
 

TAITAVAT TENAVAT -tutkimus 

Tutkimusasetelma ja osallistujat 

Tutkimuksen aineisto koostuu Taitavat tenavat -tutkimushankkeesta, jossa Lastentarhanopettajaliitosta 

vuonna 2015 saadun varhaiskasvatusyksiköiden (n = 2 600) rekisterin perusteella tehtiin satunnaistettu 

ryväsotanta. Tutkimuksen aloitushetkellä tämä Lastentarhanopettajaliiton jäsenten työpaikkoihin 

perustuva rekisteri oli kattavin listaus varhaiskasvatusyksiköistä, jota oli mahdollisuus käyttää 

satunnaisotannan perustana. Otannan suunnittelussa tavoitteena oli kerätä koko Suomea 

maantieteellisesti ja asukastiheyden perusteella edustava varhaiskasvatusikäisten lasten aineisto. 

Satunnaistamisessa noudatettiin WHO:n koululaistutkimuksen protokollaa (WHO 2020), jossa Suomi 

jaetaan postinumeron perusteella maantieteellisiin alueisiin. Otoskoon laskeminen perustui 

tavoitteeseen, jossa 50 lasta edustaisi kutakin varhaiskasvatusyksikköä. Maantieteellinen kattavuus ja 

alueen väestötiheys huomioiden eri alueilta kutsuttiin satunnainen varhaiskasvatusyksikkö tai useampia 

varhaiskasvatusyksiköitä tutkimukseen mukaan edustamaan kyseistä aluetta. Mikäli ko. 

varhaiskasvatusyksikkö kieltäytyi, kutsuttiin samalta alueelta listalla seuraavana oleva 

varhaiskasvatusyksikkö mukaan. Tutkimuskutsusta kieltäytyi yhteensä 10 varhaiskasvatusyksikköä. 

Kieltäytymisen syiksi ilmoitettiin mm. kiire, tilojen puute tai vähäinen lapsimäärä. (Laukkanen ym. 

2018; Niemistö ym. 2019.)  

Ennen aineistonkeruun alkamista Taitavat tenavat -tutkimushanke sai Jyväskylän yliopiston eettiseltä 

toimikunnalta tutkimuskäytänteitä puoltavan lausunnon (30.10.2015). Taitavat tenavat -tutkimuksen 

aineisto kerättiin vuosina 2015–2016, jonka aikana kaksi tutkijaa ja kaksi avustajaa vierailivat 

tutkimusyksiköissä. Tutkimusryhmä kävi mittaamassa lasten motoriset taidot lasten 

varhaiskasvatuspäivän aikana. Vierailujen yhteydessä tutkijat myös valokuvasivat 

varhaiskasvatusyksikköjen liikuntatilat ja -välineet sekä mittasivat liikuntatilojen koon.  

Taitavissa tenavissa on keskitytty etenkin motoristen perustaitojen sekä koetun motorisen pätevyyden 

mittaamiseen. Tutkimuksessa on tutkittu pienten lasten motorisia perustaitoja liikkumis-, palloilu- ja 

tasapainotaidoissa sekä lasten koetun motorisen pätevyyden tasoa 5–7-vuotiailla lapsilla. Lisäksi 

perheet ovat täyttäneet kyselylomakkeen, jossa on kartoitettu liikkumiseen yhteydessä olevia tekijöitä. 

Lisäksi vanhempien omasta fyysisestä aktiivisuudesta sekä lapsen temperamentista on kerätty tietoa. 

Tutkimukseen osallistui lukuvuoden 2015–2016 aikana yli 1200 lapsiperhettä, 37 

varhaiskasvatusyksikköä 24:ltä eri paikkakunnalta ympäri Suomen. Maantieteellisesti osallistujat 

tulivat laajalta alueelta: 17 varhaiskasvatusyksikköä sijaitsi Etelä-Suomessa, 13 Keski-Suomessa ja 

seitsemän (7) Pohjois-Suomessa. Asukastiheyden perusteella kuusi (6) varhaiskasvatusyksikköä sijaitsi 

pääkaupunkiseudulla, 17 kaupungeissa, seitsemän (7) taajamissa sekä seitsemän (7) maaseudulla. 

(Niemistö 2021, s. 55).  

Taitavat tenavat -tutkimushanke on saanut jatkoa Jyväskylän yliopiston Liikkuva perhe -

seurantatutkimuksessa sekä Taiturit -tutkimushankkeessa, joissa tavoitteena on seurata samoja lapsia 

alakouluiässä motoristen taitojen, fyysisen aktiivisuuden sekä koetun pätevyyden sekä niihin liittyvien 

tekijöiden tiimoilta. Molempia tutkimushankkeita rahoittaa Suomen Opetus- ja Kulttuuriministeriö 



(OKM). Lue lisää Liikkuva perhe tai Taiturit -seurantatutkimuksista nettisivuiltamme tai Niemistön 

väitöskirjasta (2021, menetelmät ja tutkimuksen suunnittelu, sivut 55–59 sekä s. 71–72).   

Tutkimukseen osallistuminen oli kaikille osallistujille vapaaehtoista. Varhaiskasvatusyksiköiden 

rekrytoiminen aloitettiin syksyllä 2015. Jokaista yksikköä lähestyttiin ensin sähköpostilla, joka 

lähetettiin varhaiskasvatusyksikön johtajalle (kts. Niemistön väitöskirja, liite 1, s. 161). Sähköpostin 

perusteella kysyttiin mahdollisesti hyvää ajankohtaa, jolloin tutkija voi olla yhteydessä johtajaan. Jos 

johtaja puolsi varhaiskasvatusyksikön osallistumista tutkimukseen, tutkimukseen osallistuville ryhmille 

ja heidän vanhemmilleen lähetettiin suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta (Niemistö 2021, 

liite 2, s. 162–163). Tutkimukseen osallistuminen edellytti lapsen vanhemman sekä lapsen itsensä 

halukkuutta tutkimukseen osallistumiseen.    

TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT MITTARIT  

Motoriset taidot  

Motoriset perustaidot tarkoittavat niitä taitoja, jotka luovat edellytykset muulle liikkumiselle. Ne 

jaetaan tyypillisesti liikkumis-, palloilu- ja tasapainotaitoihin (Gallahue ym. 2012). Liikkumistaitoja 

ovat esimerkiksi kävely, juoksu, hyppääminen ja kiipeäminen. Palloilutaidot koostuvat mm. pallon 

heittämisestä, kiinniottamisesta, potkaisemisesta ja lyömisestä. Tasapainotaitoja ovat esimerkiksi 

kääntyminen, taivuttaminen, kieriminen ja tasapainoilu. 

Tässä tutkimuksessa varhaiskasvatusikäisten lasten motorisia perustaitoja mitattiin kahdella eri 

mittarilla. Erityisiä (laji)taitoja, kuten liikkumistaitoja ja palloilutaitoja mitattiin laadullisella 

motoriikkamittarilla Test of Gross Motor Development – third edition (TGMD-3) (Ulrich 2019), jossa 

3–7-vuotiaiden lasten suorituksia arvioitiin kuvattujen laatukriteerien perusteella.  

Täydentävänä mittarina 5–7-vuotiaille lapsille käytettiin Body Coordination Test for Children, 

Körperkoordinationstest Für Kinder (KTK) (Kiphard & Schilling 2007) -mittaria, jotta saatiin tietoa 

lasten tasapainotaidoista. Lisäksi KTK eroaa TGMD-3:sta siten, että se mittaa motorisia taitoja 

määrällisesti eli tulospohjaisesti. Tämän mittarin neljä (4) tehtävää eivät liity suoraan mihinkään 

lajitaitoon, vaan niillä mitataan tarkemmin tasapainoa, kehonhallintaa sekä yleistä koordinaatiokykyä. 

Lasten motoriset taidot mitattiin kahtena eri päivänä siten, että 5–7-vuotiaat lapset tekivät ensimmäisenä 

mittauspäivänä KTK-mittaukset ja toisena päivänä kaikilta 3–7-vuotiailta lapsilta mitattiin motoriset 

taidot TGMD-3 mittarilla. Mittaukset tehtiin kolmen tai neljän lapsen pienryhmissä, jolloin 

tutkimusavustaja ohjasi lapsia ja tutkija keskittyi havainnoimaan kunkin lapsen yksilöllistä 

suoriutumista. Yhden pienryhmän taitojen mittaamiseen kului aikaa noin 30–45 minuuttia. Mitä 

nuoremmista lapsista oli kyse, sitä enemmän aikaa oli varattava ryhmämittaukseen. (Niemistö 2021, s. 

59). 

Tutkimushankkeessa näiden mittareiden käyttöön päädyttiin siksi, että myöhemmin tätä suomalaista 

aineistoa voitaisiin verrata myös kansainvälisiin aineistoihin, sillä TGMD-3 ja KTK ovat 

kansainvälisesti käytetyimpiä motoristen taitojen mittareita pienillä lapsilla. Näiden mittareiden avulla 

tulee mahdolliseksi arvioida suomalaista elinympäristöä lasten motoriikan tukemisessa suhteessa 

muihin ympäristöihin. Myös käytännölliset syyt tukivat näiden mittareiden valintaa, sillä ne 

mahdollistivat mittausten toteuttamisen varhaiskasvatusyksikössä kohtuullisessa ajassa väsyttämättä 

lapsia liikaa. Lisäksi nämä mittarit eivät myöskään edellyttäneet kalliita laitehankintoja.  

Test of Gross Motor Development – third edition (TGMD-3)  

https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/liikkuva-perhe
https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/taiturit


TGMD-3 on laadullinen motoristen taitojen mittari yli 3-vuotiaille lapsille. Sen 13 eri osiota on jaettu 

kahteen kategoriaan: liikkumistaitoihin (max. 46 p.) ja pallonkäsittelytaitoihin (max. 54 p.). 

Liikkumistaitoihin lukeutuvat juoksu (max. 8 p.), laukka eteenpäin (max. 8 p.), yhdellä jalalla 

hyppääminen (max. 8 p.), vuorohyppely (max. 6 p.), vauhditon pituushyppy (max. 8 p.), sekä 

laukkaaminen sivuttain (max. 8 p.). Pallonkäsittelytaitoihin kuuluvat pallon lyönti kahdella kädellä ja 

mailalla (’pesäpallolyönti’, max. 10 p.), lyönti yhdellä kädellä (’tennislyönti’, max. 8 p.), pomputus 

(max. 6 p.), potkaisu (max. 8 p.), kiinniotto (max. 8 p.) ja heitto ala- (max. 8 p.) ja yläkautta (max. 8 

p.). TGMD-3 mittari on osoittautunut testiuusintatestimittauksissa luotettavaksi mittariksi myös 

suomalaisessa kulttuurissa (esim. Rintala ym. 2016; 2017). Tässä aineistossa kahden arvioitsijan 

välinen yhteneväisyys 167 lapsen otoksella oli 0,88 (95 % CI 0,85–0,92) (Niemistö ym. 2019).  

Lisää TGMD-3 protokollaa on kuvattu Niemistön (2021, s. 60–62) väitöskirjassa. Väitöskirjan liitteistä 

löytyy myös TGMD-3 arviointilomake, jota käytettiin tutkimusaineistonkeruussa (liite 6, s. 174–175). 

Lisäksi kiitoksena osallistumisesta jokaiselle varhaiskasvatusyksikölle lähetettiin palaute motorisista 

taidoista ryhmätasolle niissä ryhmissä, jotka osallistuivat TGMD-3 mittauksiin. Palautelomakkeen 

rakenne on löydettävissä Niemistön väitöskirjasta (liite 5, s. 171–173).   

Körperkoordinationstest Für Kinder (KTK)  

KTK on 5–14-vuotiaiden lasten kehon koordinaation mittaamiseen soveltuva mittari, jossa neljän eri 

osion avulla (takaperin kävely puomilla; yhdellä jalalla hyppääminen esteen yli; sivuttaishyppely ja 

sivuttain siirtyminen) saadaan käsitys esimerkiksi lasten tasapainon kehittymisestä (Cools ym. 2009; 

Iivonen ym. 2015; Iivonen ym. 2016). KTK on suoritustulokseen perustuva mittari, jossa jokainen osio 

pisteytetään tuloksen perusteella. Takaperin kolmen eri levyisen puomin päällä kävely -osioista voi 

saada maksimipistemäärän 72 pistettä. Yhden jalan hyppy -osiossa hypätään vuorotellen molemmilla 

jaloilla viiden senttimetrin paksuisista vaahtomuovin paloista jatkuvasti korkeammaksi kasattavan 

pinon yli. Mittausosioista voi saada maksimissaan 78 pistettä. Sivuttaishyppely suoritetaan 15 sekunnin 

ajan mahdollisimman nopeasti puisen riman yli hyppäämällä. Kahden hyppykerran yhteenlaskettu 

summa muodostaa mittausosion tuloksen. Sivuttain siirtymisessä suoritus muodostuu 20 sekunnin 

aikana siirrettävien neliöiden yhteismäärästä. Yksityiskohtaisempi kuvaus KTK-mittausosioista löytyy 

esimerkiksi Iivonen ym. 2018 artikkelista. KTK-mittarin validiteetti on todettu useissa kansainvälisissä 

tutkimuksissa erittäin hyväksi (Iivonen ym. 2015; Iivonen ym. 2016) ja sen käyttö Suomessa on 

lisääntynyt nopeasti (mm. Laukkanen 2016). 

Lisää KTK protokollaa Taitavat tenavat -tutkimuksessa on kuvattu Niemistön (2021, s. 63–64) 

väitöskirjassa. Väitöskirjan liitteistä löytyy myös KTK-arviointilomake, jota käytettiin 

tutkimusaineistonkeruussa (liite 7, s. 176). 

Koettu motorinen pätevyys  

Koettu motorinen pätevyys tarkoittaa sitä, kuinka päteväksi (eli hyväksi) lapsi tuntee itsensä liikkujana. 

Lapsen koetun motorisen pätevyyden muodostumiseen vaikuttaa lapsen kognitiivinen kypsyminen ja 

ikä (Harter 1999). Aikaisemmin on todettu, että pienillä lapsilla on korkea koettu pätevyys (Estevan 

ym. 2018; Lopes ym. 2016). Koetun pätevyyden on ennakoitu olevan yhteydessä lapsen fyysiseen 

aktivisuuteen ja motorisiin perustaitoihin (Robinson ym. 2015; Stodden ym. 2008). Tässä 

tutkimuksessa lasten koettua motorista pätevyyttä mitattiin kuvallisella mittarilla, joka pohjautuu 

Harterin luomaan haastattelumalliin pienille lapsille. Tätä periaatetta on sovellettu myös koetun 

motorisen taitavuuden (motor competence) mittaamiseen Pictorial scale of perceived movement skill 

competence (PMSC) for young children -mittarissa (Barnett ym. 2015), jota käytettiin tässä 

tutkimuksessa.  



 

The pictorial scale of Perceived Movement Skill Competence (PMSC) for young children  

Viisivuotiaiden tai vanhempien lasten koettua motorista pätevyyttä mitattiin PMSC-mittarilla (Barnett 

ym. 2015). Mittari koostuu samoista motorisista taidoista, kuin varsinaisen motorisen taidon TGMD-3-

mittari; liikkumistaidot (max. 24 p.), kuten juoksu, laukka eteenpäin, yhdellä jalalla hyppääminen, 

vuorohyppely, vauhditon pituushyppy ja laukkaaminen sivuttain sekä pallonkäsittelytaitoihin (max. 28 

p.), kuten pallon lyönti kahdella kädellä ja mailalla (’pesäpallolyönti’), lyönti yhdellä kädellä 

(’tennislyönti’), pomputus, potkaisu, kiinniotto ja heitto ala- ja yläkautta.  

Kuvallisessa PMSC-mittarissa lapset arvioivat 13 kysymyksellä liikkumis- ja pallonkäsittelytaitojaan. 

Kuvallisen mittarin kokonaispistemäärä oli 52 pistettä. Aikuinen näytti lapselle aluksi kaksi kuvaa, 

joissa piirroskuvan lapsi joko osaa aika hyvin tai ei osaa niin hyvin mittarissa esiintyviä liikkumis- tai 

pallonkäsittelytaitoja. Lapsi valitsi toisen niistä kuvista, joka vastasi hänen käsitystään itsestään 

kyseisessä taidossa. Vastausta tuli tarkentaa valitsemalla yksi vastausvaihtoehdoista. Esimerkiksi 

ensimmäisessä kuvassa aikuinen näyttää lapselle kuvan kahdesta lapsesta, jotka juoksevat. Aikuinen 

kertoo, että ”tämä lapsi ei ole kovin hyvä juoksemaan, mutta tämä toinen lapsi on aika hyvä juoksemaan. 

Jos sinä juokset, kumpaa lasta sinä muistutat enemmän?” Tämän jälkeen lapsi valitsee jommankumman 

kuvista. Tämän jälkeen aikuinen kysyy lapselle jatkokysymyksen aikaisemman vastauksensa 

perusteella. Jos lapsi esimerkiksi juoksussa koki olevansa, kuten ”ei niin hyvä lapsi juoksemaan”, 

häneltä kysyttiin, onko hän juoksussa ”ei kovin hyvä” (1 piste [p.]) vai ”jonkin verran hyvä” (2 p.). Jos 

puolestaan lapsi kuvasi olevansa, kuten aika hyvä lapsi juoksussa, häntä pyydettiin tarkentamaan, 

kokeeko hän olevansa ”aika hyvä” (3 p.) vai ”tosi hyvä” (4 p.) juoksemaan. Mikäli lapsi ei ollut 

aikaisemmin kokeillut taitoa, tuli hänen kuvitella kuinka taitava hän siinä olisi. Jos lapsi ei tunnistanut 

kysyttyä taitoa kuvasta ja/tai sanallisesti, aikuinen näytti taidon lapselle. Lopuksi PMSC-mittarin 

osioista (Cronbachin α = ,84) muodostettiin summamuuttuja. Tarkemmat kuvaukset koetun motorisen 

pätevyyden mittaamisesta on kuvattu Niemistön ym. (2019) artikkelissa tai väitöskirjassa (2021, s. 64–

66). 

PMSC-mittari on käännetty suomeksi (Niemistö 2021), ja sillä on kerätty 5–7-vuotiaiden 

varhaiskasvatusikäisten koetun motorisen pätevyyden aineisto Taitavat tenavat -tutkimushankkeessa 

vuosina 2015–2016. Menetelmä on osoittautunut luotettavaksi sekä Suomessa (Niemistö ym. 2019; 

Niemistö 2021) että monissa muissa maissa (Diao ym. 2018; Estevan ym. 2018; Johnson ym. 2016; 

Lopes ym. 2016; Valentini ym. 2018). 

Mittarin käännösprosessi englannista suomeksi on kuvattu Niemistön väitöskirjassa menetelmäosiossa 

(2021, s. 64) sekä väitöskirjan liitteissä (liite 9, s. 178–180). Lisäksi PMSC-arviointilomake, jota 

käytettiin aineistonkeruussa, löytyy väitöskirjasta (s. 177).  

Fysiologiset mitat 

Tutkimuksissa on huomattu, että kehon paino ja pituus ovat usein yhteydessä lapsen motorisiin taitoihin 

sekä koettuun motoriseen pätevyyteen. Lapselta mitattiin ennen motoriikkamittauksia paino, pituus ja 

vyötärönympärys. Kehon mitat otettiin lapsilta ennen varsinaisia motoriikan mittauksia. Lapsilla oli 

yllään kevyt vaatetus, ilman sukkia. Jokainen mittaus otettiin niin, ettei muita lapsia ollut 

näköyhteydessä mittauksiin. Pituus mitattiin senttimetrien tarkkuudella ja paino grammojen 

tarkkuudella. Myöhemmin näistä tiedoista on laskettu BMI, jossa lapsen ikä on otettu huomioon (BMI 

SDS; Saari ym. 2011). Vyötärönympärysmitta otettiin lapsen kevyen t-paidan päältä senttimetrien 

tarkkuudella. (Niemistö 2021, s. 67).  



 

Temperamentti   

Liikuntakasvatuksessa ja -aktiivisuudessa lapsen yksilölliset tarpeet ja erot korostuvat. Tutkimuksessa 

käytettiin The Colorado Childhood Temperament Inventory (CCTI) -kyselylomaketta lasten 

temperamentin kartoittamiseen (Rowe & Plomin 1977). CCTI on Rowen ja Plominin (1977) kehittämä 

1–6-vuotiaiden lasten temperamentin mittaamiseen tarkoitettu työväline, jossa vanhemmat pisteyttävät 

lapsensa eri temperamenttiin liittyvien piirteiden perusteella. Kyselylomake käännettiin suomeksi ja 

käännösprosessi kuvataan tarkemmin toisaalla (Niemistö 2021, s. 68–69 sekä liite 11, s. 189–190). 

CCTI–kyselylomake on luotu vertailemalla NYLS ja EASI temperamenttiteorioiden faktorianalyysejä 

kooten näiden teorioiden pohjalta lasten temperamenttia kuvaavan mittarin. (Rowe & Plomin 1977.) 

Kyselylomakkeessa oli kolmekymmentä (30) eri kysymystä liittyen lapsen temperamenttiin. Nämä 

kysymykset jaettiin viiteen (5) alalajiin: sosiaalisuus, emotionaalisuus, aktiivisuus, tarkkaavaisuuden 

ylläpitäminen, ruokaan suhtautuminen ja rauhoitettavuus. Näistä 30 eri kysymyksestä viisi (5) väitettä 

kuvasi jokaista temperamenttipiirrettä, joiden mukaan vanhemmat ovat pisteyttäneet lapsensa. (Rowe 

& Plomin 1977.) Kyselylomakkeessa oli viisiportainen vastausasteikko, jossa numero yksi (1) tarkoittaa 

vaihtoehtoa ”ei kuvaa lastani lainkaan” ja numero viisi (5) vaihtoehtoa ”kuvaa lastani oikein hyvin”. 

Vanhempia pyydettiin ympyröimään jokaisen väittämän kohdalla kyselylomakkeen vaihtoehdoista se 

numero, joka kuvaa hänen lastansa parhaiten. Esimerkiksi ensimmäinen kysymys koski lapsen 

sosiaalisuutta. Vanhemmalta kysyttiin asteikolla 1 (ei kuvaa lastani lainkaan) – 5 (kuvaa lastani oikein 

hyvin) vastaamaan väitteeseen ”Lapsi ystävystyy helposti”. Temperamentista muodostettiin yksi 

summamuuttuja. Sen lisäksi myös jokaiselle eri alakategorialle (sosiaalisuus, emotionaalisuus, 

aktiivisuus, tarkkaavaisuuden ylläpitäminen, ruokaan suhtautuminen ja rauhoitettavuus) muodostettiin 

omat summamuuttujansa.  

Temperamentti-mittarin tuloksia on raportoitu aiemmin seuraavissa julkaisuissa: Laukkanen ym. 2018, 

Niemistö ym. 2020 ja Niemistö 2021. Lisäksi temperamenttia on käsitelty seuraavissa Taitavat tenavat 

pro gradu opinnäytetöissä: Arino & Heikkilä 2020 sekä Haunia 2019. 

Temperamentin kyselylomake on liitteenä Niemistön väitöskirjassa (liite 4, s. 169–170). 

Kyselylomakkeen käännösprosessi on kuvattu liitteessä 11 (s. 189–190).  

Taitavat tenavat -kyselylomake 

Lapsen liikkumiseen, motorisiin perustaitoihin sekä koettuun motoriseen pätevyyteen on yhteydessä 

monia eri tekijöitä. Näitä tekijöitä selvitettiin kyselylomakkeella, jossa kysyttiin vanhemmilta tietoja 

liittyen lapseen (esim. sukupuoli, ikä, äidinkieli, unen määrä), perheeseen (esim. vanhempien koulutus, 

perheen koko, sisarusten määrä) sekä ympäristöön (esim. liikuntapaikkojen läheisyys).  

Tarkemmin ottaen sosioekologisia tekijöitä kysyttiin lapsen vanhemmilta Taitavat tenavat –

kyselylomakkeella, joka mukaili jo olemassa olevia kansainvälisiä varhaiskasvatusikäisille lasten 

vanhemmille suunnattuja kyselylomakkeita (Cleland ym. 2011; Rodrigues ym. 2005; Telford ym. 

2004), mutta se muokattiin suomalaiseen kulttuuriin sopivammaksi (Niemistö 2021, s. 67 ja liite 3 sekä 

liite 10). Ennen kyselylomakkeen käyttöönottoa lomakkeen toimivuutta testattiin noin kymmenen 

perheen vanhemmilla. Esitestaus ja vanhempien antama palaute antoi mahdollisuuden muokata 

lomakkeesta toimivamman. Kyselylomakkeeseen sisällytettiin lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja 

motorisiin taitoihin yhteydessä olevat tekijät. Nämä kyseiset tekijät määritettiin kansainvälisen 

tutkimustiedon pohjalta. Kyselylomakkeessa otettiin huomioon myös nykypäivänä yleistynyt viihde-

elektroniikan käyttö, sekä päivän aikana istumiseen kuluva aika. Tutkimukseen osallistuneiden lasten 

vanhemmat täyttivät lomakkeet ja palauttivat ne vaadittuun päivämäärään mennessä päiväkodin 



henkilökunnalle, jotka välittivät suljetussa kuoressa palautetut vastaukset Taitavat tenavat – 

tutkimusryhmälle. (Laukkanen ym. 2018; Niemistö ym. 2019.)  

Varsinaisessa tutkimusaineistossa yli tuhat vanhempaa vastasi kyselylomakkeeseen.  

Varsinainen Taitavat tenavat -vanhempien kyselylomake löytyy kysymys kysymykseltä Niemistön 

väitöskirjassa (liite 3, s. 163–168). Kyselylomakkeen kysymysten alkuperä on kuvattu liitteessä 10 (s. 

181–188).   

Vanhemman fyysinen aktiivisuus  

Vanhemman fyysisen aktiivisuuden tiedetään olevan yhteydessä lasten saamaan esimerkkiin liikunta-

aktiivisuudesta. Lisäksi lapset omaksuvat tärkeitä asenteita ja tottumuksia kotoa. Tämän vuoksi 

tutkimukseen osallistuvien lasten vanhempia pyydettiin täyttämään heidän omaa fyysistä 

aktiivisuuttaan ja istumisen useutta sekä määrää kuvaava kyselylomake: International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) (Craig et al. 2003). Lisäksi vanhempien omaa fyysistä aktiivisuuttaan kysyttiin 

Taitavien tenavien -kyselylomakkeessa kysymyksillä, kuten vastaaja harrastaa liikuntaa (ei lainkaan = 

0, 1 = satunnaisesti muutaman kerran kuukaudessa, 2 = noin kerran viikossa, 3 = 2-3 kertaa viikossa, 4 

= yli 4 kertaa viikossa (Taitavat tenavat kyselylomake, kysymysnumero 14). Lisäksi mikäli vastaaja 

harrasti liikuntaa, häneltä kysyttiin ”Minkälaista liikuntaa?” ja ”Kuinka paljon? (minuuttia / kerta). 

(Niemistö 2021, s. 70 ja liite 3, 164). 

Lapsen ulkoilun määrä (fyysinen aktiivisuus)  

Lasten ulkoilun määrää (tai fyysistä aktiivisuutta) ja ohjatun liikunnan harrastamista selvitettiin Taitavat 

tenavat - kyselylomakkeella. Fyysisen aktiivisuuden määrää selvitettiin kysymyksillä: “kuinka paljon 

lapsenne keskimäärin ulkoilee arkisin päiväkotipäivän jälkeen?” (0 = ei lainkaan, 1 = alle 30 min/pv, 2 

= noin 30–60 min/pv, 3 = yli 60 min/pv) ja “kuinka paljon lapsenne ulkoilee keskimäärin 

viikonloppuisin?” (0 = ei lainkaan, 1 = alle 30 min/pv, 2 = noin 30–60 min/pv, 3 = 1–2 t/pv, 4 = yli 2 

t/pv). Näistä muuttujista (Cronbachin α = 0,62) muodostettiin fyysisen aktiivisuuden summamuuttuja. 

Taitavat tenavat -kyselylomakkeessa kysymykset numero 31-32. (Niemistö 2021, s. 69 ja liite 3, 166).  

Ohjatun liikunnan harrastaminen 

Ohjatun liikunnan harrastamista selvitettiin puolestaan kysymyksellä: “Harrastaako lapsenne ohjattua 

liikuntaa jossakin ryhmässä tai liikuntaseurassa?” Jos vastaus oli “kyllä” selvitettiin jatkokysymyksillä: 

“Kuinka usein (kertaa/viikossa)?” ja “Kuinka paljon (minuuttia/kerta)?” Ohjatun liikunnan 

harrastamisen kokonaismäärä laskettiin minuutteina viikkoa kohti ja käytettiin tilastollisessa 

analyysissä. Taitavat tenavat -kyselylomakkeessa kysymys numero 36. (Niemistö 2021, s. 69 ja liite 3, 

166). 

Paikallaan olo / lapsen istumisen määrä  

Paikallaan oloa kysyttiin yhdellä kysymyksellä: ”Kuinka kauan lapsenne viettää pisimmillään aikaa 

yhtäjaksoisesti paikallaan ollen istuen, maaten tai muuta sellaista päivässä?” (1 = noin 15 min tai 

vähemmän, 2 = noin 30 min, 3 = noin 60 min, 4 = noin 90 min tai enemmän). Taitavat tenavat -

kyselylomake kysymys numero 40. (Niemistö 2021, s. 69 ja liite 3, 167). 

 

Ruutuaika 

 

Ruutuaikaa kysyttiin kysymyksillä: ”Kuinka paljon lapsenne viettää aikaa arkipäivisin mediaviihteen 

parissa yhteensä? ja ”Kuinka paljon lapsenne viettää aikaa viikonloppuisin mediaviihteen parissa 

yhteensä?” (1= ei lainkaan, 2 = alle 30 minuuttia [min] päivässä [pv], 3 = noin 30–60 min/pv, 4 = 1–2 



t/pv, 5 = 2–3 t/pv, 6 = yli 3 t/pv). Näistä muodostettiin ruutuajan painotettu summamuuttuja, jossa 

painotus huomioitiin samoin kuin unen summamuuttujaa luodessa. Ruutuaikaa koskevien kysymysten 

Cronbachin α oli 0,78. Taitavat tenavat -kyselylomake kysymys numero 42-43. (Niemistö 2021, s. 69 

ja liite 3, 167). 

     

Vanhempien liikunnallinen tuki  

Vanhemman liikunnallisen tuen määrittämisessä käytettiin vuonna 2011 kulttuurisesti käännettyä 

versiota (Laukkanen 2016) australialaisesta Family Physical Activity Environment (FPAE) -

kyselylomakkeesta (Cleland et al. 2011). FPAE-kyselylomakkeen toistettavuuden on osoitettu olevan 

hyvä 5-6-vuotiaiden ja 10-12-vuotiaiden australialaisten lasten äideillä (ICC = 0,81–0,90) (Cleland ym. 

2011). FPAE koostuu kysymyksistä, jotka pääasiassa mittaavat liikuntaa tukevan struktuurin 

vanhemmuuskäytänteitä. Vanhempien osoittamaa tukea lapsen liikunnalliselle aktiivisuudelle 

selvitettiin viidellä (5) eri kysymyksellä. Vastaajaa pyydettiin merkitsemään rastilla parhaiten sopiva 

vaihtoehto: ei koskaan (0 p.), harvemmin kuin kerran viikossa (1 p.), 1-2 kertaa viikossa (2 p.), 3-4 

kertaa viikossa (3 p,), 5-6 kertaa viikossa 84 p.) tai päivittäin (5 p.) seuraaviin kysymyksiin: ”Arvioi 

kuinka usein osoitat suoraa tukea tutkimukseen osallistuvan lapsenne liikunnalliselle aktiivisuudelle” 

(kysymys numero 44), ”Jos sinulla on puoliso, arvioi kuinka usein hän osoittaa suoraa tukea 

tutkimukseen osallistuvalle lapsenne liikunnalliselle aktiivisuudelle”   (kysymys numero 45), ”Arvioi, 

kuinka usein osoitat kehuja tai kiitosta tutkimukseen osallistuvalle lapselle tämän liikunnallisen 

aktiivisuuden tai liikuntataitojen johdosta” (kysymys numero 46), ”Jos sinulla on puoliso, arvioi kuinka 

usein hän osoittaa kehuja tai kiitosta tutkimukseen osallistuvalle lapselle tämän liikunnallisen 

aktiivisuuden tai liikuntataitojen johdosta” (kysymys numero 47) sekä ”Arvioi, kuinka usein perheenne 

harrastaa yhdessä liikkumista (esim. pyöräilyä, kävelyä, ulkona pelailua, retkeilyä, sisäliikuntaa, 

pelailua tai leikkimistä)” (kysymys numero 48). Lapsen suoratuki määriteltiin kysymyslomakkeessa 

esimerkkien kautta muun muassa lapsen kyyditsemisenä harrastuksiin, liikunnalliseen toimintaan 

osallistumisesta aiheutuvien kulujen maksamisena ja liikuntavälineiden tai varusteiden ostamisena. 

Taitavat Tenavat -tutkimuksen yhteydessä vanhempien liikunnallisen tukeen yhteydessä olevia tekijöitä 

ovat selvittäneet tutkimuksessaan Laukkanen ym. 2018. (Niemistö 2021, s. 69 ja liite 3, 167–168). 

Varhaiskasvatusyksikön johtajan kyselylomake  

Varhaiskasvatusyksikköjen liikuntaolosuhteita selvitettiin yksiköiden johtajan (n = 37) täyttämän 

kyselylomakkeen avulla (Nevalainen 2017, 54–55), joka oli lähetetty heille ennen tutkijoiden vierailua 

varhaiskasvatusyksikössä. Täytetty kyselylomake palautettiin joko suoraan tutkijoille heidän 

vierailunsa aikana tai lähetettiin jälkikäteen postitse. Kyselylomake oli suunniteltu suomalaisia 

varhaiskasvatusolosuhteita varten. Kysymyksillä kerättiin tietoa päiväkodin liikuntakasvatuksesta 

kuten liikunnan vuosisuunnitelmasta, vapaan leikin määrästä sisällä ja ulkona, ohjattujen 

liikuntatuokioiden määrästä, päiväkodin sisä- ja ulkoliikuntapaikoista sekä liikuntavälineistä.  

Perheen sosioekonominen asema: koulutus ja tulotaso  

Tässä tutkimuksessa vanhempien koulutustaustaa selvitettiin kahdella eri kysymyksellä. Vastaajaa 

pyydettiin rastittamaan kysymyksestä ”vastaajan koulutus” (kysymys numero 12) ja ”puolison 

koulutus” (kysymys numero 19) koulutustaustaa parhaiten kuvaavin vaihtoehto: peruskoulu (1 p.), 

ammattikoulu/ lukio (2 p.), ammattikorkeakoulu (3 p.) tai yliopisto (4 p.). Kotitalouden vuosittaisia 

bruttotuloja selvitettiin yhdellä kysymyksellä (kysymys numero 22), jossa vastaaja pyydettiin 

rastittamaan ”kotitalouden vuosittaista bruttotuloa parhaiten kuvaava vaihtoehto”: 0-13 999€ (1 p.), 14 

000-19 999€ (2 p.), 20 000-39 999€ (3 p.), 40 000-69 999€ (4 p.), 70 000- 99 999€ (5 p.), 100 000-119 

000€ (6 p.), 120 000-139 000€ (7 p.) tai yli 140 000€ (8 p.). Perhemuotoa selvitettiin yhdellä 



kysymyksellä, jossa vastaajaa pyydettiin merkitsemään rastilla ”perheen elämisen muotoa” parhaiten 

kuvaava vaihtoehto: ydinperhe (1 p.), yksinhuoltajaperhe (2 p.), uusioperhe (3 p.) tai jokin muu, mikä? 

(4 p.; kysymys numero 15). (Niemistö 2021, liite 3, s. 165). 
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