiluyläkoulukokeiluun 

hakeneiden nuorten motoriset perustaidot valtakunnallisissa soveltuvuuskokeissa vuonna 

2018. Tuloksia tarkastellaan vertailemalla sukupuolten välisiä tuloksia keskenään. Tuloksia 

tarkastellaan lisäksi vertailemalla eri päälajiryhmiä ja heidän menestymistään suhteessa 

toisiinsa. Samalla eri testien keskiarvot ja hajonnat antavat kuvan testien jakaumista ja 

toimivuudesta. Aineisto on kerätty valtakunnallisesti eri puolella Suomea lukuvuoden 2017-

2018 aikana. Soveltuvuuskoeaineisto toimitettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen 

tiedekunnan eri kouluista, jossa aineistoa säilytetään yliopiston tunnusten takana. Tämän pro 

gradu –tutkielman tarkoitus on itse tulosten ja niissä tapahtuvan vertailun lisäksi antaa 

informaatiota ja mahdollisia kehitysideoita soveltuvuuskokeiden kehittämiseen.  
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2 URHEILUYLÄKOULUKOKEILU 

Suomalaisessa koulujärjestelmässä on ollut urheilu- ja liikuntapainotteisia luokkia ja kouluja 

jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Urheilu- ja liikuntapainotteisten koulujen ja luokkien 

toimintaa on kehitetty systemaattisemmin kuitenkin vasta vuodesta 2005 lähtien. Elokuun 

alussa vuonna 2017 alkoi kolmen vuoden mittainen Suomen Olympiakomitean 

urheiluakatemian koordinoima urheiluyläkoulukokeilu. (Nieminen ym. 2018) 

Urheiluyläkoulukokeilun aloittamiseen johtaneita syitä voidaan nimetä neljä. Ensimmäinen 

syy oli lähtenyt lajiliittojen aloitteista pyrkiä lisäämään koulun ja lajiliittojen välistä 

yhteistyötä etenkin yläkouluvaiheessa. Toinen syy urheilijapolun kehittämiseen 

urheiluyläkoulukokeilun muodossa olivat käytännön kokemuksista syntyneet havainnot sekä 

tutkimustiedon valossa syntyneet tulokset, joidenka mukaan yläkoulusta toiselle asteelle 

siirtyvien nuorten fyysiset valmiudet ja ominaisuudet eivät ole riittävällä tasolla toisen asteen 

urheiluoppilaitoksia varten. Nuoren Suomen, Olympiakomitean sekä Suomen valmentajien 

yhdessä lajiliittojen kanssa laatima Selvitysrapotti (2008) painottikin, että 12–15-vuotiaiden 

murrosikäisten murrosikäisten nuorten harjoittelu tulee nostaa erityiseksi kehittämisen 

kohteeksi, koska aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet juuri tässä iässä fyysisen 

aktiivisuuden vähenevän merkittävästi. Selvityksen mukaan 12–15-vuotiaiden viikottainen 

kokonaisliikuntamäärä oli pojilla 13,2 h ja tytöillä 12,7 h viikossa. Suomessa 

asiantuntijatyöryhmät ovat tulleet siihen tulokseen, että nuoren urheilijan 

kokonaisliikuntamäärän juuri yläkouluiässä pitäisi olla viikkotasolla vähintään 20 tuntia. 

(Selvitysraportti 2008.) Kolmantena syynä urheiluyläkoulukokeilulle onkin ollut varmistaa 

minimäärän eli 20 h/vko liikuntamäärän saavuttaminen. Viikottaisen 20 tunnin viikottaisen 

tavoitteen saavuttaminen ei nähdä toteutuvan omaehtoisella sekä urheiluseurojen järjestämillä 

harjoituksilla, vaan liikuntaa ja urheilua on haluttu lisätä koulupäivän myös koulupäivän 

rakenteisiin. Neljäntenä syynä voidaan nimetä ns. ydintoimijoiden innostus sekä tietotaito 

yläkouluvaiheen kaksoisuran muuttamiseksi. Edellä esitellyt neljä syytä perustuvat 

urheiluyläkouluprojektin toiminnasta vastaavien haastatteluihin. (Nieminen ym. 2018.) 
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TAULUKKO 1. Urheiluyläkoulukokeiluun osallistuvat koulut (Nieminen ym. 2018). 

  

KUNTA KOULU 

1.8.2017 kokeilun aloittaneet koulut 

Espoo Leppävaaran koulu 

Helsinki Haagan peruskoulu, Pukinmäenkaaren peruskoulu, Puistopolun 

peruskoulu 

Helsinki sopimuskoulut Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Herttoniemen 

yhteiskoulu 

Jyväskylä Kilpisen koulu 

Kuopio Hatsalan klassillinen koulu, Jynkänlahden koulu 

Lahti Salpausselän koulu 

Lappeenranta Kesämäen koulu 

Oulu Kastellin koulu 

Pori Kuninkaanhaan koulu 

Savonlinna Talvisalon koulu 

Tampere Tesoman koulu, Sammon koulu 

Turku Vasaramäen koulu 

Vaasa Onkilahden yhtenäiskoulu 

Lukuvuoden 2017–2018 kokeiluun mukaan tulleet koulut 

Helsinki Pasilan koulu 

Jyväskylä Viitaniemen koulu 

Tampere Hatanpään koulu 

1.8.2018 kokeilun aloittavat koulut 

Kotka Langinkosken koulu 

Lappeenranta Kimpisen koulu 

Mustasaari Korsholms högstadium 
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Tavoitteena urheiluyläkoulukokeilulla on kehittää valtakunnallinen urheiluyläkoulutoiminnan 

malli. Kokeilun tavoitteena on luoda sapluunaa, jossa ohjataan ja tuetaan urheilijanuoren 

elämäntaitojen kehittämistä sekä luodaan valmiuksia opintojen ja urheiluharrastuksen 

vaativampaan yhdistämiseen. Urheiluyläkoulukokeilussa mukana olevien koulujen 

tarkoituksena on rakentaa toimintamalleja, jossa toteutuu kymmenen tunnin kokonaisuus 

monipuolisen liikunnan harrastamiseen ja harjoitteluun kouluviikon aikana. Kokeilun 

päämääränä on luoda vakiintunut malli urheiluyläkoulutoimintaan osaksi suomalaista 

kaksoisuramallia. Kokeilussa ovat mukana koulujen ja olympiakomitean lisäksi kunnat, 

urheiluakatemiat, lajiliitot sekä paikalliset urheiluseurat. Hankkeen koordinoinnista vastaa 

Suomen Olympiakomitea, kun taas Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU tuottaa 

kokeilun arvioinnin ja analysoinnin. KIHU myös tiedottaa urheiluyläkoulukokeiluhankkeen 

arviointitulokset. Elokuussa 2017 alkaneeseen urheiluyläkoulukokeiluun osallistui 19 koulua, 

mutta ensimmäisen vuoden aikana osallistuvien koulujen lukumäärä nousi 25 kouluun, kuten 

taulukosta 1 havaitaan. (Nieminen ym. 2018; Suomen Olympiakomitea 2019a.) 

2.1 Urheiluyläkoulutoiminnan tarkoitus ja tavoitteet 

Urheiluyläkoulukokeilutoiminnan tarkoituksena on lisätä urheilevien nuorten liikuntamäärää 

minimissään 20 tuntiin viikossa vastaamaan huippu-urheilijaksi vaadittavaa määrää, 

kaventamaan kuilua peruskoulun ja toisen asteen urheilupainotteisen oppilaitoksen välillä niin 

harjoittelumäärissä kuin koulunkäynnissä, luomaan urheileville nuorille ns. hyvä päivä eli 

toimiva arki sekä pohjustamaan suomalaisen urheilijan kaksoisuraa urheilun ja opintojen 

yhdistämiseen. Keskiössä ovat siis nuoren monipuolisen ja riittävän harjoittelun sekä 

koulunkäynnin yhdistäminen osaksi tätä arkea. (Nieminen ym. 2018.) 

Selvitystyöryhmä on raportissaan todennut 12–15-vuotiaiden nuorten viikottaisen 

liikuntamäärän vähäisyyden lisäksi harjoittelun olevan liian yksipuolista ja lajiominaisuuksiin 

keskittyvää. Yksipuolinen ja teholtaan liian kova harjoittelu voit aiheuttaa nuorille negatiivisia 

terveysvaikutuksia ja näin ollen rajoittaa urheilijana kehittymistä ja siirtää sitä alkavaksi 

myöhemmällä iällä. (Selvitysraportti 2008.) Juuri yläkouluikä, eli ikävuodet 12–15, ovat 

aikaisemman tutkimustiedon valossa osoittautuneet tärkeäksi intensiivisemmän, 
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erikoistuneemman sekä tavoitteellisemman harjoittelun osalta huippu-urheilijan uraa ajatellen. 

(Aarresola 2016; Bloom 1985; Côté, Baker & Abernethy 2007; Gulbin, Croser, Morley & 

Weissensteiner 2013; Salasuo, Piispa & Huhta 2015; Stambulova 1994; Wylleman & Reints 

2010)  

Urheiluyläkoulu on koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu, jossa on urheiluluokka ja 

mahdollisuus yhteensä 10 tunnin mittaiseen liikunnan tai urheilun harrastamiseen kouluviikon 

aikana. Liikuntapainotteisessa ja liikuntalähikoulussa tuntimäärä putoaa kuuteen tuntiin 

urheilukoulun kymmenestä tunnista. Urheiluyläkoulutoimintaan kuuluu lisäksi kiinteänä 

osana yläkoululeiritykset, jotka koulut järjestävät yhteistyössä urheiluopistojen, lajiliittojen 

sekä urheiluakatemioiden kanssa. Leiritystoiminnalla on kolme keskiössä olevaa 

painopistealuetta: 1) koulumenestys, 2) elämänhallinta ja 3) urheilullinen kehittyminen. 

Leiritystoimintamallissa oppilaille kertyy vuosittain 4-5 leiriä urheiluopistoilla. 

(Urheiluakatemiaohjelma 2015) 

KUVA 1. Suomalaisen urheilijan kaksoisuran polku yläkouluvaiheesta urheilu-uran 

päättymiseen asti (Urheiluakatemiaohjelma 2017a). 
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Urheiluyläkoulukokeilu on tiiviinä osana myös niin sanotun urheilijan kaksoisuran 

alkutaivalta. Kaksoisuralla tarkoitetaan urheilun, opintojen ja muun siviilielämän 

mahdollisimman saumatonta yhdistämistä. Urheiluyläkoulukokeilulla on pyrkimyksenä luoda 

toimivat toimintamallit, jolla yläkoulutyö saadaan entistä tiiviimmin osaksi toisen asteen ja 

myöhemmin huippuvaiheen vaatimuksia. (Urheiluakatemiaohjelma 2017a; Nieminen ym. 

2018) Suomalaisen urheilijan kaksoisura yläkouluvaiheesta urheilu-uran päättymisen asti on 

havainnollistettu kuvassa 1. 

2.2 Urheiluyläkoulun toiminta kouluissa 

Urheiluyläkoulukokeilussa mukana olevien oppilaiden kouluviikkoon kuuluu siis yhteensä 10 

tunnin verran liikunnan ja urheilun harrastamisen mahdollisuuksia, mihin kuuluvat koulujen 

liikuntatunnit valinnaisuuksineen, Kasva urheilijaksi –sisältökokonaisuus (2 h lisää liikuntaa 

viikossa) sekä urheiluseurojen järjestämät aamu- ja iltapäiväharjoitukset. Kasva urheilijaksi –

sisällöt pohjautuvat ns. urheilijapolun tavoitteisiin, missä tuetaan urheilijaksi kasvamisen 

polkua kokonaisvaltaisesti. Kasva urheilijaksi –sisällöt perustuvatkin urheilijaksi kasvamisen 

sisältösuosituksiin, jotka puolestaan perustuvat Urheilijan polun valintavaiheen 

asiantuntijatyön linjauksiin ja monitieteiseen tietoperustaan. Koulujen mukaan Kasva 

urheilijaksi –sisältökokonaisuus oli luonut oppilaille kokonaisvaltaisempaa kuvaa nuoren 

urheilijan elämästä, koska mm. urheilijan ravitsemukseen liittyvien teemojen käsittely oli 

lisääntynyt esimerkiksi kotitalouden ja terveystiedon oppitunneilla. (Nieminen ym. 2018; 

Mononen ym. 2014.) 

Urheilijaksi kasvamisen sisällöllisiä suosituksia toteutetaan kolmen eri kokonaisuuden kautta 

(kuvio 1). Ensimmäinen kokonaisuus muodostuu monipuolisesta fyysisten ominaisuuksien 

sekä motoristen perustaitojen kehittämisestä. Toinen sisältöalue kattaa kokonaisvaltaiset 

elämänhallinnalliset taidot sekä psyykkisten taitojen kehittämisen. Kolmannen sisältöalueen 

muodostaa lajivalmentautuminen. (Urheiluakatemiaohjelma 2016.) Motoristen perustaitojen 

ja fyysisten ominaisuuksien osalta 7. luokalla painotetaan liikkumistaitoja ja nopeutta, 8. 

luokalla välineenkäsittelytaitoja sekä kestävyyttä ja 9. luokalla tasapainotaitoja ja voimaa. 

Kasva urheilijaksi ohjelman sisältöjen tuntipainotukset yleisharjoittelun ja lajiharjoittelun 
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välillä jakautuivat 7. luokalla suhteessa 80 % vs. 20 %, 8. luokalla 60 % vs. 40 % ja 9. 

luokalla 40 % vs. 60 %. Yläkoulun alkuvaiheessa korostetaan enemmän yleisharjoittelun 

merkitystä, mutta painopiste kallistuu enemmän lajiharjoittelun puolelle oppilaan saapuessa 9. 

luokalle. (Nieminen ym. 2018.) 

 Motoriset 

perustaidot 

Fyysiset 

ominaisuudet 

Psyykkiset taidot Elämäntaidot Lajivalmennus 

7. 

luokka 

Liikkumistaidot 

Tasapainotaidot 

Välineenkäsittely-

taidot 

Nopeus 

Liikkuvuus 

Muut 

Ilo ja innostus 

Vahva itsetunto 

Itsesäätelytaidot 

Reilu peli 

Elämänhallinta 

Hyvinvointi: 

ravinto, uni ja 

fyysinen 

aktiivisuus Terve 

urheilija 

Lajivalmen-

nuksen sisältö-

suositukset 

lajiliiton 

valmennus-

linjauksen 

mukaan 

8. 

luokka 

Välineenkäsittely-

taidot 

Tasapainotaidot 

Liikkumistaidot 

Kestävyys 

Nopeus  

Muut 

Ilo ja innostus 

Vahva itstunto 

Itsesäätelytaidot 

Terve urheilija 

Hyvinvointi: 

ravinto, uni ja 

fyysinen 

aktiivisuus 

Elämänhallinta 

Reilu peli 

 

9. 

luokka 

Tasapainotaidot 

Liikkumistaidot 

Välineenkäsittely-

taidot 

Voima 

Liikkuvuus 

Muut 

Vahva itsetunto 

Itsesäätelytaidot 

Ilo, innostus ja 

intohimo 

Terve urheilija 

Hyvinvointi: 

ravinto, uni ja 

fyysinen 

aktiivisuus 

Elämänhallinta 

Reilu peli 

 

 

KUVIO 1. Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset eri vuosiluokilla. Painopistealueet 

vuosiluokittain ovat lihavoituna (Urheiluakatemiaohjelma 2016). 
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2.3 Urheiluyläkouluun valinta 

Urheiluyläkouluun hakeneet oppilaat osallistuivat syksyllä alkavaa lukuvuotta edeltävänä 

keväänä valtakunnallisiin soveltuvuuskokeisiin. Urheiluyläkoulukokeiluprojektin johtavien 

henkilöiden haastatteluihin perustuen soveltuvuuskokeiden keskeisin tarkoitus on, että joka 

puolella Suomea urheilu- tai liikuntapainotteiselle luokalle olisi mahdollista päästä samoilla 

perusteilla. Soveltuvuuskokeiden tarkoituksena on tutkimustiedon sekä nuorten liikunnan ja 

urheilun parissa työskennelleiden kokemusten perusteella korostaa monipuolisia taitoja 

yksittäisten spesifimpien taitojen sijaan. Soveltuvuuskokeet perustuvat tutkittuun tietoon ja 

niiden kehittämistä on jatkettu edelleen urheiluyläkoulukokeilun pyörähtäessä käyntiin. 

Urheiluyläkouluun tai liikuntapainotteiselle luokalle pyrkivät suorittavat testipatteriston, joka 

koostuu kuudesta osasta: 1) liikkumistaidoista, nopeudesta/ketteryydestä, 2) kestävyydestä, 3) 

voimasta/kimmoisuudesta, 4) tasapainotaidoista, 5) liikkuvuudesta sekä 6) 

välineenkäsittelytaidoista. Näistä kuudesta osa-alueesta heikoin osa-alue jätetään 

huomioimatta lopullisessa valinnassa. Urheiluyläkouluun pyrkivien oppilaiden testeihin 

kuuluu lisäksi koulukohtainen lisänäyttötesti tai painotuslajeissa testinä voi toimia myös 

lajiliiton valtakunnallinen testi. Näin ollen perusosiosta on mahdollista saada 48 pistettä, eli 

jokaisesta osa-alueesta kahdeksan pistettä. Lisänäyttö tai lajiliiton valtakunnallinen testi 

tarjoaa mahdollisuuden 12 lisäpisteen saavuttamiseksi, joten urheiluyläkouluun pyrkivien 

maksimipistemäärä on 60 pistettä. (Nieminen ym. 2018; Urheiluakatemiaohjelma 2017b.) 

Alla olevassa kuvassa (kuva 2) on havainnollistettu valintaprosessi. 
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KUVA 2. Valtakunnallisen soveltuvuuskokeen pisteytys liikuntapainotteiselle luokalle ja 

urheiluyläkoululle (Urheiluakatemiaohjelma 2017b; Nieminen ym. 2018). 

2.4 Soveltuvuuskokeet 

Soveltuvuuskokeet muodostuivat seitsemästä eri osa-alueesta, jotka mittasivat fyysisen 

suorituskyvyn eri ulottuvuuksia. Olympiakomitean suosittelemasta soveltuvuuskokeesta 

näistä osa-alueista kuusi oli yhtenäisiä ja pakollisia jokaisella koululla, mutta seitsemäs osa-

alue oli valinnainen koulukohtainen osio tai valtakunnallinen lajiliiton testi. Kustakin osa-

alueesta oli mahdollista saada maksimissaan kahdeksan pistettä kuitenkin siten, että heikoin 

osa-alue jätettiin huomioimatta lopullisessa valinnassa. Urheiluyläkoulun urheiluluokalle 

hakeneille, verrattuna liikuntapainotteiselle luokalle hakeneille, järjestettiin myös 

urheiluyläkoulun lisänäyttö, missä suoritettiin lajiliittojen suosittamat valtakunnalliset testit 

tiettyjen lajien painotusalueiden yläkouluihin. Lajiliittojen testeistä oli mahdollista saada 

maksimissaan 12 pistettä. Näin ollen liikuntapainotteiselle luokalle enimmäispistemäärä 
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soveltuvuuskokeista oli 48 pistettä ja urheiluluokalle 60 pistettä. (Nieminen ym. 2018; 

Soveltuvuuskoe.fi 2019.) 

Alla olevassa kuvassa (kuva 3) on esitettynä olympiakomitean suosittamat osa-alueet 

valintakokeisiin, vammaisurheilijoiden sovellukset, osa-alueiden yksityiskohtaisemmat 

kuvaukset sekä eri osa-alueiden pisteytykset. Olympiakomitean ylläpitämältä sivustolta 

soveltuvuuskoe.fi löytyy videoiksi kuvattuna jokaisen testiosion testit. (Soveltuvuuskoe.fi 

2019) Pro gradu –tutkielmassani käsittelen soveltuvuuskokeista ainoastaan liikkumis-, 

tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja mitanneita osiota. Valtakunnallisissa 

soveltuvuuskokeissa urheiluyläkoulukokeilun koulutetut liikunnaopettajat ovat arvioineet 

hakijoiden suorituksia samoilla ohjeilla ja samoilla kriteereillä ympäri Suomea.  

 

KUVA 3. Olympiakomitean suositteleman soveltuvuuskokeen osiot pisteytyksineen 

(Soveltuvuuskoe.fi 2019). 
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2.4.1 Liikkumistaitotestit 

Liikkumistaitoja mitattiin kahdella eri testillä: sivuttaissiirtymisellä ja tähtiradalla. 

Molemmissa osioissa suoritukset arvioitiin pistein 0-4 pistettä. Suorituksia arvioitiin tuloksia 

vastaavilla pistetaulukoilla, joissa molemmille sukupuolille oli laadittu tiettyä suoritusta 

vastaavat pisteet.  

Sivuttaissiirtymistestillä mitattiin hakijoiden yleiskoordinaatiota, dynaamista liikkuvuutta sekä 

rytmitajua. Testin ohjeistus oli seuraava: ”Yksi suoritus, kun vasemmalta siirretty levy 

koskettaa lattiaa testattavan oikealla puolella (tai oikealta siirretty levy koskettaa lattiaa 

testattavan vasemmalla puolella). Yksi suoritus, kun testattava on siirtänyt molemmat jalkansa 

siirtämälleen levylle. Testin saa suorittaa haluamaansa suuntaan.” Siirtymälevyinä oli kaksi 

puusta valmistettua levyä, jotka olivat kooltaan 25x25x2 cm kokoisia. Puulevyihin oli 

ruuvattu lisäksi jokaiseen nurkkaan 3,7 cm kokoiset ovistopparit luistamisen estämiseksi. 

Testin arvioinnissa “Sekä levyn että vartalon siirrot lasketaan 20 sekunnin suorituksen aikana. 

Levyjen pitää pysyä koko suorituksen ajan viivan päällä. Kaksi suoritusta ja suoritukset 

lasketaan yhteen.” Suorituksista siis laskettiin yhteen siirtojen lukumäärä ja lukumäärälle 

annettiin pisteytys, joka vaihteli sukupuolen mukaan. Liitteistä 1 ja 2 löytyvät 

sivuttaissirtymistestin arviointilomake sekä pistetaulukko yhteenlasketuille suorituksille. 

Tähtiradalla mitattiin soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden nuorten ketteryysominaisuuksia 

sekä suorituspuhtautta. Testin ohjeistus oli seuraava: ”Keskellä on ämpäri, jossa on 6 

tennispalloa. Pallot siirretään yksitellen 5 m päässä oleviin kartioihin. Kartiot ovat laitettu 

tähtimuotoon, noin 5 m päähän toisistaan” Testihenkilöt saavat käydä asettamassa pallot 

vapaavalintaisessa järjestyksessä kartioiden päälle. Tähtiratatestin arviointiin liittyvä ohjeistus 

oli lyhyt ja ytimekäs: “Rata aloitetaan keskeltä ja aika alkaa ”nyt” komennosta. Aika loppuu, 

kun kaikki pallot on laitettu kartioihin ja palattu keskelle.” Soveltuvuuskoe.fi sivustolta 

löytyvän videomuodossa olevan testiohjeiston mukaisesti keskelle paluulla tarkoitetaan 

tilannetta, jossa keskelle palaava henkilö kosketta keskellä olevaa ämpäriä, jolloin ajanotto 

pysähtyy. Liitteistä 1 ja 2 löytyvät tähtiratatestin arviointilomake sekä pistetaulukko 

tähtirataan käytetylle ajalle.  
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2.4.2 Tasapainotaitotestit 

Tasapainotaitoja mitattiin kolmella erilaisella testillä, joista kaksi oli liikesarjojen yhdistelyä 

vaativia voimistelusarjoja. Lisäksi tasapainotaitoja mitattiin käsilläseisonnalla tukea vasten. 

Voimistelusarjoista pisteitä oli mahdollista saavuttaa 0-3 pistettä ja käsilläseisonnasta 0-2 

pistettä. Huomionarvoista tasapainotaitojen arvioinnissa siis on, että tuloksia ei ole mitattu 

millään mittarilla, vaan arviointi on tapahtunut soveltuvuuskokeita arvioineiden opettajien 

tulkinnan varassa heille annettujen kriteerien mukaisesti (liite 1). 

Voimistelusarja 1: sen tarkoituksena oli mitata hakijoiden dynaamista liikkuvuutta ja 

kehonhallinnallisia ominaisuuksia. Voimistelusarja 1 sisältää kuperkeikat niin etu- kuin 

takaperin sekä 360 asteen hypyt molempiin suuntiin. Testiohje oli seuraavanlainen: 

”Testattava suorittaa perusseisonta-asennosta kuperkeikan eteenpäin nousemalla 

perusasentoon. Tämän jälkeen testattava tekee kuperkeikan taaksepäin perusasentoon. 

Perusasennosta testattava suorittaa 360 asteen hypyt paikaltaan molempiin suuntiin laskeutuen 

tasapainoisesti kahdelle jalalle. Voimistelusarja tehdään voimistelumatolla ilman kenkiä.” 

Voimistelusarjassa arviointi perustuu liikkeiden puhtauden ja sujuvuuden arviointiin erillisten 

arvosteluohjeiden mukaisesti (liite 1).  

Voimistelusarja 2: sen pyrkimyksenä on ollut mitata soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden 

nuorten hakijoiden kehohallintaominaisuuksia sekä dynaamista liikkuvuutta. Toinen 

voimistelusarja sisältää kärrynpyörän tekemisiä molemmat kyljet edellä sekä vaakaliikkeen 

tekemisen molemmilla jaloilla. Testiohje: “Testattava suorittaa kärrynpyörän ja ottaa 

väliaskeleen ja tekee toinen kylki edellä kärrynpyörän. Tämän jälkeen testattava tekee 

vaakaliikkeen jalat mahdollisimman suorana ja linjassa. Vaakaa pidetään 5 s. molemmilla 

jaloilla.” Voimistelusarjan arvioinnissa huomio kohdistuu liikkeiden puhtauteen ja 

sujuvuuteen erillisen arvosteluohjeiden mukaisesti (liite 1). Voimistelusarja suoritetaan 

voimistelumatolla ilman jalkineita. 

Käsilläseisonta seinää vasten –testillä mitataan hakijoiden dynaamista liikkuvuutta sekä 

kehonhallintaominaisuuksia. Testiohje: “Testi tehdään kaksivaiheisena. Ensimmäisessä 
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vaiheessa viedään jalat seinää vasten ylös niin, että jalat ja ylävartalo ovat keskenään laajassa 

L – kulmassa ja kädet n. 0,5 – 1 m päästä seinästä. Ranteet, hartia ja pakara muodostavat 

ylävartalon suoran linjan. Kun ensimmäinen vaihe onnistuu, voidaan testata vaihetta kaksi, 

jossa jalat viedään seinää vasten ylös, niin että jalat ovat loppu asennossa yhdessä, vatsa ja 

nenä hieman irti seinästä (voi olla myös kiinni). Tavoitteena mahdollisimman suora 

vartalolinja.” Testin arvioinnissa arvioidaan liikkeen sujuvuutta ja puhtautta liitteenä (liite 1) 

olevien arvosteluohjeiden mukaisesti. 

2.4.3 Välineenkäsittelytaitotestit 

Välineenkäsittelyä mittaava testiosio muodostui yhdestä heitto-kiinniottyhdistelmätestistä. 

Heitto-kiinniottoyhdistelmätestistä pisteitä oli mahdollista saada 0-8 pistettä, mikä siis vastasi 

koko välineenkäsittelytaito-osion pisteytystä. Välineenkäsittelyosiosta saadulle tulokselle on 

annettu pistetaulukot, joka löytyy tutkielman liitteestä (liite 4). 

Heitto-kiinniottoyhdistelmä -testillä mitataan urheiluyläkouun hakijoiden havaintomotorisia 

taitoja, välineenkäsittelytaitoja sekä yläraajojen voimaa. Testin ohjeistus oli seuraava: 

“Heittosuoritus suoritetaan vastakkainen jalka edessä yläkautta tennispallolla. Pallo heitetään 

yhdellä kädellä ilman vauhtia 45 s. ajan seinään teipillä merkattuun heittoalueeseen ja otetaan 

kiinni yhden pompun jälkeen. Noin 10 s tauon jälkeen vaihdetaan heittokättä. Suorittajalla on 

käytössään 4 tennispalloa. Suorituspaikan heittoetäisyys seinästä 8 m, heittopaikka merkattu 

teipillä lattiaan. Kohdeneliö eli osuma-alue on teipattu seinään (1,5 m x 1,5 m, alareuna 90 cm 

lattiasta).” Pallon osuessa kohdeneliöön heitettäessä ja onnistunut kiinniotto yhden pompun 

kautta luetaan hyväksytyksi suoritukseksi. Myös seinässä olevalle neliön rajaviivalle osunut 

heitto lasketaan hyväksytyksi, mikäli heittäjä nappaa pallon kiinni testistön ohjeiden 

mukaisesti. Testissä hyväksytyt suoritukset lasketaan yhteen, mutta käsien onnistuneiden 

heitto-kiinniotto -yhdistelmein tulokset merkittiin tuloslomakkeelle (liite 1) erikseen. 
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3 MOTORISET TAIDOT 

Termillä taito tarkoitetaan erityisen tavoitteen sisältävää tehtävää, joka voi liittyä mihin 

tahansa elämän eri osa-alueisiin kuten työtehtäviin tai harrastuksiin (Magill 2011, 3). 

Motorinen -käsitteellä viitataan liikkeeseen ja liikuntakykyihin (Haywood & Getchell 2009, 

5). Magill (2011, 3) määrittelee motoriset taidot tehtäväksi tai toiminnaksi, jotka edellyttävät 

pään, raajojen tai kehon liikettä tavoitteen saavuttamiseksi. Liike on taidon yksittäinen osa, 

jonka avulla taidot nivotaan kokonaisuudeksi (Magill, 2011, 5). Motoriset taidot voidaan 

käsitteellistä ja luokitella tehtävinä ja toimintana tai taitavaa suoritusta kuvaavana tasona. 

Erilaiset tehtävät ja toiminnat voidaan luokitella ominaisuuksien tai ulottuvuuksien mukaan 

avoimiin ja suljettuihin taitoihin, erillisiin-, jatkuviin-, ja sarjataitoihin tai karkeisiin ja 

hienomotorisiin taitoihin. (Schmidt & Wrisberg 2004, 5.) Gallahuen ja Cleland-Donnellyn 

(2003, 52) mukaan motoriset taidot ovat sarja liikkeitä, jotka suoritetaan virheettömästi ja 

tarkasti.  

3.1 Motoristen taitojen luokittelua 

Motorisia taitoja on vaikea luokitella yhteen tiettyyn kategoriaan, sillä sama taito voi sopia 

helposti moneenkin eri kategoriaan yhtäaikaisesti. Magill (2011) toteaakin, että luokittelun 

sijaan voidaan käyttää janaa kuvaamaan kohtaa, johon taito sijoittuu. Kategoriat asettuvat 

janan ääripäihin, jolloin taito voi sijoittua janan siihen kohtaan, jossa se eniten muistuttaa 

ääripäidensä kuvausta. (Magill 2011, 7.)  

Ensisijaisesti lihastyössä käytössä olleiden lihasten ja liikkeen tarkkuuden mukaan motorisia 

taitoja voidaan luokitella joko karkeamotorisiin tai hienomotorisiin. Motoriset perustaidot, 

kuten juokseminen, hyppääminen ja käveleminen luokitellaan karkeamotorisiksi taidoiksi, 

sillä karkeamotoriset taidot ovat suurimpien lihasryhmien aikaansaamia liikkeitä. 

Hienomotorisissa taidoissa liikkeen tuottamiseksi pienet lihakset ottavat pääosan lihastyöstä, 

mutta myös suuret lihakset tukevat pienempiä lihaksia liikkeiden suorittamiseksi. 

Hienomotoriset taidot ovatkin karkeamotorisiin taitoihin verrattuna tarkempia ja 

yksityiskohtaisempia kuten silmä-käsikoordinaatiota vaativat kirjoittaminen ja piirtäminen. 
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Kirjoittaminen ja piirtäminen ovat erinomaisia esimerkkejä hienomotorisista taidoista, jotka 

voisivat olla janan ääripäissä. (Gallahue & Ozmun 2002, 16; Magill 2011, 7–8.) 

Liikunnanopetuksen opetussuunnittelussa ja testaamisessa luokittelu karkeamotorisiin 

taitoihin ja hienomotorisiin taitoihin on yleisessä käytössä (Magill 2011, 9). 

Liikkeen organisoinnin mukaan motorisia taitoja voidaan luokitella kolmeen osaan; erillisiin 

taitoihin, sarjataitoihin ja jatkuviin taitoihin. Erillisissä taidoissa on tunnistettavissa selkeä 

alku ja loppu, ja ne ovat yleensä erittäin lyhytkestoisia. Esimerkiksi heittäminen, 

potkaiseminen ja pallon lyöminen ovat erillisiä taitoja. Yhteen sitoutuneena erilliset taidot 

muotoutuvat sarjataidoiksi, kuten rytmikäs hyppiminen ja koripallon pomputtaminen ja 

volttisarja. Toistuva liike, kuten juokseminen ja uiminen, jossa ei ole selvää alkua tai loppua, 

luokitellaan jatkuvaksi taidoksi. Jatkuvan taidon tunnusmerkkinä voidaan pitää myös 

pidempään jatkuvaa kestoa, jossa sama taito toistuu. (Gallahue & Ozmun 2002, 17; Magill 

2011, 9; Schmidt & Wrisberg 2004, 5–6.)   

Liikkeen organisoinnin lisäksi motorisia taitoja voidaan luokitella niiden ympäristön mukaan. 

Ympäristöllä tarkoitetaan joko avointa tai suljettua ympäristöä. Avoimet taidot ovat 

muuttuvassa ja ennalta arvaamattomassa ympäristössä suoritettavat tehtävät. Suorituksessa on 

tällöin muuttujia, jotka estävät suorituksen kokonaissuunnittelun etukäteen. Avoimia taitoja 

ovat esimerkiksi pallon kiinniottaminen sekä autolla ajaminen. Suljettuja taitoja ovat taidot, 

jotka suoritetaan vakaassa ja arvattavissa olevassa ympäristössä. Esimerkiksi koripallon 

vapaaheiton heittäminen sisätiloissa sekä golfpallon lyönti tiin päältä ovat suljettuja taitoja. 

(Gallahue & Ozmun 2002, 17; Magill 2011, 10–11; Schmidt & Wrisberg 2004, 7.) 

3.2 Motoristen –ja liikuntataitojen oppiminen 

Hyvät ja kehittyneet liikuntataidot helpottavat ihmisten selviytymistä arkipäivän 

elinympäristössä selviytymisessä. Liikuntataidot ovat ikään kuin työkaluja ja hyvinvoinnin 

tuottajia arjessa selviytymiseksi. Liikuntakasvatuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on 

liikuntataitojen kehittäminen. (Jaakkola 2013, 162.) Schmidt ja Lee (2005, 302) määrittelevät 

taitojen oppimisen tarkoittavan ”harjoittelun aikaansaamaa kehon sisäistä tapahtumasarjaa, 
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joka johtaa pysyviin muutoksiin potentiaalissa tuottaa liikkeitä.” Magill (2011, 249) toteaa 

taidon oppimisen olevan muutos ihmisen kyvyissä suorittaa taitoja, jotka näkyvät harjoittelun 

ja toistojen aikaansaamana suhteellisen pysyvänä suorituksen kehityksenä. Oppimista voi olla 

vaikea havainnoida ulkoapäin, sillä oppiminen on kehossa tapahtunut sisäinen prosessi, eikä 

ainoastaan ulospäin näkyvää käyttäytymistä (Jaakkola 2013, 163). Taidon oppimista 

ulkoisesti voidaan kuitenkin tarkastella ja arvioida viiden ominaispiirteen kehittymisen kautta: 

1) suoritus paranee tietyllä ajanjaksolla, 2) suoritus muuttuu yhdenmukaisemmaksi, 3) taito 

muuttuu pysyvämmäksi, 4) suorituksesta tulee helposti toistettava, 5) taito muuttuu helposti 

sovellettavammaksi. (Magill 2011, 250.) 

Liikuntataitojen oppiminen on yksilöllistä riippuen oppijan harjoittelukokemuksesta ja 

ominaisuuksista sekä suoritettavan tehtävän laadusta. Magill (2011, 252-253) jakaa oppimisen 

neljään erilaiseen oppimiskäyrään (kuva 4). Lineaarinen oppiminen on suoraviivaista ja 

tarkoittaa suuremmalla harjoittelulla saavutettua suurempaa oppimista, jolloin harjoittelu ja 

taidon oppiminen kulkevat käsi kädessä. Negatiivinen oppimiskäyrä tarkoittaa alussa 

tapahtuvaa hidasta oppimista harjoituksesta huolimatta, mutta harjoittelun edetessä oppiminen 

nopeutuu. Positiivisesti kääntyneessä oppimiskäyrässä oppiminen on harjoittelun seurauksena 

alussa nopeaa, mutta hidastuu oppimisen edetessä. Monimutkaisia sarjataitoja opeteltaessa 

oppimiskäyrä on S-muotoinen. Oppimisen nopeus vaihtelee monimutkaista taitoa 

harjoiteltaessa esimerkiksi uuden osataidon harjoittelun seurauksena. 
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KUVA 4. Liikuntataitojen erilaiset oppimiskäyrät (mukaeltu Magill 2011, 253). 

Liikuntataitojen oppiminen tapahtuu sekä tietoisesti että tiedostamatta. Eksplisiittinen 

oppiminen tarkoittaa tietoista oppimista opettajan tai opetussuunnitelman tavoitteiden 

mukaisesti. Implisiittinen oppimisen termi kuvaa tiedostamatonta oppimista opettajan tai 

opetussuunnitelman asettamista tavoitteista huolimatta. Taitojen oppimista tapahtuu hyvin 

paljon tiedostamatta, sillä keskushermoston motorisesta käyttäytymisestä vastaavat alueet 

sijaitsevat suurelta osin tietoisuuden ulkopuolella olevissa aivojen osissa. Lisäksi taitojen 

oppimista selittävät siirtovaikutukset, sillä liikuntataidot eivät ole toisistaan riippumattomia. 

Keskushermostossa sijaitsevat motoriset ohjelmat eivät vastaa ainoastaan yhdestä taidosta 

vaan ne vastaavat kokonaisista sarjoista, jotka muodostuvat yksittäisistä samankaltaisista 

taidoista. (Schmidt & Wrisberg 2008 14-15.) 

3.3 Taitojen oppimisen vaiheet 

Liikuntataitojen varsinaisessa oppimisvaiheessa voidaan Fittsin ja Posnerin (1967) mukaan 

tunnistaa kolme erilaista vaihetta: alkuvaihe (kognitiivinen), välivaihe (assosiatiivinen) ja 
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lopullinen vaihe (automaatiovaihe). Uuden taidon oppimisen alkuvaiheissa aloittelija pyrkii 

ymmärtämään tehtävän ja siihen vaadittavan suorituksen vaatimuksia. Taidon oppija joutuu 

käyttämään ajattelua eli kognitiivista kapasiteettia hahmottaakseen suoritettavan tehtävän 

kokonaisuudessaan ja luomalla siitä mielikuvan itselleen. (Fitts & Posner 1967, 11–14.) 

Suorituksen harjoittelun alkuvaiheessa liikemallit vaihtelevat laajasti, sillä taidon oppija 

pyrkii löytämään erilaisia tapoja ja hyvin toimivia malleja tehtävän suorittamiseen. 

Alkuvaiheessa oppija säätelee liikkeitään tietoisesti, joten tarkkaavaisuus kohdistuu kehon 

sisälle. (Magill 2011, 266–267; Wulf 2007, 3.) Oppija pyrkii ratkaisemaan uuden taidon 

suorittamisen vanhoilla liikemalleilla ja niiden yhdistelmillä. Kognitiivisen tiedonkäsittelyn 

ansiosta oppija oppii säilyttämään hyväksi havaitsemiaan toimintamalleja ja sulkemaan pois 

huonoja toimintamalleja. Palautteen anto ja niiden sisäistäminen ohjaavat alkuvaiheen 

suoritusta tehokkaasti. (Fitts & Posner 1967, 11–12; Schmidt & Lee 2005, 402.) 

Välivaiheen voidaan katsoa alkavan hetkestä, jolloin oppija on löytänyt tehokkaimman 

toimintamallin tehtävän suorittamiseen (Fitts & Posner 1967, 12). Välivaiheessa eli 

harjoitteluvaiheessa oppija on ymmärtänyt taitoon vaadittavat toimintamallit. Välivaiheessa 

motivaatio on korkealla, kehittyminen nopeaa sekä oppija kokee oppimisen olevan omassa 

hallinnassa. Suoritukset harjoitteluvaiheessa alkavat olla entistä sujuvampia. Kehon sisälle 

suuntautunutta tarkkaavaisuutta oppija kykenee suuntaamaan pikkuhiljaa kehon ulkopuolisiin 

kohteisiin. Tarkkaavaisuus suuntautuu entistä enemmän tehokkaampien suoritusstrategioiden 

etsimiseen ja kokeilemiseen tai ympäristön tarkkailuun. (Jaakkola 2013, 172.) Schmidtin ja 

Leen (2005, 403) mukaan välivaihe voi kestään pitkään, minkä vuoksi suoritukseen kehittyy 

muutoksia tehokkaampaan suuntaan. 

Lopullisessa automaatiovaiheessa taidon suorittaminen on automaattista ja taidon 

suorittaminen vaatii huomattavasti vähemmän prosessointia, jolloin havaintotoiminnot 

vapautuvat ympärillä tapahtuvien asioiden tarkkailuun. Havainnointi kehon sisästä 

kohdistetaan kehon ulkopuolelle, jolloin liikkeiden säätely muuttuu refleksinomaiseksi, 

nopeaksi ja tarkaksi. Lopullisessa vaiheessa suoritus on tehokas, koska lihaskoordinaatio on 

harjoittelun myötä kehittynyt äärimmilleen. (Jaakkola 2013, 172–173; Fitts & Posner 1967, 

14–15.) Ericsson (1996) esittää, että automaatiovaiheeseen pääsy vaatii 10 vuotta tai 10 000 

tuntia laadukasta harjoittelua. 
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3.4 Motorisen kehityksen vaiheet 

Motorisen kehityksen vaiheet ilmenevät aina tietyssä järjestyksessä peräkkäin ja niiden avulla 

pystytään näkemään tietyssä iässä tapahtuvia motorisen kehityksen muutoksia. 

Kehitysvaiheiden avulla pystytään sekä kuvaamaan että ennakoimaan eri ikävaiheissa 

ilmeneviä tunnusomaisia muutoksia. (Numminen 2005, 96.) Yleisesti tunnustettu teoria 

motorisen kehityksen vaiheista on Gallahuen kehittämä neljään vaiheeseen jaettava teoria: 1) 

refleksinomaiset liikkeet, 2) rutiininomaiset perusliikkeet, 3) spesifit perusliikkeet ja 4) 

lajitaidot. Motorisen kehityksen vaiheet alkavat refleksinomaisista liikkeistä lapsen 

syntymästä, josta ne kehittyvät aikanaan aina lajitaidoiksi. Motorisen kehityksen kannalta 

tärkeintä aikaa on kahden ja seitsemän ikävuoden välillä. (Gallahue & Ozmun 2002, 46.) 

Refleksinomaiset liikkeet ovat lasten ensimmäisiä liikkeitä. Liikettä syntyy, kun lapsi reagoi 

kosketukseen, valoon ja ääneen. Lapsi pystyy kontrolloimaan liikkeitään tässä ikävaiheessa 

heikosti, sillä liike ei ole tahdonalaista. Lapsen liikkeet ovat laadultaan primitiivisiä 

selviytymismekanismeja kuten imemisrefleksi. Liike ja refleksit alkavat näyttää myöhemmin 

enemmän motorisilta perustaidoilta, vaikka liikkeet eivät ole tahdonalaisia. Rutiininomaiset 

perusliikkeet ilmenevät lapsella 0–2-vuoden iässä, jolloin liikkeistä on tullut tahdonalaisia. 

Ensimmäiset tahdonalaiset liikkeet ovat motoristen perustaitojen alkeismalleja, joita kutsutaan 

alkeellisiksi perusliikkeiksi. Rutiininomaisten perusliikkeiden aikaan liikkeiden kontrollointi 

on heikkoa, mutta kehitys on nopeaa kognitiivisten ja motoristen taitojen osalta. Spesifien 

perusliikkeiden vaiheen aikana motoriset perustaidot kehittyvät edelleen nopeasti. Spesifien 

perusliikkeiden vaihe ajoittuu 2–7-ikävuoden välille. Spesifien perusliikkeiden kausi voidaan 

jakaa vielä alkeistasoon, perustasoon ja kehittyneeseen tasoon riippuen taidon osaamisen 

laadusta. Kahden ja seitsemän ikävuoden välillä lapsi kehittää motorisia perustaitojaan sekä 

oppii yhdistelemään taitoja toisiinsa. Taitojen kehityksessä tärkeässä roolissa ovat harjoittelu, 

rohkaisu ja ohjeistus. Lapsen motoristen taitojen taso voi olla eri tasolla toisten taitojen 

kanssa, sillä kehittyminen on yksilöllistä. Lajitaitoja lapsi alkaa oppia keskimäärin 7–14-

vuoden ikäisenä. Noin 14-vuotiaana nuori pystyy alkamaan hyödyntää opittuja taitoja 

urheilussa ja vapaa-ajalla. Lajitaitojen vaihe voidaan jakaa myös kolmeen tasoon taidon 

hallinnan mukaan: siirtymätasoon, soveltavaan tasoon ja elinikäisen liikkumisen tasoon, joista 

viimeinen jatkuu koko aikuisiän. Lajitaitojen motoriseen kehitykseen vaikuttavat 
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myöhemmällä iällä lahjakkuus, mahdollisuudet harrastamiseen, fyysinen kunto ja motivaatio. 

(Gallahue & Ozmun 2002, 46–51.) 

3.5 Siirtovaikutus 

Keskushermostomme motoriset ohjelmat ovat vastuussa monista taidoista, mitkä vastaavat 

kokonaisista sarjoista samankaltaisia toimintoja. Näin ollen yksi motorinen ohjelma ei vastaa 

ainoastaan yhdestä, vaan useammasta taidosta. Tämän kaltaista taitojen välistä yhteyttä ja 

hyödynnettävyyttä kutsutaan siirtovaikutukseksi. (Schmidt & Wrisberg 2008 193-194) 

Magillin (2011, 290) mukaan siirtovaikutus tarkoittaa aiemmin harjoitellun ja opitun taidon 

olevan yhteydessä uuden taidon harjoitteluun ja oppimiseen, vaikka ympäristö taidon 

suorittamiselle olisi eri, kuin alkuperäinen taidon oppimisen ympäristö. Jaakkolan (2010, 101) 

mukaan suurempi määrä liikuntakokemuksia auttaa uuden taidon oppimisessa, sillä 

monipuolinen harjoittelu luo ja vahvistaa suoritusmallejamme keskushermoston motorisiin 

malleihin. 

Siirtovaikutukset voivat olla laadultaan positiivisia, negatiivisia tai neutraaleita riippuen siitä, 

miten hyvin kahden eri taidon harjoittelu korreloi keskenään toisen taidon oppimiseen tai 

osaamiseen (taulukko 2). Positiivisessa siirtovaikutuksessa aiemmin opittu taito tukee uuden 

taidon oppimista. Esimerkkinä positiivisesta siirtovaikutuksesta on esimerkiksi jääpallon ja 

golfin mailan lyönti, koska mailojen liikeradat ovat lähellä toisiaan. Positiivista 

siirtovaikutusta on myös se, että taidon pystyy suorittamaan onnistuneesti myös muissakin 

ympäristöissä kuin alkuperäisen taidon oppimisen ympäristössä. Positiivisen siirtovaikutuksen 

selitysmalleina on pidetty kolmea eri mekanismia. Ensimmäisen selitysmallin mukaan kahden 

eri taidon tai kahden eri ympäristön tietynlaiset ominaispiirteet ovat niin lähellä toisiaan, että 

aikaisemmin harjoiteltu ja opittu taito auttaa voimakkaasti toisenkin taidon harjoittelussa ja 

oppimisessa. (Magill 2011, 293; Fleisig ym. 1996; Kelso & Zanone 2002.) Toisena 

selittävänä mekanismina on pidetty kahden taidon tai ympäristön samankaltaisia kognitiivisia 

vaatimuksia (Lee 1988). Samankaltaisuudet kognitiivisuudessa voivat tarkoittaa esimerkiksi 

tarkkaavaisuuten tai päätöksentekoon liittyviä yhtäläisyyksiä eri taitojen välillä. Elorannan 

(2007, 230) ja Jaakkolan (2010, 98) mukaan esimerkiksi kaikissa mailapeleissä, kuten 
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tenniksessä, squashissa, pöytätenniksessä ja sulkapallossa peli-idea on melko pitkälti 

samankaltainen, joten yhden pelimuodon hallinnan ansiosta ihminen osaa todennäköisesti 

hallita myös kolmen muunkin pelin pelaamisen, vaikka suoritukset eivät olisikaan kyseiseen 

pelimuotoon optimaalisimmat. Tästä syystä Elorannan (2007) teoriaa samankaltaisuudesta 

voidaankin pitää kolmantena selitysmallina positiivisen siirtovaikutuksen osalta (Jaakkola 

2010, 98). 

Negatiivisella siirtovaikutuksella puolestaan tarkoitetaan, että aikaisemmin opitulla taidolla ja 

uudella taidolla on negatiivinen yhteys toisiinsa. Käytännössä negatiivinen siirtovaikutus 

näkyy uuden taidon oppimisessa siten, että aiemmin opittu taito voi hidastaa tai jopa estää 

uuden taidon oppimista. Negatiivisesta siirtovaikutuksesta on esimerkkinä pituushyppy ja 

kolmiloikka, sillä näissä lajeissa ponnistussuunnat ovat erilaiset. Negatiivisena 

siirtovaikutuksena voidaan pitää myös sitä, että opittua taitoa ei osata suorittaa muussa 

ympäristössä kuin siinä, missä alkuperäinen taito on opittu. Todennäköisen negatiivisesta 

siirtovaikutuksesta tekee se, että aikaisemman ja toteutettavan taidon välillä on ero 

avaruudellisen –tai ajoituksellisen hahmottamisen suhteen (Lee, Swinnen & Verschueren 

1995). Negatiivista siirtovaikutusta selitetään useimmiten sillä, että aikaisemman havainto –ja 

motorisen taidon välille on syntynyt automaattinen yhteys, ja koska taidot ovat lähellä 

toisiaan, valitsee henkilön havainnointijärjstelmä keskushermostosta vanhan motorisen 

ohjelman uuden taidon suorittamista varten. Motorisen ohjelman soveltuvuus uutta taitoa 

varten voi olla kuitenkin heikko. Myös tiedollinen sekaantuminen kognitiivisissa toiminnoissa 

saattaa selittää kahden eri taidon välistä negatiivista siirtovaikutusta. Esimerkiksi kahden 

samankaltaisen pelimuodon muutama poikkeava sääntö aikaisemmin opitusta pelimuodosta, 

saattaa aiheuttaa ongelmia uuden pelimuodon pelaamisessa. (Jaakkola 2010, 94-100; Magill 

2011, 290.) Magillin (2011) mukaan negatiivinen siirtovaikutus on kuitenkin useimmiten 

väliaikaista ja taidonoppimisen alkuvaiheeseen ajoittuvaa.  

Neutraali siirtovaikutus tarkoittaa lyhyesti ja yksinkertaisisti sitä, että aiemmin opitulla 

taidolla ja uudella taidolla, mikä vaatii harjoittelua, ei ole yhteyttä toisiinsa positiiviseen tai 

negatiiviseen suuntaan. Käytännössä tama tarkoittaa sitä, että kahdella tai useammalla taidolla 

ei ole minkäänlaista yhteyttä toisiinsa taidon oppimisen kannalta. Aikaisemmat 
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oppimiskokemukset tai ympäristö, jossa aiemmin harjoiteltu taito on opittu, ei vaikuta uuden 

taidon harjoitteluun erilaisessa ympäristössäkään. (Magill 2011, 290; Jaakkola 2010, 95.)  

TAULUKKO 2. Esimerkkejä siirtovaikutuksista (Jaakkola 2010, 95). 

Positiivisia siirtovaikutuksia Miksi? 

Jääpallo ja golf Mailojen liikeradat lähellä toisiaan 

Luistelu ja hiihto Molemmat tasapainoilua välineillä 

Telinevoimistelu ja seiväshyppy Kehonhallinnan vaatimus, molemmissa ylös-alas 

liikkeitä 

Salibandy ja jääkiekko Sama peli-idea 

Negatiivisia siirtovaikutuksia Miksi? 

Pituushyppy ja kolmiloikka Ponnistussuunnat erilaisia 

Voimisteluloikka ja teholoikka Nilkan käyttö aktiivinen vs. passiivinen 

Tennis ja Squash Mailan liikerata erilainen (alhaalta ylös vs. 

ylhäältä alas) 

Uinti ja yleisurheilun teholajit Voima käyttö erilaista (pehmeä, kiihtyvä vs. 

räjähtävä) 

 

Siirtovaikutusta on havaittu esiintyvän myös kehon eri puolten raajojen välillä. Kehon eri 

puolten raajojen siirtovaikutusta kutsutaan bilateraaliseksi siirtovaikutukseksi. Bilateraalinen 

ilmiö tarkoittaa, että jonkin taidon hallinta kehon toisella dominoivalla raajalla helpottaa 

taidon oppimista myös toisella ei-dominoivalla raajalla. (Magill 2011, 298.) Aikaisemmat 

tutkimukset ovat osittaneet, että bilateraalinen siirtovaikutus tapahtuu useimmiten 

asymmetrisesti (Aune, Ettema, Vereijken 2015). Asymmetrisyydellä tarkoitetaan 

siirtovaikutuksten osalta sitä, että jokin yksittäinen taito pitäisi opetella ensin toisella puolella, 

jotta oppimisesta voi saada apua siirtovaikutuksen muodossa myös ei-dominoivalle puolelle. 

Bilateraalisesta oppimista selitetään kahdella eri mallilla: kognitiivisilla ohjelmilla sekä 

motorisilla ohjelmilla. Kognitiivista selitystä tukee ajatus, jonka mukaan taidon oppija on jo 
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toisella raajalla harjoitellessan käsitellyt ja löytänyt ratkaisut kognitiivisiin ongelmiin. 

Ongelmanratkaisun ansiosta siirto toisen raajan taidonoppimiseen on helppoa valmiiden 

ratkaisumallien vuoksi. Motoristen ohjelmien osalta tukea bilateraalisella siirtovaikutukselle 

perustellaan sillä, että sama motorinen ohjlema on vastuussa molempien puolten suorituksista. 

Kerran muodostettu motorinen ohjelma hyödyntää ja soveltaa kehon dominoivalla puolella 

opittuja taitoja myös ei-dominoivalle puolelle. (Magill 2011, 299-303; Jaakkola 2010, 100-

101.)  
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4 MOTORISET PERUSTAIDOT 

TAULUKKO 3. Motoriset perustaidot (Gallahue & Cleland-Donnelly 2003, 54). 

TASAPAINOTAIDOT LIIKKUMISTAIDOT VÄLINEENKÄSITTELY-

TAIDOT 

Kääntyminen Käveleminen Heittäminen 

Venyttäminen Juokseminen Kiinniottaminen 

Taivuttaminen Ponnistaminen Potkaiseminen 

Pyörähtäminen Loikkaaminen Kauhaiseminen 

Heiluminen Hyppääminen esteen yli Iskeminen 

Kieriminen Laukkaaminen Lyöminen ilmasta 

Pysähtyminen Liukuminen Pomputtaminen 

Väistäminen Harppaaminen Vierittäminen 

Tasapainoilu Kiipeäminen Potkaiseminen ilmasta 

 

Motoriset perustaidot ovat liikettä, jota ihmiset käyttävät päivittäin elämässä ja liikkumisessa 

(Gabbard 2004, 286). Liikkeet muodostuvat kahdesta tai useammasta organisoidusta 

vartalonosan liikeyhdistelmistä. Gallahue ja Cleland-Donnelly (2003, 54) luokittelevat 

motoriset perustaidot taitojen osalta tasapaino-, liikkumis-, ja välineenkäsittelytaidoiksi. 

Tasapainotaidoiksi luetaan kaikki ne taidot, joissa tarvitaan tasapainon ylläpitämistä. 

Tasapainotaidot on mahdollista jakaa vielä staattisiin ja dynaamisiin taitoihin riippuen siitä, 

onko keho liikkeessä vai paikallaan. Liikkumistaidot ovat taitoja, joilla ihminen liikkuu 

paikasta toiseen. Välineenkäsittelytaidot ovat taitoja, joissa käsitellään jotain objektia, kuten 

liikuntavälinettä. Välineenkäsittelytaidot voidaan jakaa edelleen karkea- ja hienomotorisiksi 

taidoiksi.  Yllä olevasta taulukosta (taulukko 3) on nähtävissä kaikki kolmen perustaidon alle 

luettavat taidot (Gallahue & Cleland-Donnelly 2003 52–54). KIHU:n ylläpitämällä 

Valmennustaito.info -sivustolla on kerrottu sanoin ja videoesimerkein vielä perustaitojen alle 

kuuluvien taitojen alle kuuluvia liikkeitä, esimerkiksi juoksemisesta pakarajuoksu 

(Valmennustaito.info 2012–2013). Lisäksi motoriset perustaidot on mahdollista jakaa 
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kehitystason mukaan alkeis-, perus-, ja kehittyneeseen tasoon, joista käytetään termejä 

alkeismalli, kehittynyt malli sekä ihannemalli (Numminen 1999, 46; Gallahue & Ozmun 

2002, 49). 

4.1 Tasapainotaidot 

Itse tasapainotaidot tarkoittavat taitoja, joilla hallitaan kehoa ja kehon painopisteen pitämistä 

tukipisteen yläpuolella suhteessa maan vetovoimaan, jolloin vältetään kaatuminen (Gallahue 

& Cleland-Donelly 2003, 53; Gallahue & Ozmun 2002, 188; Numminen 2005, 115). 

Gallahuen ja Cleland-Donnellyn (2003, 417) mukaan osana tasapainotaitoa on myös kyky 

tehdä havaintoja kehonosien muutoksista toisiinsa nähden, sekä tehdä korjauksia tasapainon 

säilyttämiseksi.  

Tasapainotaito voidaan jakaa edellä mainittuun tapaan staattiseksi ja dynaamiseksi 

tasapainoksi. Staattinen tasapaino tarkoittaa liikkumatonta paikallaan olevaa asentoa, jossa 

tukipinta pysyy paikallaan kehon massakeskipisteen liikkuessa. Staattista tasapainoa vaativia 

liikkeitä ovat mm. raajoissa ja vartalossa suoritettavat kierrot ja koukistukset. Dynaaminen 

tasapaino on liikkeessä tapahtuvaa tasapainoilua, missä sekä tukipinta että kehon 

massakeskipiste liikkuvat. Liikkumisen kehityksen kannalta etenkin dynaamisen tasapainon 

harjoittaminen on tärkeää. Dynaamisia tasapainotaitoja ovat esimerkiksi käveleminen 

puomilla sekä erilaiset hypyt laskeutumisineen. Kehitykseltään staattiset tasapainotaidot 

kehittyvät ennen dynaamisia tasapainotaitoja. (Spirduso, Francis & MacRae 2005, 132; 

Numminen 2005, 115; Gallahue & Cleland-Donnelly 2003, 53-56) Tarkempaa kuvausta 

tasapainotaidoista löytyy yllä olevasta taulukosta (taulukko 3). 

4.2 Liikkumistaidot 

Liikkumistaitojen tavoitteena on pystyä liikkumaan paikasta toiseen joko vaaka- tai 

pystysuunnassa (Gallahue & Cleland-Donnelly 2003, 56–57). Sujuvien liikkumistaitojen 

edellytyksenä on dynaamisen ja staattisen tasapainon hallinta, käytössä olevien lihasten 

riittävä voimakkuus sekä kehonosien välinen koordinoitu yhteistyö (Gabbard 2004; 
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Numminen 2005, 123-128). Liikkumistaitoja ovat mm. (taulukko 3) käveleminen, 

juokseminen sekä kiipeäminen. Liikkumistaitojen parantuessa yksityiskohtaisemmiksi on 

niitä mahdollista käyttää hyödyksi ja soveltaa urheilun parissa (Gallahue & Cleland-Donnelly 

2003, 56–57).  

Oikea aikaisessa järjestyksessä tapahtuva lihasten supistuminen ja rentoutuminen ovat 

edellytyksenä liikkeen voimankäytölle. Mitä suuremmalla voimalla liikkeitä tuotetaan, sitä 

tehokkaampia suorituksista syntyy. (Numminen 2005, 112.) Esimerkiksi liikunnanopettajien 

olisikin syytä muistaa arvioidessaan lasten ja nuorten motorisia perustaitoja, että 

kuntotekijöillä on iso vaikutus suorituksiin. Motoristen taitojen kehittymistä on siis voinut 

tapahtua liikkumistaitojen osalta, vaikka lapsi tai nuori ei esimerkiksi juokse 400 metrin 

matkaa kovempaa kuin aikaisemmin. 

4.3 Välineenkäsittelytaidot 

Välineenkäsittelytaidot ovat taitoja, joissa liike ja voima välitetään johonkin välineeseen 

kuten potkaisussa jalkapalloon. Välineenkäsittelytaitoja ovat myös taidot, joissa liike ja voima 

otetaan välineestä vastaan, esimerkiksi pallon kiinniottaminen ilmasta. Välineenkäsittelytaidot 

ovat esiteltynä kokonaisuudessaan taulukossa (taulukko 3). Välineiden käsittelyä voi suorittaa 

kaikilla kehon osilla, esimerkiksi jaloilla tai selällä. Aiemmin tutkielmassani mainitsin 

välineenkäsittelytaitojen jaottelun tapahtuvan karkea- ja hienomotorisiin taitoihin. Jaotteluun 

vaikuttaa hallittavan lihasryhmän koko. (Gallahue & Cleland-Donnelly 2003, 57; Numminen 

2005, 136.) 

Välineenkäsittelytaidot vaativat onnistuakseen kehon monien osien yhteistyötä. Kehon monet 

eri aistit ja motoriset toiminnat yhteistyössä auttavat onnistuneeseen välineenkäsittelyyn. 

Havaintomotoriset taidot ovat aistien ja motorisen toiminnan yhteistyön tulosta. 

Havaintomotoristen taitojen avulla ihminen pystyy hahmottamaan omaa kehoaan suhteessa 

ympäristöön sekä käytettävään aikaan ja voimaan. Välineenkäsittelytaitojen onnistuneelle 

suoritukselle tärkeimpinä aisteina pidetään tunto-, näkö-, lihas-jänne-, ja tasapainoaistia. 
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(Numminen 2005, 136.) Onkin selvää, että välineenkäsittelytaidot ovat oleellisia monien 

pelien pelaamisessa (Gallahue & Cleland-Donnelly 2003, 505). 
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5 MOTORISET PERUSTAIDOT SUKUPUOLTEN VÄLILLÄ 

Useat eri tutkimukset ovat osoittaneet, että sukupuolten välillä on eroja motoristen 

perustaitojen eri osa-alueilla. Tasapainotaitojen osalta tytöt ovat keskimäärin poikia parempia 

(McKenzie ym. 2002; Ruiz, Graupera, Gutiérrez & Miyahara 2003; Sääkslahti 2005). Sen 

sijaan Junaid ja Fellowes (2006) eivät ole havainneet merkitseviä eroja tyttöjen ja poikien 

tasapainotaitojen välillä. Kalajan, Jaakkolan & Liukkosen (2009) tutkimuksen mukaan 

suomalaisilla seitsemäsluokkalaisilla pojilla on parempi dynaaminen tasapaino tyttöihin 

verrattuna, mutta staattisessa tasapainossa tytöt ovat poikia parempia. Tästä syystä 

tutkimuksissa olisikin syytä verrata dynaamista ja staattista tasapainoa erikseen. (Kalaja ym. 

2009.) Alle 10 vuoden ikäisenä tytöt ovat kuitenkin menestyneet dynaamisen tasapainon 

tutkimuksissa poikia paremmin (Ruiz ym. 2003; Sääkslahti 2005).  

Barnett ym. (2010) toteavat tyttöjen olevan välineenkäsittelytaidoissa, kuten 

kiinniottamisessa, heittämisessä ja potkaisemisessa heikompia kuin pojat ovat samanikäisenä. 

Useat tutkijat ovat todenneet, että tyttöjen heikompi taito heittämisessä johtuisi geneettisistä 

ominaisuuksista (Butterfield, Loovis & Lee 2003; Young 2009; Thomas ym. 2010). 

Heittoliikkeessä olkapään ja olkavarren like sukupuolten välillä on samanlainen, mutta 

keskivartalon toiminnassa, heilahdusliikkeessä sekä jalkojen liikkeessä on havaittu 

eroavaisuuksia sukupuolten välillä (Gromier, Koster & Schack 2017). Thomas ja French 

(1985) ovatkin todenneet, että motorisissa perustaidoissa suurin ero sukupuolten välillä on 

juuri heittämisessä. Kalaja ym. (2009) pääsivät samoihin yllä mainittuihin tuloksiin 

suomalaisia seitsemäsluokkalaisten välineenkäsittelytaitoja mittaavissa testeissä 

tarkkuusheiton ja 8-kuljetuksen osalta. Molemmissa osioissa pojat olivat tilastollisesti 

merkitsevästi tyttöjä parempia. Eroa tyttöjen ja poikien välillä saattaa selittää myös 

sukupuoliorientaatio ja harrastuneisuus välineenkäsittelyä vaativissa lajeissa (Nupponen 1997; 

Lopes, Santos, Pereira, & Lopes 2013).  

Liikkumistaidoissa erot sukupuolien välillä riippuvat iästä ja testattavasta liikkumistavasta. 

Pojat ovat kuitenkin keskimäärin tyttöjä taitavampia. (Malina, Bouchard & Bar-Or 2004; 

Nupponen & Telama 1998.) Sen sijaan verrattaessa yksittäisiin taitoihin ovat pojat 
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taitavampia juoksutaidossa, mutta tytöt rytmissä liikkumisessa, kuten rytmissä hyppimisessä. 

Muissa liikkumismuodoissa, kuten loikkaamisessa ja kinkkaamisessa, taidollisia eroja ei ole 

löydetty. (Barnett ym. 2008; Okely & Booth 2004.) Kalajan ym. (2009) tutkimuksen testeissä 

liikkumistaitojen osalta pojat menestyivätt tyttöjä paremmin vauhdittomassa 5-loikassa ja 

kiipeämistestissä, tytöt naruhyppelyssä. Sen sijaan merkitseviä eroja sukupuolten välille ei 

löytynyt sukkulajuoksussa. (Kalaja ym. 2009.) 

Yleisesti tutkimukset ovat osoittaneet, että pojat ovat tyttöjä taitavampia keskimäärin 

suurimmassa osassa eri motorisia perustaitoja. Pojat myös harrastavat liikuntaa keskimäärin 

enemmän kuin tytöt tultaessa yläkouluun eli he ovat fyysisesti aktiivisempia (Suomalaisten 

fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 2011). Moser ja Reikerås (2014) ovat tutkimuksessaan 

todenneet tyttöjen olevan jokaisella osa-alueella poikia taitavampia tai vähintään 

samantasoisia heidän kanssaan n. kolmeen ikävuoteen asti. (Moser & Reikerås 2014). 

Yhteenvetona vaikuttaisi siltä, että on syytä muistaa testimuodolla ja iällä olevan valtava 

merkitys sukupuolten välisiä eroja selvitettäessä. Tästä syystä stereotypioiden luomista 

sukupuolten välille pitäisi pyrkiä välttämään. 

5.1 Motoriset perustaidot lajiryhmien välillä 

Turkkilaisessa tutkimuksessa vertailtiin noin kymmnen vuoden ikäisten poikien motorisia 

perustaitoja uimarien, taekwondon, pöytätenniksen, tenniksen, jalkapallon ja käsipallon 

harrastajien kesken. Uimarit menestyivät parhaiten jokaisella osa-alueella muihin lajiryhmiin 

verrattuna. Taekwondon, sekä pöytätenniksen että tenniksen pelaajat, menesyivät heikoiten 

liikkumistaidoissa. Myös välineenkäsittelytaidoissa tenniksen harrastajien menestyminen oli 

selkeästi heikointa. Käsi- ja jalkapalloilijat menestyivät keskimäärin keskiarvoa paremmin eri 

osa-alueilla. (Bastik, Kalkavan, Yamaner, Sahin & Gullu 2012.) 

Jaakkolan, Wattin sekä Kalajan (2017) tutkimus keski-iältään 12.8 vuotiaille voimistelijoille, 

uimareille ja jääkiekon pelaajille osoitti, että KTK-testeillä (Köperkoordinations Test für 

Kinder) voimistelijat saavuttivat korkeimmat pisteet puomilla takaperin kävelyssä eli 

tasapainotaidossa, mutta jääkiekkoilijoiden ja uimareiden välillä ei ollut eroa. Lisäksi 
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liikkumistaitoa mitanneissa testeissä voimistelijat menestyivät jääkiekkoilijoita paremmin 

esteen yli hyppäämisessä ja sivuttaissiirtymisessä. Sen sijaan jääkiekkoilijat saavuttivat 

korkeimmat pisteet sivuttaishyppelyssä. Uimareiden menestyminen oli kuitenkin 

sivuttaissiirtymisessä kaikkein vahvinta.  

Seisonta-asennossa tasapainotaitoja vertaillessa tanssijoiden ja jalkapalloilijoiden välillä on 

havaittu, että tanssijoilla oli 20:stä testissä viidessä selkeästi paremmat tasapainotaidot 

jalkapalloijoihin. Lopuissa 15:sta testissä ei havaittu tilastollisesi merkitseviä eroja 

lajiryhmien välillä. Tanssijoiden kuitenkin havaittiin olevan parempia tasapainotaidoissa 

jalkapalloilijoihin verrattuna. (Gerbino, Griffin & Zurakowski 2007.) Vertailtaessa 

naispuolisten yliopisto-opiskelijoiden; voimistelijoiden, jalkapalloilijoiden ja 

koripalloilijoiden staattisia –ja dynaamisiatasapainotaitoja todettiin, että voimistelijat ja 

jalkapalloilijat eivät eroa merkittävästi staattisessa tasapainossa tai dynaamisessa 

tasapainossa. Koripalloilijoiden tasapainotaidot olivat molemmissa tasapainotaidoissa 

heikommat voimistelijoihin ja jalkapalloilijoihin verrattuna. Koripalloilijat menestyivät 

etenkin staattista tasapainoa mittaavassa osiossa selkeästi heikommin voimistelijoihin 

verrattuna sekä dynaamisessa tasapainossa heikosti jalkapalloilijoihin verrattuna. (Bressel, 

Yonker, Kras & Heath 2007.) Perrin, Deviterne Hugel ja Perrot (2002) vertailivat korkealla 

tasolla kilpailevien judokojen ja tanssijoiden sekä liikuntaa vähemmän harrastavien 

kontrolliryhmän välillä sekä dynaamista tasapainoa että staattista tasapainoa. Tutkimuksia 

toteutettiin silmät auki sekä silmät kiinni, jotta sensomotorinen vaikutus tasapainoon 

pystyttiin selvittämään. Silmät auki ollessa judokat ja tanssijat menestyivät kontrolliryhmää 

paremmin, mutta silmät suljettuina judokat menestyivät muita ryhmiä paremmin. Davlin 

(2004) on tutkinut nuorten toisella asteella huipputasolla urheilevien lajiryhmien sekä 

kontrolliryhmän välillä dynaamista tasapainoa. Kontrolliryhmään, joka muodostui ei-

urheilevista, menestyivät urheiluryhmiä merkittävästi heikommin dynaamisissa 

tasapainotesteissä. Voimistelijoiden havaittiin olevan dynaamisilta tasapainotaidoiltaan 

kaikkia muita lajiryhmiä parempia. Uimarit ja jalkpalloilijat menestyivät samantasoisesti 

voimistelijoiden jälkeen, mutta kuitenkin merkittävästi paremmin kuin kontrolliryhmä. Davlin 

ei tutkimuksessaan löytänyt eroja sukupuolten välille eri lajiryhmissä. Yksilöiden pituudella ja 

painolla havaittiin olevan negatiivinen korrelaatio dynaamiseen tasapainoon. 



 

32 

 

6 MOTORISTEN PERUSTAITOJEN JA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN VÄLISET 

YHTEYDET 

Ruotsalaiseena yhdeksän vuoden seurantatutkimukseen ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle 

luokalle osallistui kontrolliryhmä, jolla oli liikuntaa kaksi tuntia viikossa, ja interventioryhmä, 

jolla oli kahden viikottaisen liikuntatunnin lisäksi päivittäin tunti fyysistä aktiivisuutta ja 

motoristen taitojen harjoittelua päivässä. Tulokset osoittivat, että interventioryhmän vuoden 

harjoittelu paransi merkittävästi oppilaiden koordinaatiota ja tasapainotaitoja. (Ericsson 

2011.) Kalajan (2012b) väitöstutkimus osoitti, että reilun vuoden aikana liikuntatunteihin 

sisällytetty motoristen perustaitojen harjoittelu alkulämmittelynä parantaa etenkin oppilaiden 

tasapainotaitoja. Tämän seurauksena oppilaiden pätevyyden kokemukset ja motivaatio 

koululiikuntaa kohtaan vahvistuvat, mikä edistää edelleen motorisia taitoja ja sitä kautta 

ennustaa hyvin fyysisen aktiivisuuden määrän lisääntymistä. Taitavat liikkujat liikkuvat 

enemmän kuin taitamattomat, ja enemmän liikuntaa harrastavat olivat myös taitavampia kuin 

vähemmän liikkuvat. (Kalaja 2012b; Kalaja 2012a.) 

Jaakkolan ym. (2015) tutkivat miten kaksitoistavuotiaiden motoriset perustaidot ja fyysinen 

kunto ennustavat fyysistä aktiivisuutta kuusi vuotta myöhemmin. Tutkimukset osoittivat, että 

motoriset perustaidot ennustivat fyysistä aktiivisuutta kuusi vuotta myöhemmin, vaikka 

tutkimuksessa huomioitiin painoindeksi, sukupuoli ja aiempi fyysinen aktiivisuus. 

Painoindeksillä ei ollut vaikutusta motorisiin taitoihin tutkimuksen alkuvaiheessa, mutta se 

ennusti suurempaa fyysistä aktiivisuutta myöhemmin. (Jaakkola ym. 2015.) Myös Wrotniak 

ym. (2006) ovat päätyneet tulokseen, että motorinen taitavuus ja pätevyyden tunne omasta 

kyvykkyydestä ennustavat sitä suurempaa fyysistä aktiivisuutta, mitä taitavammat taidot lapsi 

omaa. Lapsuuden liikunta-aktiivisuus näyttää ennustavan voimakkaasti myöhemmin 

nuoruudessa ja aikuisuudessa tapahtuvaa aktiivisuutta. (Telama & Yang 2000; Yli-Piipari, 

Leskinen, Jaakkola & Liukkonen 2012; Kwan, Cairney, Faulkner & Pullenayegum; Telama 

ym. 2005.) Myös lapsen vähäinen leikkiminen ja heikot motoriset taidot ennustavat vähäistä 

liikuntaa myöhemmin nuoruudessa. (Kantomaa ym. 2010.) Raudseppin ja Paellin (2006) 

mukaan taitospesifit motoriset taidot ennustavat kouluikäisillä fyysistä aktiivisuutta kyseistä 
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taitoa vaativissa toimissa, mutta yleisellä tasolla yksittäisten spesifien taitojen hallinta ei 

ennusta fyysistä aktiivisuutta (Raudsepp & Paell 2006). 

Omaehtoisesti tapahtuvaan fyysiseen aktiivisuuteen ja järjestettyyn liikuntaan osallistuvien 

nuorten harrastuneisuudella on yhteys vahvempiin motorisiin perustaitoihin verrattuna 

vähemmän fyysistä aktiivisuutta toteuttaviin nuoriin. Fyysisesti aktiivisten nuorten motoriset 

perustaidot jatkavat kehitystään, mutta fyysisesti passiivisten nuorten motoriset perustaidot 

heikkenevät yläkoulun aikana. (Nupponen 1997; Kinnunen & Rahomäki 2011.) Hyvillä 

motorisilla taidoilla varustetun voi olla helpompi toteuttaa ja osallistua fyysisen aktiivisuuden 

eri muotoihin heikommat taidot omaaviin verrattuna. (Stodden ym. 2008.) Okelyn, Boothin ja 

Pattersonin (2001) tutkimus osoitti hyvien perusliikuntataitojen ennustavan korkeampaa 

fyysistä aktiivisuutta organisoidussa liikunnassa. 

Täytyy muistaa, että fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja siihen yhteydessä olevia 

tekijöitä on lukuisia motoristen perustaitojen hallinnan lisäksi. Yksilöllisesti vaikuttavat 

tekijät kuten ikä, itsearvostus, koettu fyysinen pätevyys, tehtäväsuuntautuneisuus ja terveys 

vaikuttavat osaltaan fyysiseen aktiivisuuteen. Yksilöllisten tekijöiden lisäksi ympäristö 

vaikuttaa nuoreen ja hänen liikunnan harrastamiseensa. Esimerkiksi vanhempien ja 

kavereiden vaikutus, harrastusmahdollisuudet, taloudellinen tilanne ja vuoden aika vaikuttavat 

osaltaan fyysisen aktiivisuuden määrään. (Tammelin 2008, 48-49.)  
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7 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on selvittää Suomen Olympiakomitean 

Urheiluakatemiaohjelman lanseeraaman urheiluyläkoulukokeilun soveltuvuuskokeisiin 

vuonna 2018 osallistuneiden nuorten motorisia perustaitoja. Tulokset esitellään sukupuolittain 

ja päälajiryhmittäin. Tulosten lisäksi tutkimuksen tehtävänä on arvioida 

urheiluyläkoulukokeilun soveltuvuuskokeiden toimivuutta motoristen perustaitojen testeissä. 

Tutkimusongelmat: 

1. Minkälaiset ovat urheiluyläkoulun soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden nuorten liikkumis-, 

tasapaino- ja välineenkäsittelytaidot? 

2. Onko lajimuodolla yhteyttä liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoihin? 
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8 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 

8.1 Tutkimuksen kohderyhmä 

Tutkimuksen kohderyhmänä oli Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman 

urheiluyläkoulukokeilun soveltuvuuskokeisiin tammi-maaliskuussa 2018 osallistuneet 

oppilaat. Soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden ja tutkimuksen kohdejoukoksi valikoituneista 

1004: stä suurin osa oli kuudennen luokan oppilaita, mutta joukossa oli myös 124 hakijaa, 

jotka opiskelivat seitsemännellä luokalla. Valtakunnallisiin soveltuvuuskokeisiin osallistuneet 

nuoret olivat hakeneet mukaan yläkoulussa alkavaan urheiluyläkouluohjelmaan 

vapaaehtoisesti. Sukupuolijakaumaltaan pojat edustivat suurempaa osuutta (57.6 %) 

soveltuvuuskokeisiin osallistuneista nuorista (taulukko 4).  

TAULUKKO 4. Soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden määrä (n) ja sukupuolijakauma 

prosentteina (%). 

Sukupuoli n % 
    

Miehet 578 57.6 

Naiset 409 40.7 

Muut 17 1.7 

Yhteensä 1004 100.0 
   

  

 

Tämän pro gradu –tutkielman osallistujat eivät kata kaikkia valtakunnallisiin 

soveltuvuusokeisiin hakeneita hakijoita. Päätökseen vaikutti se, että joltain kouluilta 

soveltuvuuskoetuloksia ei saatu kevään 2018 loppuun mennessä. 

8.2 Päälajiryhmien luokittelu 

Päälajiryhmien luokittelussa tutkielman tekijä pyrki selvittämään, että nouseeko lajitiedoista 

esille joitakin yksittäisiä lajeja, jotka muodostaisivat riittävän kokoisia ryhmiä. Tällä tavoin 
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muodostettiin ensimmäiseksi jääkiekko –ja jalkapallo päälajiryhmät. Tämän jälkeen tutkija 

teki havainnon, että muista palloilulajien edustajista muodostui lähes yhtä suuri ryhmä kahden 

ensimmäisen ryhmän kanssa. Neljäs ryhmä muodostui lajitieto havainnoista, joiden mukaan 

eri esteettisten lajien harrastajia oli kattavasti. Nämä muodostivat yhdessä tanssi ja voimistelu 

–päälajiryhmän. Jäljelle jäi vielä aikaisempien päälajiryhmien kanssa samankokoinen joukko 

lajitietonsa antaneita hakijoita, joista muodostui kaikkia yksilölajeja harrastaneiden muut 

yksilölajit –päälajiryhmä ilman esteettisten lajien harrastajia. Jääkiekko ja jalkapallo –

päälajiryhmät pitävät sisällään vain näiden lajien edustajia. Muu palloilu –päälajiryhmään 

kuuluvat esimerkiksi koripalloilijat, lentopalloilijat, pesäpalloilijat sekä tenniksen pelaajat. 

Tanssi ja voimistelu –päälajiryhmään kuuluvat muun muassa kaikki tanssilajit, yksilö- ja 

joukkuevoimistelut sekä cheerleading ja muodostelmaluistelu. Muut yksilölajit 

päälajiryhmässä ovat esimerkiksi hiihtäjät, yleisurheilijat, kamppailulajien harrastajat sekä 

uimarit. 

8.3 Aineiston keruu 

Aineisto kerättiin tammi-maaliskuussa vuonna 2018 kouluissa eripuolella Suomea. 

Soveltuvuuskokeisiin osallistui oppilaita yhteensä 108:sta eri alakoulusta. Soveltuvuuskokeita 

järjestettiin urheiluyläkouluun osallistuvissa kaupungeissa (n=14). Koulujen 

liikunnanopettajat järjestivät soveltuvuuskokeen yhteisen valtakunnallisen 

soveltuvuuskoetestistön mukaisesti (kts. luku 2.4). Soveltuvuuskoeaineisto toimitettiin 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan eru kouluista Olympiakomitean Jari 

Savolainen ohjeiden mukaisesti. Tutkija Pertti Matilainen yhdisti eri koulujen aineistot. 

Aineistot säilytetään yliopiston tunnusten takana. Pro gradu –tutkielmassani käsittelen 

soveltuvuuskokeista motorisia perustaitoja mitanneita osioita eli liikkumis-, tasapaino- ja 

välineenkäsittelytaitoja. 

Suomen Olympiakomitean organisoiman urheiluyläkoulutoiminnan soveltuvuuskokeiden 

tulokset perustuvat siis koulun liikunnanopettajien havainnointiin valtakunnallisten 

arviointikriteerien mukaisesti. Havainnoinnin etuna ihmisten toimintaan perustuvassa 

kvantitatiivisessa kenttätutkimuksessa on mm. keinotekoisuuden puute, koska tutkittavana on 
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ns. todellisen elämän toimintaa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 213). Havainnoinnin 

objektivisuuden tai subjektiivisuuden aste on riippuvainen tutkimuskohteesta ja 

tutkimusstrategiasta. Kentällä kouluissa tapahtuvassa soveltuvuukokeiden 

toimintatutkimuksessa subjektiivisuuden aste saattaa olla varsin korkea. (Metsämuuronen 

2008, 236.) 

8.4 Tilastolliset analyysimenetelmät 

Tutkielman aineisto on käsitelty SPSS (Statiscal Package for Social Sciences) –ohjelmistolla, 

joka soveltuu parhaiten kvantitatiivisen aineiston analysointimenetelmäksi. Tämän pro gradu -

tutkielman ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä ”Minkälaiset ovat urheiluyläkoulun 

soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden nuorten liikkumis-, tasapaino- ja 

välineenkäsittelytaidot?”, vertaillaan sukupuoliryhmien välisiä keskiarvoeroja motoristen 

taitojen testeissä riippumattomien otosten t-testillä. T-testin käyttäminen sukupuolten 

keskiarvojen vertailussa soveltui parhaiten menetelmäksi, sillä testeistä saadut tulokset ovat 

välimatka-asteikollisia, muuttujat ovat perusjoukossa jakaantuneet normaalista sekä otoskoko 

on riittävän suuri (Metsämuuronen 2008, 530). Aineiston siivoamisen jälkeen ja sukupuolensa 

ilmoittamattomien pois jättämisen jälkeen aineiston otannan koko oli 955 hakijaa. 

Tutkimuskysymykseen numero kaksi ”Onko lajimuodolla yhteyttä liikkumis-, tasapaino- ja 

välineenkäsittelytaitoihin?” -tutkimuskysymyksellä lajiryhmien keskiarvon vertailuun valittiin 

analysointimenetelmäksi yksisuuntainen varianssianalyysi (ANOVA). Varianssianalyysin 

avulla on haluttu tutkia ja selvittää sitä, onko eri ryhmien välisissä keskiarvoissa tilastollisesti 

merkitseviä eroja. Keskeisin idea on verrata lajiryhmien keskiarvoja toinen toisiinsa siten, että 

huomioidaan kuhunkin keskiarvoon liittyvä virhe. Tässä tutkielmassa lajiryhmien vertailuun 

valittiin Post Hoc –testaus LSD-testeillä. Varianssianalyysiin optimaaliseen lopputulokseen 

liittyy kolme ehtoa: havainnot ovat toisistaan riippumattomia, otanta on normaalisti 

jakautunut sekä ryhmän varianssit ovat yhtäsuuret. (Metsämuuronen 2008, 708-710) 

Lajitietoja oli aineistosta saatavilla 348:lta hakijalta. 
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Tutkielmassani tilastollisen merkitsevyyden rajana on käytetty arvoa p<0.05(*), mikä osoittaa 

tuloksen olevan melkein merkitsevä. Erittäin merkitsevän tuloksen kohdalla arvona on 

käytetty lukua p<0.001(***), sekä merkitsevän kohdalla arvoa p<0.01(**). 
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9 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISET KYSYMYKSET 

9.1 Reliabiliteetti 

Kvantitatiivissa tutkimuksissa tutkimuksen luotettavuutta eli reliabiliteettia arvioidaan 

tutkimuksen toistettavuudella. Tutkimuksen korkea reliabilisuus tarkoittaa korkeaa 

mittaustulosten toistettavuutta. Esimerkiksi kahden tai useamman eri arvioijan samanlaiseen 

tulokseen päätyminen osoittaa tutkimuksen luotettavuutta. Mittauksen tai tutkimuksen 

reliaabelius tarkoittaa siis mittauksen ei-sattumanvaraisten tulosten minimaalista esiintymistä. 

Tutkimuksen luotettavuuden voi osoittaa myös vahvaksi, mikäli sama koehenkilö saa 

tutkimuksessa samanlaiset tutkimustulokset eri tutkimuskerroilla. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 231) Metsämuurosen (2008, 65-67) mukaan toistettavuuden mittana 

käytetään reliabiliteetti- eli reliaabeliuskerrointa. Näin ollen reliabiliteettiä on mahdollista 

laskea kolmella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on toistomittaus, missä mittaukset suoritetaan 

eri aikaan, mutta samalla mittarilla. Toistomittaus on kuitenkin epäluotettavin tapa arvioida 

reliabiliteettia, sillä yksilö voi muuttua mittausten välillä. Toinen tapa arvioida reliabiliteettia 

on rinnakkaismittaus, jossa mittaus suoritetaan samaan aikaan eri mittareilla. Kolmas 

mahdollinen tapa arvioida luotettavuutta on mittarin sisäisen konsistenssin eli yhtenäisyyden 

kautta, missä mittaus tapahtuu samaan aikaan samalla mittarilla. Heikkilän mukaan tutkimus 

on luotettava aina ajassa ja paikka, joten näin ollen tutkimustuloksia ei pidä yleistää 

koskemaan niiden pätevyysalueen ulkopuolelle. Esimerkkinä pätevyysalueen ulkopuolisista 

paikoista ovat toinen aika ja toinen yhteiskunta. (Heikkilä 2004, 30) 

Tutkimuksen reliabiliteettia vahvistavat ennalta asetetut valtakunnallisesti yhtenevät kriteerit 

suoritusten arviointeihin. Tutkimuksen reliabiliteettia lisää myös soveltuvuuskokeiden 

motoristen perustaitotestien pääsykoemainen tilanne, jossa testattavat ovat todennäköisesti 

erittäin motivoituneita suorittamaan testit parhaalla mahdollisella tavalla. Näin ollen 

testituloksista pystyy melko luotettavasti sulkemaan pois motivaation osuuden vaikutuksen 

testituloksiin.  Reliabiliteettia heikentää kuitenkin merkittävästi arvioijan subjektiivinen 

näkemys suorituksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Lisäksi eri paikoissa suoritetut eri 

arvioitsijoiden tekemät tulkinnat valtakunnallisista kriteereistä ovat saattaneet poiketa 
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toisistaan merkittävästikin. Toisaalta urheiluyläkoulukokeiluun osallistuvien koulujen 

vastaavat liikunnanopettajat koulutetaan vuosittain Helsingin Mäkelänrinteellä, mikä 

vähentänee riskiä tutkielman luotettavuuden heikkenemiselle (Nieminen ym. 2018). 

9.2 Validiteetti 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä. Validius 

eli pätevyys tarkoittaa tutkimuksessa käytettävän mittarin tai tutkimusmenetelmän 

täsmällisyyttä mitata sitä ominaisuutta, mitä on ollut alun perinkin tarkoitus mitata. 

Tutkimuksen tulokset vääristyvät, jos koehenkilö, tai omassa tutkimuksessani arvioija, on 

tulkinnut tutkijoiden asettamat suorituskriteerit väärin. Tästä syystä validiutta arvioidaan jo 

tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. (Metsämuuronen 2008, 64; Hirsjärvi yms. 2009, 231-232) 

Validius voi olla ulkoista tai sisäistä validiutta. Ulkoisella validiteetilla käsitetään yleensä 

tutkimuksen yleistettävyys. Tutkimukseni ulkoista validiteettia lisää se, että pääsykokeissa 

suoritettavat motorista taitoa mittaavat testit perustuvat pitkälti toisiin motorista taitoja 

mittaaviin testipattereihin (mm. Move!  ja KTK). Motorista taitoa mittaavien testien ulkoinen 

validius on siis korkea, sillä esimerkiksi Move! -testistön testejä on jokainen urheiluyläkoulun 

pääsykokeisiin osallistunut päässyt suorittamaan jo ennen pääsykokeita. Lisäksi testistöä on 

kehitelty asiantuntijatyöryhmän toimesta matkan varrella esimerkiksi Kasva urheilijaksi 

Jyväskylässä –hankkeen akatemiatyöpajoissa (Aarresola & Mononen 2014). Sisäinen 

validiteetti voidaan Metsämuurosen (2008, 64-65) mukaan jakaa usealla erilaisella tavalla, 

mutta keskeisimmät tekijät ovat sisällön validius, käsitevalidius sekä kriteerivalidius. 

Sisältövaliditeettiin tässä tutkimuksessa ei ole pystynyt vaikuttamaan, sillä aineistoa ei ole 

kerätty nimenomaan tätä kyseistä tutkielmaa varten. Sisältövaliditeetti vastaa kuitenkin 

erittäin hyvin tutkimukseni tarpeisiin. Kriteerivaliditeetti voi pitää tutkimuksessa hyvänä 

niiden motoristen taitojen testien osalta, joita käytetään osana muita motoristen testien 

testipatteristoa, mutta epävarmana ennalta vieraimpien ja uusien testien osalta. 

Soveltuvuuskokeiden kriteerivaliditeetti saattaa olla myös ennalta arvaamatonta aikaisempien 

vastaavien soveltuvuuskokeiden puutteen vuoksi. 
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Tutkielmani aineisto perustuu siis Hirsjärven ym. (2009) mukaan ns. sekundaariaineistoksi eli 

muiden keräämäksi aineistoksi. Sekundaariaineistot harvoin kelpaavat suoraan sellaisenaan 

käytettäväksi tutkimukseen, minkä vuoksi aineistoa onkin muokattu ja soviteltu omaa 

tutkimustani varten. Tutkimuskoulujen tulokset on yhdistetty yhteneväisiksi sekä tutkijan 

tarpeita vastaaviksi, minkä jälkeen aineistoon on luotu uusia muuttujia. Validiteetin 

näkökulmasta sekundaariaineiston käyttäminen ei vaikuta validiteettiin. 

Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti muodostavat toinen toistaan täydentäen koko 

tutkimusaineiston ja siinä käytettävien mittarien kokonaisluotettavuuden. Perusjoukosta otettu 

otos ja mittauksissa minimalistinen määrä satunnaisuutta saavat aikaan hyvän 

kokonaisluotettavuuden tutkimukselle. (Heikkilä 2004; 185, Uusitalo 1991, 86.)  

9.3 Tutkimuksen eettisyys 

Tässä alaluvussa on kuvattu tutkimuksen eettisyyttä sekä sen toteutumista hyvän tieteellisen 

käytännön ohjeistuksen mukaisesti. Tutkielman laatimisessa on noudatettu sekä 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettisiä periaatteita, että Jyväskylän yliopiston eettisen 

tutkimustoiminnan linjauksia. Tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä ja heidän huoltajiltaan 

on pyydetty kirjallisella tutkimusluvalla suostumus tutkimukseen osallistumisesta, joka löytyy 

liitteenä (liite 5) tämän tutkielman liiteosiosta. Lupa mahdollistaa tulosten yhdistämisen 

mahdollisesti tulevaisuudessa kerättäviin seurantatietoihin. Tässä pro gradu –tutkielmassa 

tietoja käytettiin nimettöminä, joten lupaa ei sinänsä tarvittu. Lisäksi 

Urheiluyläkoulukokeiluun osallistuvia seitsemäsluokkalaisia nuoria ja heidän huoltajiaan 

informoitiin tutkimuksen kulusta ja sen vapaaehtoisuudesta. Lisäksi tutkimukseen 

osallistuville on kerrottu, että tutkimuksen keskeyttäminen missä vaiheessa tahansa tutkimusta 

on sallittua. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tieteellisen tutkimuksen sääntöjen 

mukaisesti siten, etteivät ulkoiset tahot pääse tietoihin käisiksi (yliopiston ID-tunnusten 

takana).  

Urheiluyläkoulun soveltuvuuskokeisiin osallistuneita nuoria ja heidän vanhempiaan on 

informoitu siitä, että urheiluyläkoulukokeiluun osallistuvat nuoret ja heiltä kerätty tieto 
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kyselytutkimuksista sekä soveltuvuuskokeista ovat käytettävissä tutkimustarkoituksessa 

esimerkiksi opinnäytetöitä varten. Nuorten henkilöllisyys pysyy salassa tutkimuksissa, sillä 

oppilaiden tietosuoja pysyy lain mukaisesti suojattuna kaikissa tutkimuksen vaiheissa. 

Tutkimusaineisto ei tule päätymään ulkopuolisille henkilöille eikä tietoja luovuteta eteenpäin.  

Tutkimusta varten on tehty Åbo Academin eettisen toimikunnan lupa ja Jyväskylän yliopiston 

eettinen ennakkoarviointi. Lupamenettelyn ja arvioinnin tarkoituksena on, suojella tutkittavia, 

ja samalla varmistetaan tutkijoiden oikeusturva. Tutkimuksessani olen noudattanut hyviä 

tieteellisiä käytänteitä noudattaen yleisesti hyväksyttyjä tieteen lainalaisuuksia. Eettisesti olen 

pyrkinyt tutkimusprosessin eri vaiheissa toimimaan tieteen normien mukaisesti. Tieteellisen 

tutkimuksen tekijänä olen ymmärtänyt ja tiedostanut vastuuni tiedeyhteisön jäsenenä.  
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10 TULOKSET 

10.1 Liikkumistaidot 

TAULUKKO 5. Soveltuvuuskokeiden liikkumistaitoja testaavat osiot sekä yhteispistemäärät. 

Sivuttaissiirtymät 1 ja 2 erikseen ja yhdessä, yhteispistemääränä, tähtiradassa sekunteina (s) 

sekä pistemääränä.  

Motorinen testi 

Pojata 

(n=563-533) 

KA 

KH   

Tytöta 

(n=409-360) 

KA 

KH p-arvoa 

Sivuttaissiirtyminen 1 26.97 ±3.97   27.27 ±4.27 .290 

Sivuttaisiirtyminen 2  26.12 ±4.43 
 

26.51 ±4.80 .207 

Sivuttaissiistyminen yht. 53.26 ±7.58 
 

54.38 ±8.31 .032* 

Sivuttaissiirtyminen 

pisteet 
2.40 ±0.67 

 
2.24 ±0.64 .000*** 

Tähtirata (s) 24.28 ±2.68 
 

24.69 ±2.41 .016* 

Tähtirata pisteet 3.28 ±0.68 
 

2.88 ±0.77 .000*** 

Liikkumistaito pist. yht. 

(0-8 p.) 
5.68 ±1.13   5.11 ±1.20 .000*** 

a Poikien ja tyttöjen liikkumistaidon testien keskiarvot (KA) ja keskihajonnat (KH) sekä t-

testin p-arvo.  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä ero, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

Pojat saavuttivat liikkumistaitoja mittaavassa sivuttaissiirtymistestissä molempiin suuntiin 

liikuttaessa tulokset 26.9 sekä 26.1 siirtymisten lukumääränä ilmaistuna siten, että 

jälkimmäisellä suorituskerralla siirtymisiä syntyi keskimäärin vähemmän verrattuna 

ensimmäiseen oppilaan valitsemaan suuntaan. Kokonaissiirtymisiä pojat suorittivat 

keskimäärin 53.2 kappaletta, jossa keskihajonta oli ±7.5 siirtoa. Tähtiradassa poikien 

keskimääräinen suoritusaika oli 24.2 sekuntia keskihajonnan ollessa ±2.6 sekuntia.  

Tytöt suorittivat sivuttaissiirtymistestin ensimmäisellä suorituskerralla keskimäärin 27.2 

(±4.2) siirtymää ja toisella yrityksellä 26.5 (±4.8) siirtymää. Myös tytöillä tulos oli 

keskimäärin heikompi toiseen suuntaan liikkumisessa verrattuna ensimmäiseen suuntaan 
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liikkumisessa. Kokonaissiirtymien määrässä tyttöjen tulos oli 54.3 siirtoa keskihajonnan 

ollessa ±8.3 siirtoa. Tähtiradassa tytöt käyttivät keskimäärin aikaa 24.6 (±2.4) sekuntia. 

Tuloksista havaitaan, että sivuttaissiirtymisessä tytöt menestyivät poikia hieman paremmin, 

mutta tilastollisesti merkitseviä eroja sukupuolten väliltä ei löytynyt suoritusten väliltä. Sen 

sijaan sivuttaissiirtymisten kokonaistuloksissa tyttöjen parempi menestyminen oli 

tilastollisesti melkein merkitsevä (p<.05). Tähtiradassa pojat puolestaan suorittivat tehtävän 

keskimäärin tyttöjä nopeammin (24.2 vs. 24.6). Tilastollisesti eroa voidaan pitää melkein 

merkitsevänä p-arvon ollessa p=.016. 

Sivuttaissiirtymisen ja tähtiradan tulosten pisteytyksessä on kummallekin sukupuolelle 

määritelty kutakin tulosta vastaavat pistemäärät. Taulukko pisteytyksestä on esitetty 

tutkielman liiteosiossa (liite 2). Taulukossa 5 on esitetty pisteytys eri osa-alueille 

keskihajontoineen sekä kuviossa 2 pisteytystä diagrammina. Vertailtaessa tyttöjen ja poikien 

liikkumistaitoja voitiin havaita, että pojat saavuttivat tilastollisesti merkitsevästi paremmat 

pisteet tyttöihin verrattuna sivuttaissiirtymisessä, tähtiradassa sekä liikkumistaito-osion 

kokonaispisteissä (p<.001). Huomioitavaa on, että molemmille sukupuolille oli tuloksia 

vastaavat ennalta määritellyt pistetaulukot, jotka löytyvät liitteestä 2. 

 

KUVIO 2. Liikkumistaito-osion pistemäärä sivuttaissiirtymisen, tähtiradan sekä näiden 

muodostama yhteispistemäärä tytöillä ja pojilla.  
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10.2 Tasapainotaidot   

10.2.1 Voimistelusarja 1 

TAULUKKO 6. Ensimmäisen voimistlusarjan yhteispistemäärä ja sen osioiden 

pistekeskiarvot (KA) ja keskihajonnat (KH) tytöillä ja pojilla sekä t-testin p-arvo. 

Motorinen testi 

Pojat 

(n=563-

473) 

KA 

KH   

 

Tytöt 

(n=392-

329) 

KA 

 

KH p-arvoa 

Kuperkeikka eteen (0-0.75 

p.) 
0.58 ±0.18   0.65 ±0.15 0.000*** 

Kuperkeikka taakse (0-0.75 

p.) 
0.47 ±0.19 

 
0.56 ±0.20 0.000*** 

1. Hyppy 360° (0-0.75 p.) 0.53 ±0.19 
 

0.56 ±0.19 0.010** 

2. Hyppy 360° (0-0.75 p.) 0.48 ±0.20 
 

0.53 ±0.21 0.003** 

Voimistelusarja 1 yht. (0-3 

p. 

 

2.08 ±0.57   2.30 ±0.60 0.000*** 

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä ero, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

 

Ensimmäisessä voimistelusarjassa pojat saavuttivat eteenpäin suuntautuvassa kuperkeikassa 

keskimäärin 0.58 pistettä, kun taas taaksepäin suuntautuva kuperkeikka toi keskimäärin 0.47 

pistettä 0.75: stä mahdollisesta pisteestä. Eteenpäin suuntautunut kuperkeikka osoittautui 

pojilla selkeästi vahvemmaksi taaksepäin suuntautuvaan kuperkeikkaan verrattuna. 360 asteen 

hypyssä poikien tulos ensimmäiseen suuntaan pyöriessä oli 0.53 ja toiseen suuntaan 0.48 

pistettä mahdollisesta 0.75: stä pisteestä. Huomioitavaa poikien tuloksissa oli se, että 

ensimmäinen hyppy tuotti keskimäärin paremmat pisteet kuin toinen hyppy, jossa hypyn 

pyörimissuunta oli eri ensimmäiseen hyppyyn verrattuna. Keskihajonnassa (±0.19 ja ±0.20) ei 

ollut eroa, joten suurta vaihtelevuutta hyppyjen jakaumissa ei ollut. Kokonaispistemäärä 
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ensimmäisestä voimistelusarjasta tuotti pojille keskimäärin 2.08 pistettä keskihajonnan ollessa 

±0.57 pistettä. 

Tyttöjen eteenpäin suuntautuva kuperkeikka toi heille keskimäärin 0.75: stä maksimipisteestä 

0.65 pistettä. Taaksepäin suuntautuneesta kuperkeikasta tytöt keräsivät keskimäärin 0.56 

pistettä. Tulokset osoittivat, että myös tytöillä eteenpäin suuntautunut kuperkeikka oli 

taidokkaampi taaksepäin suuntautuvaan kuperkeikkaan verrattuna. Myös tytöillä keskihajonta 

kuperkeikoissa oli varsin vähäinen (±0.15 ja ±0.20 pistettä). Kuperkeikan jälkeisissä 360 

asteen hypyissä tytöt suoriutuivat keskimäärin 0.56 ja 0.53 pisteen arvoisesti ensimmäisen 

hyppysuorituksen ollessa lievästi vahvempi. Keskihajonta oli ensimmäisessä suorituksessa 

melko pieni (±0.19 ja 0.21). Ensimmäisestä voimistelusarjasta tyttöjen kokonaispistemäärä oli 

2.30 pistettä (±0.60). 

 

KUVIO 3. Ensimmäisen voimistelusarjan pistemäärät kuperkeikoista, hypyistä sekä näiden 

muodostama yhteispistemäärä tytöillä ja pojilla. 

 

Tasapainotaitoja mitanneessa ensimmäisessä voimistelusarjassa tytöt menestyivät 

keskimääräisesti poikia paremmin kuperkeikoissa niin etu- kuin takaperinkin, 360 asteen 

hypyissä molempiin suuntiin sekä osion yhteispisteissä (taulukko 6 ja kuvio 3). 360 asteen 

hypyissä sukupuolten väliset pisteet erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p<.01). 
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Kuperkeikoissa niin eteen- kuin taaksepäin pyörähtäminen erosi tytöillä ja pojilla erittäin 

merkitsevästi p<.001. Ensimmäisen voimistelusarjan pisteissä tytöt saavuttivat keskimäärin 

2.30 pistettä ja pojat 2.08, joten ero ensimmäisessä voimistelusarjassa osiossa oli erittäin 

merkitsevä (p<.001).  

10.2.2 Voimistelusarja 2  

TAULUKKO 7. Toisen voimistelusarjan yhteispistemäärä ja sen osioiden pistekeskiarvot 

(KA) ja keskihajonnat (KH) tytöillä ja pojilla sekä t-testin p-arvo. 

Motorinen testi 

Pojat 

(n=563-

422) 

KA 

KH   

Tytöt 

(n=392-

283)  

KA 

KH p-arvo 

Kärrynpyörä 1 (0-0.75 p.) 0.42 ±0.20   0.62 ±0.17 0.000*** 

Kärrynpyörä 2 (0-0.75 p.) 0.33 ±0.20 
 

0.54 ±0.22 0.000*** 

Vaaka 1 (0-0.75 p.) 0.48 ±0.18 
 

0.63 ±0.16 0.000*** 

Vaaka 2 (0-0.75 p.) 0.43 ±0.19 
 

0.59 ±0.19 0.000*** 

Voimistelusarja 2 yht. (0-

3 p.) 
1.68 ±0.61   2.39 ±0.64 0.000*** 

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä ero, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

Toisessa voimistelusarjassa pojat saavuttivat kärrynpyöristä pisteet 0.42 ja 0.33 

maksimipisteiden ollessa 0.75 pistettä molemmissa kärrynpyörissä. Vaa’assa numero yksi 

poikien keskimääräinen tulos oli 0.48 pistettä maksimaalisesta 0.75: stä pisteestä ja toisin päin 

tehdyssä vaa’assa eli vaaka numero kakkosessa 0.43 pistettä. Vaakatesteissä keskihajonnat 

olivat yhteneväisiä saavutettuihin pistemääriin suhteutettuna (±0.18 ja ±0.19). Pojat 

saavuttivat maksimaalisesta kolmesta pisteestä keskimäärin 1.68 (±0.61) pistettä. 

Tyttöjen pisteet toisessa voimistelusarjassa olivat ensimmäisessä kärrynpyörässä 0.62 pistettä 

ja toisessa kärrynpyörässä 0.54 pistettä. Vaaka 1:ssä tyttöjen tulos oli 0.63 pistettä ja vaaka 

2:ssa 0.59 pistettä mahdollisesta 0.75 pisteestä molemmissa osioissa. Tyttöjen menestyminen 

ensimmäisellä vaakasuorituksella oli siis lievästi vahvempaa. Keskihajonnat molemmissa 

vaaoissa olivat yhteneviä keskenään siten, että ensimmäisessä vaa’assa keskihajonta oli 

keskimäärin ±0.17 pistettä ja toisessa vaa’assa keskimäärin ±0.19 pistettä. Kokonaisuutena 
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tyttöjen yhteispistemäärä tasapainotaitoa mittaavasta voimistelusarja 2:sta oli 2.39 pistettä 

keskihajonnan ollessa ±0.64 pistettä. 

Tytöt menestyivät toisen voimistelusarjan testeissä jokaisessa osa-alueessa tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi paremmin kuin pojat (p=.000) (taulukko 7 ja kuvio 4). Etenkin 

kärrynpyörissä tyttöjen ja poikien välinen ero oli suuri, sillä kärrynpyörä 2: ssa tyttöjen 

pistemäärä (0.54) oli selvästi poikia (0.33) parempi. Voimistelusarjoissa kriteerit suorituksille 

ja pisteille olivat samat molemmille sukupuolille. 

 

KUVIO 4. Toisen voimistelusarjan pistemäärät kärrynpyöristä, vaaoista sekä näiden 

muodostama yhteispistemäärä tytöillä ja pojilla. 

10.2.3 Käsilläseisontaosio 

Tasapainotaito-osioon kuuluvasta käsilläseisontaosiosta poikien keskimääräinen pistemäärä 

oli 1.34 pistettä maksimipistemäärän ollessa kaksi pistettä. Keskihajonta tässä testiosiossa oli 

pojilla ±0.54 pistettä. Tyttöjen saavuttama keskimääräinen pistemäärä oli 1.67 ja keskihajonta 

±0.43 pisteen verran (taulukko 8). Keskimääräisesti tytöt menestyivät käsilläseisontaosiosta 

tilastollisesti erittäin merkisevästi (p<.001) paremmin kuin pojat. Kuviossa 5 sekä taulukossa 

8 on esitetty tasapainotaitoa mittaavan käsilläseisontaosion pistemäärät. 
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TAULUKKO 8. Käsilläseisontaosion pisteet ilmoitettuna keskiarvoina (KA) ja 

keskihajontana (KH) tytöillä ja pojilla sekä t-testin p-arvo. 

Motorinen testi 

Pojat 

(n=559) 

KA 

KH   

Naiset 

(n=389) 

KA 

KH p-arvo 

Käsilläseisonta (0-2 p.) 1.34 ±0.54   1.67 ±0.43 0.000*** 

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä ero, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

10.2.4 Tasapainotaidot yhteensä 

Tasapainotaito-osion yhteispistemääriä tarkasteltaessa voidaan havaita, että pojat saavuttivat 

keskimäärin 5.08 pistettä (±1.42). Tyttöjen vastaava keskimääräinen pistemäärä oli 6.35 

pistettä (±1.44). Tilastollisesti tytöt menestyivät tasapainotaito-osiossa keskimäärin erittäin 

merkitsevästi p<.001 vahvemmin poikiin verrattuna (taulukko 9 ja kuvio 5). 

 

TAULUKKO 9. Tasapainotaito-osion yhteispisteet ilmoitettuna keskiarvona (KA) ja 

keskihajontana (KH) tytöillä ja pojilla sekä t-testin p-arvo. 

Motorinen osio 

Pojat 

(n=563) 

KA 

KH   

Tytöt 

(n=392)  

KA 

KH p-arvoa 

Tasapainotaidot 

yht. 0-8 p. 
5.08 ±1.42   6.35 ±1.44 0.000** 

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä ero, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 
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KUVIO 5. Tasapainotaito-osion kokonaispistemäärät osioittain sekä osion yhteispistemäärä 

tytöillä ja pojilla. 

10.3 Välineenkäsittelytaidot 

TAULUKKO 10. Soveltuvuuskokeiden välineenkäsittelytaitoja testaavan osion heitto-

kiinniottosuoritusten onnistuneiden suoritusten lukumäärien (lkm) sekä välineenkäsittelytaito-

osion kokonaispistemäärän keskiarvot (KA) ja keskihajonnat (KH) tytöillä ja pojilla sekä t-

testin p-arvo. 

Motorinen testi 

Pojat 

(n=563-533) 

KA 

KH   

Tytöt 

(n=394-362) 

KA 

KH p-arvoa 

1. Heitto-kiinniotto  8.89 ±3.34   5.82 ±3.45 0.000*** 

2. Heitto-kiinniotto  4.69 ±2.89 
 

3.27 ±2.54 0.000*** 

Heitto-kiinniotto 

yht. 
13.55 ±5.06 

 
9.25 ±5.15 0.000*** 

Välineenkäsittely 

pisteet yht. (0-8 p.) 
3.52 ±1.44 

 
3.78 ±2.00 0.023* 

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä ero, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 
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Välineenkäsittelytaitoja mitanneessa heitto-kiinniottoyhdistelmän testissä pojat saivat 

ensimmäisellä heittokädellään keskimäärin 8.89 onnistunutta suoritusta 45 sekunnin aikana 

(taulukko 10). Keskihajonta oli ±3.34. Toisella kädellä suoritus tuotti poikien osalta 

keskimäärin 4.69 kappaletta onnistuneita heitto-kiinniottosuorituksia. Keskihajontaa toisessa 

suorituksessa oli ±2.89, mikä on suhteellisesti selvästi suurempi hajontana verrattuna 

ensimmäisellä kädellä suoritettuun suoritukseen. Kokonaisuutena onnistuneita suorituksia 

pojille kertyi keskimäärin 13.55 kappaletta keskihajonnan ollessa ±5.06 kappaletta. Pojat 

saavuttivat välineenkäsittelytaito-osiosta keskimäärin 3.43 pistettä maksimipistemäärän 

ollessa kahdeksan pistettä. 

Tyttöjen onnistuneiden suoritusten lukumäärä ensimmäisellä heittokädellä oli keskimäärin 

5.82 kappaletta onnistuneita suorituksia, missä keskihajontaa oli ±3.45 kappaletta (taulukko 

x). Myös tytöillä toinen suoritus tuotti lukumäärältään keskimäärin selkeästi vähemmän 

onnistuneita suorituksia ensimmäiseen suoritukseen verrattuna (5.82 vs 3.27). Tytöillä 

toisessa heittosuorituksessa keskihajonta oli ±2.54, mikä oli suhteellisesti suurempi kuin 

ensimmäisessä suorituksessa. Yhteensä onnistuneita heitto-kiinniottosuorituksia tytöt 

onnistuivat saavuttamaan keskimäärin 9.25 kappaletta (±5.15). Pisteitä tyttöjen 8.96 

onnistunutta suoritusta toi keskimäärin 3.78 (±2.00) pistettä. 

Alla olevaan kuvioon (kuvio 6) on esitettynä diagrammein välineenkäsittelytaito-osion 

onnistuneet suoritukset lukumääränä sekä yhteispistemäärät pisteinä (0-8 p.) Poikien 

menestyminen molemmilla heitto-kiinniottosuorituksilla sekä yhteistuloksissa oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi parempaa kuin tyttöjen suoritukset (p<.001). Kuten 

taulukosta 10 näkee, niin etenkin ensimmäisellä suorituksella poikien 8.89 onnistunutta 

suoritusta tyttöjen 5.82 suoritusta vastaan oli erittäin merkittävästi parempi (p<.001). Toisessa 

suorituksessa sukupuolten välinen ero tuloksissa ei ollut absoluuttisesti eikä suhteellisestikaan 

yhtä suuri kuin ensimmäisessä suorituksessa, mutta kuitenkin erittäin merkitsevä (p<.001). 

Vertailtaessa onnistuneiden suoritusten kokonaislukumääriä (13.55 ja 9.25) havaitaan, että 

keskihajonnat ovat absoluuttisesti lähes yhtä suuria, mutta suhteellisesti tyttöjen keskihajonta 

(±3.45) on selkeästi suurempaa poikien keskihajontaan (±3.34) verrattuna. Poikien 

paremmasta kokonaistuloksesta huolimatta tytöt ovat saavuttaneet välineenkäsittelytaito-

osiosta keskimäärin poikia paremmat pisteet tyttöjen pisteiden ollessa 3.78 (±2.00) ja poikien 
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3.52 (±1.44) pistettä (p=.023). Tuloksia vastaavat pisteytystaulukot löytyvät liitteestä 4. Kuten 

taulukosta (taulukko 10) havaitaan, niin tyttöjen keskihajonta myös välineenkäsittelytaitojen 

yhteispistemäärässä osoittaa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti suurempaa keskihajontaa 

poikien keskihajontaan verrattuna.  

 

KUVIO 6. Välineenkäsittelytaito-osion heitto-kiinniottoyhdistelmän onnistuneet suoritukset 

lukumäärinä sekä välineenkäsittelytaito-osuuden yhteispistemäärät tytöillä ja pojilla. 

10.4 Liikkumistaidot päälajiryhmissä 

10.4.1 Sivuttaissiirtymät 

Yksisuuntaisella varianssianalyysillä testattuna havaittiin, että urheiluyläkouluun hakijoiden 

sivuttaissiirtymätestin ensimmäinen suoritus ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi (p=.088) 

(taulukko 11). Vertaillessa päälajiryhmien suoritusta ensimmäisessä sivuttaissiirtymisessä 

haivattiin, että tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä saavutti keskimäärin suurimman määrän 

sivuttaissiirtymisiä. Päälajiryhmien välillä ei havaittu muutoin suuria eroja, mutta tanssi ja 
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voimistelu –päälajiryhmän sekä heikoiten menestyneen muut yksilölajit –päälajiryhmän (4>5) 

välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero (p<.01) (taulukko 11). 

TAULUKKO 11. Ensimmäisen sivuttaissiirtymän onnistuneiden suoritusten lukumäärät 

ilmoitettuna keskiarvoina (KA) ja keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero 

on testattu varianssianalyysillä (Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

1. Sivuttais-

siirtyminen 

(lkm) 

KA 

 
KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 28.13   ±3.74 F = 2.05 4>5** 

Jalkapallo (2) 66 28.55 
 

±4.05 df = 4 
 

Muu palloilu (3) 50 28.44 
 

±4.30 p = .088 
 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 29.28 
 

±3.95 
  

Muut yksilölajit (5) 69 27.29   ±4.78 
  

Yhteensä 348 28.30   ±4.16 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

Toisessa sivuttaissiirtymässä tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä saavutti korkeimman määrän 

onnistuneita siirtymisiä (taulukko 12). Tanssi ja voimistelu –päälajiryhmällä ensimmäisen ja 

toisen sivuttaiissirtymien luku määrä pysyi samana (29.3), mutta muilla päälajiryhmillä toinen 

suoritus oli keskimäärin heikompi ensimmäiseen suoritukseen verrattuna. Tilastollisesti tämä 

näkyikin erona ensimmäiseen suoritukseen siinä, että tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä 

onnistui tekemään merkitsevästi (p<.01) enemmän onnistuneita suorituksia, kuin jääkiekko ja 

muut yksilölajit –päälajiryhmä (4>1 ja 4>5) sekä melkein merkitsevästi (p<.05) jalkapallo –

päälajiryhmään verrattuna (4>2). 
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TAULUKKO 12. Toisen sivuttaissiirtymän onnistuneiden suoritusten lukumäärät ilmoitettuna 

keskiarvoina (KA) ja keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu 

varianssianalyysillä (Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

2. Sivuttais-

siirtyminen 

(lkm) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 26.74   ±5.16 F = 3.01 4>1** 

Jalkapallo (2) 66 27.17 
 

±4.81 df = 4 4>2* 

Muu palloilu (3) 50 27.70 
 

±4.93 p = .018* 4>5** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 29.32 
 

±5.45 
  

Muut yksilölajit (5) 69 26.80   ±4.75 
  

Yhteensä 348 27.45   ±5.10 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

Sivuttaissiirtymisten yhteenlasketuissa tulokissa tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä keräsi 

eniten sivuttaissiirtymiä muihin päälajiryhmiin verrattuna. Tilastollisesti ero oli merkitsevä 

(p<.01) ainoastaan muut yksilölajit –päälajiryhmään (4>5) verrattuna. Taulukossa 13 on 

ilmoitettuna kokonaissiirtymien määrät keskiarvoina, keskihajontoina jaryhmien väliset 

tilastolliset erot sekä kuviossa 7 molempien sivuttaissiirtymien sekä sivuttaissiirtymien 

kokonaistulos onnistuneina suorituksina. 
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TAULUKKO 13. Sivuttaissiirtymätestin onnistuneiden suoritusten yhteenlasketut lukumäärät 

ilmoitettuna keskiarvoina (KA) ja keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero 

on testattu varianssianalyysillä (Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

Sivuttais-

siirtymiset 

yht. (lkm) 

KA 

 
KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 54.88   ±7.83 F = 3.10 4>5** 

Jalkapallo (2) 66 55.71 
 

±7.91 df = 4 
 

Muu palloilu (3) 50 56.14 
 

±8.46 p = .016* 
 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 58.60 
 

±8.23 
  

Muut yksilölajit (5) 69 54.09   ±8.57 
  

Yhteensä 348 55.76   ±8.26 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

 

KUVIO 7. 1. ja 2. sivuttaissiirtymäsuoritusten suoritukset sekä sivuttaissiirtymien 

kokonaistulos päälajiryhmittäin ilmoitettuna onnistuneiden suoritusten lukumääränä. 
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Sivuttaissiirtymisiä arvioitiin sukupuolten välillä ennalta määritellyllä pistetaulukolla, joka 

löytyy liitteestä 2. Sivuttaissiirtymisissä pisteissä havaittiin hyvin pientä eroa lajiryhmien 

välillä (taulukko 14). Huomionarvoista on, että kahden eniten pisteitä saaneiden 

päälajiryhmien, muu palloilu –sekä tanssi ja voimistelu –päälajiryhmät, välillä on selkeästi 

sekä suurin (±0.93), että pienin (±0.69) keskihajonta. Heikoiten menestynyt muut yksilölajit –

päälajiryhmä erosi kolmesta muusta päälajiryhmästä melkein merkitsevästi p<.05 (1>5, 3>5 ja 

4>5). 

 

TAULUKKO 14. Sivuttaissiirtymätestin pisteet ilmoitettuna keskiarvoina (KA) ja 

keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

Sivuttais-

siirtymiset 

pist (0-4 p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 2.54   ±0.78 F = 1.60 1>5* 

Jalkapallo (2) 66 2.55 
 

±0.81 df = 4 3>5* 

Muu palloilu (3) 50 2.58 
 

±0.93 p = .173 4>5* 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 2.57 
 

±0.69 
  

Muut yksilölajit (5) 69 2.33   ±0.87 
  

Yhteensä 348 2.51   ±0.83 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

10.4.2 Tähtirata lajiryhmien välillä 

Yksisuuntaisella varianssianalyysillä testattuna päälajilla ei ollut tilastollista yhteyttä 

tähtiradan tuloksen kanssa (p>.05) (taulukko 15). Muu palloilu –päälajiryhmä suoritti 

tähtiradan kaikkein vikkelimmin, ennen jalkapallo –päälajiryhmää. Päälajiryhmien välillä ei 

havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja. Jalkapallo –sekä muu palloilu –päälajiryhmien ja 

tanssi ja voimistelu –päälajiryhmien välillä havaittiin melkein merkittävä tilastollinen ero 

(p<.05) (2>4 ja 3>4). 
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TAULUKKO 15. Tähtiradan tulokset ilmoitettuna sekunteina (s) keskiarvoina (KA) ja 

keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 
Tähtirata (s) 

KA 
  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 24.42   ±2.72 F = 1.48 2>4* 

Jalkapallo (2) 66 24.20 
 

±2.64 df = 4 3>4* 

Muu palloilu (3) 50 24.07 
 

±4.21 p = .208 
 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 25.18 
 

±1.77 
  

Muut yksilölajit (5) 69 24.59   ±2.50 
  

Yhteensä 348 24.50   ±2.79 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

TAULUKKO 16. Tähtiradan pisteet ilmoitettuna pistekeskiarvoina (KA) ja keskihajontoina 

(KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä (Anova) ja 

yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

Tähtirata 

pisteinä (0-4 

p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 3.24   ±0.78 F = 4.56 1>4*** 

Jalkapallo (2) 69 3.21 
 

±0.81 df = 4 2>4*** 

Muu palloilu (3) 50 3.13 
 

±0.93 p = .001*** 3>4** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 2.73 
 

±0.69 
 

5>4* 

Muut yksilölajit (5) 69 3.02   ±0.87 
  

Yhteensä 348 3.08   ±0.83 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

Yksisuuntainen varianssianalyysi osoitti, että päälajiryhmällä ja tähtiratatestiosiolla oli erittäin 

merkitsevä p<.001 tilastollinen yhteys (taulukko 16). Korkeimmat pisteet keskiarvollisesti 

saavutti jääkiekko –päälajiryhmä ennen jalkapallo päälajiryhmää. Heikoimmat pisteet saavutti 

tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä. Tilastollisesti jääkiekko –sekä jalkapallo –päälajiryhmän 

ero tanssi ja voimistelu päälajiryhmään oli erittäin merkitsevä p<.001 (1>4 ja 2>4) ja 
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merkitsevä p<.01 muu palloilu –sekä tanssi ja voimistelu –päälajiryhmän välillä (3>4). Muut 

yksilölajit –sekä tanssi ja voimistelu –päälajiryhmän välillä ero oli melkein merkittävä p<.05 

(5>4). 

10.4.3 Liikkumistaidot yhteensä päälajiryhmittäin 

Sivuttaissiirtymistä ja tähtirataa arvioitiin ennalta määriteltyjen pistetaulukoiden (liite 2) 

perusteella molemmille sukupuolille, jonka vuoksi absoluuttisesti paras menestys osioissa ei 

välttämättä taannut korkeimpia suorituspisteitä kyseisestä osiosta tai kokonaispisteissä. 

Yhteenlasketut pisteet liikkumistaito-osiosta on esitettynä taulukossa 17. Varianssianalyysi 

osoitti, että liikkumistaito-osion kokonaispisteillä ja päälajiryhmällä oli melkein merkitsevä 

yhteys p<.05). Liikkumistaito-osiossa korkeimmat pisteet saavutti jääkiekko –päälajiryhmä. 

Toiseksi ja kolmanneksi eniten pisteitä saavuttivat jalkapallo –ja muu palloilu –päälajiryhmät. 

Heikoimmat pisteet olivat muut yksilölajit –päälajiryhmällä ennen tanssi ja voimistelu –

päälajiryhmää. Tilastollisesti erot päälajiryhmien välillä olivat korkeintaan melkein 

merkitseviä p<.05 (1>4, 1>5 ja 2>4). Kuviossa 8 esitettynä pisteinä sivuttaissiirtymäosion –

sekä tähtiradan pisteet sekä liikkumistaito-osion kokonaispistemäärä.  

 

TAULUKKO 17. Liikkumistaito-osion yhteispisteet ilmoitettuna keskiarvona (KA) ja 

keskihajontana (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

Liikkumistai

topisteet yht. 

(0-8 p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 5.78   ±1.22 F = 2.42 1>4* 

Jalkapallo (2) 66 5.75 
 

±1.29 df = 4 1>5* 

Muu palloilu (3) 50 5.71 
 

±1.49 p = .048* 2>4* 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 5.29 
 

±1.09 
  

Muut yksilölajit (5) 69 5.34   ±1.36 
  

Yhteensä 348 5.59   ±1.29 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 
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KUVIO 8. Liikkumistaito-osion pistemäärät sivuttaissiirtymien, tähtiradan sekä näiden 

muodostama yhteispistemäärät päälajiryhmissä. Liikkumistaito-osion maksimipisteet olivat 

kahdeksan pistettä.  

10.5 Tasapainotaidot lajiryhmien välillä 

10.5.1 Voimistelusarja 1 päälajiryhmien välillä 

Tarkasteltaessa ensimmäisen voimistelusarjan osa-alueita, havaittiin yksisuuntaisella 

varianssianalyysillä, että päälajiryhmällä ja eteenpäin suuntautuvalla kuperkeikalla on erittäin 

merkitsevä tilastollinen yhteys (p>.001) (taulukko 18). Tanssi- ja voimistelu –päälajiryhmä 

saavutti eteenpäin kuperkeikassa tilastollisesti erittäin merkitsevistä p<.001 korkeammat 

pisteet kuin jääkiekko-, muu palloilu –sekä muut yksilölajit päälajiryhmiin verrattuna (4>1, 

4>3 ja 4>5). Tanssi ja voimistelu –päälajiryhmän menestys jalkapallo –päälajiryhmään oli 

merkitsevä p<.01 (4>2). Toiseksi korkeimmat pisteet kerännyt jalkapallo –päälajiryhmän ero 

pisteissä oli melkein merkitsevää p<.05 jääkiekko –ja muu palloilu –päälajiryhmiin (2>1 ja 

2>3). Huomionarvoista on, että päälajiryhmät, jotka saivat korkeimmat pisteet, myös näiden 
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ryhmien keskihajonta oli selkeästi matalampaa vähemmän pisteitä saaneisin päälajiryhmiin 

verrattuna. 

TAULUKKO 18. Kuperkeikka eteenpäin ilmoitettuna pisteinä keskiarvoina (KA) ja 

keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

Kuperkeikka 

eteenpäin 

(0-0.75 p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 0.60   ±0.17 F = 8.19 2>1* 

Jalkapallo (2) 66 0.65 
 

±0.13 df = 4 2>3* 

Muu palloilu (3) 50 0.59 
 

±0.21 p = .000*** 4>1*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 0.72 
 

±0.08 
 

4>2** 

4>3*** 

4>5*** 

Muut yksilölajit (5) 69 0.62   ±0.17 
  

Yhteensä 348 0.63   ±0.16 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

Taaksepäin suuntautuvassa kuperkeikassa yksisuuntainen varianssianalyysi osoitti, että 

taaksepäinsuuntautuvalla kuperkeikalla ja päälajiryhmällä on erittäin merkittävä tilastollinen 

yhteys p<.001 (taulukko 19). Taaksepäin suuntautuvssa kuperkeikassa tanssi ja voimistelu –

päälajiryhmä menestyi erittäin merkitsevästi paremmin p<.001 jokaiseen muuhun 

päälajiryhmään verrattuna (4>1, 4>2, 4>3 ja 4>5). Tilastollista erittäin merkitsevää p<.001 

eroa löydettiin lisäksi toiseksi korkeimmat pisteet saaneen jalkapallo –päälajiryhmän sekä 

heikoimmat pisteet saaneen jääkiekko –päälajiryhmien välillä (2>1).  Myös muut yksilölajit –

päälajiryhmän ja jääkiekko –päälajiryhmän välillä ero oli merkitsevä p<.01 (5>1). 

Huomionarvoista on havaita, että tanssi ja voimistelu –päälajiryhmän keskihajonta oli 

selkeästi muita päälajiryhmiä vähäisempää muihin päälajiryhmiin verrattuna. 
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TAULUKKO 19. Kuperkeikka taaksepäin ilmoitettuna pisteinä keskiarvoina (KA) ja 

keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

Kuperkeikka 

taaksepäin 

(0-0.75 p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 0.44   ±0.18 F = 21.32 2>1*** 

Jalkapallo (2) 66 0.54 
 

±0.16 df = 4 4>1*** 

Muu palloilu (3) 50 0.47 
 

±0.22 p = .000*** 4>2*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 0.69 
 

±0.11 
 

4>3*** 

 

 Muut yksilölajit (5) 69 0.52   ±0.19 
 

4>5*** 

5>1** 

Yhteensä 348 0.53   ±0.19 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

TAULUKKO 20. Ensimmäinen 360 asteen hyppysuoritus ilmoitettuna pistekeskiarvoina 

(KA) ja keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu 

varianssianalyysillä (Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

1. 360° (0-

0.75 p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 0.55   ±0.18 F = 8.88 4>1*** 

Jalkapallo (2) 66 0.54 
 

±0.17 df = 4 4>2*** 

Muu palloilu (3) 50 0.50 
 

±0.20 p = .000*** 4>3*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 0.68 
 

±0.13 
 

4>5** 

5 
Muut yksilölajit (5) 69 0.59   ±0.18 

 

5>3** 

 

Yhteensä 348 0.57   ±0.18 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 
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Ensimmäisessä 360 asteen hyppysuorituksessa havaittiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä, 

että päälajiryhmällä ja 360 asteen hypyllä oppilaan ensin valitsemaan suuntaan oli erittäin 

merkittävä tilastollinen yhteys p<.001 (taulukko 20). Tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä 

saavutti tilastollisesti erittäin merkitsevästi enemmän pisteitä p<.001 (4>1, 4>2 ja 4>3) 

muihin päälajiryhiin verrattuna, mutta vain merkitsevästi p<.01 enemmän muut yksilölajit –

päälajiryhmään verrattuna (4>5).  Myös muut yksilölajit –päälajiryhmän sekä muu palloilu –

päälajiryhmän välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero p<.01 (5>3). Tanssi ja voimistelu 

–päälajiryhmällä absoluuttisesti korkeimpien pisteiden lisäksi, ryhmän jäsenten suoriutuminen 

oli kaikkein tasaisinta. Sen osoittaa keskihajonta, joka oli muihin päälajiryhmiin verrattuna 

selkeästi matalin. 

TAULUKKO 21. Toinen 360 asteen hyppysuoritus ilmoitettuna pistekeskiarvoina (KA) ja 

keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

2. 360° (0-

0.75 p.) 

 KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 0.49   ±0.20 F = 5.01 4>1*** 

Jalkapallo (2) 66 0.48 
 

±0.20 df = 4 4>2*** 

Muu palloilu (3) 50 0.47 
 

±0.20 p = .001*** 4>3*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 0.60 
 

±0.19 
 

4>5** 

 

 Muut yksilölajit (5) 69 0.50   ±0.19 
  

Yhteensä 348 0.51   ±0.20 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

Yksisuuntainen varianssianalyysi osoitti toisessa 360 asteen hyppysuorituksessa, että 

päälajiryhmällä ja toisella 360 asteen hyppysuorituksella oli erittäin merkitseävä p<.001 

tilastollinen yhteys (taulukko 21). Tanssi ja voimistelu –päälajiryhmän havaittiin saavuttaneen 

erittäin merkitsevästi p<.001 korkeampia pisteitä jääkiekko- jalkapallo- sekä muu palloilu –

päälajiryhmään verrattuna (4>1, 4>2, ja 4>3). Muut yksilölajit –lajiryhmän osalta tanssi ja 

voimistelu –päälajiryhmä oli tilastollisesti merkitsevästi (p<.01) parempia vertailussa 
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keskenään (4>5). Kiinnostavaa on havaita, että tanssi ja voimistelu –päälajiryhmän pisteet 

heikkenivät ensimmäisestä hyppysuorituksesta. Samalla myös keskihajonta kasvoi 

ensimmäisen ja toisen suorituksen välillä. 

Tulokset osoittivat ensimmäisen voimistelusarjan osalta yksisuuntaisella varianssianalyysillä 

analysoituna, että päälajiryhmällä ja ensimmäisen voimistelusarjan tasapainotaitoliikkeillä on 

erittäin merkitsevä tilastollinen yhteys, sillä p-arvo on molemmissa kuperkeikoissa, 

molemmissa 360 asteen hyppysuorituksissa sekä voimistelusarjan kokonaispisteissä p<.001 

(taulukko 22). Tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä suoriutui tilastollisesti erittäin merkitsevästi 

p<.001 paremmin kaikkiin muihin päälajiryhmiin verrattuna (4>1, 4>2, 4>3 ja 4>5). Toiseksi 

korkeimmat kokonaispisteet saanut muut yksilölajit –päälajiryhmän sekä heikoimmat pisteet 

saaneem muu palloilu –päälajiryhmän välillä ero pisteissä oli melkein merkitsevä p<.05 

(5>3). Todettakoon, että tasapainotaito-osion molemmissa voimistelusarjoissa sekä 

käsilläseisontaosiossa pisteytys oli molemmilla sukupuolille samanlainen. Ensimmäisen 

voimistelusarjan pisteet on esitetty kuviossa 9.  

TAULUKKO 22. Ensimmäisen voimistelusarjan yhteipisteet ilmoitettuna keskiarvoina (KA) 

ja keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

Voimistelu-

sarja 1 (0-3 

p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 2.08   ±0.51 F = 19.03 4>1*** 

Jalkapallo (2) 66 2.20 
 

±0.43 df = 4 4>2*** 

Muu palloilu (3) 50 2.03 
 

±0.59 p = .000*** 4>3*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 2.69 
 

±0.36 
 

4>5*** 

5>3* 

Muut yksilölajit (5) 69 2.22   ±0.53 
  

Yhteensä 348 2.24   ±0.54 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 
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KUVIO 9. Ensimmäisen voimistelusarjan pisteet osa-alueittain sekä osion yhteispistemäärät 

päälajiryhmittäin. 

10.5.2 Voimistelusarja 2 päälajiryhmien välillä 

Toisen voimistelusarjan ensimmäisessä kärrynpyöräsuorituksessa havaittiin yksisuuntaisella 

varianssianalyysillä, että hakijan ensin valitsemalla suorituspuolella kärrynpyörässä ja 

päälajiryhmällä oli erittäin merkitsevä p<.001 tilastollinen yhteys (taulukko 23). Tanssi ja 

voimistelu –lajiryhmän havaittiin saavuttaneen tilastollisesti erittäin merkittävästi p<.001 

korkeammat pisteet muihin lajiryhmiin verrattuna (4>1, 4>2, 4>3 ja 4>5).  Toiseksi 

korkeimmat pisteet osiosta saanut muut yksilölajit –päälajiryhmä erosi tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi p<.001 jääkiekko –ja muu palloilu –päälajiryhmistä (5>1 ja 5>3). Myös 

kolmanneksi korkeimmat pisteet saanut jalkapallo –päälajiryhmän ero oli erittäin merkitsevää 

jääkiekko –ja muu palloilu –päälajiryhmiin verrattuna (2>1 ja 2>3). Merkille pantavaa 

tuloksissa oli havaita, että tanssi ja voimistelu –ryhmä saavutti selkeästi korkeimmat pisteet 

ensimmäisestä kärrynpyöräsuorituksesta erittäin pienellä keskihajonnalla (±0.05), mikä kertoo 

hakijaryhmän olleen tanssi ja voimistelu –päälajiryhmässä erittäin tasainen. 
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TAULUKKO 23. Ensimmäinen kärrynpyöräsuoritus ilmoitettuna pistekeskiarvoina (KA) ja 

keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

1. 

Kärrynpyörä 

(0-0.75 p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 0.39   ±0.19 F = 43.33 2>1*** 

Jalkapallo (2) 66 0.48 
 

±0.17 df = 4 2>3*** 

Muu palloilu (3) 50 0.37 
 

±0.22 p = .000*** 4>1*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 0.73 
 

±0.05 
 

4>2*** 

2 

 
Muut yksilölajit (5) 69 0.49   ±0.22 

 

4>3*** 

4>5*** 

5>1*** 

5>3*** 

Yhteensä 348 0.49   ±0.22 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

Myös kärrynpyörä 2:ssa havaitiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä, että hakijan toiseksi 

valitsemalla suorituspuolella kärrynpyörässä ja päälajiryhmällä oli erittäin merkitsevä p<.001 

tilastollinen yhteys toisiinsa (taulukko 24). Tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä suoriutui 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi paremmin muihin päälajiryhmiin verrattuna p<.001. (4>1, 

4>2, 4>3 ja 4>5). Muut yksilölajit saavuttivat keskimäärin tilastollisesti p<.001 enemmän 

pisteitä, kuin muu palloilu –ja jääkiekko -päälajiryhmä (5>1 ja 5>3). Kolmanneksi eniten 

pisteitä saavuttaneen jalkapallo –päälajiryhmän sekä heikoimmat pisteet saaneen muu palloilu 

–päälajiryhmän välillä havaittiin mertkitsevä p<.01 tilastollinen ero. Lisäksi jääkiekko –

päälajiryhmän sekä muu palloilu –päälajiryhmän välillä havaittiin melkein merkitsevä p<.05 

ero. Huomionarvoista on ensimmäisen kärrynpyöräsuorituksen tavoin tanssi ja voimistelu –

päälajiryhmän selkeästi korkeimmat pisteet keskiarvollisesti sekä pisteissä ilmenevä erittäin 

pieni keskihajonta (±0.09). 
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TAULUKKO 24. Toinen kärrynpyöräsuoritus ilmoitettuna pisteinä keskiarvoina (KA) ja 

keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

2. 

Kärrynpyörä 

(0-0.75 p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 0.31   ±0.17 F = 63.83 1>3* 

Jalkapallo (2) 66 0.36 
 

±0.20 df = 4 2>3** 

Muu palloilu (3) 50 0.25 
 

±0.18 p = .000*** 4>1*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 0.70 
 

±0.09 
 

4>2*** 

2 

 
Muut yksilölajit (5) 69 0.40   ±0.21 

 

4>3*** 

4>5*** 

5>1*** 

5>3*** 

Yhteensä 348 0.40   ±0.23 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

Vaaka 1:ssä yksisuuntainen varianssianalyysi osoitti, että hakijan ensimmäisellä jalalla 

suorittama vaa’alla sekä päälajiryhmällä oli erittäin merkitsevä p<.001 tilastollinen yhteys. 

Ensimmäisessä vaa’assa tanssi ja voimistelu päälajiryhmä menestyi muita lajiryhmiä selkeästi 

paremmin (p<.001) (4>1, 4>2, 4>3 ja 4>5) (taulukko 25). Myös toiseksi korkeimmat pisteet 

saaneet päälajiryhmät, muut yksilölajit sekä muu palloilu, saavuttivat tilastollisesti 

merkitseviä eroja heikoimmat pisteet saaneeseen jääkiekko –päälajiryhmään verrattuna siten, 

että muut yksilölajit –ja jääkiekko pälajiryhmän välillä ero oli erittäin merkitsevä p<.001 

(5>1) ja muu palloilu –ja jääkiekko päälajiryhmällä merkitsevä p<.01 (3>1). Huomionarvoista 

on havaita tanssi ja voimistelu päälajiryhmän selkeästi vahvin menestys vaaka 1:ssä, sekä 

siinä ilmenevä pieni keskihajonta.  
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TAULUKKO 25. Ensimmäinen vaakasuoritus ilmoitettuna pisteinä keskiarvoina (KA) ja 

keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

Vaaka 1 (0-

0.75 p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 0.46   ±0.16 F = 29.71 3>1** 

Jalkapallo (2) 66 0.50 
 

±0.18 df = 4 5>1*** 

Muu palloilu (3) 50 0.54 
 

±0.15 p = .000*** 4>1*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 0.72 
 

±0.07 
 

4>2*** 

 

 Muut yksilölajit (5) 69 0.54   ±0.18 
 

4>3*** 

4>5*** 

Yhteensä 348 0.55   ±0.18 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

TAULUKKO 26. Toinen vaakasuoritus ilmoitettuna pisteinä keskiarvoina (KA) ja 

keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

Vaaka 2 (0-

0.75p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 0.43   ±0.17 F = 27.82 3>1* 

Jalkapallo (2) 66 0.44 
 

±0.20 df = 4 4>1*** 

Muu palloilu (3) 50 0.50 
 

±0.16 p = .000*** 4>2*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 0.70 
 

±0.10 
 

4>3*** 

 

 
Muut yksilölajit (5) 69 0.50   ±0.22 

 

4>5*** 

5>1** 

5>2* 

Yhteensä 348 0.50   ±0.20 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 
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Vaaka 2:ssa todettiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä analysoituna, että hakijan tiosella 

jalalla suorittamalla vaakasuorituksella ja päälajiryhmällä oli erittäin merkitsevä p<.001 

yhteys keskenään (taulukko 26). Tanssi ja voimistelu –päälajiryhmän menestys oli jälleen 

vahvinta (p<.001) muihin päälajiryhmiin verrattuna (4>1, 4>2, 4>3 ja (4>5).  Toiseksi 

korkeimmat pisteet saanut muut yksilölajit –päälajiryhmän havaittiin ansainneen tilastollisesti 

merkittävästi p<.01 korkeammat pisteet jääkiekko –päälajiryhmiin nähden (5>1), sekä 

melkein merkitsevästi p<.05 enemmän kuin jalkapallo –päälajiryhmä. Myös yhtä korkeat, ja 

toiseksi enisten pisteitä saanut muu palloilu –päälajiryhmä, erosi melkein merkitsevästi p<.05 

jääkiekko –päälajiryhmästä (3>1). Jalkapallo –päälajiryhmä ja jääkiekko –päälajiryhmä 

saavuttivat lähes samansuuruiset pisteet vaaka 2:ssa. Kokonaisuutena jokaisella 

päälajiryhmällä pisteiden keskiarvot laskivat hiukan ensimmäisestä vaakasuorituksesta 

Tulokset osoittivat yksisuuntaisen varianssianalyysin osalta, että toisen voimistelusarjan 

yhteispisteillä ja päälajiryhmällä on erittäin merkitsevä tilastollinen yhteys, sillä p-arvo toisen 

voimistelusarjan kokonaispisteissä oli p<.001 (taulukko 27). Tanssi ja voimistelu –

päälajiryhmä menestyi tilastollisesti erittäin merkitsevästi p<.001 muita lajiryhmiä paremmin 

toisen voimistelusarjan yhteispisteissä (4>1, 4>2, 4>3 ja 4>5). Myös muut yksilölajit –

lajiryhmän pisteet toisessa voimistelusarjassa olivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi p<.001 

jääkiekko –päälajiryhmään ja merkitsevästiä p<.01 muu palloilu –lajiryhmään (5>1 ja 5>3) 

korkeampia. Lisäksi jalkapallo –päälajiryhmän korkeammat yhteispisteet erosivat 

tilastollisesti melkein merkitsevästi p<.05 jääkiekko –päälajiryhmästä (2>1). Taulukossa 27 

voidaan tehdä havainto, että toisen voimistelusarjan yhteispisteissä tanssi ja voimistelu –

päälajiryhmä saavutti selkeästi muita ryhmiä korkeammat pisteet pienimmällä keskihajonnalla 

(±0.24). Kuviossa 10 on esiteltynä toisen voimistelusarjan pisteet osioittain sekä osion 

yhteispistemäärinä. 

 

 



 

69 

 

TAULUKKO 27. Toisen voimistelusarjan yhteipisteet ilmoitettuna keskiarvoina (KA) ja 

keskihajontoina (KH). Pääkajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

Voimistelu-

sarja 2 (0-3 

p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 1.59   ±0.48 F = 63.26 2>1* 

Jalkapallo (2) 66 1.78 
 

±0.58 df = 4 4>1*** 

Muu palloilu (3) 50 1.66 
 

±0.52 p = .000*** 4>2*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 2.84 
 

±0.24 
 

4>3*** 

 

 
Muut yksilölajit (5) 69 1.93   ±0.72 

 

4>5*** 

5>1*** 

5>3** 

Yhteensä 348 1.94   ±0.69 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

 

KUVIO 10. Toisen voimistelusarjan pisteet osa-alueittain sekä osion yhteispistemäärät 

päälajiryhmittäin. 
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10.5.3 Käsilläseisontaosio päälajiryhmien välillä 

Käsilläseisonnassa yksisuuntaisella varianssianalyysillä havaittiin, että päälajiryhmällä ja 

käsilläseisontatestillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<.001) yhteys toisiinsa (taulukko 

28). Tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä saavutti keskimäärin korkeimmat pisteet 

käsilläseisonnasta kaikkiin muihin päälajiryhmiin verrattuna. Tilastollisesti ero muihin 

päälajiryhmiin oli erittäin merkitsevä (p<.001) (4>1, 4>2, 4>3 ja 4>5). Muut yksilölajit –

päälajiryhmän pisteet olivat keskimäärin tilastollisesti erittäin merkitsevästi p<.001 

korkeampia kuin muu palloilu –päälajiryhmällä (5>3) ja merkitsevästi p<.01 korkeampia kuin 

jääkiekko –päälajiryhmällä (5>1).  Pisteissä jalkapallo –päälajiryhmä saavutti kolmanneksi 

eniten pisteitä, jääkiekko –päälajiryhmä neljänneksi eniten pisteitä ja muu palloilu –

päälajiryhmä vähiten muihin päälajiryhmiin verrattuna. Tilastollisesti kolmen heikoiten 

menestyneen päälajiryhmän välillä ei ollut eroja. Käsilläseisontaosion pisteytys esitettynä 

graafisena kuviossa 11. 

TAULUKKO 28. Käsilläseisontaosion yhteipisteet ilmoitettuna keskiarvoina (KA) ja 

keskihajontoina (KH). Päälajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

Käsilläsei-

sonta (0-2 

p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 1.22   ±0.58 F = 20.15 4>1*** 

Jalkapallo (2) 66 1.28 
 

±0.57 df = 4 4>2*** 

Muu palloilu (3) 50 1.11 
 

±0.58 p = .000*** 4>3*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 1.86 
 

±0.32 
 

4>5*** 

Muut yksilölajit (5) 69 1.45   ±0.50 
 

5>1** 

5>3*** 

 Yhteensä 348 1.38   ±0.58 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 
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10.5.4 Tasapainotaidot yhteensä päälajiryhmissä 

TAULUKKO 29. Tasapainotaito-osion yhteipisteet ilmoitettuna keskiarvoina (KA) ja 

keskihajontoina (KH). Päälajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

Tasapai-

notaito pist. 

yht. (0-8 p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 4.89   ±1.24 F = 50.40 2>3* 

Jalkapallo (2) 66 5.26 
 

±1.24 df = 4 4>1*** 

Muu palloilu (3) 50 4.80 
 

±1.33 p = .000*** 4>2*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 7.39 
 

±0.72 
 

4>3*** 

Muut yksilölajit (5) 69 5.60   ±1.41 
 

4>5*** 

5>1*** 

5>3*** 

 Yhteensä 347 5.56   ±1.52 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

Tarkasteltaessa kokonaisuutena tasapainotaito-osion pistemääriä yksisuuntaisella 

varianssianalyysillä havaittiin, että tasapainotaidolla ja päälajiryhmällä on erittäin merkitsevä 

(p<.001) tilastollinen yhteys. Kuten taulukosta 29 havaitaan, niin tasapainotaito-osion 

kokonaispisteissä tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä saavutti keskimäärin tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi (p<.001) korkeammat pisteet muihin päälajiryhmiin verrattuna (4>1, 

4>2, 4>3 ja 4>5). Toiseksi korkeimmat yhteispisteet saavuttanut muut yksilölajit –

päälajiryhmä saavutti tilastollisesti erittäin merkitsevästi p<.001 korkeammat pisteet kuin 

jääkiekko –ja muu palloilu –päälajiryhmä (5>1 ja 5>3). Kolmanneksi korkeimmat pisteet 

kerännyt jalkapallo –päälajiryhmä erosi heikoimmat pisteet saaneesta muu palloilu –

päälajiryhmästä melkein merkitsevästi (p<.05) (2>3). Kuviossa 11 on havainnollistettuna 

tasapainotaito-osion voimistelusarjat 1 ja 2, käsilläseisonta osio sekä näiden osioiden 

muodostama tasapainotaito-osion yhteispistemäärä. Huomionarvoista on, että ensimmäisestä 
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voimistelusarjasta (2.24±0.54) saavutettiin keskimäärin korkeammat yhteispisteet kuin 

toisesta voimistelusarjasta (1.94±0.69) (taulukko 22 ja taulukko 27). 

 

 

KUVIO 11. Tasapainotaito-osion pisteet voimistelusarja 1:stä, voimistelusarja 2:sta, 

käsilläseisonnasta sekä tasapainotaito-osion yhteispistemäärät. 

10.6 Välineenkäsittelytaidot lajiryhmien välillä 

Välineenkäsittelytaitoja mitanneessa heitto-kiinniotto-osion ensimmäisellä heittokädellä 

tehdyllä suorituksella yksisuuntainen varianssianalyysi osoitti, että päälajiryhmillä ja 

ensimmäisellä heitto-kiinniottosuorituksella oli erittäin merkitsevä tilastollinen yhteys 

(p<.001) (taulukko 30). Jääkiekko –ja muu palloilu -päälajiryhmät saivat keskimäärin eniten 

onnistuneita suorituksia ensimmäisellä suorituskerralla. Tilastollisesti näillä molemmilla 

ryhmillä menestyminen oli erittäin merkitsevästi (p>.001) parempaa tanssi ja voimistelu –

päälajiryhmiin verrattuna (1>4 ja 3>4). Jääkiekko –päälajiryhmän tilastollinen ero 

onnistuneissa suorituksissa oli erittäin merkitsevästi (p<.001) parempaa myös muut yksilölajit 
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–päälajiryhmään verrattuna (1>5). Muu palloilu –päälajiryhmän tulos oli merkitsevästi 

(p<.01) (3>5) muut yksilölajit –päälajiryhmän tulosta korkeampi. Myös jalkapallo –

päälajiryhmä erottui kolmanneksi parhailla pisteillään tanssi ja voimistelu (p<.001) (2>4) –

sekä muut yksilölajit –päälajiryhmästä (p<.05) (2>5). Heikoimmin menestyneiden 

päälajiryhmien, muut yksilölajit -sekä tanssi ja voimistelu -päälajiryhmien välillä, ero 

pisteissä oli myös erittäin merkitsevää (p<.001) (5>4). 

TAULUKKO 30. Ensimmäisen heitto-kiinniottosuorituksen onnistuneet suoritukset 

ilmoitettuna keskiarvoina (KA) ja keskihajontoina (KH). Päälajiryhmien välinen kokonaisero 

on testattu varianssianalyysillä (Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

 

Päälajiryhmä n 

1. Heitto-

kiinniotto 

(lkm) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 9.35   ±3.45 F = 15.43 1>4*** 

Jalkapallo (2) 66 8.71 
 

±3.77 df = 4 1>5*** 

Muu palloilu (3) 50 9.28 
 

±3.38 p = .000*** 2>4*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 5.46 
 

±2.69 
 

2>5* 

Muut yksilölajit (5) 69 7.48   ±3.70 
 

3>4*** 

3>5** 

5>4*** 

 Yhteensä 348 7.97   ±3.70 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

Välineenkäsittelytaitoja mitanneessa toisessa heitto-kiinniottosuorituksessa yksisuuntainen 

varianssianalyysi osoitti, että päälajiryhmillä ja toisella heitto-kiinniottossuorituksella on 

myös erittäin merkitsevä (p<.001) tilastollinen yhteys toisiinsa (taulukko 31). Toisella 

suorituskerralla parhaiten menestyi muu palloilu –päälajiryhmä. Jalkapallo- päälajiryhmä 

saavutti toisella suorituksella keskimäärin toiseksi korkeimman määrän onnistuneita 

suorituksi ennen jääkiekko –päälajiryhmää. Muut yksilölajit –päälajiryhmä saavutti 

keskimäärin korkeammat pisteet, kuin tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä. Tilastollisesti 
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erittäin merkitseviä (p<.001) eroja havaittiin vahvemmin ja heikommin menestyneiden 

lajiryhmien välillä (1>4, 2>4, 2>5, 3>4 ja 3>5), ja jääkiekko –päälajiryhmän sekä muut 

yksilölajit –päälajiryhmän välillä havaittiin merkitsevä (p<.01) ero (1>5). Huomionarvoista 

oli havaita, että ensimmäisellä suorituksella jääkiekko –päälajiryhmä onnistui suorittamaan 

eniten onnistuneita suorituksia muihin päälajiryhmiin verrattuna, mutta toisessa suorituksessa 

jääkiekko –päälajiryhmän suoritukset riittivät vasta kolmanneksi. 

TAULUKKO 31. Toisen heitto-kiinniottosuorituksen onnistuneet suoritukset ilmoitettuna 

keskiarvoina (KA) ja keskihajontoina (KH). Päälajiryhmien välinen kokonaisero on testattu 

varianssianalyysillä (Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

2. Heitto-

kiinniotto 

(lkm) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 4.57   ±2.42 F = 12.60 1>4*** 

Jalkapallo (2) 66 5.03 
 

±2.69 df = 4 1>5** 

Muu palloilu (3) 50 5.26 
 

±2.59 p = .000*** 2>4*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 2.68 
 

±2.14 
 

2>5*** 

3 
Muut yksilölajit (5) 69 3.42   ±2.53 

 

3>4*** 

3>5*** 

Yhteensä 348 4.18   ±2.63 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 

Yhteenlaskettuja heitto-kiinniottoyhdistelmätestin onnistuneiden suoritusten lukumääriä 

vertailemalla yksisuuntaisella varianssianalyysillä tehtiin havainto, jonka mukaan heitto-

kiinniottoyhdistelmätestillä ja päälajiryhmällä on selkeä tilastollinen yhteys keskenään 

(p<.001) (taulukko 32). Kokonaistuloksissa heitto-kiinniottosuorituksessa muu palloilu –

päälajiryhmä saavutti korkeimman onnistuneiden suoritusten lukumäärän ennen jääkiekko –ja 

jalkapallo –päälajiryhmiä. Muut yksilölajit –päälajiryhmä suoriutui osion testistä neljänneksi 

korkeimmilla määriä onnistuneita suorituksia ja tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä jäi 

viimeiseksi selkeästi heikoimilla onnistuneiden suoritusten lukumäärällä. Tanssi ja voimistelu 

–päälajiryhmä saavutti tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p<.001) huonomman 
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kokonaistuloksen jääkiekko-, jalkapallo –sekä muu palloilu –päälajiryhmiin verrattuna (1>4, 

2>4, 3>4) ja merkitsevästi huonomman muut yksilölajit –päälajiryhmään verrattuna (5>4). 

Myös muut yksilölajit –päälajiryhmän heikompi menestys oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevää (p<.001) jääkiekko –ja muu palloilu –päälajiryhmään (1>5 ja 3>5) sekä 

merkitsevää jalkapallo –päälajiryhmään (2>5) verrattuna. Kuviossa 12 on esitettynä 

diagrammein molempin heitto-kiinniottosuoritusten sekä yhteistuloksen lukumäärät 

päälajiryhmittäin. 

TAULUKKO 32. Heitto-kiinniottosuorituksen yhteenlasketut onnistuneet suoritukset 

ilmoitettuna lukumäärinä (lkm) keskiarvoina (KA) ja keskihajontoina (KH). Päälajiryhmien 

välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä (Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset 

erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

Heitto-

kiinniotto 

yht. (lkm) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 13.92   ±5.20 F = 17.66 1>4*** 

Jalkapallo (2) 66 13.74 
 

±5.70 df = 4 1>5*** 

Muu palloilu (3) 50 14.54 
 

±5.51 p = .000*** 2>4*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 8.14 
 

±4.09 
 

2>5** 

 

 
Muut yksilölajit (5) 69 10.90   ±5.38 

 

3>4*** 

3>5*** 

5>4** 

Yhteensä 348 11.63   ±5.67 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 
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KUVIO 12. Heitto-kiinniottosuoritusosioiden keskiarvot sekä yhteistulos keskiarvoina. 

TAULUKKO 33. Välineenkäsittelytaito-osion pisteet ilmoitettuna keskiarvoina (KA) ja 

keskihajontoina (KH). Päälajiryhmien välinen kokonaisero on testattu varianssianalyysillä 

(Anova) ja yksittäisten ryhmien väliset erot LSD-testillä. 

Päälajiryhmä n 

Välineenkä-

sittelytaito 

pist. yht. (0-

8 p.) 

KA 

  KH Anova LSD 

Jääkiekko (1) 98 3.64   ±1.50 F = 3.30 3>1* 

Jalkapallo (2) 66 3.98 
 

±1,57 df = 4 2>4* 

Muu palloilu (3) 50 4.27 
 

±1.68 p = .011* 3>4*** 

Tanssi ja voimistelu (4) 65 3.28 
 

±1.64 
 

3>5* 

 
Muut yksilölajit (5) 69 3.54   ±1.76 

 

 

 

Yhteensä 348 3.71   ±1.64 
 

  

* p < 0.05= melkein merkitsevä, ** p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä, *** p < 0.001 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sukupuolten välillä. 
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Tarkastellessa heitto-kiinniottotestistä ja samalla koko välineenkäsittelytaito-osiosta 

saavutettuja pisteitä yksisuuntaisella varianssianalyysillä havaittiin, että erot päälajiryhmien 

pisteissä välineenkäsittelytaito-osiossa olivat ainoastaan melkein merkitseviä (p<.05) 

(taulukko 33). Pisteytyksessä on syytä huomioida, että heitto-kiinniottosuoritusten 

onnistuneille suorituksille oli määritelty ennalta pisteytystaulukko, mikä löytyy liitteestä 4. 

Ainoastaan korkeimmat pisteet saanut muu palloilu –päälajiryhmän pisteet erosivat 

keskiarvollisesti heikoimmat pisteet saaneesta tanssi ja vomistelu –päälajiryhmästä erittäin 

merkitsevästi (p<.001) (3>4). Melkein merkitseviä p<.05 eroja pisteissä havaittiin muu 

palloilu –sekä jääkiekko –ja muut yksilölajit päälajiryhmien välille (3>1 ja 3>5). Lisäksi 

toiseksi korkeimmat pisteet saaneen jalkapallo –päälajiryhmän sekä tanssi ja voimistelu –

päälajiryhmän välillä ero oli melkein merkitsevä (p<.05) (2>4). Kuviosta 13 on nähtävissä 

välineenkäsittelytaito-osion pisteet. 

 

KUVIO 13. Välineenkäsittelytaito-osion kokonaispisteet päälajiryhmittäin. 
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11 POHDINTA 

Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena oli selvittää urheiluyläkoulukokeilun 

soveltuvuuskokeisiin vuonna 2018 osallistuneiden 6.-luokkalaisten motorisia perustaitoja. 

Lisäksi tutkimuksessa verrattiin soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden tyttöjen ja poikien 

sukupuolten välisiä eroja sekä päälajiryhmien välillä ilmeneviä eroja motoristen perustaitojen 

testeissä. Motorisia perustaitoja mitattiin Suomen Olympiakomitean koordinoiman 

urheiluakatemian urheiluyläkoulun kansallisissa soveltuvuuskokeissa eri puolella Suomea. 

Soveltuvuuskokeiden keskeisin tarkoitus oli se, että joka puolella Suomea jokaisella olisi 

yhtäläiset mahdollisuudet päästä urheilu- tai liikuntapainotteiselle luokalle samoilla 

perusteilla. Soveltuvuuskokeet perustuivat aikaisempaan tutkimustietoon sekä 

asiantuntijoiden kokemukseen siitä, millä tavalla pystyttäisiin mittaamaan monipuolisia taitoja 

spesifimpien lajitaitojen sijasta. Soveltuvuuskokeista tarkasteluun valittiin motorisia 

perustaitoja mitanneet testiosiot (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaidot), sillä nämä 

osiot kuvastavat parhaiten hakijoiden taito-ominaisuuksia kunto-ominaisuuksien sijaan. 

Aineisto (n=1004) kerättiin yhteensä 14:sta kaupungista koulujen liikunnaopettajien toimesta.  

Tutkielman keskeisimmät tulokset osoittivat, että liikkumistaidoissa tyttöjen ja poikien välillä 

ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, mutta osion yhteispisteissä pojat saavuttivat 

korkeammat pisteet (p=.000). Tasapainotaidoissa tyttöjen menestyminen oli selkeästi 

vahvempaa (p=.000) poikiin verrattuna. Välineenkäsittelytaidoista pojat suorituivat 

vahvemmin (p=.000), mutta osion pisteissä tytöt saavuttivat poikia korkeammat pisteet 

(p=.023).  

Päälajiryhmissä keskeisimmät tulokset osoittivat, että liikkumistaidoissa erot päälajiryhmien 

välillä olivat merkitsevyyksinä hyvin vähäisiä niin tuloksissa kuin osion pisteissäkin. 

Tasapainotaidoissa tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä menestyi selvästi paremmin muihin 

päälajiryhmiin verrattuna (p=.000). Välineenkäsittelytaidoissa palloilulajia harrastavien 

päälajiryhmät saavuttivat selvästi kahta muuta päälajiryhmää paremmat tulokset, mutta 

pisteissä erot päälajiryhmien menestymisessä olivat vain melkein merkitseviä (p=.011). 
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11.1 Tutkielman luotettavuuden arviointi 

Pro gradu tutkielman tutkimusjoukko koostui aineiston siivoamiseen jälkeen 955:stä 

urheiluyläkoulun soveltuvuuskokeisiin vuonna 2018 osallistuneesta 6.-luokkalaisesta 

nuoresta. Nuoret hakijat edustivat kokonaisuudessaan 108 eri koulua kaikkinensa 25:stä 

urheiluyläkoulukokeiluun osallistuvasta koulusta. Otannasta päätettiin jättää osan koulujen 

soveltuvuuskoetulokset pois, sillä tuloksia ei ollut saatavilla sillä hetkellä, kun aineiston 

käsittely ja analysointi tuli ajankohtaiseksi. Tulosten raportoimatta jättäminen ei ollut 

kuitenkaan vaihtoehto, sillä urheiluyläkoulukokeiluun osallisuneilla kouluilla on velvollisuus 

raportoida tuloksista urheiluyläkoulutoiminnan kehittämisen, seurannan ja arvioinnin vuoksi 

(Suomen Olympiakomitea 2018). Tähän ratkaisuun päädyttiin, sillä otanta on kuitenkin 

kattava. Alkuperäisestä otannasta jouduttiin poistamaan tietoja, jotka tutkija havaitsi 

epäluotettaviksi. Lisäksi yksittäisten koulujen ilmoittamissa tiedoissa havaittiin test ien osalta 

tuloksia, joiden paikkaansapitävyys oli varmuudella väärä tai muutoin epäluotettava, minkä 

seurauksena nämä osiot poistettiin analysoitavasta aineistosta tulosten luotettavuuden 

lisäämiseksi. Tutkimuksen luotettavuuden osalta on mahdotonta sanoa, miten paljon 

puuttuvien koulujen tiedot tai yksittäisten havaintojen poistaminen vaikuttivat tutkielman 

tuloksiin. Aineiston varsin suuresta koosta johtuen on todennäköistä, että vaikutus tuloksiin ei 

ollut merkittävä. Toki päälajin ilmoittaneita hakijoita oli kokonaisotannasta ainoastaan n=348 

eli noin 36 % koko otannasta, joten vaikutus päälajiryhmään puuttuva päälajitieto saattoi olla 

merkittävämpi. Viidessä eri päälajiryhmässä otokset vaihtelivat välillä n=50–98, joten näissä 

pienemmissä ryhmissä tuloksiin olisi saattanut tulla muutoksia isommalla 

päälajiryhmäotannalla.  

Päälajiryhmiin jaottelussa tutkija pyrki tarkastelemaan ilmoitettuja päälajeja kokonaisuutena 

siten, että nouseeko aineistosta esiin selkeästi jotkin tietyt päälajiryhmät. Tällä perusteella 

tutkielmaan päätyi kaksi omaa ja itsenäistä päälajiryhmää: jääkiekko ja jalkapallo. Tämän 

jälkeen tutkija hahmotteli nippuun mahdollisimman samantyylisiä lajiryhmiä ja 

muodostamaan näistä ryhmiä. Tällä tavoin saatiin muodostettua viisi päälajiryhmää, missä 

vielä tarkasteltiin otoskokojen yhteneväistä suuruutta sekä lajiryhmän sisäisten lajien 

yhteneväisyyksiä tutkijan oman tulkinnan mukaisesti. Muu palloilu –päälajiryhmä muodostui 

kaikista muista palloilulajien harrastajista, johon kuuluvat niin yksilö- kuin joukkuelajien 
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harrastajat. Tanssi ja voimistelu –päälajiryhmää edustavat esteettisiä ja rytmisiä lajeja 

päälajinaan harrastavat hakijat, kuten kaikki voimistelijat, muodostelmaluistelijat, sekä 

cheerleadingin että erilaisten tanssilajien harrastajat. Muut yksilölajit –päälajiryhmän 

muodostivat hakijat, joissa ei ilmennyt selkeästi dominoivia lajiryhmiä, joten tämän 

päälajiryhmän edustajat ovat esimerkiksi yleisurheilijoita, uimareita, hiihtäjiä sekä 

kamppailulajien edustajia. Tutkijana voisikin todeta, että muut yksilölajit –päälajiryhmä 

edusti huomattavasti laajinta lajirkirjoa, sillä joukossa on selkeästi erilaisia fyysisiä 

ominaisuuksia vaativia lajin edustajia. Muut yksilöaljit –päälajiryhmä muodosti ikään kuin 

keskiarvon kaikista muista päälajiryhmistä. 

Päälajiryhmissä on huomioitava se, että päälajiryhmät saattavat olla hyvin voimakkaasti 

sukupuolijakautuneita. Esimerkiksi 7–15-vuotiaiden eri lajien harrastajamääriä 

urheiluseuroissa vertaillessa jalkapalloa harrastaa 34 % pojista, kun tytöistä osuus oli 11 %. 

Jääkiekossa vastaava lukema poikien osalta oli 13 %, kun tytöillä osuus oli vain 1 %. Sen 

sijaan katsottaessa tanssin ja voimistelun osuutta yhteensä, niin tyttöjen 

urheiluseuraharrastuksista 30 % kohdistuu näihin lajeihin. Poikien tanssia ja voimistelua 

urheiluseuroissa harrastaa ainoastaan 2 %. (Blomqvist, Mononen, Koski & Kokko 2019) On 

siis oletettavaa, että tässä tutkielmassa päälajiryhmät eivät ole ainakaan edellä mainittujen 

päälajien osalta tasaisesti jakautuneet sukupuolten välillä. 

Valtakunnallisesti ympäri Suomen kouluja järjestetyissä soveltuvuuskokeissa koulujen 

soveltuvuuskokeisiin koulutetut liikunnanopettajat toimivat testien arvioijina. Tuloksille ja 

suorituksille oli ennalta määritellyt kriteeristöt suorituspisteineen, mikä yhdessä 

ammattitaitoisten liikunnanopettajien kanssa vahvisti soveltuvuuskoetulosten luotettavuutta. 

Arviointi testeistä on kuitenkin ollut subjektiivista liikunnaopettajan omiin kokemuksiin ja 

havaintoihin perustuvaa. Subjektitiivisuus täytyykin huomioida saman arviointihenkilön 

havainnoissa, sekä eri puolella Suomea eri arvioijien tekemissä tulkinnoissa. Tutkielman 

reliabiliteetin näkökulmasta rajallisten resurssien vuoksi toisto –tai rinnakkaismittauksia ei ole 

ollut mahdollista suorittaa soveltuvuuskoepäivän aikana. Toistomittauksen reliaabelius on 

tietysti kyseenalainen, sillä yksilö ja hänen suorituksensa voi muuttua mittauskertojen välillä 

(Metsämuuronen 2008, 65). Reliaabelisuutta oli lisännyt Metsämuurosen (2008, 65-66) 

mukaan se, että samat henkilöt saisivat samalla mittarilla samanaikaisesti samanlaisia 
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tuloksia. Tutkielman tulokset lienevät validit, eli niillä on saatu mitattua sitä, mitä on 

haluttukin mitata. 

11.2 Liikkumistaidot 

Liikkumistaidoissa tulokset eivät tuoneet esille sukupuolten välillä merkitseviä eroja 

sivuttaiissiirtymisessä tai tähtiradassa. Huomiota tuloksissa kiinnittä kuitenkin se, että 

molemmilla sukupuolilla jälkimmäinen suoritus sivuttaissiirtymisessä oli heikompi 

ensimmäiseen suoritukseen verrattuna. Johtopäätöksenä tästä voidaan tulkita se, että hakijat 

ovat suorittaneet ensimmäisen suorituksensa vahvemmalla eli dominoivalla puolella kehoaan 

ja liikkuneet sen mukaiseen suuntaan sivuttaissiirtymissään. Motorinen oppiminen testin 

tutuksi tulemisen muodossa ei ole kompensoinut ainakaan tarpeeksi vahvemman ja 

heikomman puolen eroja. Havainnot päälajiryhmien vertailuissa olivat yhteneväisiä 

sukupuolten väliseen vertailuun siinä mielessä, että merkitseviä eroja ei pääsääntöisesti 

muodostunut. Tanssi ja voimistelu –päälajiryhmän tulokset pysyivät molemmissa 

sivuttaissiirtymisissä samalla tasolla, minkä seurauksena voitanee olettaa, että tässä 

päälajiryhmässä lajin harrastajat ovat pystyneet tuomaan omasta lajistaan ominaisuuksia, joita 

sivuttaissiirtyminen mittasi. Tanssi ja voimistelu –päälajiryhmällä molemmin puolinen 

raajojen hallinta ja koordinaatiokyky tai vahva bilateraalinen siirtovaikutus on ollut muihin 

verrattuna vahvempaa. Magillin (2011) mukaan siirtovaikutuksessa on kyse juuri siitä, että 

aikaisemmin harjoiteltu taito on yhteydessä uuteen taitoon tai sen oppimiseen myös eri 

ympäristöissä, kuin missä alkuperäiset taidot on opittu. Tutkijan mukaan, tämä tukee 

havaintoa ja tulkintaa siitä, että tanssi ja voimistelu –päälajirymä hyötyi testissä 

aikaisemmasta harjoittelutaustaan etenkin ei-dominoivalla puolella suoritetussa 

sivuttaissiirtymisessä. 

Tähtiratatestissä sukupuolten tai päälajiryhmien välillä ei havaittu soveltuvuuskokeissa 

merkitseviä eroja. Tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä menestyi kuitenkin heikoiten muihin 

päälajiryhmiin verrattuna tässä testimuodossa, mikä johtunee siitä, että liikkuminen 

tähtiradassa oli enemmän tavanomaisempaa ja lajinomaisempaa sivuttaissiirtymätestiin 
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verrattuna, jolloin esim. palloilulajien harrastajat suoriutuivat testistä suhteessa paremmin 

kuin liikkumistaito-osion sivuttaissiirtymisessä.  

Tämän pro gradu –tutkielman tulokset puoltavat aikaisempaa tutkimustietoa liikkumistaitojen 

osalta: ikä ja testimuoto ovat merkittävämpiä tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Keskimäärin 

poikia kuitenkin pidetään tyttöjä taitavempina liikkumistaidoissa (Malina ym. 2004 & 

Nupponen & Telama 1998). Belgiassa koululaisille tehdyssä viiden vuoden KTK- 

(Köperkoordinations Test für Kinder) seurantatutkimuksessa testistöön kuuluvassa 

sivuttaissiirtymätestissä 11 vuotiaat tytöt onnistuivat suorittamaan testissä keskimäärin 

enemmän siirtoja poikiin verrattuna, joskaan ero ei ollut merkitsevä. (Vandorpe ym. 2011, 

381) Tyttöjen menestyminen rytmiä vaativassa liikkumisessa, eli sivuttaissiirtymisessä, 

näyttäisi olevan kuitenkin poikia vahvempaa, mikä antaa tukea sille, että sivuttaissiirtymisessä 

tytöt menestyisivät poikia paremmin (Barnett ym. 2008; Okely & Booth 2004; Kalaja ym. 

2009). Päälajiryhmien välillä eroja ei juurikaan esiintynyt.  

11.3 Tasapainotaidot 

Soveltuvuuskokeiden tasapainotaidoissa tyttöjen menestyminen poikiin nähden oli 

merkittävästi vahvempaa kaikilla tasapainotaito-osion osa-alueilla. Ainoastaan 360 asteen 

hyppysuorituksissa erot sukupuolten välillä olivat erittäin mertkitsevän (p<.001) sijaan vain 

merkitseviä (p<.01). Myös tasapainotaito-osion osioissa, joissa suoritukset tehtiin molemmin 

päin tai molemmilla raajoilla, tulokset osoittivat jälkimmäisen suorituksen olleen järjestäen 

heikompi niin tytöillä kuin pojillakin. Suurin ero puolisuuksien välillä havaittiin 

kärrynpyörissä ja etenkin toisessa kärrynpyörässä, missä tyttöjen keskimääräinen pistemäärä 

oli peräti 64 % korkeampi poikiin verrattuna. On siis oletettavaa, että tasapainotaito-osion 

testi on suoritettu ensimmäisellä kerralla dominoivalla tai taitavemmalla puolella. Tulokset 

kertovat siitä, että hakijoilla ilmeni tasapainotaitojen osalta puolisuuseroja raajojen ja 

tekemissuuntien kanssa.  

Tasapainotaitojen osalta päälajiryhmistä tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä menestyi selkeästi 

parhaiten kaikkiin muihin päälajiryhmiin verrattuna.  Peilatessa tätä tulosta kyseisen 
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päälajiryhmän edustajien lajeihin ja lajien vaatimuksiin, tulosta voidaan pitää odotettuna 

etenkin, kun suhteuttaa tanssi ja voimistelu –päälajiryhmän edustajien olevan suurimmaksi 

osaksi tyttöjä uusimman LIITU-tutkimuksen mukaisesti (Blomqvist ym. 2019). Sen sijaan 

jääkiekko –päälajiryhmän keskiarvoa heikompi menestyminen kokonaisuudessaan 

tasapainotaidoissa oli tutkijalle yllätys, sillä luistelussa niin dynaamisen- kuin staattisenkin 

tasapainon merkitys on ilmeinen. Etenkin vaa’assa, missä tasapainoa mitataan selkeästi 

yhdellä jalalla, kuten luistelussa liuttaessa, jääkiekko –päälajiryhmän tulos oli kaikista 

ryhmistä heikointa. Muilta osin päälajiryhmien välille ei ilmennyt merkille pantavia eroja 

kuin korkeintaan heikoimmin menestyneen ja parhaimmin menestyneiden ryhmien välille. 

Kokonaisuutena tasapainotaidoista voidaan tulosten osalta todeta, että etenkin toisessa 

voimistelusarjassa, mihin sisältyivät kärrynpyörät molempiin suuntiin sekä vaa’at molemmilla 

jaloilla, erot taitojen välillä olivat suuria. Tässä mielessä toisen voimistelusarja pitäminen 

mukana osana soveltuvuuskokeita olisi hakijoita erottelevaa, mikäli erottelua halutaan tehdä 

hakijoiden välille.  

Aikaisemmat tutkimukset sukupuolten välisistä eroista tasapainotaidoissa antavat tukea tämän 

pro gradu –tutkielman tuloksille siltä osin, että tasapainotaidoissa tytöt ovat poikia 

taitavampia (McKenzie ym. 2002; Ruiz, Graupera, Gutiérrez & Miyahara 2003; Sääkslahti 

2005). Kalajan, Jaakkolan ja Liukkosen (2009) mukaan suomalaisilla seitsemäsluokkalaisilla 

pojilla olisi parempi dynaaminen tasapaino tyttöihin verrattuna. Pro gradu –tutkielman 

tulokset tuottivat täysin erilaisen tuloksen: tytöt menestyivät tasapainotaidon kaikilla osa-

alueilla poikia paremmin. Soveltuvuuskokeen tasapainotaito-osion testit siis osoittivat, että 

tytöt menestyivät poikia selkeästi paremmin niin staattista –kuin dynaamista tasapainoa 

mitanneissa testiosioissa. 

Tämän pro gradu –tutkielman tulosten osalta voidaan todeta, että tanssi ja voimistelu –

päälajiryhmän ylivoimainen menestyminen tasapainotaidoissa oli yllättävää, sillä esimerkiksi 

aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tanssijat ja voimistelijat eivät eroa 

jalkapalloilijoista merkittävästi (Gerbino, Griffin & Zurakowski 2007). Sen sijaan esimerkiksi 

muu palloilu –päälajiryhmään kuuluvan koripallon pelaajien on havaittu olevan selkeästi 
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heikompia niin staattisessa kuin dynaamisessakin tasapainotaidossa voimistelijoihin ja 

jalkapalloilijoin verrattuna (Bressel ym. 2007). Tämä aikaisempi tutkimustulos antaa lievästi 

tukea soveltuvuuskokeiden tulokselle tasapainotaidon osalta, sillä muu palloilu –päälajiryhmä 

menestyi osiossa kaikista lajiryhmistä heikoiten. 

Urheiluyläkoulun soveltuvuuskokeen tasapainotaito-osion testeissä sekä aikaisempien 

tasapainotaitoa mitanneiden tutkimusten välillä on kuitenkin syytä muistaa, että testattava testi 

vaikuttaa aina tulokseen. Lisäksi tässä soveltuvuuskokeen tasapainotaitoa mittanneissa 

testeissä dynaaminen tasapainotaito korostui staattiseen tasapainotaitoon verrattuna. 

11.4 Välineenkäsittelytaidot 

Tämän pro gradu –tutkielman tulokset välineenkäsittelytaidon osalta osoitti, että poikien 

välineenkäsittelytaidot ovat selkeästi vahvemmat kuin tytyöillä. Poikien vahvempaa 

menestymistä alleviivaa tuloksista havainto, jonka mukaan etenkin ensimmäisessä heitto-

kiinniotto suorituksessa poikien merkittävästi korkeampi lukema onnistuneissa suorituksissa 

tuotti sekä absoluuttisesti että suhteellisesti pienemmän keskihajontaluvun tyttöjen vastaavaan 

suoritukseen verrattuna. Tämä kuvastaa sitä, että pojilla myös vaihtelu tulosten välillä on ollut 

pienempää kuin tytöillä. Sen sijaan toisessa heitto-kiinniottosuorituksessa tasoerot 

kaventuivat, mutta ero poikien eduksi oli kuitenkin erittäin merkitsevä p<.001.  

Päälajiryhmissä palloilulajien harrastajat menestyivät selkeästi parhaiten tanssi ja voimistelu –

sekä muut yksilölajit päälajiryhmiin verrattuna. Tulosta voidaan pitää odotettuna, sillä näissä 

palloilulajeissa välineenkäsittelytaidot ovat läsnä harjoituksissa aina, kun taas heikommin 

menestyneimmissä ryhmissä, eli tanssi ja voimistelu –sekä muut yksilölajit –päälajiryhmissä, 

välineenkäsittelytaitojen harjoittelu on huomattavasti vähäisempää ainakin valtaosassa lajeja. 

Myös kaikilla päälajiryhmillä suoritukset heikkenivät ensimmäisestä suorituksesta toiseen 

suoritukseen paljon. Tutkimus osoitti, että päälajiryhmällä ei ole ainakaan suurta vaikutusta 

siihen, että heitto-kiinniottotaito olisi jossain päälajiryhmissä lähes samantasoista molemmilla 

käsillä.  
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Kokonaisuutena välineenkäsitettelytaito-osion heitto-kiinniottoyhdistelmätestistä on 

havaittavissa samanlainen tulos kuin soveltuvuuskokeiden motoristen perustaitojen muidenkin 

testien osalta: ensimmäinen suoritus tehtiin dominoivalla ja taitavammalla puolella, mikä 

näkyi huomattavasti heikompana menestyksensä samaa taitoa mitanneessa osiossa toisin päin 

tai toisella raajalla tehtynä. Heitto-kiinniottotestissä tämän pro gradu –tutkielman tulokset 

antavat sen suuntaisia tuloksia, että Magillin (2011) määrittelemä bilateriaalinen siirtovaiktus 

ei ole ainakaan kovin vahvaa, sillä tulosten heikkeneminen dominoivan ja ei-dominoivan 

käden välillä oli suhteellisesti melko samansuuruista sekä kaikkien päälajiryhmien, että 

molempien sukupuolien välillä. 

Aikaisemmat tutkimustulokset ovat melko vahvasti osoittaneet, että pojat menestyvät tyttöjä 

paremmin välineenkäsittelytaidoissa etenkin heittotaidon osalta (Thomas & French 1985; 

Kalaja ym. 2009; Barnett ym. 2010).  Tämän pro gradu –tutkielman tulokset antavat siis 

välineenkäsittelytaitojen osalta aikaisempaan tutkimustietoon yhtenevää tietoa. Erittäin suuren 

vahvistuksen tämän tutkielman välineenkäsittelytaitotulosten luotettavuudelle antaa vuoden 

2017 valtakunnalliset Move! –mittaustulokset. Näissä Move! –mittauksissa oli mukana 

tismalleen samanlainen heitto-kiinniottoyhdistelmän testi, mikä osoitti, että pojat menestyivät 

viidennellä luokalla keskimäärin tyttöjä paremmin tässä testissä. Sen sijaan kahdeksannelle 

luokalle mentäessä erot sukupuolten tulosten välillä olivat enää hyvin pienet. (Opetushallitus 

2017) Suuret erot heitto-kiinniottoyhdistelmän testissä saattavat johtua sukupuolten välisistä 

lajiorientoitumisista (Blomqvist ym. 2019; Nupponen 1997). Tämän pro gradu –tutkielman 

tulokset ovat siis linjassa aikaisempiin tutkimuksiin myös päälajiryhmien osalta, kun ottaa 

huomioon lajeissa vaadittavia taitoja ja ominaisuuksia, sekä päälajiryhmien 

sukupuolijakaumat. 

11.5 Johtopäätökset 

Urheiluyläkoulukokeilun yhtenä tarkoituksena on luoda urheilijapolku, jossa on mahdollista 

toteuttaa opiskelua sekä ikäkaudelle soveltuvaa huippu-urheiluun tähtäävää harjoittelua 

(Nieminen ym. 2018). Monipuolisten motoristen perustaitojen hallinta yhdessä pätevyyden 

tunteen kanssa omista kyvyistä ennustavat fyysisen aktiivisuuden lisääntymistä (Kalaja 
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2012a; Jaakkola ym. 2015; Wrotniak ym. 2006) Motoristen perustaitojen hallitsemista 

voidaankin pitää tärkeänä matkalla kohti huippu-urheilijaksi kehittymistä. Tästä syystä 

motorisia perustaitoja sekä näiden taitojen harjoittelua, voidaan pitää tärkeänä osa-alueena 

harjoittelussa ja tutkimuskohteena. 

Tämän pro gradu –tutkielman perusteella voidaan todeta, että tytöt ja suosituimpia tyttöjen 

harrastamien päälajiryhmien edustajat ovat motorisilta perustaidoiltaan taitavampia 

tasapainotaidoissa ja pojat ja poikien suosituimpien pääjien harrastajat ovat taitavampia 

välineenkäsittelytaidoissa. Liikkumistaitojen osalta sukupuolten tai päälajiryhmien välillä ei 

voida sanoa olevan merkittäviä eroja. Kokonaisuutena soveltuvuuskokeiden tulokset antavat 

lisänäyttöä aikaisemmille tutkimuksille ja kirjallisuudelle aiheen ympärillä, minkä vuoksi 

tämän pro gradu –tutkielman tulosten voidaan sanoa olevan luotettavia. Vertailevaa aineistoa 

aikaisempien vuosien soveltuvuuskoetuloksiin ei ole tehty ainakaan näin analyyttisesti, sillä 

tutkielmassani oleva aineisto on ensimmäisiä soveltuvuuskokeesta saatuja tuloksia. Tästä 

syystä tämän tutkielman tuloksia voidaan pitää tärkeinä, sillä ne antavat mahdollisesti 

kehitysideoita urheiluyläkoulutoiminnasta ja sen soveltuvuuskokeista vastaavalle hanketta 

koordinoivalle Suomen Olympiakomitealle. 

Tuloksissa sukupuolten ja päälajiryhmien vertailu ei kuitenkaan ollut helppoa ja selkeää, sillä 

osassa taitotestejä kullekin taitotestin tulokselle oli oma pisteytys, mikä vaihteli sukupuolten 

välillä. Esimerkiksi välineenkäsittelytaidoissa tyttöjen menestyminen oli selvästi heikompaa 

poikiin verrattuna, mutta tyttöjen ansaitsemat pisteet välineenkäsittelytaito-osiosta olivat 

poikia korkeammat (kuvio 6). Toisella tavalla tulkittuna tutkijana olisinkin voinut todeta, että 

tytöt olivat välineenkäsittelytaidoissa poikia parempia, mikäli paremmuuden mittarina olisivat 

olleet pisteet. Tutkijana hämmästystä aiheuttaakin aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen 

perustuen se, että ennakko-oletusten mukaan tytöt menestyvät poikia paremmin 

tasapainotaidoissa, mutta molemmille sukupuolille oli kuitenkin samat arviointikriteerit. 

Välineenkäsittelytaidoissa taas poikien oletettiin olevan tyttöjä vahvempia ja tämä olikin 

huomioitu pisteytyksessä, mutta olisiko tämä asetelma pitänyt huomioida myös 

tasapainotaitojen osalta? Aikaisemman tutkimustiedon perusteella liikkumistaidoissa ei pitäisi 

olla ainakaan yhtä selkeitä eroja kuin tasapaino- ja välineenkäsittelytaidoissa, mutta tästä 

huolimatta sukupuolille oli määritelty omat pistetaulukot suorituksille. Mielestäni olisikin 
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syytä pohtia, että olisiko kaikkiin osioihin syytä lisätä omat pistetaulukot molemmille 

sukupuolille vai pitäisikö sukupuolten välinen eriarvoistaminen testeissä poistaa kokonaan 

poistamalla erilliset pistetaulukot molemmilta sukupuolilta? On mahdollista, että tällä tavalla 

halutaan taata molemmille sukupuolille mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet tulla 

valituksi urheiluyläkouluun, mutta voisiko tähän olla ratkaisuna sukupuolikiintiöt? Nämä ovat 

asioita, joihin ulkopuolisena tutkijana kiinnittäisin huomiota peilaten näitä tämän tutkielman 

tuloksiin. 

Soveltuvuuskokeiden motoristen perustaitojen testeissä molemmin puolinen suorittaminen 

vaikuttaa tämän tutkielman perusteella tuovan selkeimmin eroja eri taidoissa. Tällä tavoin 

soveltusuuskokeet mittaavat ennen kaikkea hakijoiden monipuolisuutta, minkä nähdään 

olevan tärkeää matkalla kohti urheilijaksi kasvamista (kuvio 1). (Urheiluakatemiaohjelma 

2016) Mielestäni olisikin syytä pohtia, että ilmentääkö välineenkäsittelytaito-osion yksi 

heitto-kiinniottotesti tarpeeksi hakijoiden monipuolisuutta välineenkäsittelytaitojen osalta? 

Välineenkäsittelytaito-osiossa alaraajojen välineenkäsittelytaitoa ei tule mielestäni mitatuksi, 

joten tämä voi asettaa esimerkiksi pääsääntöisesti lähes pelkästään alaraajoja vaativia 

urheilulajien edustajia eriarvoiseen asemaan. 

Motoristen taitojen taitavuudessa eri osa-alueilla on selkeästi vedettävissä johtopäätöksiä, 

joiden mukaan siirtovaikutus päälajin –ja taitotestin vaatimusten kanssa olivat voimakkaita. 

Tämä tutkielma antaa vahvistusta positiivisten siirtovaikutuksen merkitykselle taitojen 

hallinnassa, koska kahden eri taidon tai kahden eri ympäristön tietynlaiset ominaispiireet ovat 

niin samankaltaisia, että aiemmin opittu taito vaikuttaa positiivisesti myös toiseenkin samoja 

ominaisuuksia vaadittavaan taitoon (Magill 2011, 293; Fleisig ym. 1996; Kelso & Zanone 

2002). Positiivinen siirtovaikutus näkyi tutkielman tuloksissa esimerkiksi 

välineenkäsittelytaidoissa, joissa välineenkäsittelytaitoja harrastavat päälajiryhmät 

menestyivät selkeästi muita päälajiryhmiä paremmin, vaikka oletettavasti esimerkiksi 

jalpallaoilijat eivät ole teheet heitto-kiinniottotestin kaltaista harjoitetta oman päälajinsa 

harjoituksissa. Sen sijaan tutkielman tulokset eivät antaneet näyttöä siitä, että päälajiryhmien 

lajinomaisella harjoittelulla ja soveltuvuuskokeiden motorisilla perustaidoilla olisi negatiivista 

siirtovaikutusta keskenään. 
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11.6 Jatkotutkimusaiheet 

Tämä pro gradu –tutkielma tuotti tärkeää tutkimustietoa itse urheiluyläkoulukokeilun 

soveltuvuuskokeista, mutta myös suomalaisten urheilijanuorten motorisista perustaidoista. 

Jatkotutkimusten kannalta olisi mielenkiintoista selvittää ne taidot tai taito-osiot, joissa syntyy 

merkittävimmät erot niiden hakijoiden välille, jotka tulevat valituiksi urheiluyläkouluun ja 

jotka eivät läpäise soveltuvuuskokeita. Tällaisessa tutkimuksessa olennaisempaa voisi olla 

verrata tuloksia soveltuvuuskokeiden jokaisen osa-alueen osalta kuin pelkästään motoristen 

perustaitojen osalta, jotta saadaan tietoa suomalaisten urheilijanuorten kokonaisvaltaisista 

fyysisistä ominaisuuksista. 

Toinen tärkeä ja mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi selvittää, miten syntymäkuukausi 

ja menestyminen motorisen perustaidon testeissä tai koko soveltuvuuskokeissa olisivat 

yhteydessä toisiinsa. Lasten ja nuorten motoristen taitojen taso voi vaihdella suurestikin eri 

taitojen välillä, sillä jokaisen lapsen kehittyminen on yksilöllistä (Gallahue & Ozmun 2002, 

46-51). Tutkimukset ovat osoittaneet, että iällä ja motorisilla perustaidoilla on positiivinen 

yhteys toisiinsa (Freitas ym. 2015). Tutkimusten mukaan ensimmäisen vuosineljänneksen 

aikana syntyneillä lapsilla on paremmat edellytykykset menestyä ja kehittyä huippu-

urheilijoiksi loppu vuonna syntyneisiin lapsiin verrattuna. (Côté, Baker & Abernethy 2007, 

194).  

Côtén, Bakerin ja Abernethyn (2007) ovat havainneet lasten ja nuorten taitoja sekä 

urheilumenestystä vertaillessa, että syntymäpaikalla tai asuinpaikalla voi olla merkitystä 

menestymiseen. Vaikutus voi olla positiivista tai negatiivista riippuen siitä, että millaiset 

mahdollisuudet asuinpaikalla on harrastaa esimerkiksi olosuhteiden puolesta. Suuremmat 

kaupungit voivat tarjota harjoituspaikkoja ja mahdollisuuksia, joita ei pienemmillä 

paikkakunnilla voi harrastaa, mutta pienemmillä paikkakunnilla urheilupaikkojen käyttöaste 

voi olla vähäisempää, minkä vuoksi pienellä paikkakunnalla asuvan on mahdollista urheilla 

enemmän. (Côté, Baker & Abernethy 2007, 194-195) Urheiluyläkoulukokeiluun nuoria 

osallistuu erilaisita elinympäristöistä eri puolilta Suomea, joten asuinpaikan koon mukainen 

soveltuvuuskokeiden vertailu voisi olla mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde. Tällaisella 
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tutkimuksella voitaisiin saada lisänäyttöä mahdollisesta urheilulajien entistä 

voimakkaammasta keskittämisestä tietyille paikkakunnille ja harjoituskeskuksille Suomessa 

(Suomen Olympiakomitea 2019b).  
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LIITTEET 

LIITE 1. Soveltvusuuskokeiden arviointilomakkeet. 

 

ARVIOINTI      Nimi:__________________________________ 

      Laji:___________________________________ 

      Koulu:__________________________________ 

 

1. LIIKKUMISTAIDOT 

1.1 Sivuttaissiirtyminen 

Sekä levyn että vartalon siirrot lasketaan 20 sekunnin suorituksen aikana. 1 piste, kun 

vasemmalta siirretty levy koskettaa lattiaa testattavan oikealla puolella, 1 piste, kun testattava 

on siirtänyt molemmat jalkansa levylle, 1 piste, kun testattava on taas siirtänyt levyn 

vasemmalta oikealle. 

 

Suoritukset Määrä 

Ensimmäinen 20 s suoritus  

Toinen 20 s suoritus  

YHTEENSÄ  

 

1.2 Tähtirata 

Testattava voi suorittaa radan haluamassaan järjestyksessä. Tärkeää on testissä nopeus ja 

huolellisuus. Jokainen pallo viedään erikseen ämpäristä kartioon. Keskellä on kori, jossa on 

kuusi (6) tennispalloa. Pallot siirretään yksitellen 5 m päässä oleviin kartioihin. Kartiot ovat 

laitettu tähtimuotoon. Testi aloitetaan keskeltä ”nyt” komennosta ja testi päättyy, kun kaikki 

kuusi palloa ovat kartioiden päällä ja testattava on pysähtynyt keskelle ämpärin viereen. 

Suoritus Aika s. 
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Tähtirata  

4. TASAPAINOTAIDOT 

 

4.1  Voimistelusarja 1: kuperkeikat ja kierrehypyt 

Voimistelusarja: testattava suorittaa perusseisonta-asennosta kuperkeikat eteenpäin 

nousemalla perusasentoon. Tämän jälkeen testattava suorittaa kuperkeikan taaksepäin 

perusasentoon. Perusasennosta testattava suorittaa 360 asteen hypyt paikaltaan molempiin 

suuntiin laskeutuen tasapainoisesti kahdelle jalalle. 

Liike erittäin 

hyvä 

hyvä kohtalainen välttävä ei osaa vielä, 

ei yritä 

Kuperkeikka eteenpäin 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

Kuperkeikka taaksepäin 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

1. 360 asteen hyppy 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

2. 360 asteen hyppy 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

 

4.2  Voimistelusarja 2: kärrynpyörät ja kierrehypyt 

Voimistelusarja: Kärrynpyörä väliaskel kärrynpyörä, vaaka molemmilla jaloille 5 s pidoilla. 

Liike erittäin 

hyvä 

hyvä kohtalainen välttävä ei osaa vielä, 

ei yritä 

Kärrynpyörä, väliaskel 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

Kärrynpyörä 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

1. Vaaka n. 5 s pito 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

2. Vaaka n. 5 s pito 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

 

4.3  Käsilläseisonta seinää vasten (lähtöasento selin seinään ja loppuasento 

kasvot seinään päin) 

Liike, käsillä seisonta seinää 
vasten 

Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Ei osaa 
vielä, ei 
yritä 

1. vaihe 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

Mikäli ensimmäinen vaihe ei ole riittävän vakaa, ei anneta lupaa jatkaa nousua, vaan suoritus 
päättyy ensimmäiseen vaiheeseen. 

2. vaihe 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

YHTEISPISTEMÄÄRÄ 0.75 0.6 0.4 0.2 0 
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Vaihe 1: Viedään jalat seinää vasten ylös niin, että jalat ja ylävartalo ovat keskenään laajassa 

L-kulmassa (käset n. 0,5-1 m päässä seinästä). Ranteet, hartia ja pakara muodostavat 

ylävartalon suoran linjan (karhu käsinseisonta). 

Vaihe 2: Jalat viesdään seinää vasten mahdollisimman ylös niin, että jalat ovat 

loppuasennossa yhdessä, vatsa ja nenä hieman irti seinästä (voi olla myös kiinni). Asennossa 

pitää pysyä 5 s. 

 

6. VÄLINEENKÄSITTELYTAIDOT 

 

6.1 Heitto-kiinniottoyhdistelmä 

 

Heitto-kiinniottoyhdistelmä Onnistuneiden suoritusten määrä 

1. Heittosuoritus  

2. Heittosuoritus  

Yhteensä  

 

Kun pallo osuu kohdeneliöön ja pallo saadaan kiinniotettua yhdestä pompusta, niin on 

suoritus hyväksytty (myös rajaviivalle osunut heitto hyväksytään). 

 

Hyväksytyt suoritukset lasketaan yhteen. 

 

Käsien onnistuneiden heittojen summat merkataan erikseen. 
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LIITE 2. Liikkumistaito-osion pistetaulukot 

 

POJAT (Sivuttaissiirtyminen) 

 

  

Suoritusten lkm Pisteet 

0 0.00 

1 0.02 

2 0.03 

3 0.05 

4 0.06 

5 0.08 

6 0.10 

7 0.11 

8 0.13 

9 0.15 

10 0.16 

11 0.18 

12 0.19 

13 0.21 

14 0.23 

15 0.24 

16 0.26 

17 0.27 

18 0.29 

19 0.31 

20 0.32 

21 0.34 

22 0.35 

23 0.37 

24 0.39 

25 0.40 

26 0.42 

27 0.44 

28 0.45 

29  0.47 

30 0.48 

31 0.50 

32 0.50 

33 0.60 

34 0.70 

35 0.80 

Suoritusten lkm Pisteet 

36 0.90 

37 1.00 

38 1.08 

39 1.17 

40 1.25 

41 1.33 

42 1.42 

43 1.50 

44 1.58 

45 1.67 

46 1.75 

47 1.83 

48 1.92 

49 2.00 

50 2.10 

51 2.20 

52 2.30 

53 2.40 

54 2.50 

55 2.58 

56 2.67 

57 2.75 

58 2.83 

59 2.92 

60 3.00 

61 3.08 

62 3.17 

63 3.25 

64 3.33 

65 3.42 

66 3.50 

67 3.60 

68 3.70 

69 3.80 

70 3.90 

71 ja enemmän 4.00 
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TYTÖT (Sivuttaissiirtyminen) 

 

  

Suoritusten lkm Pisteet 

39 1.07 

40 1.14 

41 1.21 

42 1.29 

43 1.36 

44 1.43 

45 1.50 

46 1.58 

47 1.67 

48 1.75 

49 1.83 

50 1.92 

51 2.00 

52 2.07 

53 2.14 

54 2.21 

55 2.29 

56 2.36 

57 2.43 

58 2.50 

59 2.58 

60 2.67 

61 2.75 

62 2.83 

63 2.92 

64 3.00 

65 3.07 

66 3.14 

67 3.21 

68 3.29 

69 3.36 

70 3.43 

71 3.50 

72 3.58 

73 3.67 

74 3.75 

75 3.83 

76 3.92 

77 ja enemmän 4.00 

Suoritusten lkm Pisteet 

0 0.00 

1 0.02 

2 0.03 

3 0.05 

4 0.06 

5 0.08 

6 0.09 

7 0.11 

8 0.13 

9 0.14 

10 0.16 

11 0.17 

12 0.19 

13 0.20 

14 0.22 

15 0.25 

16 0.27 

17 0.27 

18 0.28 

19 0.30 

20 0.31 

21 0.33 

22 0.34 

23 0.36 

24 0.38 

25 0.39 

26 0.41 

27 0.42 

28 0.44 

29  0.45 

30 0.47 

31 0.48 

32 0.50 

33 0.58 

34 0.67 

35 0.75 

36 0.83 

37 0.92 

38 1.00 
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POJAT (Tähtirata) 

 

  

Aika Pisteet 

33.3 tai yli 0.00 

33.2 0.50 

33.1 0.53 

33.0 0.56 

32.9 0.59 

32.8 0.63 

32.7 0.66 

32.6 0.69 

32.5 0.72 

32.4 0.75 

32.3 0.78 

32.2 0.81 

32.1 0.84 

32.0 0.88 

31.9 0.91 

31.8 0.94 

31.7 0.97 

31.6 1.00 

31.5 1.03 

31.4 1.06 

31.3 1.09 

31.2 1.13 

31.1 1.16 

31.0 1.19 

30.9 1.22 

30.8 1.25 

30.7 1.28 

30.6 1.31 

30.5 1.34 

30.4 1.38 

30.3 1.41 

30.2 1.44 

30.1 1.47 

30.0 1.50 

29.9 1.53 

29.8 1.56 

29.7 1.59 

29.6 1.63 

29.5 1.66 

Aika Pisteet 

29.4 1.69 

29.3 1.72 

29.2 1.75 

29.1 1.78 

29.0 1.81 

28.9 1.84 

28.8 1.88 

28.7 1.91 

28.6 1.94 

28.5 1.97 

28.4 2.00 

28.3 2.03 

28.2 2.06 

28.1 2.09 

28.0 2.13 

27.9  2.16 

27.8 2.19 

27.7 2.22 

27.6 2.25 

27.5 2.28 

27.4 2.31 

27.3 2.34 

27.2 2.38 

27.1 2.41 

27.0 2.44 

26.9 2.47 

26.8 2.50 

26.7 2.53 

26.6 2.56 

26.5 2.59 

26.4 2.63 

26.3 2.66 

26.2 2.69 

26.1 2.72 

26.0 2.75 

25.9 2.78 

25.8 2.81 

25.7 2.84 

25.6 2.88 

Aika Pisteet 

25.5 2.91 

25.4 2.94 

25.3 2.97 

25.2 3.00 

25.1 3.03 

25.0 3.06 

24.9 3.09 

24.8 3.13 

24.7 3.16 

24.6 3.19 

24.5 3.22 

24.4 3.25 

24.3 3.28 

24.2 3.31 

24.1 3.34 

24.0 3.38 

23.9 3.41 

23.8 3.44 

23.7 3.47 

23.6 3.50 

23.5 3.53 

23.4 3.56 

23.3 3.59 

23.2 3.63 

23.1 3.66 

23.0 3.69 

22.9 3.72 

22.8 3.75 

22.7 3.78 

22.6 3.81 

22.5 3.84 

22.4 3.88 

22.3 3.91 

22.2 3.94 

22.1 3.97 

22.0 tai alle 4.00 
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TYTÖT (Tähtirata) 

 

 

Aika Pisteet 

30.9 tai yli 0.00 

30.8 0.50 

30.7 0.54 

30.6 0.58 

30.5 0.63 

30.4 0.67 

30.3 0.71 

30.2 0.75 

30.1 0.79 

30.0 0.83 

29.9 0.88 

29.8 0.92 

29.7 0.96 

29.6 1.00 

29.5 1.04 

29.4 1.08 

29.3 1.12 

29.2 1.15 

29.1 1.19 

29.0 1.23 

28.9 1.27 

28.8 1.31 

28.7 1.35 

28.6 1.38 

28.5 1.42 

28.4 1.46 

28.3 1.50 

28.2 1.54 

28.1 1.58 

28.0 1.62 

27.9 1.65 

27.8 1.69 

27.7 1.73 

27.6 1.77 

27.5 1.81 

27.4 1.85 

27.3 1.88 

27.2 1.92 

27.1 1.96 

Aika Pisteet 

27.0 2.00 

26.9 2.04 

26.8 2.08 

26.7 2.12 

26.6 2.15 

26.5 2.19 

26.4 2.23 

26.3 2.27 

26.2 2.31 

26.1 2.35 

26.0 2.38 

25.9 2.42 

25.8 2.46 

25.7 2.50 

25.6 2.54 

25.5 2.58 

25.4 2.62 

25.3 2.65 

25.2 2.69 

25.1 2.73 

25.0 2.77 

24.9 2.81 

24.8 2.85 

24.7 1.88 

24.6 2.92 

24.5 2.96 

24.3 3.00 

24.3 3.04 

24.2 3.08 

24.1 3.12 

24.0 3.15 

23.9  3.19 

23.8 3.23 

23.7 3.27 

23.6 3.31 

23.5 3.35 

23.4 3.38 

23.3 3.42 

23.2 3.46 

Aika Pisteet 

23.1 3.50 

23.0 3.54 

22.9 3.58 

22.8 3.62 

22.7 3.65 

22.6 3.69 

22.5 3.73 

22.4 3.77 

22.3 3.81 

22.2 3.85 

22.1 3.88 

22.0 3.92 

21.9 3.96 

21.8 tai alle 4.00 
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LIITE 3. Tasapainotaito-osion pistetaulukot 

Tasapainotaidot, Voimistelusarja 1 

 

Tasapainotaidot, Voimistelusarja 2 

 

Liike Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Ei osaa 
vielä, ei 
yritä 

Kärrynpyörä 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

Kärrynpyörä toiseen 
suuntaan 

0.75 0.6 0.4 0.2 0 

1. Vaaka n. 5 s pito 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

2. Vaaka n. 5 s pito 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

Liike Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Ei osaa 
vielä, ei 
yritä 

Kuperkeikka eteenpäin 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

Kuperkeikka taaksepäin 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

1. 360 hyppy  0.75 0.6 0.4 0.2 0 

2. 360 hyppy  0.75 0.6 0.4 0.2 0 

Liike, käsillä seisonta seinää 
vasten 

Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Ei osaa 
vielä, ei 
yritä 
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1. vaihe 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

Mikäli ensimmäinen vaihe ei ole riittävän vakaa, ei anneta lupaa jatkaa nousua, vaan suoritus 
päättyy ensimmäiseen vaiheeseen. 

2. vaihe 0.75 0.6 0.4 0.2 0 

YHTEISPISTEMÄÄRÄ 0.75 0.6 0.4 0.2 0 
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LIITE 4.Välineenkäsittelytaito-osion pistetaulukot 

 

Välineenkäsittelytaidot, Heittokiinniotto 

 

POJAT     TYTÖT 

   

 

  

Suoritusten lkm Pisteet 

0 0 

1 0.3 

2 0.5 

3 0.7 

4 0.8 

5 1.0 

6 1.3 

7 1.7 

8 2.0 

9 2.3 

10 2.5 

11 2.8 

12 3.0 

13 3.3 

14 3.7 

15 4.0 

16 4.3 

17 4.5 

18 4.8 

19 5.0 

20 5.3 

21 5.7 

22 6.0 

23 6.3 

24 6.5 

25 6.8 

26 7.0 

27 7.3 

28 7.7 

29 ja enemmän 8.0 

Suoritusten lkm Pisteet 

0 0 

1 0.5 

2 1.0 

3 1.3 

4 1.7 

5 2.0 

6 2.5 

7 3.0 

8 3.3 

9 3.7 

10 4.0 

11 4.5 

12 5.0 

13 5.3 

14 5.7 

15 6.0 

16 6.5 

17 7.0 

18 7.3 

19 7.7 

20 ja enemmän 8.0 
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LIITE 5. Tutkimuslupa 

     

 
www.soveltuvuuskoe.fi 
 
Ennakkotiedot soveltuvuuskokeesta ja lupa käyttää 
oppilaan soveltuvuuskokeen tuloksia 
tutkimustarkoituksiin 2018 
 
 

Lupapaperi täytetään hakulomakkeen palautuksen yhteydessä suoraan koulun kansliaan  
tai tuodaan mukana soveltuvuuskoetilaisuuteen. 
 
Oppilas on osallistumassa painotetun liikunnan soveltuvuuskokeeseen ja pyrkii joko liikuntainotteiselle tai 
Suomen Olympiakomitean koordinoiman urheiluyläkoulukokeilun urheiluluokalle. Soveltuvuustesti saattaa 
sisältää urheiluyläkoulukokeilussa myös ns. lajitestin. Perustiedot soveltuvuuskokeista löytyy sivulta 
www.soveltuvuuskoe.fi. Viralliset ja ajantasaiset tiedot soveltuvuuskokeesta löytyvät koulun omilta 
kotisivuilta. Hakuprosessin vastuullinen henkilö ja oppilaaksiotosta päättävä henkilö on aina koulun 
rehtori. 
 
Mikäli oppilas ei pysty varsinaisena testipäivänä osallistumaan soveltuvuusarvioon terveydellisistä tai 
muusta pakottavasta syystä, on oppilaan toimitettava koululle lääkärintodistus ja muu pätevä selvitys 
viimeistään testipäivänä voidakseen osallistua varapäivän testiin. 
  
Tutkimustoiminnan vastuullinen taho on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. 
Tuloksia tullaan käyttämään soveltuvuuskokeiden ja yläkoulutoiminnan kehittämisen sekä ne ovat tärkeä 
osa ikäluokan urheilijoiden pitkän aikajänteen seurantaa. Jokaisen osallistujan tiedot ovat tärkeitä ja niitä 
käsitellään luottamuksellisesti ja salassapitovelvollisuutta noudattaen.  Tulosten tarkastelussa ja 
raportoinnissa oppilaan henkilöllisyys ei tule missään vaiheessa ilmi eikä yksittäistä oppilaita ole 
mahdollista tunnistaa.  
 
 
Oppilaan 

nimi:___________________________________________________________________________ 

Koulu:_____________________________________________________________________________ 

 

Allekirjoituksellani vahvistan rastittamani tekstin, että  

(   )  oppilaan soveltuvuuskokeiden tuloksia saa saa käyttää yläkoulutoiminnan kehittämis- ja 

tutkimustoiminnassa. 

http://www.soveltuvuuskoe.fi/
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Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

_______________________________________________________ 

 

Lisätiedot soveltuvuuskokeesta saat koulun rehtorilta 

 

Tutkimustoiminnan vastuuhenkilö on 

Mirja Hirvensalo 

mirja.hirvensalo@jyu.fi, 0408053944 

mailto:mirja.hirvensalo@jyu.fi

