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TEEMA: Kasvatus ja koulutus 

Motorisissa taidoissa eroja 
Suomen eri osissa 

Lasten motoriset taidot paranevat iän 

myötä. Liikunnan harrastaminen ja ulkona 

vietetty aika sekä temperamentti piirteet, 

kuten lapsen aktiivisuus ja kyky ylläpitää 

tarkkaavaisuutta, tukevat motoristen 

taitojen kehittymistä. Maaseudun lapsilla 

on parhaat motoriset taidot Suomessa. 

MOTORISET PERUSTAIDOT TARKOITTAVAT hieno- ja kar

keamotorisia taitoja, joihin myöhemmät taidot ja liik

kuminen perustuvat. Ne voidaan jakaa liikkumis-, pal

lonkäsittely- ja tasapainotaitoihin. Liikkumistaitoja ovat 

esimerkiksi kävely, juoksu, laukka ja hyppely. Pallonkäsit

telytaidoista esimerkkeinä voivat olla pallon heittäminen, 

potkaiseminen, ja kiinniottaminen. Tasapaino- ja koordi

natiiviset taidot näkyvät arkielämässä mm. pyöräilyssä, 

luistelussa ja jäisellä tiellä liikkumisessa. (Gabbard 2016; 

Gallahue ym. 2012). 

Motoriset taidot ja fyysinen aktiivisuus ovat hyvin lä

heisessä vuorovaikutuksessa (Stodden ym. 2008; Robin

son ym. 2015), mutta myös kokemus omasta motorisesta 

pätevyydestä yhdistyy siihen, kuinka helposti lapsi läh

tee mukaan liikuntaleikkeihin. Koetulla motorisella pä

tevyydellä tarkoitetaankin sitä, minkälaisiksi lapsi kokee 

omat motoriset taitonsa (Estevan & Barnett 2018). Toisin 

sanoen, tunteeko lapsi olevansa hyvä liikkumaan. 

Tutkimuskohteena lapset kautta Suomen 

Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena oli ensisijaisesti tuot

taa tietoa suomalaisten päiväkotilasten motorisista tai

doista sekä koetusta motorisesta pätevyydestä. Erityises

ti tutkin lapsen iän, sukupuolen sekä fyysisen ympäristön 

välisiä eroja suhteessa motorisiin taitoihin ja koettuun 

motoriseen pätevyyteen. Toissijaisesti selvitin laajem

min, mitkä sosioekologiset tekijät ovat yhteydessä moto

risiin taitoihin ja koettuun motoriseen pätevyyteen. Tut

kin myös ulkona vietetyn ajan ja liikuntaharrastamisen 

määrän yhteyttä motorisiin taitoihin ja koettuun motori

seen pätevyyteen. 

Keräsin väitöskirjan aineiston vuosina 2015-2016 eri 

puolilta Suomea satunnaistetulla ryväsotannalla, joka 

mukaili WHO-Koululaistutkimuksen kyselyn satunnais

tamisen mallia (World Health Organization 2020) osana 

Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamaa Taitavat te

navat -tutkimushanketta. Satunnaistamisessa huomioin 

päiväkodin maantieteellisen sijainnin sekä alueen asukas

tiheyden. Tutkimukseen osallistui yhteensä 37 päiväkotia, 

joista 17 sijaitsi Etelä-Suomessa, 13 Keski-Suomessa ja 7 
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Pohjois-Suomessa. Asukastiheyden perusteella 6 päiväko

tia sijaitsi pääkaupunkiseudulla, 17 kaupungeissa, 7 taa

jamissa sekä 7 maaseudulla. Tutkimukseen osallistui 945 

lasta (ka 5,42 vuotta, poikia 473, tyttöjä 472) huoltajineen, 

mutta aineiston koko vaihteli osatutkimuksittain, lähin

nä käytetystä mittarista riippuen. Osallistuminen oli kai

kille vapaaehtoista. 

Maaseudun lapsilla parhaimmat motoriset taidot 

Motoriset taidot mittasin kahdella eri mittarilla (Test of 

Gross Motor Development -kolmas versio [TGMD-3; Ul

rich 2019] ja Körperkoordinationstest för Kinder [KTK; 
Kiphard & Schilling 2007]). Nämä kaksi mittaria täydensi-
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vät toisiaan, sillä TGMD-3 on motoristen taitojen laadun 
mittari yli 3-vuotiaille lapsille. Sen 13 eri osiota on jaet
tu kahteen kategoriaan: liikkumistaitoihin (juoksu, lauk
ka eteenpäin, yhdellä jalalla hyppääminen, vuorohyppe
ly, vauhditon pituushyppy, sekä laukkaaminen sivuttain, 
yhteensä max. 46 pistettä) ja pallonkäsittelytaitoihin (pal
lon lyönti kahdella kädellä ja mailalla ("pesäpallolyönti"), 
lyönti yhdellä kädellä ("tennislyönti"), pomputus, potkai
su, kiinniotto ja heitto ala- ja yläkautta, yhteensä max. 
54 pistettä). KTK-mittarilla mitattiin 5-7-vuotiaiden las
ten koordinaatiota ja tasapainotaitoja neljällä eri asialla: 
Tasapainoilua takaperin eri levyisillä puomeilla, esteen 
yli kinkkausta molemmilla jaloilla, sivuttaishyppelyä ja 
sivuttaissiirtymistä. 

Tulosten mukaan Suomen sisäisiä alueellisia eroja oli 
lasten motoristen taitojen tasossa asukastiheyden perus
teella. Maaseudun lapsilla oli parhaimmat motoriset tai
dot TGMD-3 -mittarilla mitattuna. Alueellisia eroja ei löy
tynyt KTK-mittarilla. Lisäksi alueellisia eroja löytyi ulkona 
vietetyssä ajassa päiväkoti päivän jälkeen sekä liikunnan 
harrastamisen määrässä. (Niemistö ym. 2019). 

Pääkaupunkiseudun lapset harrastavat 

eniten liikuntaa 

Sekä ohjatun liikunnan harrastamista että päiväkotipäi
vän jälkeen ulkona vietetyn ajan määrää kysyttiin lasten 
huoltajilta kyselylomakkeella. Huoltajien vastausten pe
rusteella pojat ulkoilevat enemmän kuin tytöt (p=0,001). 
Liikunnan harrastaminen (p=0,97, 55 % koko aineistosta) 
oli yhtä yleistä eri sukupuolilla, mutta niiden sisällöt ero
sivat toisistaan. Tytöillä yleisimmät liikuntaharrastukset 
olivat baletti, tanssi, telinevoimistelu ja joukkuevoimis
telu sekä jalkapallo, luistelu, ringette, hiihto, ratsastus ja 
yleisurheilu. Pojilla yleisimmät harrastukset olivat jalka
pallo, jääkiekko ja salibandy, paini sekä itsepuolustusla
jit, kuten judo ja karate. Myös uinti, sirkus ja telinevoimis
telu kuuluivat poikien yleisimpien harrastusten listalle. 

Asukastiheyden perusteella tarkasteltuna maaseudun 
lapset viettivät eniten aikaa ulkona päiväkotipäivän jäl
keen. Pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen lapset osallis
tuivat eniten ohjattuihin liikuntaharrastuksiin. Sekä ulko
na vietetty aika päiväkotipäivän jälkeen (r=0.122, p<0.001) 
että liikuntaharrastaminen (r=0.226, p<0.001) olivat yhtey
dessä lasten parempiin motorisiin taitoihin. 

Tulosten perusteella voidaan suosittaa, että kaikilla lap
silla tulisi olla mahdollisuuksia ulkoilla mielekkäässä ja 
turvallisessa ympäristössä sekä osallistua liikuntaharras
tuksiin asuinpaikkaan katsomatta. Myös harrastusmak
sujen kanssa painiville vanhemmille voi olla lohduttavaa 
huomata, että alle kouluikäinen lapsi hyötyy eniten moto
risten taitojen kehittymisen näkökulmasta spontaaneista 
mahdollisuuksista päästä helposti ja nopeasti liikkumaan 
lähiympäristössä. Ja mikä parasta: se ei maksa mitään. 

Tytöillä ja pojilla omat vahvuudet 

Lasten motoriset taidot paranevat odotetusti iän myötä, 
sillä lapsi saa enemmän toistoja liikkumisesta, mikä hei
jastuu parempaan motoriseen taitotasoon. Ikä ei silti pel
kästään selitä motoristen taitojen kehittymistä vaan sii-

hen tarvitaan riittävästi kannustusta, tilaa ja aikaa sekä 
liikkumisen mahdollisuuksia. (Niemistö ym. 2020). 

Tyttöjen ja poikien välillä motorisissa taidoissa on jon
kin verran eroja: pojilla pallonkäsittely- ja tytöillä liikku
mis- ja osittain tasapainotaidot ovat vahvemmat. Molem
milla sukupuolilla näyttää siis olevan omat vahvuudet 
liikkumiseen liittyen. On tärkeää huomioida, että aiem
man kansainvälisen tutkimustiedon mukaan nämä erot 
taidoissa eivät varhaislapsuudessa välttämättä liity biologi
siin tai fysiologisiin eroihin sukupuolten välillä (Gallahue 
ym. 2012). Siksi on hyvä pohtia, voivatko nämä erot juon
taa juurensa erilaisista odotuksista, oletuksista ja toiminta
malleista, joita ympäristö ja yhteiskunta sukupuoliin edel
leen liittää (Eather ym. 2018; Iivonen & Sääkslahti 2014). 

Tutkimukseni mukaan lapset osallistuvat keskimäärin 
noin kerran viikossa liikuntaharrastukseen, mutta harras
tusten sisällöt erosivat sukupuolten välillä. Myös kansain
välisissä liikuntaharrastusten tutkimuksissa on löydetty 
samankaltaisia tuloksia (Barnett ym. 2013; Tietjens ym. 
2020). Jokaisen kasvattajan on hyvä tiedostaa tämä, sillä 
sukupuoleen liittyvät tulokset tukevat aikaisempaa kansal
lista ja kansainvälistä päiväkotilasten motoristen taitojen 
tutkimusta pitkältä ajalta, tulokset herättävät kysymyksen: 
Olemmeko onnistuneet liikuntakasvattajina innostamaan 
lapsia sukupuolesta riippumatta erilaisten taitojen harjoit
telun pariin ja_luomaan heille tasavertaisia mahdollisuuk
sia kokeilla liikkumista lapsen omista mielenkiinnon koh
teista käsin vapaana yhteiskunnan oletusarvoista? 

Yksilöllisen reagointitavan merkitys 

motorisiin taitoihin 

Väitöskirjani tuotti myös uutta tietoa lapsen yksilöllisen 
reagointitavan merkityksestä suhteessa motoristen taito
jen oppimiseen. Temperamenttipiirteistä aktiivisuus sekä 
tarkkaavaisuuden ylläpitäminen olivat yhteydessä moto
risten taitojen kehitykseen (Niemistö ym. 2020). Tempera
mentilla tarkoitetaan lapsen biologista ja yksilöllistä rea
gointi tapaa. Löydökset temperamentista ja motoristen 
taitojen yhteydestä voivat tuntua loogisilta, mutta näitä yh
teyksiä ei oltu kansallisesti eikä kansainvälisesti vielä laa
jemmin tutkittu päiväkotilapsilla. 

Temperamenttipiirteiden yhteyttä motorisiin taitoihin 
voidaan selittää esimerkiksi sillä, että arjessa tempera
mentiltaan aktiivinen lapsi todennäköisesti myös liikkuu 
enemmän, jos saa siihen mahdollisuuksia. Hän myös rea
goi nopeasti ja spontaanisti - ja motoriset taidot kehitty
vät taistojen myötä huomaamatta. Temperamentiltaan ak
tiivisten lasten vanhemmat voivat myös etsiä useammin 
lapselle tapoja purkaa energiaa, jolloin vanhempi saattaa 
huomaamattaan tukea enemmän aktiivisemman lapsen 
tarvetta liikkua. 

Myös tarkkaavaisuus ja erityisesti sen ylläpitäminen 
ovat tärkeitä motorisen taidon harjoittamisen kannalta, 
sillä uutta oppiakseen on pystyttävä keskittymään. Var
sinkin silloin, jos opeteltava taito on monimutkainen tai 
muulla tavalla vaativa. Tulosten pohjalta voidaan pohtia, 
miten lapsen temperamentti heijastuu vanhemman vuo
rovaikutukseen -jos lapsi keskittyy suhteellisen helposti ja 
uppoutuu omaan tekemiseen, luultavasti vanhempi pyrkii 
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antamaan lapselle tilaa tekemisen syventymiseen. Ja vas

taavasti toisinpäin, eli jos lapsen on vaikea keskittyä, van

hempi saattaa ottaa aktiivisemman ja ohjaavamman roo

lin lapsen oppimisprosessissa. 

"Kyllä mä olen tosi hyvä juoksemaan, kato vaikka!" 

Tutkin myös 5-7-vuotiaiden lasten koettua motorista päte

vyyttä, jota mitattiin the Pictorial Scale of Perceived Mo

vement Skill Competence (PMSC; Barnett ym. 2015) for 

young children -mittarilla. Lasten koetun motorisen pä

tevyyden kokonaisarvio laski hieman, mutta ei merkitse

västi, lapsen kasvaessa (Niemistö, Barnett, ym. 2019). Las

ten koetussa motorisessa pätevyydessä ei myöskään ollut 

eroja erilaisten asuinpaikkojen välillä, sillä se oli korkea 

kaikilla asuinalueilla maantieteellisestä sijainnista tai asu

kastiheydestä riippumatta. Väitöskirjatutkimus vahvisti

kin käsitystä siitä, että alle kouluikäiset lapset kokevat ole

vansa hyviä liikkumaan juuri sellaisina kuin ovat. Tämä 

on tärkeää, jotta lapset jatkavat taidon opettelemista, vaik

ka eivät heti onnistuisikaan. 

Lapsen kognitiivinen kapasiteetti ei vielä riitä alle 

kouluikäisenä arvioimaan omia taitoja täysin realistisesti 

(Harter 1999). Tämä on tärkeä kehityksellinen vaihe, jot

ta lapsi jaksaa yrittää aina uudelleen ja uudelleen lannis

tumatta. Sinnikkyys yrittää lannistumatta mahdollistaa 

motoristen taitojen kehittymisen lapsen iän karttuessa. 

Motoriset perustaidot puolestaan mahdollistavat muut 

myöhemmät tavat liikkua ja osallistua peleihin ja leikkei

hin. Tämä kuvastaa erinomaisesti sitä, minkä vuoksi mo

torisia perustaitoja kuvataan liikkumisen rakennuspali

koiksi ja toisaalta sitä, mikä merkitys koetulla motorisella 

pätevyydellä on motorisen taidon kehityksen näkökul

masta katsottuna. 

Iän myötä omien taitojen arviointi muuttuu realisti

semmaksi, joka voi vähentää lapsen tarvetta kokeilla ra

jojaan. Käsitys omasta taitotasosta alkaa olla lähempänä 

varsinaista todellista motorista taitotasoa. Noin seitsemän 

vuoden tietämillä vanhemmat voivat osittain huokaista 

helpotuksesta, sillä liikkumisen turvallisuuden kannal

ta tarkasteltuna lasten odotetaan alkavan liikkua turvalli

semmin omiin taitoihinsa nähden. Lisäksi mitä vanhem

maksi lapsi kasvaa, sitä suurempi merkitys on kavereilla 

sekä aikuisen ohjaavalla palautteella. (Harter 1999). 

Väitöstutkimuksessani tutkin sitä, minkälainen ympä

ristö tukee lasten motorisen taitojen kehityksen tarpeita. 

Iän, sukupuolen, temperamentin ja koetun motorisen pä

tevyyden lisäymmärryksen motoristen taitojen kehittymi

sestä tuottaa varhaiskasvattajille ja vanhemmille tietoa ja 

pedagogisia välineitä lapsen motorisen kehityksen edistä

miseen. Tämä voi edesauttaa terveen ja myönteisen koe

tun motorisen pätevyyden luomista. 
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